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ВСТУПНЕ СЛОВО

Вадим Леонтійович СКУРАТІВСЬКИЙ багато років  
 досліджує процеси «спільного і унікального» в 

українській історичній і національно-культурній ситуа-
ції з метою створення «картосхеми» на тлі всіх інших «на- 
ціональних» версій світу, де постає той чи той наш віт- 
чизняний «пейзаж» як центральна ідеологічна основа 
всієї подієвості новоукраїнсього феномену.

У 2021 В. Скуратівський розпочав фундаментальне 
наукове дослідження за темою «Моделі національної 
культури: україно-европейські стратегеми», зважаючи 
на важливість недостатньо досліджених та часткове, не-
ґрунтовне теоретичне осмислення багатьох проблем не 
лише у світі, а й в Україні, зокрема:

– відсутність цілісного наукового осягнення націо-
нального «народотворення» від доби Романтизму і до на-
ших днів як центральної ідеологічної основи всієї подіє-
вості новоукраїнсього феномену;

– постколоніального стану національного культур-
ного простору, засадничо відмінного від ідеалістичних 
уявлень про культурне розмаїття та міжкультурну то-
лерантність, зокрема, від перших жестів українського 
національного усамостійнення до радикального спряму-
вання того усамостійнення — у бік граничного демокра-
тизму, до всієї саме радикальної шкали европейського 
проекту граничної соціальної справедливості;
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– невирішених проблем формування спільної куль-
турної та громадянської ідентичності модерної укра- 
їнської нації, що ґрунтується на спільній соціолінгвістич-
ній культурі нації.

Запропонована книга побудована на матеріалах ав- 
торських розвідок стану розробки досліджуваної теми.

Академік, доктор філософських наук, професор
Ганна ЧМІЛЬ



ПЕРЕДМОВА

Проблема, яку розв’язуватиме пропоноване дослі- 
 дження: подати «картосхему» «спільного і уні-

кального» в українській і власне історичній і національно- 
культурній ситуації на тлі всіх інших «національних» вер-
сій світу цього.

Справді, схоже на те, що крізь Україну можна побачи-
ти весь інший світ, а крізь останній вповні може постати 
той чи той наш вітчизняний «пейзаж».

Отож, першоподвиг «національного»: того чи іншого 
ступеня, але послідовна десакралізація монархічної вла-
ди — у напрямі її усунення, а чи, принаймні, перетворен-
ня її на метафізично порожню обрядовість, на онтологічно 
спустошений символ (доля королівської влади в Англії та 
в ряді інших европейських й азійських країн). Соціальне 
«дно» у всій своїй велелюдності ось так стало електораль-
ним і іншим першочинником усіх національних процесів.

Україна схожим чином, з першими спалахами на- 
ціональної творчості, чи не відразу те своє «дно» постави-
ло в основу тієї творчості. Культ «народ» від травестова-
ної «Енеїди», від доби романтизму і далі, до наших днів є  
центральною ідеологічною основою всієї подієвості ново- 
українсього феномену.

При цьому від перших жестів українського національ-
ного усамостійнення (власне, тих чи інших поривів до 
нього) і аж до нашого злободення впадає в око радикальне 
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спрямування того усамостійнення — у бік граничного де-
мократизму, до всієї саме радикальної шкали европейсь- 
кого проекту граничної соціальної справедливості (явище 
Шевченка, а чи Івана Франка: носіїв, за висловом остан-
нього, «соціалістів» чуття).

Це схожість европейського і «тутешнього». Але так са- 
мо значуща несхожість: цикл тамтешніх революцій від 
XVII століття до наших часів — призвів, зрештою, там до 
творення так званих «соціальних держав», тоді як постав-
лене українським «народництвом» те саме питання ще во-
чевидь далеке від його розв’язання.

Аж дивовижна схожість — на всьому просторі світової 
національної розбудови десь стрімкий, а десь загальмова-
ний обставинами соціолінгвістичний процес: перехід від 
абсолютного повсюдного авторитету тієї чи іншої, широко 
кажучи конфесійної мови до мови «народної»:

– европейських у кілька століть перехід від латини до 
національних мов, їх невпинна потому демократизація;

– в Україні цей процес із вузьких меж давньої акаде-
мічної освіти (церковнослов’янських, латиною, так званою 
«староукраїнською») на схилу XVIII століття перемістився 
у, сказати б, «передзагальнонаціональний» простір».

З’являється збірник релігійної лірики (по суті, народ- 
ною мовою, що було фактом, згадуючи вислів Івана Фран-
ка з іншого, але нетрохи подібної літературної з’яви «на-
скрізь революційним»)! Починається друкуватися траве-
стія Котляревська, ця ніби найдорогоцінна скарбниця 
«народної» української мови.

Порівняємо те, що мало місце чи не водночас з тим бли-
скучим дебютом лінгвістичної основи українського, кажу-
чи словами Гайдегера, «дому буття»:

– давньовірменський так званий «грабар» поступається 
місцем мови нововірменської;

– мова фінського народу — тоді ж — емансипується від 
абсолютного перед тим зусилля мови шведської;

– балканські слов’яни так само дистанціюються від 
церковнослов’янщини, використовуючи перед цим писем-
но німі мови народні;
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– норвезька мова дрейфує у бік незалежності від дан-
ської;

– закінчується абсолютне домінування давньоефіоп-
ської конфесійної «геез» на користь живої «народної» ам-
харської.

І так далі.
Словом, цивілізація тут має справу зі справжнім ноо- 

сферним парадом навернення десятків і десятків «на- 
ціональних культур» у бік їх живих мовних стихій.

Знов-таки тут Україна зовсім не виняток, а правило 
того параду.

Несхожість української мовної ситуації лише в тому, 
що писемна, а потому друкована — і, зрештою, вся інша її 
ситуація безнастанно, від згаданого свого дебюту і до сьо-
годнішнього дня постійно наштовхувалася на свого роду 
поліційно-бюрократичний «епос» до нормального свого 
функціонування.

У зв’язку з цим зупинимося відповідно на ще більш 
фундаментальних засадах до національно-культурної 
творчості усіх її відомих нам широт: історія там або спри-
яла тому творенню, або вдавалася до якихось гальмівних 
диверсій проти нього.

Йдеться про очевидний поділ поміж двома масивами 
того світових масштабів творення. З одного боку, найбільш 
розвинені досучасні держави доби повсюдної «трансцен-
денції»; користуючись своїм немалим інтелектуальними і 
фізичними ресурсами, вельми впевнено і доволі успішно 
переходять у вище згадану нову фазу свого і світоглядно-
го, і всього іншого існування. Передовсім «шекспірівська» 
Англія, а за нею і її сусідка, батьківщина французької ре-
волюції. А «посередині» — Нідерланди. Всі ці країни вже 
у наш час були нагороджені почесною назвою країн, кот- 
рі репрезентують свої «модернізації» найвищого ґатунку. 
От тільки очевидний парадокс новоевропейської історії 
полягає у тому, що ті ніби вочевидь зразкові країни, уже 
в ролі «модерних націй» заволоділи фактично чи не всім 
не-европейським світом, вибудувавши планетарну коло-
ніальну систему, де «національне» не розвивалося, а при-
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тулювалося. Варто пригадати схилок XVIII століття, коли 
Британська імперія зупинила історичну еволюцію Індо-
стану, спробувала те ж саме зробити з Північною Амери-
кою, а потому республіканська Франція те ж саме спробу-
вала зробити з Антильськими островами.

Так почався «імперіалістичний» епос Заходу, який 
закінчився, історично кажучи, лише «вчора». Україна 
знов-таки стала заручницею цієї світової драми. З одно-
го боку своєї географії вона зазнає безнастанного тиску у 
поезії з прямим анексіонізмом багатовікової евразійської 
експансії, а з другого — залежить від усієї пістрявості за-
хідної політичної та іншої кон’юнктури.

Вся сума внутрішніх зусиль України до свого націє- 
здійснення постає, зрештою, як трагічний «реверс» усіх 
тих зовнішніх її залежностей.

Отож, спробуємо віднайти в українському домі і те, що 
є тільки в ньому, і те, що можна побачити у його «вікнах» 
у довколішній світ.

Академік,  
доктор мистецтвознавства, професор

Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ



Пам’яти мого навчителя Олександра Погорілого

Нещодавно видатний російський історик Михаїл  
 Ґефтер — незадовго до свого війстя — доречно 

звернув увагу на цілковиту семантичну вичерпаність тер-
мінів, що означають відтинок світового часу останніх його 
століть.

Справді, Новий час, новітній час... А як же тоді означи-
ти — час подальший?

Скаже, що це вже не просто термінологічна проблема, 
одна із тих, які аж переповнюють лінгвістичні лабіринти су-
часної цивілізації. Ні, це вже ніби філологічний дзвінок до 
осмислення зовсім іншої проблеми — іншого класу і рівня.

Тривожний термінологічний сигнал до генерально-
го осмислення всієї попередньої суми новоєвропейського 
часу. Від перших його сплесків на початку XVI століття до 
все ще злободенних, але, схоже, вже останніх його сезонів 
і фазисів.

Спробуємо нарешті віднайти бодай деякі базові ха-
рактеристики, домінантні стратегеми цього, по суті, вже 
вчорашнього Часу, головні його напрями — і відповідну 
стадіальну, хронологічну ритміку всього прожитого і пе-
режитого європейським, а по тому вже і всім людством 
упродовж XVI–XX століть.

Політична, господарча, інтелектуальна ритміка того 
Часу. В режимі, зрозуміло, гіпотези.

У своїх спостереженнях автор спирається як на інтуї-
цію, так і на цілком відрефлексовані тези низки художніх 
та філософських авторитетів тепер уже минулого століт-
тя. Від російського поета Александра Блока, який у своїх 
«Итальянских стихах» (1909), а пізніше у своїй же культур- 
філософській есеїстиці ніби «попрощався» з Новим часом, 
до вже нашого сучасника, німецького мислителя італійсь- 
кого походження Романо Гвардіні, автора праці під ха-
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рактерною назвою — «Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch 
der Orientirung» («Кінець Нового часу»).

Поміж цими постатями — Ніколай Бердяев і о. Павел 
Флоренський, які в різний філософський спосіб, у різ-
ній світоглядно-психологічній тональності, але однаково 
ґрунтовно зосередилися саме на «кінці Нового часу».

Певне значення для наших побудов має, окрім того, 
вкрай своєрідна спадщина двох видатних польських мис-
лителів-аутсайдерів, які так само уважно заглядали за 
тоді ще гіпотетичний край того «кінця»: Марія-Юзеф Хене- 
Вроньський (середина XIX століття) і Станіслав Бжозовсь- 
кий (початок XX століття). А також репліка видатного 
українського історика літератури академіка Олександра 
Білецького, кинута нам у розпалі сталінського тоталіта-
ризму у розмові з сином, професором Андрієм Білецьким: 
«гряде нове середньовіччя...».

Отож, дебют Нового часу, його століття-пролог, «нека-
лендарні», світоглядні рямці цього століття. 

Саме інтелектуально-світоглядно XVI століття розпо-
чинається 31 жовтня 1517 р., коли августинський чер-
нець-дисидент Мартін Лютер виставив біля дверей двір-
цевої церкви у Віттенберзі свої дев’яносто п’ять тез, що з 
них розпочинається нова доба у духовній історії Європи. 
У тамтешньому університеті, незадовго до того заснова-
ному, «навчався» принц Гамлет, інший, уже пізніший 
символ тієї історії. Відповідно те століття інтелектуально- 
символічно закінчується 23 квітня 1616 р., коли у Страт-
форді-на-Ейвоні помирає автор «Гамлета, принца Дан-
ського», а в Мадриді того ж дня — Мігель де Сервантес 
Сааведра. Автор іншого твору-символу, який вперше і 
надовго зафіксував світоглядні фатаморгани і галюцина-
ції, народжені саме в тому столітті. Історія дивовижно, аж 
загадково, але вельми послідовно синхронізувала війстя 
тих його геніїв.

А посередині його — інша, художньо-хронологічна цент- 
ральна подія тієї доби. Роман Франсуа Рабле, що в ньому 
з безприкладною у всьому світовому літературному часі 
естетичною енергією людське всього його спектру тіснить 
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і, зрештою, витісняє трансцендентне. Єдиним і неподіль-
ним господарем у космосі, на радикальну відміну від доби 
попередньої, стає саме людина. Весь її природний та ін-
ший супровід, її семіотичний та взагалі інструменталь-
ний апарат. Зеніт тогочасного людинобожжя.

До художньої історії століття належить додати позна-
чену такою ж інтенсивністю історію його спеціально інте-
лектуальних зусиль, технологічних та інших. Дивовижне 
відчуття живої і неживої природи у тогочасного інженера, 
медика — і взагалі у всіх носіїв тодішніх «матерієзнав-
ства»-«матеріалознавства» у найширшому значенні. 

Такий духовний ландшафт Європи, яка стрімко дистан-
ціювалася в ту пору від центральних постулатів її Серед-
ньовіччя, від попередньої напруженої корпоративності, 
цього необхідного похідного від геоцентричного принци-
пу, довкола якого впродовж чи не тисячоліття була орга-
нізована попередня ж екзистенція континенту, рішуче всі 
її прояви і засоби.

Італійське і частково «північне» Відродження ще рані-
ше вже похитнули той принцип, колись абсолютний його 
авторитет, за неуникною логікою тих своїх зусиль поста-
вивши на місце останнього — людину, її суверенний онто-
логічний авторитет. І відповідно замістивши специфічний 
«колективізм» попередньої духовної формації першими 
спробами того, що пізніше було названо «новітньою інди-
відуалістичною культурою» (Ґеорґ Форстен). Приміром, 
Леонардо да Вінчі нотує у своїх шифрованих записниках 
напередодні священного для кожного християнина дня: 
«Завтра по всій Європі розпочнеться плач за людиною, яка 
померла на Сході». Репліка, яка за своєю драматичною 
глибиною уявляється найточнішим і наймісткішим під-
сумком світоглядної революції, що її переживала Європа.

Але спочатку вона її переживала здебільшого в дово-
лі обмеженому соціальному просторі: в замку, в палаці, в 
заможному бюргерському домі. «Не далі» і не більше. Ре-
несанс у власному значенні залишався езотеричною інте-
лектуальною та естетичною іграшкою тих замку і палацу, 
жменьки італійських міст.
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Лише на порозі згадуваного нами століття він, у вигля-
ді саме «індивідуалістичної культури» — «індивідуації», 
виходить у соціальний простір, набагато ширший. Ідея, 
кажучи словами Достоєвського, «вийшла на вулицю», у 
все безмежжя цивілізації XVI століття. Століття, коли 
розпочалася світова експансія Європи, бурхливе її роз-
ширення аж до «обох Індій». Століття, коли розпочалася 
так само бурхлива емансипація європейської свідомості і 
поведінки — у вигляді згаданого їх дистанціювання від 
центрального попереднього гіперавторитету. Емансипа-
ція особистості, колективів і, зрештою, територій (перші 
спроби національного самовизначення — у вигляді нідер-
ландської або пізніше португальської революцій, спрямо-
ваних проти іспанського панування). Емансипація як у 
духовно-етичному напрямі, так і в напрямі творення під-
креслено раціоналістичної цивілізації і спеціально техно-
логічної основи для неї.

Серед інших вирішальних чинників до того творення 
постає доти невідома у світовому часі технологія тира-
жування, цей неуникний продукт раціоналізації. Явища 
накладу, технічного розмноження — і словесного тексту 
як такого (книгодрук), і зображення (гравірування — спо-
чатку на металі, а по тому вже — і на дереві). Явище, яке 
стрімко призвело до щонайширшого «тиражування» у су-
спільстві тогочасних ідеологій і світоглядних моделей у 
всьому їх, доти небаченому, розмаїтті.

Свого роду ніби мальстрем Нової — саме нової — історії 
із надзвичайною швидкістю вбирає у свої стихії всі вели-
кі і малі особистості Європи, всі її стани і всі її території. 
Передовсім у напрямі індивідуації і незчисленних її на-
слідків. Політичних. Технологічних. Спеціально мораль-
но-психологічних.

Під їхнім знаком і дахом розгортається доля всієї євро-
пейської історичної речовини того віку.

І от, нарешті, звернімо увагу на перші кризові, аж ка-
тастрофічні ознаки у самому субстанційному стані тієї ре-
човини, власне, на ті чи ті у ній руйнування.

Нагадаємо, що 1527 р. німецько-іспанські ландскнехти 
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імператора Карла V штурмом взяли Рим і влаштували 
там те ж саме, що колись зробили вестготи Аларіха, ван-
дали Гензеріха і нормани Роберта Гіскара. Трапилося це 
рівно через десять років після оприлюднення Лютером 
своїх тез. Але винуватцями катастрофи були, зрозуміло, 
зовсім не його послідовники, а найавторитетніший і «най-
лояльніший» згаданий католицький монарх і римський 
первосвященик... Климент VII, бастард Джуліано Медічі, 
легітимізований, зрештою, своїм попередником, папою 
Левом X. Тим самим, котрому європейська «фама» при-
писувала вислів: «християнство — то прибуткова байка». 
Отож Климент VII взагалі-то непевний, але союзник Кар-
ла V, мав разом із тим необережність перейти на бік його 
ворогів. За що і розплатився Рим тією страшною ката- 
строфою.

То був уже навіть не відгомін старовинного конфлік-
ту германського імператорства і романського папства. То 
було зіткнення уже двох систем нещадного політичного 
егоїзму, двох запеклих «індивідуацій», фактично, вже поз-
бавлених якихось особливих, суто світоглядних устрем-
лінь і намірів.

В історію, отже, входила гола динаміка агресивної во-
люнтаристсько-мілітарної потуги, яка лише задля своїх 
«позасвітоглядних» цілей одягала ті чи ті «ідеологічні» 
шати (передовсім релігійні). З другого боку європейського 
процесу — поділ у ньому тодішнього людства навпіл, на 
прихильників згаданих лютерівських «тез» і на їхніх лю-
тих противників, — при всіх екстазах фанатизму з обох 
сторін, незрідка нагадує швидше самоздійснення двох 
украй агресивних, різноспрямованих «індивідуацій», а 
не власне світоглядний конфлікт (приміром, того набага-
то спокійнішого штибу, який мав місце у буддизмі з його, 
зрештою, остаточним великим поділом на «хінаяну» і «ма-
хаяну»).

...Отож чималий масив європейського часу тієї доби пі-
шов на безнастанні воєнні конфлікти поміж двома «під-
креслено» католицькими государями. Поміж Карлом V 
і Франциском І з їхніми чотирма війнами. Війнами, які 
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мали своїми і прямими, й опосередкованими наслідка-
ми люті «громадянські» конфлікти — і у Франції, і у Ні- 
меччині.

«Система» цих конфліктів (а швидше — їхній хаос) не-
ухильно вела континент до всеохопної на ньому війни. 
Війни, що завершила вибух усіх партикулярних на ньо-
му пристрастей, той згаданий мальстрем егоїзмів. Відомої 
під назвою Тридцятирічної, що рішуче поширилася на 
весь європейський простір аж до тогочасної його українсь- 
кої та російської околиць. Війна від Балтії до Баварії з 
участю фактично всіх європейських політичних сил та 
всіх украй «політизованих» конфесій.

Залишаючи, зрозуміло, осторонь власне воєнну історію 
тієї надвійни, її безконечно заплутані політичні та спе- 
ціально дипломатичні лабіринти, належить водночас ска-
зати, що вона була, з одного боку, неуникним наслідком 
усієї кризової історичної суми попереднього століття, а з 
другого — очевидною репетицією пізніших, уже справді 
світових війн. Понурим її передднем. 

Вище вже йшлося про суто художнє завершення тра-
гічного досвіду тієї доби — у театрі Шекспіра та в рома-
ністиці Сервантеса. Точніше, належало говорити про так 
званий третій період того театру (1600—1608), від «Гамле-
та» і «Юлія Цезаря» до так званих понурих комедій дра-
матурга і «Макбета» та «Коріолана», — період, що у ньому 
той трагос досягає доти небаченої у світовому літератур-
ному часі напруги. І — те ж саме у «Дон Кіхоті», який уже 
навіть за самою своєю появою абсолютно збігається з тим 
шекспірівським «періодом». 

І тут належить говорити передовсім про гранично тра-
гічне підпілля великого роману, що у ньому постає онто-
логічна безвихідь дезорієнтованої людської свідомості й 
поведінки, що у ній, за словами Достоєвського, великого 
шанувальника «самой грустной из книг», — «ложь ложью 
спасается».

Але разом із тим в інтелектуальній культурі тієї доби є 
ще одна геніальна, суто філософська фіксація останньої, її 
абсолютне світоглядне ніби дзеркало. Що у ньому можна 
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побачити вже тільки емансиповану від згаданого теоцен-
тричного принципу новоєвропейську людину. Тільки її.

Картезіанський раціоналізм. Дуже характерно, що він 
з’явився на самому порозі Тридцятирічної війни, у самій 
гущі її сум’яття. Взимку 1621 р. у Нойбурзі, в Баварії, мо-
лодий офіцер Рене Декарт (служив поперемінно і в като-
лицьких, і в протестантських військах), усамітнившись у 
відведеній йому квартирі, прийшов до основних положень 
своєї філософії.

...День, що його покійний архієпископ Кентерберій-
ський вважав чи не найбільш нещасливим у всій історії 
Європи.

Не будемо перебільшувати трагедійність того дня. 
Славнозвісне «cogito, ergo sum» у Декартових «Началах 
філософії» (1, 7, 9) — всього лише точний сигнал нового 
«філософського часу» з його пафосом віднині абсолютно 
суверенного людського розуму (порівняймо згадану реплі- 
ку із нотатника Леонардо да Вінчі!). Отже, вже цілком 
дистанційованого від уже згаданого тут теоцентричного 
принципу. Тридцятирічна війна бурхала, зрозуміло, у 
дуже опосередкованому зв’язку з тим головним філософсь- 
ким паролем Нового часу, що до нього дійшла думка мо-
лоденького її «молодшого» офіцера, а пізніше хай навіть 
ніби «маршала» європейського раціоналізму.

Але справді впадає в око підкреслений специфічний ра-
ціоналізм того всеєвропейського ірраціонального руйну-
вання, що зветься Тридцятирічною війною. Парадоксаль-
на «продуманість» тих руйнацій, відповідних військових, 
політичних і дипломатичних засобів до них. Катастрофа 
Чехії і Моравії у їхній спробі відкластися від Габсбургів — 
катастрофа, яка так нагадує пізніші, «добре» сплановані 
геноциди; перетворення Магдебурга військами графа 
Тіллі на попіл (власне, на полум’я, що у ньому загинули 
десятки тисяч городян); намагання того ж Тіллі замінити 
ненадійне наймане військо чимось таким, що вже вельми 
нагадує «масові армії» пізнішої доби (з цією метою «лютий 
Тіллі», як його називали, спробував у Баварії провести 
щось на кшталт «тотальної мобілізації»); грандіозні воєн-
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ні операції Валленштайна і Густава II Адольфа; ніби «ір-
ландські», за висловом деяких істориків, злидні до краю 
розореної Німеччини напередодні і після Вестфальського 
миру.

Все це аж дивовижно нагадує пізніші катастрофічні 
сюжети європейської історії, постає як свого роду рання 
їх «репетиція». Саме з участю тоді ще «молодого» раціона-
лістичного інтелекту, але вже із цілком ірраціональними 
його наслідками.

...Впадає в око, що португальська і українська відда-
лені периферії театру Тридцятирічної війни (її, сказати 
б, далекі лаштунки на Заході і ось на Сході) спробували 
було використати жорстоку її кон’юнктуру для своїх ран-
ньонаціональних цілей.

...1 грудня 1640 р. португальські змовники-«сепара-
тисти» ввірвалися у лісабонський королівський палац із 
гаслами «Хай живе свобода!», заарештували принцесу, 
намісницю ослабленої війною Іспанії, і Португалія знову 
стала незалежною.  

А невдовзі, зрештою, знову ввійшла у деспотизм нагорі 
і в «стагнацію» знизу.

...Не виключено, що Хмельниччина розпочинається, 
серед іншого, з огляду на ті португальські події. При-
наймні, Богдан Хмельницький розпочинає свої воєнні 
дії проти Польщі навесні 1648 р., себто якраз напередо-
дні Вестфальського миру (осінь того року), а власне у си- 
туації, коли Польща, вочевидь, опинилася на периферії 
європейської політики, перестала бути у ній донедавна 
впливовою потугою.

Подальші колізії української історії відомі. Як і їхній 
остаточний наслідок, відомий під назвою Руїни, що її пер-
шопричиною наш видатний вчений-україніст Орест Зі-
линський назвав «козацьку егоцентрику».

Зрозуміло, має йтися не лише про ту «нашу» егоцентри-
ку, а й про інші, що вщерть переповнювали епоху, почи-
наючи зі згаданого століття-дебюту Нового часу.

Саме людська егоцентрика, що болючі рефлекси над 
нею, по суті, становлять провідну семантику літературно-



Культура Нового часу — основні стратегеми Новоєвропейського культурного розвитку   ◀ 21

го та театрального бароко. Як, зрештою, і класицизму ра-
сінівської орієнтації, що його, за словами одного дослідни-
ка, провідним змістом є «прихований бог», «Le dieu caché» 
(Люсьєн Голдман).

Власне, драматичне прю цього Бога з егоїстом...
Отож, XVI століття з його вищевикладеною світогляд-

ною основою — «індивідуація» — закінчилося до краю 
тяжким, сказати б, всеєвропейським, континентальним 
скандалом, що його голосний відгомін чути у всій подаль-
шій історії. Власне, йдеться про те, що в цю історію був 
відтак ніби закладений особливий катастрофічний меха-
нізм-алгоритм, спонука до витоку подій, вельми подібних 
до того, що мало місце на порозі XVII століття.

«Породжуюча граматика» всієї наступної європейської 
подієвості...

Серед фундаментальних наслідків «дебютних» сюже-
тів новоєвропейської драми — саме всеєвропейське ста-
новлення інституту абсолютної влади індивіда, який тим 
чи тим шляхом — спадковим і неспадковим — потрапив 
у поле такої влади. Так званий абсолютизм, що під його  
дахом розгортаються два подальші віки тієї драми. Він 
має лише суто зовнішню ідеологічну подібність до гра-
нично сакралізованої царської влади минулого, а особ- 
ливо далекого минулого. Абсолютизм же часів Бароко 
і Просвітництва постає переважно як рівний собі полі-
тичний інститут, без сакральної домішки. «Релігійне» ж 
тут — лише декорація. А насправді тогочасна абсолютна 
влада здійснюється у напрямі тієї чи тієї сильної, а чи 
просто агресивної «індивідуації», як крайній прояв відтак 
набутої цивілізацією егоцентрики.

То знов була ніби репетиція — тих чи тих диктатур тепер 
уже минулого століття. В усьому нещадному спектрі їхніх 
інституційних і спеціально психологічних особливостей.

Приміром, у постаті Людовіка XIV, яка є ніби абсолют-
ним еталоном абсолютизму, вже вповні «прочитуються» ті 
особливості: постійна опора на колосальний виконавчий 
і каральний апарат, аж «імпресіоністські» у своїй пістря-
вості забаганки нічим не обмеженого, знов-таки кажучи 
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словами Достоєвського, «своевольного хотения» володаря, 
нескінченні імітації сакрального походження його влади 
(при повному розумінні її справжнього, суто політичного, 
вочевидь секулярного, «поцейбічного» характеру).

Словом, агресивна «індивідуація» в історично доволі 
ще ранньому її виконанні, але вже ніби переддень пізні-
шої людської пітьми, тієї «індивідуації», від якої аж проги-
налася історична матерія минулого століття. 

...Невипадково поема Райнер Марії Рільке про Карла 
XII чомусь нагадала Ґеорґу Лукачу про постаті найсанов-
ніших провідників Третьої імперії, а драма Альбера Камю 
«Калігула» взагалі була написана на тлі жорстоких «екс-
промтів» тих, скажімо так, суперіндивідуалістів. 

Окрім того, те «перше видання» європейського абсо-
лютизму обов’язково трималося не просто на мілітарній 
могутності, а й на її так само обов’язковій, — по суті, не-
скінченній — експансії у бік сусідів. І не тільки їх. Сама 
бюрократична адміністративна структура абсолютизму з 
його незліченним корпусом чиновництва і таким «цивіль-
ним листом» вимагала розширення фіскального поля та-
кої влади.

Звідси нескінченні династичні війни епохи, нескінчен-
ні ж агресії Людовіка XIV проти суміжних із його «пито-
мою» державою земель — під знаком їх нібито необхідного 
з нею «возз’єднання» (тогочасний термін такої політики, 
який по тому, у перекладі з французької, мав тут доволі 
дивну долю).

Освальд Шпенґлер у русі його наскрізь «імперіалі- 
стичної» доби захоплювався, за його словами, віртуозною 
політикою «барокових кабінетів», що супроводжувала ті 
династичні анексії-«возз’єднання», цей ніби трохи ослаб- 
лений відгомін Тридцятирічної війни. А проте терито- 
ріально дещо обмежений їхній характер час від часу ра-
зом із тим поступався місцем воєнним театрам зі сценою 
на всю Європу (війна за іспанську спадщину, Північна 
війна, війни за «австрійську», «сілезьку», «баварську» та 
іншу «спадщини» і т. д.).

Не дивно, отже, що остання велика династична війна — 
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Семилітня — фактично перетворюється вже на світову. 
Принаймні, у її воєнних діях поміж Францією і Англією. 
Аж в Індії та Канаді.

При цьому згаданий «частинний» раціоналізм цивілі-
зації розквітає на повну силу своєї обмеженої, але невід-
порної логіки. Серед іншого, виникає — саме на цій осно-
ві — систематизоване воєнне знання, «наука перемагати» 
у тогочасних її різних, але вже цілком «академічних» 
версіях. Словом, те, що у дев’ятнадцятому столітті у гене-
ральних штабах піднімалося до найвищого рівня цехово-
го теоретизування, а в столітті двадцятому стане практи-
кою цього століття, тих генеральних штабів.

Уся величезна сума європейських війн по Тридця-
тирічній війні — аж до останньої династичної війни на 
континенті (так звана баварська, або «картопляна» війна 
1778 р., що вже сама її назва засвідчила очевидну вичер-
паність суто династичних причин до воєнних конфлік-
тів), — вся ця сума постає, отже, як свого роду спадок того 
тридцятирічного конфлікту. Політичний, дипломатич-
ний, зрештою спеціально стратегічно-військовий.

Абсолютистський волюнтаризм, давно вже вільний від 
будь-яких особливих світоглядних упереджень («перед-
судів» — у термінах «просвіченої» епохи), у режимі лише 
тієї голої мілітарної динаміки та супутніх їй політично- 
дипломатичних інтриг свідомо чи несвідомо продовжує 
«сюжети» саме того надконфлікту, у сподіванні на те чи те 
їх завершення — у відповідності зі своїми тими чи тими 
особистісними амбіціями. Що в їх егоїстичній основі — ко-
рисливе побільшення територій. А власне, податкоспро-
можного там населення. Так би мовити, «меркантилізм» у 
воєнній його оболонці.

«Індивідуація» на троні. У генеральському наметі.  
У дипломатичному кабінеті.

Тим часом емансипований європейський інтелект із 
надзвичайною інтенсивністю виказує себе ще й у зовсім 
іншому вимірі, зовні ніби дуже далекому від барокового і 
подальшого «політикуму». 

Починаючи саме з XVI століття, набирає сили, у най-
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ширшому значенні, семантика європейської лабораторії: 
надзвичайно інтенсифікуються там спостереження над 
світовою речовиною. Ця лабораторія поступово звільня-
ється від містифікованої, фантастичної «фізики» та «хімії» 
попередньої епохи і виробляє зовсім іншу картину цієї  
речовини.

Відбувається свого роду її онтологічне присвоєння, по-
силюється переконання — аж ніяк не можливе в епоху 
теоцентричного принципу, — що матерія, жива і нежива, 
належить виключно людині, є єдино предметом або її са-
моцінного інтелектуального інтересу, або взагалі тим, що 
підлягає виключно «нашим» інструментальним зусиллям.

Із господарства Бога природа у всіх своїх виявах пере-
ходить у господарство людини...

Саме на цьому шляху наукові спостереження зустріча-
ються з прикладним щодо них началом. І десь в останній 
третині XVIII століття у німецькому університетському 
середовищі виникає сам термін «технологія». Суто інте-
лектуальний акт із чималою історичною швидкістю пе-
реходить, отже, у царину індустріальної практики, у са-
місіньку гущу тогочасної «індустріальної революції». І не 
тільки в англійському її виконанні.

Впадає в око надзвичайна інтенсивність європейської 
лабораторії саме у XVIII столітті. Ще на його порозі, ска-
жімо, мають місце доволі успішні спроби у царині явища, 
яке набагато пізніше назвуть фотографічним процесом.  
У середині того століття дубровницького походження абат 
Бошкович (що його В. І. Вернадський назвав найбільшим 
ученим слов’янства) здогадується (зрозуміло, у дуже за-
гальних рисах) про нуклеарну, ядерну структуру речови-
ни (історики науки пізніше вповні потвердили геніаль-
ність інтуїцій дубровницького вченого). А насамкінець 
XVIII століття німецький письменник Новаліс (за фа-
хом — гірничий інженер) у своїй романтичній «меніпеї» 
подав умовний образ якоїсь умовної країни надучених 
(Джінністан), що у її лабораторіях речовину досліджують 
уже з такою інтенсивністю, що вона, ніби тому опираю-
чись, починає здригатися у колбах тих лабораторій...
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...Той твір Новаліса (фон Гарденберґа) був написаний 
чи не одразу після того, як інший природознавець, бер-
лінський вчений Клапрот, наштовхнувся на нову, незна-
ну доти речовину, названу ним — «ураном» (зрозуміло, що 
це була насправді лише «уранілова» сіль).

І зрозуміло також, що вся неозора сума тогочасного ви-
нахідництва, та чи та вдала інженерна інтуїція — чи не 
обрядово переходять у воєнну царину. Створюють (при-
наймні в галузі артилерії) все досконалішу і досконалішу 
техніку знищення.

Невдовзі, у наполеонівських війнах, абсолютна біль-
шість смертей вже буде зумовлена «далекобійною», як на 
той час, артилерією...

Отож «аватари» і просто авантури «індивідуації» трива-
ють. Різні її переміни. Ті чи ті зміщення її функціональ-
ностей — у несподіваних-небачених у попередній історії 
формах.

Фрідріх Шиллер і як драматург, і як історик родовід 
своєї сучасності розпочинав зазвичай саме з Тридцяти-
річної війни. Власне, Вестфальського миру. Який, за його 
словами, визначив надовго (теоретично ніби «назавжди») 
саму політичну карту Європи.

Але як тільки драматург-історик закінчив свою «Істо-
рію Тридцятирічної війни» (1791–1793), та карта почала з 
надзвичайною швидкістю змінюватися-зміщуватися!.. 

В історію стрімко ввійшла інша, вже нова причиновість. 
Новий великий гравець на її кону. Що ж, про нього той же 
Шиллер таки вже написав. Але трохи раніше. У своїй пра-
ці «Історія відпадіння Нідерландів від Іспанії» (1788).

Отож невипадково великий поет десь десятиріччя по 
тому, в очікуванні вже нового століття, вигукнув: «Старі 
форми руйнуються» («Und die alten Formen stürzen ein»).

Досліджене Шиллером «відпадіння» було першим ново- 
європейським досвідом, сказати б, «індивідуації» тери-
торій. Не персони. Не станів. А саме територій. Власне, 
повного національного (чи принаймні протонаціонально-
го) простору — в напрямі його політичної й іншої суве- 
ренності.
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Це був спір територіально-колективного самовизначен-
ня з надміру «самовизначеною», але вже анахронічною аб-
солютною владою. Передовсім з якоюсь центральною ди-
настичною персоною посередині неї. Яка так інтенсивно 
експлуатувала нововідкриту ренесансну «індивідуацію».

...Незадовго до появи шиллерівської монографії про 
«відпадіння Нідерландів від Іспанії» таке, на диво схоже 
«відпадіння» мало місце вже у Північній Америці. Пів-
нічноамериканська незалежність значною мірою була 
зумовлена суто «династичними» і деспотичними релікта-
ми у політиці Ґеорґа III. Зумовлена реакцією тих «тери-
торій» на неї. Ганноверський династичний провінціалізм, 
наївне намагання короля, за його словами, «не володіти 
короною у кайданах» (себто у «кайданах» конституційно- 
парламентського устрою) призвели саме до таких наслід-
ків. Жорстокі абсолютистські експромти Ґеорґа III і, відпо-
відно, його камарильї призвели до того «відпадіння».

Відпадіння, яке, по суті, змістило саму вісь історії.
Яка, відтак, унаслідок того стає вже не тільки європейсь- 

кою, а й світовою.
...А буквально через рік після появи згаданої шилле-

рівської праці про одну із центральних колізій XVI століт-
тя десь приблизно у тій же географії має місце інша драма 
здобуття схожим шляхом незалежності. Отже, цього разу 
знову вже у самій Європі.

1789 року Бельгія, яка від завершення війни за іспансь- 
ку спадщину перебувала під пануванням Габсбургів, пов-
стала проти того панування. Це один із перших (і вод-
ночас класичний) приклад конфлікту «національного» з 
«династичним». Наступного року країна оголосила себе 
республікою — під дуже емблематичною назвою — «Спо-
лучені Штати Бельгії».

...Війська імператора Леопольда, що складалися, схо-
же, головно із слухняних галицьких рекрутів, невдовзі 
поновили попередній status quo. Але вже бурхали вул-
канічні стихії французької революції, які по тому вельми 
нецеремонно втрутилися у спір бельгійських патріотів і 
віденських династів.
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Бельгія була анексована тією революцією.
Водночас бельгійські події на повну силу розпочали — 

у вигляді першого акту — вже подальшу європейську дра-
му. Таких чи майже таких національно-територіальних 
«індивідуацій». Драму, схоже, і досі ще не закінчену. Яка 
у міріадах подібних колізій розгорталася і розгортається 
впродовж XIX–XX століть.

І від розв’язки якої ще таке далеке наше молоде століття.
І водночас до деяких рис і характеристик побарокової —  

просвітницької — «індивідуації» у межах окремої особи-
стості. 

Необхідно, спрощуючи, звернути увагу на три її виразні 
різновиди. Стільки ж несхожі поміж собою, скільки й вза-
ємопов’язані одне з одним в умовах тогочасної цивілізації. 
Яка внаслідок цього постає як безнастанна комбінаторика 
цих різновидів, як їхнє безнастанне ж репродукування- 
тиражування, взаємопроникнення і взаємовідштовхуван-
ня, як їхнє філософське, літературне та інше віддзерка-
лення.

Йдеться про три «портрети» людини в антропології, со-
ціології та моралі Просвітництва (передовсім французь-
кого, цього за загальним визначенням — і тогочасним і 
пізнішим — «передового» загону Просвітництва взагалі). 
Руссоїстський образ, що у ньому, за словами головного 
речника цього крила Просвітництва, «людина добра, але 
люди злі». Себто цивілізація псує первинну, гіпотетично 
добру екзистенційну основу «індивідуацїї».

По тому образ, що його створив «энциклопедии скепти-
ческий причет» (Пушкин): образ, позначений неуникним і 
нібито необхідним егоїзмом особистості, що його зрештою і 
використовує, і долає розумна (у пізніших термінах, саме 
раціональна) організація суспільства. І нарешті образ, 
створений чи швидше містифікований маркізом де Садом, 
образ, що постав ніби у підпіллі — аморальному — тодіш-
ньої цивілізації. Образ, що у ньому сенсорно гіперболізова-
на, «чуттєва» людина Руссо і суто інтелектуальна віртуоз-
ність енциклопедистів зустрілися у вигляді певного (чи не 
потворного) синтезу. Де «чуттєве» доходить до останніх, 
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уже зовсім тваринних меж егоїзму. До, сказати б, дияво-
лічного гедонізму. А високорозвинений у своїх софізмах 
інтелект при цьому безперестанно виступає як свого роду 
адвокат і просто апологет того «чуттєвого» диявола.

Парадоксально, що при цьому всі ті «портрети» претен-
дували на універсальність! Тобто на роль антропології як 
такої, вочевидь при цьому «позичивши» ту універсальність 
із цілком «досучасної» християнської антропології. Засво-
ївши її оптимістичний погляд на людство як однорідне у 
всіх своїх якостях і рисах явище; рисах, наданих йому при 
сотворінні світу. Себто «індивідуація» у всіх тих своїх «про-
світницьких» версіях, по суті, посилалася на теологічні ар-
гументи часів розквіту теоцентричного принципу світу!..

Належить зрозуміти також ще один парадокс тієї «ха-
рактерології» та «фізіогноміки» Просвітництва. Перед 
нами не лише «портрет» тогочасного людинознавства, 
тодішнього, сказати б, антропологічного пера, а й ніби 
«автопортрети» тієї доби, дуже точне обчислення її персо-
нального складу, точні ж сколки як з провідних, так і «ма-
сових» функціонерів просвітницького процесу.

Серед іншого, дуже переконливий «портрет», так би мо-
вити, сановників Просвітництва, тих його найвідоміших 
діячів, які, зовсім не поділяючи сентиментальних, як їм 
здавалося, галюцинацій Руссо про людську природу, по-
кладали надію на покращення умов людського існування 
шляхом саме раціоналізації суспільства — у відповідності 
з вимогами абстрактного просвітницького «розуму». Обме-
ження абсолютизму у його майже ірраціональних заба-
ганках, справді добре, доцільно організований державний 
апарат (передовсім фіскальний), повільне, але неухильне 
відсунення релігійних чинників на суспільну периферію 
(а особливо — у католицьких країнах — єзуїтів з їх войов-
ничістю), добра ж освіта, певне пом’якшення жорсткості і 
просто жорстокості попереднього правосуддя — ось спіль-
ні наскрізні риси таких справді великих міністрів Про-
світництва, як, скажімо, Помбаль у Португалії, Тануччі у 
Неаполітанському королівстві, Струензее в Данії, пізніше 
Тюрго і Неккер у Франції. 
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Дуже характерно, що Наполеон, який у ролі імперато-
ра відверто зізнавався у своїй відразі до «ідеологів» (себто 
теоретиків і практиків Просвітництва), поєднував у сво-
їй постаті й у самій своїй діяльності багато рис, вочевидь 
спільних із вищезгаданими просвітницькими персонами. 
Не особливо приховуючи те, що самі вони доволі старанно 
приховували (скепсис до людської природи як такої, пере-
конання, що тільки якась саме доцільна суспільна систе-
ма може змінити людську долю на краще).

...От саме у такому персонологічному складі Європа і 
ввійшла у французьку революцію. І в усю подієву суму по-
дальшої історії континенту.

...Аж дивовижно той духовний клімат нагадує перед-
день Тридцятирічної війни! Європейський поренесансний 
кристал «індивідуації», який і тоді, і ось тепер обертався 
різними політичними та спеціально інтелектуальними 
гранями у своїй присутності-в-історії...

Історики ідей вже звернули увагу на те, що і апологети- 
ентузіасти французької революції, і її нещадні критики 
типу графа Жозефа де Местра у своїй інтелектуальній 
техніці, у самих способах своєї риторики перебувають не-
мовби в одному і тому ж розумовому полі. Згаданий де 
Местр, цей, за висловом сучасників, «Вольтер навиворіт», 
вочевидь, позичав ту техніку у своїх опонентів. Тим самим 
мимохіть приєднуючись і до їхніх аргументів, і до їхніх 
цілей.

Скажімо, де Местр так запекло воював з просвітниць-
кими універсалістськими абстракціями довкола людини, 
яка, мовляв, однакова і у Франції, і в Китаї (ідеальна 
країна правопорядку в наївних «синологічних» уявлен-
нях «масового» Просвітництва!), що несподівано для себе 
ставав апологетом національно-географічного поділу 
людства (того поділу, який став об’єктивним наслідком 
французької революції — і одним із найважливіших се-
ред інших її наслідків).

Що ж. Той найширший спектр новоєвропейської «ін-
дивідуації» у новому її історичному виданні, напевне, і 
призвів до своєрідного дубляжу Тридцятирічної війни — 
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тепер на початку XIX століття. Так звані наполеонівські 
війни. А власне, майже двадцятирічна війна, яка зреш-
тою захопила ще більшу географію, ніж та її попередни-
ця (1796–1815). Справді, то всеєвропейська війна. Від 
Москви до Кадікса. Від Скандинавського півострова до 
Балканського.

Цього разу, як бачимо, — у режимі згаданого геогра-
фічного розширення, — у тій війні дуже активну участь 
уже брала Росія. Яка під час Тридцятирічної війни обме-
жувалася лише тим, що надсилала деяким із її учасників 
поташ, порох та продовольство.

Взагалі, поява Росії уже не на околиці, а в самому епі-
центрі новоєвропейської системи — то особлива тема. На-
лежить лише сказати, що індивідуалістичну серцевину і 
спрямованість цієї системи вона абсорбує (принаймні, на 
петербурзьких своїх цивілізаційних аванпостах) із над-
звичайною швидкістю та енергією. «Петро, — зауважив 
Пушкін, — у своїй душі зневажав людство, напевно біль-
ше, ніж Наполеон». Принаймні у своїй діяльності він до-
вів до останніх меж просвітницьку утопію наддосконалої 
держави («регулярное государство» російського автокра-
тора) і просвітницький же план нейтралізації церкви (в 
Росії ж вона була Петром абсолютно «одержавленою»),

І ще одна особливість тієї, сказати б, двадцятирічної 
війни. Якщо Польща під час Тридцятирічної війни вела 
неактивну і просто мляву політику, то під час нового євро-
пейського видання тієї війни вона опинилася ніби у само-
му мальстремі подій. Посередині тогочасної нової всеєвро-
пейської катастрофи.

...Спочатку сама романтична епоха з її романтизацією 
«наполеонівських війн», а далі вже й масова «історична» 
свідомість (і цехова, і позацехова) зазвичай перебувають 
при рецепції тієї катастрофи як чогось антропологічно 
ніби «нормального».

Забуваючи, що то все ж таки була цивілізаційна ката-
строфа.

Її історичний переддень — французька революція — 
постає як найповніше втілення у Новому часі зусиль лю- 
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дини до свого цілковитого усамостійнення, до інституалі-
зації останнього по всій суспільній горизонталі й вертика-
лі, до усунення абсолютизму як уже цілком анахронічно-
го різновиду «індивідуації», до заміщення династичного 
принципу сукупною національною волею.

Французька революція, зрештою, поглиблює свій кон-
флікт із «феодалізмом» — щонайконкретнішою політично- 
юридичною спадщиною французького минулого, усуну-
тою низкою декретів революції від серпня 1789-го до лип-
ня 1793-го — і йде у напрямі цілковитого розриву з усім 
«досучасним» світоглядним спадком. Відповідно — із «до-
сучасним» розумінням істини. Як явище, котре перебуває 
якщо не поза компетенцією людини, то принаймні поза 
межами її впливу. Людина у тій революції остаточно опи-
няється наодинці із собою. Себто і з повнотою, і з обме-
женістю своєї «індивідуацїї». Остання стає мовби «преди-
катом» усіх дій революції, основною каузальністю усіх її і 
перемог, і поразок.

І те й друге — в обсягах, відтак ще небачених у світо-
вому часі!

І відтак, як і в «пороговому» столітті Нового часу, коли 
світоглядна революція по тому зумовила колосальний по-
дієвий процес (аж до його завершення у вигляді Тридця-
тирічної війни), так і на схилку ХVIІІ століття тогочасна 
радикальна «індивідуація» робить те саме. У тому ж на-
прямі. І вибухає колосальний громадянський конфлікт, 
що його зазвичай називають французькою революцією, 
який спазматично і водночас необхідно переходить у так 
само всеєвропейську війну. Тільки вже двадцятирічну.

Тільки вже її руїнницькі ефекти, її людські, моральні 
та матеріальні втрати набагато перебільшили катастро-
фічні колізії, що їх колись ледь призупинив Вестфаль-
ський мир. У зрозумілій відповідності з побільшеними 
технологічними, комунікативними, адміністративними 
та іншими можливостями цивілізації нового її інтелекту-
ального «видання».

Разом із тим впадає в око певна симетричність епох, 
які розпочинають із загалом однорідних світоглядних ам-
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біцій, а закінчують не трохи схожими ж сеансами матери-
кового руйнування. Подібність подієвої фактури! Тільки, 
зрозуміло, у різних пропорціях того руйнування — щодо 
вже різночасових його технологічних можливостей.

По тому із стихій тієї революції і спадкоємної їй війни у 
подальшу епоху входить її колосальний наслідок — «інди-
відуація», уже зовсім гіперболізована історією. «Індивіду-
ація» особистостей. А також станів і класів. І національно- 
етнічних колективів. Їх територій.

XIX століття («новеченто») проходить цілковито під 
знаком саме амбіцій цих «індивідуацій». Міріади і міріа-
ди їхніх конфігурацій у тогочасній політичній та інтелек-
туальній історії. Як правило, підкреслено конкурентних 
щодо одне одного. Стільки ж пістрява, але стільки ж і во-
чевидь «структурна» комбінаторика тих конфліктів.

...Національно-етнічні величини, ці великі і невеликі 
«індивідуальності» континенту — у безлічі політичних, 
дипломатичних, і нарешті, воєнних «жанрів» — безпере-
станно «сперечаються» одне з одним. Поза межами Євро-
пи, у лихоманці тогочасного її колоніяльного азарту, су-
перечка ця, зрештою, «не на рівних». Європейська воля 
нецеремонно нав’язує себе всьому іншому світові.

А всередині тих величин — та ж сама конкуренція і кор-
поративних, і власне особистісних «індивідуацій». Війна 
всіх проти всіх — і власне економічна конкуренція, і вияв-
лений спочатку французькою романтичною історіографі-
єю, а за нею вже і Карлом Марксом «класенкампф». Класо-
ва боротьба. Як одна із генеральних і неуникних мізансцен 
«індивідуалістичної» культури. Хоча особливо виразна.

Вельми характерно, що Марксова картина цієї куль-
тури і її радикальна критика (тепер це вже очевидно) за 
своїм ідеологічним родоводом походять із, здавалося б, 
«класово» зовсім іншої стихії. А саме — з аристократич-
ної критики французької революції, критики її головних 
знарядь і цілей. Критики передовсім спрямованості вже 
згадуваного тут Жозефа де Местра.

Марксова жорстока критика «буржуазного індиві- 
дуалізму» — генетично саме звідти. Тільки якщо ради-
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кальна альтернатива цьому індивідуалізмові у графа де 
Местра дивиться-спрямована цілком у минуле, у доволі 
уявне, «ідеалізоване» Середньовіччя, то у Маркса вона 
так само радикально «переспрямована» у якесь гіпотетич-
не майбутнє.

Отже, так само уявне. Тож «ідеалізоване».
Вся подієвість того століття — то всі можливі антагоніз-

ми всіх його «індивідуацій». У всіх її можливостях, у всіх 
їхніх здійсненнях. Власне індивідуальних. Колективно- 
корпоративних. Всіх інших. Аж до вище згаданого «коло-
ніалістського» антагонізму, широко кажучи, європейської 
метрополії всьому іншому, вже підрядному їй світові. «Ін-
дивідуалізація» у вигляді вже цілого континенту! Егоїзм 
уже не в персональному, а саме в такому — материково-
му — виконанні.

Наполеонівська доба, при всіх різких перемінах сус-
пільної речовини, дивовижно-вочевидь зберігала своє 
походження від дебютних колізій Нового часу, що так 
понуро-послідовно скінчилися Тридцятирічною війною і 
абсолютистськими інститутами по ній.

Імператор-парвеню якось ніби експромтом, але заборо-
нив ліберальні вихватки у пресі проти «старого режиму», 
пояснивши, що він тепер солідарний з усіма системами 
сильної влади у Франції — «від Хлодвіга до Комітету сус-
пільного порятунку». Але, схоже, Наполеон був особливо 
солідарний з безберегим абсолютистським «імперіаліз-
мом» Людовіка XIV. Ну, хоча б з його нідерландською по-
літикою, яка ніяк не хотіла визнавати новоствореного у 
тих колізіях сусіднього суверенітету. «Голландія? — пи-
тався слідом Наполеон, — та що ж це за країна, яка скла-
дається з наносних французькими річками земель?»

І водночас наполеонівська епоха, а точніше вся її мі-
літарна сума, що так повторила-гіперболізувала події 
початку сімнадцятого століття, постає як репетиція май-
бутнього, ще грандіознішого воєнного конфлікту. Початку 
вже століття двадцятого.

Справді, доводиться говорити про якусь ще малодослі-
джену, але очевидну, сказати б, «ентелехію», тяжку «до-
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цільність» рішуче всієї процесуальності XIX століття — у 
напрямі того нового гіперконфлікту.

Згадане змагання національно-територіальних «ін-
дивідуацій» та їхніх амбіцій насамкінець того століття 
посилюється у своїй напрузі аж до останніх, уже зовсім 
кризових поділок політичного термометра. «Фашодський 
інцидент» (1898), коли в недалекому майбутньому союз-
ники Англія і Франція заледве не розпочали поміж со-
бою війну — через якийсь там африканський закутень 
(донедавна — глухе негритянське сільце). Рівно через 
тринадцять років, також влітку, німецький канонерський 
човен «Пантера» з’являється на рейді в Агадірі, що озна-
чало, по суті, німецьку готовність до війни з Францією.  
І не тільки з нею. Тоді ж, у ті місяці, розпочалось албансь- 
ке повстання проти Оттоманської імперії. А власне тим са-
мим розпочинаються переможні балканські війни проти 
цієї імперії, які відразу ж перейшли у воєнний конфлікт 
поміж вчорашніми переможцями. Постріл у Сараєво — 
насамкінець того конфлікту, «логічне» його завершення. 
Все інше — надто добре відомо. Перша світова. Сказати 
б, надміру «атомізована» політично-дипломатична історія 
переддня «першої світової війни», (а особливо того згада-
ного тут десятиріччя), висвітлюючи безпосередні її причи-
ни, водночас якось проходить повз нині вже невідпорну 
очевидність, що тепер уже все позаминуле століття у пов-
ному своєму політичному, господарчому і, зрештою, інте-
лектуальному складі готувало ту війну. Справді, якась 
зловісна «ентелехія» назустріч їй.

А передовсім уже остаточно тоді емансипована «індиві-
дуація» всього її, відтак уже неозорого спектру.

Сама ритміка її поразок і реваншів упродовж того сто-
ліття. Наполеонівська повінь, яка заполонила всю Євро-
пу — і вслід за тим — реванші інших новонароджених 
«націоналізмів». Спроба Наполеона III до чергового ре-
ваншу за ту тотальну поразку бонапартизму (уже в союзі з 
Англією) у вигляді так званої Східної війни (а насправді, 
за своїми масштабами — вже ніби «протосвітової»).

А ще й по тому — ніби безконечна дипломатична гра 
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ліберального Заходу, різнонаправлених його потуг — із 
консервативною потугою Росії, із намірами до стратегіч-
ного ангажементу її на тому чи тому боці.

На початку XIX століття — напередодні Австерліца —  
наполеонівська пропаганда твердила (небезпідставно),  
що Росія вступила до антифранцузької коаліції «за анг- 
лійське золото».

На початку ж XX століття німецькій антифранцузькій 
пропаганді — напередодні 1914 року — вже навіть не було 
потреби особливо повторювати, що в основі союзництва 
Росії з Антантою — «французьке золото», позики його тій 
хронічно кризовій імперії.

Отож, Європа-ХІХ постає, у продовження ексцентрич-
ного наполеонівського образу Нідерландів, «наносною 
країною» безлічі історичних тенденцій, що всі їхні потоки 
рівночас були спрямовані у бік великої кризи 1914 року.

Так улітку того року континент на повну силу, до того 
ж уже помножену на свою безконечно побільшену техно-
логічно-воєнну міць, повторив драматичний досвід Трид-
цятирічної і двадцятирічної воєн.

А відтак, уже зважаючи на можливість створення цілісної 
ретроспективи століття, що зовсім недавно стало минулим, 
поглянемо на події, як колись казав поет, «поглядом Шек-
спіра». У розумінні поєднання їх саме у цілісну картину.

Традиційний поділ першої половини того століття на 
першу і другу світові війни. Але ж насправді хронологіч-
ний вододіл поміж ними, за драматичним своїм характе-
ром, ущерть переповнений подіями, що їх можна назва-
ти, у німецькій військовій термінології, Feuerpause (себто 
лише тимчасовим припиненням вогню). Або, перефразу-
ючи відомого німецького воєнного теоретика, то було про-
довження війни, тільки іншими засобами.

Справді, рішучо вся подієвість Європи 1919–1939 — то 
перед нами те чи інше продовження першої світової війни 
або ж попередження другої світової.

Епілог першої стає ніби прологом другої.
Тридцятирічний моторошний мілітарний епос конти-

ненту, який разом із тим, в основних своїх сюжетах, по-
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стійно виходив за межі останнього, вже у всю світову гео-
графію. Сказати б, від полюса до полюса.

...Російський поет-ультраавангардист Хлєбніков, який 
безнастанно-хронологічно обчислював періодичність іс-
торичного процесу (зокрема, періодичність у ньому війн), 
збирався, за його словами, «писати вірші із війн» (у ро-
зумінні виявлення тієї їх хронологічної періодичності). 
При всій містифікованості тих обрахунків поета, нале-
жить визнати у відповідності з нашими спостереженнями 
над ритмікою Нового часу, що кожний із згаданих його 
століть розділів чи не обрядово закінчується материко-
вою і навіть «більше» війною. Котра у всіх своїх обсягах, 
об’ємах і параметрах саме побільшується. Від століття до  
століття.

До того ж «Тридцятирічна війна» минулого століття у 
повному розумінні не скінчилася «роком-нуль»-1945 (як 
на Заході колись і переможені, і переможці «означали» 
безпосереднє завершення тієї війни). Але ж її продовжила 
так звана холодна війна поміж двома найбільшими поту-
гами світу, вчорашніми переможцями. 

При цьому ту подальшу півстолітню «війну» навіть не 
можна назвати Feuerpause. Адже вона поза межами Євро-
пи супроводжувалася низкою хронічних воєнних конфлік-
тів, що їм суфлювали ті потуги. Корейська війна. Війна у 
В’єтнамі. Низки вкрай жорстоких громадянських війн в 
Азії, Африці та Південній Америці («триконтиненталь», 
як їх називала тамтешня «лівиця»).

Самий кінець століття завершують війни на Балканах, 
на Кавказі і на Близькому Сході, що їхній політичний та 
інший родовід, вочевидь, пов’язаний з гіперконфліктом 
згаданих гіперпотуг.

Перед нами, власне, Столітня війна, яка й сьогодні, на 
порозі вже зовсім нового віку, де-не-де догорає у різних 
політичних та власне воєнних температурах.

Спробуємо, отже, бодай замислитися: чому катастро-
фальний обсяг у новоєвропейській драмі збільшується і 
збільшується — у почережності викладених нами у ній 
конфліктів?
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Тридцятирічна війна. Наполеонівський цикл. «Століт-
ня війна»–ХХ.

...Розкута на зламі XV–XVII століть інтелектуальна іні-
ціатива європейської «індивідуації» із небаченою у всьому 
попередньому світовому часі інтенсивністю витворює на-
прочуд ефективний технологічний базис цивілізації і по 
тому колосальну технічну над ним надбудову.

Що її спорудження, схоже, ще далеко не закінчилося 
в якихось особливо закінчених формах (передовсім щой-
но розпочата на Заході практична робота над конкретною 
технікою термоядерного синтезу, цього практично вже 
справді «вічного двигуна» індустріальної цивілізації).

Необхідним чином уся та згадана технологічно-техніч-
на сума — на всьому етапі її громадження — обов’язково 
імплікувалася у згадані надконфлікти. З надзвичайною і 
саме руїнницькою енергією посилюючи їх масштаби, саму 
їхню тривалість. їхній час і простір.

За тим — одна вкрай гостра наскрізна характеристика 
новоєвропейської свідомості, певна її якість, що, як і тех-
нологія-техніка, теж зростала, від століття до століття, у 
геометричній прогресії.

...Поменшення авторитету Абсолюту в очах європейсь- 
кої «індивідуації», у її свідомості, поступово, але неухиль-
но йде в напрямі конечної його, авторитету, там відсутно-
сті. Виникає, мов порожнеча посередині мальстрему, особ- 
ливий там світоглядний вакуум. Що його та свідомість 
безперестанку прагне заповнити набутими нею новими 
цінностями і уявленнями. Надаючи їм, за давньою інер- 
цією, знов-таки абсолютного характеру. Незрідка аж 
украй радикального метафізичного чи навіть есхатологіч- 
ного характеру.

По суті, це генеральна характеристика всієї новоєв-
ропейської присутності в історії, всієї там свідомості, яка 
від свого світоглядного народження і ось до наших днів 
схильна генералізувати, у режимі давньої колись поваги 
до Абсолюту, всі великі і малі феномени, що потрапляють 
у поле її зору, в її зіниці.

...Відтак «Богом», надавторитетом для цієї свідомості, 
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може стати — що завгодно, підкинуте кон’юнктурою істо-
рії. Та чи та людська персона. Стан або клас. Ідеологія. 
Природне явище. І т. д, і т. д.

Цей ще малодосліджений механізм новоєвропейської 
моделі світу, зрештою, з особливою силою спрацьовував 
в особливо кризові години і хвилини історії. Передовсім 
у вигляді того, що великий соціолог початку XX століття 
Жорж Сорель назвав — «міфом» (у розумінні колосальної 
суми певних містифікованих уявлень про довколишню 
дійсність, суми, що її бере на озброєння певний колек-
тив, — національний, класовий чи якийсь інший; «міф», 
який а чи йому, тому колективові, ту гіпермістифікацію, ті 
чи ті ідеологічні галюцинації нав’язує та чи та політична 
еліта). Націонал-соціалізм, соціалізм ленінсько-сталінсь- 
кого штибу, гранично спрощені, до краю спримітизовані 
уявлення про ліберальну модель суспільства. Ось про-
відні «семантики» того «міфу XX століття», який у безлічі 
ідеологічних відтінків та супровідних його суспільно-істо-
ричних мізансцен проходить геть через усе те століття.

Величезну роль у тиражуванні-розповсюдженні тих 
масових міфологічних «семантик» зіграла згадана тех-
нічна (власне, новотехнічна) надбудова цивілізації, що її 
авангардна технологія уже на зламі тепер позаминулого 
і ось минулого століття дозволила вийти у простір тако-
го тиражування. Кількісно практично необмеженого. І за 
своєю структурою впливу надзвичайно сугестивного.

Ядучий парадокс тієї зустрічі новітньої міфології (яка 
необхідно зберігає певні, дуже архаїчні мисленні і чут-
тєві ходи власне міфології) із новітньою комунікативною 
технікою полягає у тому, що у тій зустрічі набута поре-
несансною Європою «індивідуація» — і взагалі індиві- 
дуалістична культура — по суті, зникають. Один із пер-
ших і найголосніших сигналів «кінця Нового часу», як про 
це говорив вищезгаданий Романо Гвардіні.

Зрештою, задовго до нього особливий ліричний пейзаж 
зникнення тієї культури подав Александр Блок — куль-
туролог чи також згадуваний Ніколай Бердяев у своїх 
візіях «нового Середньовіччя». Десь у тому ж мисленно-
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му полі постає думка Ортеги-і-Гассета з його метафорою- 
паролем — «повстання мас».

Отже, у зв’язку хоча б уже з цією обставиною (крах по-
передніх індивідуалістичних орієнтацій новоєвропейської 
доби) варто замислитися: чи не маємо ми справу — з яки-
мось справді закінченням-завершенням цієї доби?

...Історія Європи, колись розпочата «індивідуацією», 
ніби відтак обернулася довкола цієї своєї вісі і з чималою 
часовою швидкістю повертається у свій доіндивідуалі- 
стичний стан. Тут, зрештою, йдеться не стільки про якесь 
«нове Середньовіччя», скільки про вичерпаність цент- 
ральних сюжетів «Нового часу», що виріс на дріжджах «ін-
дивідуації».

І нарешті, очевидна вичерпаність спеціально кризових 
ситуацій довкола «індивідуації» — у вигляді згаданих її 
великих війн, що трикратно вибухали впродовж останніх 
трьохсот років. Щоразу загрозливо побільшуючись у своїй 
драматичності.

Посередині «Столітньої війни»–ХХ — застосування од-
нією із її сторін нуклеарної зброї. Зброї, яка за своїм абсо-
лютним руїнницьким ефектом ставить відтак під сумнів 
сам, сказати б, «інститут війни». Як мілітарне продовжен-
ня до-мілітарної політики. Оскільки після недемонстра-
тивного, не обмежено-тактичного, а саме дієво-стратегіч-
ного застосування нуклеарної зброї — себто на повну її 
силу — сама присутність людини у біосфері закінчується.

Схоже, що разом із біосферою?
Отож відповідний історичний цикл світового часу тим 

самим — закінчується. Справді «пороговий» характер на-
шої сучасності, яка вимагає навіть нових термінологічних 
означень. І для цієї сучасності, і для гіпотетичної по ній 
подієвості (див. вище репліку Михаїла Ґефтера).

Не виключено, що у зв’язку з цим «пороговим» характе-
ром біжучого історичного дня доведеться повертатися — 
навіть не у вчорашній день новоєвропейської історії, а 
в її переддень. Який ще не відав агресивного усамостій- 
снення людини, її дистанціювання від певної незалежної 
від нас Істини світобудови. А не тільки частинної істини, 
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добутої у політичному співжитті, у лабораторії, у психо-
логічному самозосередженні «індивіда». Та на інших, уже 
відтак пройдених шляхах «індивідуації».

Дуже можливо, що така генеральна ревізія «умов людсь- 
кого існування» (Паскаль) буде здійснюватися зі збере-
женням певної частини інтелектуального та техноло-
гічного набутку Нового часу. Великий мислитель (і так 
само видатний інженер та фізик) отець Павєл Флоренсь- 
кий на допитах у сталінській політичній поліції схаракте-
ризував самого себе як мисленника-романтика XIV–XV сто- 
літь. Нагадаємо, що перед арештом він уже працював, ка-
жучи по-сучасному, над теорією комп’ютера...

Зрештою, чи можлива та згадана ревізія, те взагалі-то 
нагально потрібне повернення цивілізаційної сучасності 
до минулого з його абсолютною повагою до абсолютної Іс-
тини — сума проблем і питань, які необхідно перебувають 
поза цеховою компетенцією історика.

Але що ж тоді означає — у великому історичному 
часі — такий його світоглядний «сюрприз» як поновлен-
ня Києво-Могилянської академії? Тобто повернення су-
часного, підкреслено «новітнього» знання до, здавалося б, 
назавжди втраченого, «досучасного» інституту — арісто-
теліанського університету, що ним була Києво-Могилянь 
героїчних її часів.

А може, це і є якимось свідченням необхідного нового 
Повернення? 



У нашій сучасності ми звідусіль ніби оточені Паска 
 лем. Безпосередніми, а чи перетвореними інте-

лектуальними продуктами дивовижної сили математич-
ного мозку. Покладеними в основу всього цивілізаційно-
го сьогодення. Приміром, поглядаючи на барометр, а чи 
перевіряючи свій артеріальний тиск, ми, вже не відаючи 
того, звіряємося з тим незвичайним мозком... Так само і 
тоді, коли входимо у всесвіт наймодерніших інформацій-
них технологій. 

Адже все те ревербує, відлунює колись закладеними в 
ноосферу — чи не десятками! — математичними побудо-
вами зовсім молодого француза родом із Клермон-Ферана, 
а по тому вченого-соратника янсеністської спільноти слав-
нозвісного Пор-Роялю. Побудовами стільки ж віртуозни-
ми, скільки і переконливими. І до того ж кожна із них — 
то ніби справді пор-рояль, себто «прихисток короля» а чи 
метафорично «королівські ворота» у те чи те математичне, 
а за тим і технологічне майбуття. Напівпідлітком Паскаль 
доповнив зусилля батькового друга Дезарґа, — «батька» 
нарисної і проективної геометрії, — сказати б, «реплікою»- 
теоремою, геніальною, яка і досі суфлює тій геометрії. 
Дев’ятнадцятирічним він винайшов ніби «комп’ютер» для 
чотирьох арифметичних дій — і, кажуть, лише незграб-
ність тодішніх паризьких механіків не дозволила тому 
пракомп’ютеру запрацювати на повну силу. Зрештою, 
спрацювали зате перші жести Паскаля-математика у на-
прямі майбутньої теорії ймовірностей, цієї колись усеєвро-
пейської, а тепер уже усесвітньої війни людини з тиранією 
«випадку», із сюрпризами фатуму. Доволі сказати також, 
що Ляйбніц, витворюючи диференційне та інтегральне 
числення, поштиво посилався на Паскаля як на свого по-
передника-піонера. 

Взагалі номенклатуру Паскалевих математичних і су-
провідних звитяг можна було б продовжити аж до їх най-
злободеннішого відгомону, — як би от не одна позамате-
матична пауза-нота у ній. 

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ І ЙОГО «ДУМКИ»
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...Посеред своїх учених занять молоденький Паскаль 
наштовхнувся, серед іншого, на книгу голландського  
теолога-аутсайдера, (суворого при тому католика), Кор-
нелія Янсенія (власне Янсена), що у ній постає ніби пси-
хологічний пейзаж «внутрішньої людини», свого роду ан-
тропологічний її портрет, образ усього того, що пізніше 
буде названо «розірваною свідомістю». Розірваною чи то 
чуттєвими пристрастями, чи то самоцінною, без краю, без 
буттєвої мети, інтелектуальною допитливістю. Уже тоді в 
германському світі означеній, у фольклорному контурі, 
постаттю доктора Фауста.

Та книга, за легендою, настільки вразила її читача, що 
він навіть вирішив більше не займатися наукою. Проте 
ніби таки не втерпів і невдовзі, охоплений тією допитливі-
стю, повернувся туди — з тим, щоб перевірити сенсаційні 
тоді барометричні досліди Євангеліста Торрічеллі. Чудо 
винайденого тоді барометра... З котрим Паскаль посилав 
свого шуряка то на вершину гори під Клермон-Фераном, 
то до її підніжжя. Ось так там і виявився зв’язок бароме-
тра — і з погодою, і взагалі з повітрям. 

Власне, на дисплеї барокової іграшки, завдяки Паска-
лю, постала сама архітектура атмосфери. Старовинне уяв-
лення про horror vacui (страх природи перед порожнечею) 
стає відтак інтелектуальним антикваріатом.

Чого більше? Паскаль по тому вже не припиняє науко-
ву діяльність. Але віднині і до кінця життя його турбува-
тиме вже зовсім інша порожнеча. Інший horror vacui. Той, 
що його не усуне навіть найдовершеніша фізика.

Але усуватиме Паскаль-мислитель.
В історії не лише науки, а й самої людини незрідка спо-

стерігається зворушлива у тій драмі мізансцена: те чи те 
знаряддя культури з плином часу втрачає первісне своє 
призначення, але, зберігаючи свій метод, залишається у 
цивілізаційному вжитку. Виконуючи там, однак, уже зов-
сім інші обов’язки. Приміром, католицькі ченці-генеалоги 
впродовж чи не тисячоліття фіксували феодально-аристо-
кратичні родоводи. Але коли, зрештою, настала епоха вже 
індиферентна до тих родоводів, то отець Грегор Мендель, 
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ніби у продовження того методу, записав генеалогію кіль-
кох поколінь зеленого горошку. Поклавши тим самим по-
чаток генетиці... 

Natura abhorret vacuum — природа боїться порожнечі. 
Блез Паскаль остаточно усунув той передсуд старовинної 
фізики, але водночас він як ніхто в світі до нього і піс-
ля нього довів, що передовсім боїться порожнечі людська, 
отже, духовна природа. Боїться духовної порожнечі (пере-
прошуємо за цей незграбний, але поширений оксюморон). 
Лібертен, світоглядний опонент Паскаля: «Мене лякає 
вічна німота цих нескінченних просторів», «увесь безмов-
ний всесвіт»; земля — «цятка проти величезного кола» 
проти ніби-то «вічної лампади», поставленої «освітлювати 
всесвіт»; а «це величезне коло саме є тільки дрібненькою 
цяткою» проти кола, «описуваного зірками, що котяться 
небокраєм». Лібертена лякає вічна німота цих нескінчен-
них просторів. Особистий Паскалів horror vacui, по тому 
збутий ним.   

Цей космологічний страх перед мовчазним астраль-
ним гіперпростором — не стільки світоглядний, скільки 
психологічний, ба навіть образно-художній ключ до всьо-
го Паскалевого філософування, але передовсім до його 
традиційної рецепції. Невипадково у так званій масовій 
свідомості — себто такій, яка дивовижну свою сліпоту- 
глухоту «місцями», «пунктиром» дивовижно ж поєднує з 
надзвичайною проникливістю, з феноменально точними 
діагнозами й прогнозами — власне, у масовій рецепції 
довкола самого імені Паскаля ім’я це одразу асоціюється з 
тим страхом. Центральний нерв одного із найскладніших 
у всьому людському часі філософських організмів на те 
ймення. Але той страх — то не страх самого Паскаля. 

Так, ми маємо справу з інтелектом колосальної, просто- 
таки раніше не баченої коґнітивної сили, власне, з май-
стром у найбільшому, нецеховому значенні — математич-
ного аналізу. Паскаль із тих математиків, що їх у велико-
му історичному часі, кажучи арифметично-елементарно, 
можна обрахувати на пальцях чи не однієї руки?  

І раптом ця надсила, відклавши кудись убік матема-
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тичні свої студії, призупиняється у тому аналізі — на ко-
ристь зовсім іншого, зовсім не-математичного... Якого?..

...По смерті Паскаля знайшли кілька згортків паперу, 
власне жмут паперових клаптів, заповнених якимись, обе-
режно кажучи, лише частинно систематизованими запи-
сами. їх, так-сяк далі «систематизувавши», видали 1670-го.

Відтак розпочалася драма їх подальшої, глибшої систе-
матизації, що триває аж до сьогоднішнього дня.

Ми тут аж ніяк не ризикуємо бодай поглянути у бік 
цехової «текстології» «Думок». Нагадаємо лише, що і ця 
«текстологія», і взагалі явище Паскаля в усіх його інтер-
претаціях необхідно залежні від давньої французько-горо-
жанської війни поміж католицькими і не-католицькими 
інтелектуалами. Серед іншого також, і поміж янсеніста-
ми та єзуїтами. І ризикнемо лише, з усією читацькою 
певністю чи просто самовпевненістю, стверджувати, що 
Паскаль у своїх «Думках» вочевидь поглянув у бік, ніби 
вкрай далекий від математики... Який?

Взагалі-то в історії — і не математики, а взагалі в істо-
рії — були випадки, коли майстри цієї науки, математики 
найвищого класу, опинялись десь на її узбіччі, у дуже да-
леких від неї стихіях. Приміром, Ляйбніц давав монархам 
уроки державної мудрості. Огюст Коші суміщав свої праці 
над уявними перемінними з реальністю і незмінністю сво-
єї легітимістсько-роялістської політики. І так далі. Зреш-
тою, від тієї не-математики великих учених залишилися 
лише дуже спеціальні про неї роботи. 

Від не-математика Паскаля — його «Думки». Що без 
них уже неможливо уявити новоєвропейський ландшафт. 

І все ж таки: що примусило абсолютного математич-
ного генія вийти за межі його цеху, його дисципліни?  
І чому той його філософський анабазис струснув — і досі 
струшує — атмосферу того ландшафту, саме європейське 
повітря?

...Той згаданий людський страх перед порожнечею (в 
інших «думках» — перед безоднею). Порожнечею і макро- 
і мікросвітів. При цьому, зважаючи на сам спосіб Паска-
левого письма довкола тієї порожнечі, несподівано спадає 
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на думку: а чи не є та космічна порожнеча тут насправді 
ніби грандіозною метафорою іншої порожнечі. Людської? 

Справді. Десь чи не весь перший корпус Паскалевих 
«думок» постає вочевидь як розгромна критика сучасної 
йому цивілізації. Де все не те і не так. Повсюдне відчу-
ження усіх його демонічних кольорів і відтінків. Відчу-
ження — від чого? 

Оскільки автор «Думок» «усе ж таки» математик, при-
гадаємо, саме задля того, щоб якось пояснити те — «від 
чого», — знану теорему Геделя, яка пропонує розв’язати 
задачу — шляхом необхідного виходу за її межі. 

Отож, вийдемо за часові межі і біографії самого Паска-
ля, і біографії власне його доби — прямісінько у двадцяте 
століття. Тепер уже ніби й минуле, але ж насправді, си- 
туативно воно вочевидь ще зовсім не «минуле»...

Століття, яке незрідка хапалося за Паскаля «Думок», 
як потопаючий хапається за соломинку. 

Лише кілька відповідних звідти епізодів.
...Страшного для України 1933-го академія Гонкурів 

присудила премію найкращому французькому роману 
того року — і, схоже, всього того століття.

«La condition humaine» Андре Мальро. Порівняй «Дум-
ки» 24. «Становище людини» (зазвичай назву того роману 
у нас перекладають ще як «Доля людська» або ж «Умови 
людського існування»).

Наступного року той же письменник пише роман «Le 
temps du mépris».

Якщо назва попереднього роману прямо відсилає до 
Паскаля, то чомусь повз усі інтерпретації наступного ро-
ману Мальро пройшла безсумнівна співвіднесеність його 
назви з «думкою» 12. 

Процитуємо спробу її українського перекладу — з бли-
скучим до нього українським коментарем:

«Порядок.
Люди мають погорду [ont mépris — зневажають, адже 

для Паскаля дуже важливим є термін «гордість», orgueil 
(зустрічається нижче у багатьох фрагментах), не слід ство-
рювати варіанти перекладу, які читач може сприйняти як 
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однокорінні з цією гордістю; адже гордість є найпершим 
Дияволовим пороком, Паскаль не міг ставити її на одну 
дошку зі зневагою: зневага може бути від необізнаності, 
гордість же — це свідома зневага, якщо на те, повна й сві-
дома покірність лихому серцю] до релігії, ненавидять її і 
бояться, що вона може бути істинна».  

У самé семантичне яблучко назви французького рома-
ну!.. У першому романі Андре Мальро постає шанхайське 
пекло-1927 китайської комуністичної революції і націона-
лістичної там контрреволюції. І — «стан людський», «ста-
новище людини» у тому пеклі. Вся безберега амплітуда 
людської жорстокості. І самотності... З одного боку вкрай 
спотвореного, відчуженого, знелюдненого буття героїчні 
намагання героїв-одинаків усунути те відчуження, подо-
лати свій horror vacui, з другого — вся та безкрая порож-
неча, «увесь безмовний всесвіт» — та ще й у китайській 
його географії-ієрогліфі. «Безпросвітна ніч китайських 
рисових полів...». 

Насамкінець роману переможці кидають переможених 
революціонерів у казани з киплячою нафтою...

У другому романі, що його зазвичай перекладали як 
«Час презирства» — замість, згідно з Паскалевим слов-
ником, «Час погорди» — німецький комуніст-підпільник 
потрапляє в руки нацистів, своїх, за одним тогочасним ви-
словом, «ворогів-кузенів» (Томас Мани), отож у саме дев’я-
те коло «погорди». 

«Люди зневажають релігію. Вони ненавидять її і боять-
ся, що вона істинна». Краще не скажеш ні про комуністич-
ну, ані про націонал-соціалістичну гордовиту «зневагу»... 

Додамо, що французьке mépris незрідка, у тих чи тих 
довкола тієї лексеми, стильових мізансценах стрімко на-
ближається до «нашого» «знищення». Навіть «різанини». 
Адже терміна «геноцид» тоді ще не було... Але вже сама 
мова його ніби передчувала.

«Сила тюрми була така, що навіть сторожа говорила 
пошепки» («Le temps du mépris»).

Ось саме у тій тюрмі–ХХ література найвищого класу і 
згадала Паскаля.
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Блез Паскаль, схоже, ніби передчував ту тюрму, як 
його далекий виученик, гонкурівський лауреат-1933, 
близький уже «час знищення». Зрозуміло, передчував  
не конкретну її страшну архітектуру у тих чи тих кон- 
кретних історичних виконаннях, а як катастрофічні на-
слідки згаданої «зневаги», апокаліптичну насамкінець її 
розв’язку. 

Назва будь-якого художнього твору — то, зрозуміло, 
завжди смисловий його знаменник, головне його гасло. 
І ось такий «знаменниковий», гранично емблематичний 
сигнал минуле століття, у зеніті свого відчаю, надіслало 
століттю Паскалевому. Прямо адресуючись до тих його 
«думок». Обравши, отже, тим самим серед юрми тодішніх 
геніїв саме того адресата.

Що ж, хворий обрав саме того лікаря, який точно діа-
гностував відповідну недугу ще на самому її початку, а чи 
швидше навіть спрогнозував її неуникну з’яву. 

Патогностичний характер рішучої більшості Паскале-
вих «Думок».

...За переказом, по смерті Теофраста, улюбленого Аріс-
тотелевого учня, оригінали творів великого македонця 
опинилися у якомусь малоазійському льоху, де ледь не 
загинули від вологості та гризунів. Страшно лишень по-
думати, щоб було з «ноосферою», якби вода, вкупі з миша-
тами, відповідно розпорядилися б з тими сувоями...

Через тисячі років по тому Маркс мимохіть зауважив, 
що його «молодий» доробок десь залишений на волю «гри-
зучої критики мишей». Якби та критика дійшла-таки до 
свого руїнницького краю, цивілізація, напевне, так і зали-
шилась би без «молодого» Маркса. Себто без переконли-
вої філософської противаги малопереконливим екстремі- 
стським проектам Маркса подальшого.

Страшно, отож, подумати, як виглядала б новоєвропей-
ська ретроспектива, якби чиясь добра рука та не порятува-
ла б від згаданої нищівної критики ті ніби «хаотичні» запи-
си, знайдені по смерті великого самітника. І от розрізнені, 
здебільшого некласифіковані паперові клапті з тими за-
писами раптом склалися не просто у майстерно витканий 
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філософський килим суворого логічного малюнку — вони 
склалися у «запис» усієї європейської долі. І не тільки. 

«La condition humaine» у тих «Думках» — вже універ-
сального значення, відтак вже задля всього людського 
універсуму.

«Думки» Паскаля — коментований-перекоментований 
факт його біографії. А також один із центральних фактів 
усієї духовної біографії Європи. Власне, так званого Ново-
го часу. І за своїми сенсами, і за їх походженням.

...Доба Паскаля, то, якщо можна так висловитися, — 
метафорично і хронологічно «середні віки» того Часу. Пе-
редовсім маємо на увазі саму його хронологію. Попереднє 
XVI століття  — пролог, свого роду підготовчий клас до 
нього, до базових сюжетів новоєвропейського існування. 
Клас, аж переповнений найобдарованішими «вундеркін-
дами», а потім узагалі геніями, що накреслюють ті сюже-
ти — і не на десятиріччя, а на віки. 

Інтелектуально-світоглядно те століття розпочинаєть-
ся 31-го жовтня 1517-го. «Жовтнева» тоді «революція», 
облаштована авґустинським чернецем-дисидентом Мар-
тіном Лютером з його дев’яносто п’ятьма тезами, вивіше-
ними біля дверей двірцевої церкви у Вітенберзі. Спадщи-
на блаженного Августина з неймовірною вибуховою силою 
відрезонувала у тих тезах, а десь по тому, трохи більше 
аніж через сто років, спричинилася до появи так звано-
го янсенізму, який став, сказати б, колискою Паскалевих 
тез. Нагадаємо, що саме у Вітенберзі, у тамтешньому уні-
верситеті, «навчався» данський принц Гамлет — інший, 
уже пізніший символ тієї історії. 

Століття те календарно-символічно, інтелектуально, 
закінчується ж насамкінець квітня 1616-го. Коли в Страт-
форді-на-Ейвоні помирає автор «Гамлета», а майже того 
ж дня в Мадриді — Мігель де Сервантес Сааведра, автор 
іншого твору-символу, який уперше і надовго зафіксував 
світоглядні фатаморгани й галюцинації, незадовго до 
того народжені. 

Історія дивовижно-загадково, але вельми точно синхро-
нізувала війстя тих геніїв — майже одного й того ж дня.  
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А посередині такого століття-вступу — інша художньо- 
світоглядна, справді центральна подія тієї доби: роман 
Франсуа Рабле, у якому з небаченою в усьому світовому 
літературному часі естетичною енергією «самостійне», 
визивно «суверенне» людське поцейбіччя всього його 
спектру, від фізіології до тих чи тих інтелектуальних аб-
стракцій, безупину тіснить і, зрештою, витісняє трансцен-
дентне. Єдиним і неподільним господарем у всесвіті, на 
щонайрадикальнішу відміну від доби попередньої, стає 
саме людина. Весь її природний та розумовий супровід, 
весь її семіотичний апарат, всі її знаряддя.

Роман Рабле — зеніт тогочасного людинобожжя. 
Не обрахувати досягнень художньої історії незвичайно-

го століття. Що до неї належить також додати позначену 
такою ж інтенсивністю історію його інших, спеціальних, 
зусиль, зокрема, природознавчих, технологічних. Серед 
іншого, напівінстинктивне, але дивовижне відчуття жи-
вої і неживої природи у тогочасного ремісника, інженера, 
медика. Дивовижне того століття «матеріалознавство» у 
найширшому значенні.

Паскаль — син дилетанта-математика, виучень ви-
сокофахового математика Дезарґа, і як його батько, і як 
той батьків друг — і взагалі як усі сучасні йому великі (і 
не тільки) математики — всі вони, по суті, завершують у 
своєму столітті математичну суму, нагромаджену століт-
тям попереднім. 

Тогочасний парадиз практичного і абстрактного розуму... 
А проте у стихіях того століття, одразу ж, у перші його 

десятиріччя, зазвучала одна важка нота, що її почули, 
зрештою, згадані мистці і драматичного, і романно-епіч-
ного слова.

Почули — і от померли чи не в один і той же день... Тра-
гедії Шекспіра і «Винахідливий гідальго Дон-Кіхот» — 
ніби фонографують ту ноту, загрозливе наростання її в 
подієвому хорі некалендарного «кінця віку». Власне, на 
порозі XVII століття. 

Розпочалося, однак, набагато раніше.
Десь рівно через десять років після того, що трапилося 
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у Вітенберзі, столиця католицького світу була взята штур-
мом. Ні, не протестантами, а німецько-іспанськими ландс- 
кнехтами найвпливовішого захисника католицької орто-
доксії, імператора Карла V, які влаштували там таке ж 
саме, що колись зробили вестготи Аларіха, вандали Гензе-
ріха і нормани Роберта Ґіскара. А десь чи не водночас «най-
християнніший» французький король, Франциск І, укла-
дає з турецьким султаном угоду проти того імператора.

То було вже суто політичне зіткнення двох систем не-
щадного, геть здеідеологізованого, вповні секулярного 
політичного егоїзму, конфлікт двох запеклих «індиві- 
дуацій», уже цілком позбавлений якихось власне світо-
глядних устремлінь і намірів.

В європейську історію входила гола динаміка волюн-
таристсько-мілітарної потуги, яка, власне, лише задля 
своїх брутально «позасвітоглядних» цілей одягала ті чи 
ті ідеологічні шати-маски (передовсім релігійні). Взага-
лі характер тогочасного європейського процесу (поділ у 
ньому тодішнього європейського людства навпіл, на при-
хильників згаданих лютерівських «тез» і на їхніх лютих 
противників), при всіх екстазах фанатизму з обох сторін, 
нагадує разом з тим самоздійснення двох однаково вкрай 
агресивних, хоча і різноспрямованих за своїми інтересами 
«егоїзмів», двох самозамкнутих на собі «індивідуацій», а 
не власне світоглядний конфлікт.

...Отож, чи не найбільший масив новоєвропейського  
часу того відтинка пішов онтологічно намарне — на 
безнастанні воєнні конфлікти поміж двома підкресле-
но католицькими государями. Поміж Карлом V і Фран-
циском І з їхніми чотирма війнами. Війнами, які мали 
своїми як опосередкованими, так і прямими наслідками 
щонайлютіші «громадянські» конфлікти — і у Франції, і 
в Німеччині. 

Сума, система цих конфліктів (а швидше — їхній хаос), 
отож, неуникно вела континент до всеохопної там війни. 
Війни, яка й завершила вибух усіх попередніх партику-
лярних на ньому пристрастей, «підсумувала» той всеєв-
ропейський мальстрем егоїзмів. Війна, відома під назвою 
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Тридцятирічної. Яка поширилася на всю європейську  
ойкумену — аж до українського та російського її маргіне-
сів. Перетворивши пів-Європи на пустелю.. 

Війна від Балтії до Баварії — з участю чи не всіх євро-
пейських політичних сил та всіх там украй «політизова-
них» конфесій. 

Залишаючи осторонь спеціальну воєнну історію тієї 
надвійни, її безпросвітно заплутані політичні та дипло-
матичні лабіринти, належить передовсім сказати: вона 
була, з одного боку, неуникним наслідком усієї кризової 
історичної суми попереднього століття, а з другого — оче-
видною репетицією пізніших, уже справді світових війн. 
Понурим її передднем. 

Блез Паскаль народився на п’ятому році тієї війни.  
А коли він помирав, уся Європа ще тільки-тільки зализу-
вала її рани...

Впадає в око якась ніби «байдужість» Паскаля «Думок» 
до біжучої політики, до «останніх» її тогочасних, незрідка 
аж сенсаційних «вістей».

Що ж, коли певна поточна матерія-тема аж надто за-
чіпала мислителя, як то було передовсім зі злободенням 
єзуїтських інтриг проти янсенізму, то Паскаль був згоден 
негайно і віртуозно її представити-осмислити — у бли-
скучому своєму памфлеті «Листи до провінціала». Жанро-
вий рекорд європейського філософського фейлетону. 

А тут лише мимохіть кинута скептична фраза про так-
тику і практику Фронди, себто недавнього повсюдного 
політичного землетрусу в країні. Ніби нічого більше. Але 
насправді це не аполітичність, а щось інше. Репліка, яка 
сигналізує про неприйняття мислителем усієї подієвої 
суми першого акту тієї історії, яку ми і називаємо ново-
європейською. Історії, яка припустилася тих чи тих фун-
даментальних буттєвих помилок, і політичний Монблан, 
нею нагромаджений, то лише похідне від певних непоз-
бутніх дефектів сучасного «стану людського», «становища 
людини». Поверхня, «протуберанці» якоїсь набагато глиб-
шої і серйознішої кризи у ньому.

Фактично всеєвропейська війна, яка спустошила конти-
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нент, — а по тому, відразу ж після сумнівного миру-1648, 
зловісно перейшла у серію всеєвропейських же громадян-
ських війн Англія, Франція, Річ Посполита (і так далі), до-
вела Паскалеві нагальну необхідність зовсім іншої, справ-
ді проникливішої світоглядної оптики у спостереженнях 
над людиною. Необхідність якогось філософського збіль-
шувального шкла, спрямованого на її «становище».

Паскаль розпочинав свою філософську освіту, серед 
іншого, з читання «Проб» Монтеня — і не прийняв їх як 
доконечну істину. Монтень там віддає драму людського іс-
нування у вигляді незліченних, загадково пістрявих, дуже 
несхожих поміж собою мізансцен «становища людини». Їх 
неозоре «антропологічне» розмаїття він пропонує прий- 
няти як незрідка хай і шокуючу, але все ж таки останню 
правду про людину. Разюча «множинність» у її мисленні, 
поведінці як нібито єдина автентична істина про неї... 

По суті, Монтень «чисельники» того мислення і тієї по-
ведінки сприйняв як їх «знаменники».

Філософ-початківець з цим рішуче не погодився. Піз-
ній же Паскаль, наближаючись до свого неповна сорока-
річчя і, отже, до смерті, створив у «Думках» зовсім інший 
«портрет» людини. Сказати б, саме «знаменниковий». Ла-
конічна, всього у кілька сот позицій чи там тез, до краю 
узагальнена Паскалева «антропологія», індуктивний його 
ключ до всієї множинності — всіх людських проявів. До 
всіх там «чисельників». 

...Коли Паскаль був ще малям, Френсіс Бекон почав 
давати Європі популярні уроки ніби вже нової, «модер-
ної» індуктивної логіки, альтернативної арістотелівській. 
Альтернативна логіка, власне, тій традиційній дедукції, 
що донедавна була лише шляхом, так би мовити, від слів 
до слів. Монтень тільки назвав свою книгу «Проби» — 
«Досвіди»; Бекон у тій індукції вже опирався на «досвід»... 

Але Паскалева людинознавча індукція зовсім не схожа 
на Беконову. Як узагалі його бачення людини не схоже 
на всю подальшу європейську філософію, — принаймні, 
на ті її найавторитетніші системи, де думка оберталася, 
широко кажучи, довкола «трансцендентальної аперцеп-
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ції», довкола рівної собі свідомості, іцо її так віртуозно ті 
системи описували. «Трансцендентальна критика, котра 
відкрила мені весь матеріал нашого чистого розуму...» 
(Кант). Невже справді весь? Не зовсім. 

Дивним чином історія людської думки завбачливо не 
помічає, що багацько у ній — то високоінтелектуальні 
філософські автопортрети, себто ніби сколки з «чистого 
розуму» тих чи тих видатних його носіїв. З абсолютною 
претензією на універсальне значення тих філософських 
«автобіографій» для нібито всього іншого людства. 

...Величезна сума людських явищ відповідно залишаєть-
ся поза виднокругом такого філософського бінокля. Великий 
кенігсберзький мислитель, приміром, ніяк не міг зрозуміти 
спосіб поведінки та думання тогочасних африканських чор-
ношкірих — і, договорившись до расизму, оголосив їх нелюд-
дю... І ніяк не міг зрозуміти також явище Києво-Печерсь- 
кої лаври — а що ж то, мовляв, за кунсткамера? 

Так посередині європейського мислення і опинився 
«чистий розум», власне, та чи та високоінтелектуальна 
гносеологічна проекція тієї чи тієї «професорської» інди-
відуальності або ж так само індивідуальна ірраціональна 
йому опозиція, ніби сколок уже з того чи того палкого ро-
мантичного темпераменту. Від власне романтиків до Ніц-
ше. І далі, аж до безберегої поточної філософської фейле-
тоністики.

Паскаль у «Думках» вочевидь відклався від фетишиза-
ції як розуму, пізніше названого «чистим» чи там «прак-
тичним», так і від «суб’єктивного» йому опору, котрим від-
так аж переповнена наша культура. А особливо красне 
письменство.

Дивовижної сили паскалівський філософський жест, 
який ніби «розімкнув» явище, «матрицю» людини — у бік 
її найдальших екзистенційних меж і країв. Власне, мис-
литель вивів це явище за ті границі, — у все наше буттєве 
безмежжя, з усією у ньому різнонаправленістю. 

Старовинна гностична модель людини, ніби розп’ятої 
на тій різноспрямованості. І ще більш давні образи-пер-
шоміфологеми — «верху» і «низу». Одвічна ж цілоденна 
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наша амплітуда поміж «чистим» чи от «практичним». Сло-
вом, те навічне людське «світове дерево», яке корінням 
своїм вростає у всю товщу «матеріального», а верховіттям 
у загадкову йому протилежність.

Вся драма нашого ось тут перебування в усіх її можли-
вих версіях, —міфологічних, релігійних, філософських та 
інших, аж до «соціологічних» — ось що таке ці «Думки». 

При цьому слово «драма» ми вживаємо зовсім не мета-
форично. Адже у ній «думки» жанрово вочевидь нагромад-
жувалися у вигляді якогось гаданого майбутнього «діало-
гу», — як гранично стислі проспекти і програми певних 
там реплік чи монологів. «Думки» — то ніби лібрето такої 
собі колосальної філософської «п’єси», яка, напевне, мала 
б посісти у разі свого написання щонайпочесніше місце  
у тогочасному французькому театрі, у великій його то- 
дішній драматургії, цілком зосередженій на «становищі 
людини», на фундаментальних його ознаках (хоча вза-
галі-то Пор Рояль вперто не помічав світоглядну свою 
спорідненість з тим, що діялося на тогочасному кону — 
внаслідок радикального свого неприйняття самої стихії 
театрального). 

Та «надп’єса», отже, не була написана Але ж залишили-
ся її геніальні ніби чернетки, дивовижні начерки до неї. 
Сказати б, крокі й ескізи до певної світоглядно-художньої 
цілісності, котрі важать, може, більше за будь-яку ціліс-
ність. Адже Паскаль, як ніхто з його сучасників, спостеріг 
неможливість, а точніше недоречність нібито цілісного, 
штучно систематизованого філософського портрета люди-
ни. Згадаємо при цьому, як хитаються терези «становища 
людини» у трагедіях янсеніста Расіна, молодшого сучас-
ника Паскаля, як те «становище» ходить тут ходуном, як 
сюжетний і психологічний маятник героїв драматурга 
грізно-почережно входить у всі їхні протилежності. У ті 
чи ті антагоністичні стихії, які з такою силою і виразністю 
означені у «Думках».

В антропологічній трагедії Паскаля постає гомінкий 
гала-спектакль усього нашого перебування в історії, в усіх 
гротесках суспільства, що у них ми упокорені тим чи тим 
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його міфом. Саме розгромна їх критика мислителем, кри-
тика нашої від них залежності... Здавалося б, ледве чи не 
наближена вже до руссоїстського та іншого просвітниць-
кого заперечення того чи того цивілізаційного абсурду.  
І ніби схожа на недавню тоді полеміку згаданого Бекона з 
різними «ідолами», себто з тим чи тим загальноприйнятим 
безглуздям, світоглядними фальсифікатами, людством 
нагромадженими. Але Бекон — а слідом за ним Просвіт-
ництво — вважали, що очікувана ними автентична нау-
ка, якийсь її генеральний метод, позбавлений будь-яких 
гносеологічних зміщень, який ось-ось гряде, виведуть нас, 
принаймні з того умовного «майдану», з того простору, де 
панують ті «ідоли площі» (idola fori) та з того театру абсур-
ду, де аплодує вже «ідолам театру» сліпа віра в авторите-
ти, у створені ними системи.  

Ну що ж. Нібито такий метод зрештою запанував — і 
чи не повсюдно. І, серед іншого, ніби не без помочі фран-
цузького математичного генія?

Астроном Гершель-старший — в епоху, коли європейсь- 
кий інтелект саме переживав гносеологічні радощі свого 
союзу зі щойно набутим тим ультраметодом — так висло-
вився про Паскаля-вченого, математика і природознав-
ця: він як ніхто сприяв зміцненню у людській свідомості 
схильності до досвідного пізнання.

Може воно й так. Може. Але погортаємо — у прискоре-
ному режимі, зрозуміло, — подальші сторінки у книзі того 
пізнання. Хоча б починаючи з самого Гершеля. 

1781 року він, з допомогою свого першого дзеркально-
го телескопа, відкриває планету Уран. 1789-го німецький 
його співвітчизник, берлінський хімік-дилетант Клапрот, 
відкриває тіло вже вповні земне: досліджуючи шматок 
руди, принесеної йому якимось кутногорським шахтарем- 
слов’янином, він відкриває метал, названий ним на честь 
тієї нововідкритої планети ураном (чи швидше то була ще 
тільки уранілова сіль). А десь півстоліття з чимось по тому 
Ньєпс-молодший, вже паризький хімік-дилетант. з поди-
вом і навіть острахом помітив: шматок тієї «солі» засвічує, 
незрозуміло яким чином, фотографічні пластини, навіть 
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щонайнадійніше запечатані. Паризькі високофахові хімі-
ки з приводу цього явища розгублено знизують тоді пле-
чима. А якби вони його таки зрозуміли?! Зрештою, кілька 
десятиріч по тому той феномен перевірив та пояснив Бек-
керель-молодший. Вкупі з Марією Склодовською-Кюрі. 

Все інше аж надто добре знайоме... На початку 1910- х 
наш земляк Вернадський вже чи не цілком зосереджу-
ється на питанні питань: чи ж уціліє людство внаслідок 
того відкриття? А вже на початку 1930-х тут, в Україні, в 
Харкові, розщепили ядро літію. А наприкінці того ж деся-
тиріччя, там же, у тому ж інституті, двоє зовсім молодих 
ентузіастів запропонували — поки що у лабораторному 
вигляді — проект атомної бомби. 

Спішно запатентований радянським урядом одразу ж 
після Хіросіми...

Чи ж здогадувався — рівно за три століття до того — ав-
тор «Думок» саме про такий можливий маршрут «досвід-
ного пізнання»? Зважаючи на всю неозорість інтуїтивного 
поля у мисленні таких людей — а чому б і ні... 

Принаймні один із найбільших математиків наступ-
ного століття, абат-єзуїт Бошкович (Вернадський вважав 
його найсильнішим інтелектом в історії слов’янства), про-
довжуючи і в Парижі, і поза Парижем інтуїції свого ве-
ликого попередника-янсеніста, висловлює — посередині 
того XVIII віку! — таку гіпотезу про структуру світової 
речовини, яка загалом збігається з основами цілком мо-
дерної фізики. Нуклеарної... Висловив. Замислився. Зля-
кався свого відкриття. І... збожеволів від того. 

Зрештою Паскаля не могла не вразити безсумнівна 
очевидність згаданої всеєвропейської війни–ХVІІ, у якій 
математика щонайвищого рангу стала основою передов-
сім тогочасної балістики і фортифікації. 

Себто улюблена ним математика опинилася у ролі по-
мічного звіра — асистента звіра апокаліптичного... 

Отож «Думки» Паскаля пливуть у напрямі зовсім про-
тилежному «досвідному пізнанню», фетишизованому Но-
вим часом. Пізнанню, що його відповідні наслідки так  
моторошно-простодушно підсумував один із його пізніших 
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гросмайстерів: «атомна бомба — це, може, і погана етика, 
але зате добра фізика» (Енріко Фермі). 

До такої фізики — і такої етики — європейському люд-
ству у часи Паскаля ніби було ще далеченько, але те, що 
ще молоде тоді «досвідне пізнання» аж дуже допомогло 
пів континенту перетворити на пустелю (руїну — у того-
часних українських термінах — Тридцятирічної війни) — 
було очевидним фактом. І всієї тогочасної європейської 
історії, і от чинником збудженої трагічним тим фактом 
думки. 

Латентна його присутність у «Думках». І малозрозумі-
ла його редукція у паскалезнавчій літературі, внаслідок 
чого «Думки» незрідка потрапляють там у розлоге жан-
рове поле славнозвісного французького красномовства. 
Такого ефектного — образно — французького афоризму. 
Що у ньому незрідка аж сліпучого стильового освітлення 
більше, аніж смислового отеплення-наповнення. Худож-
ній блиск віртуозів того афоризму, приміром Ларошфуко 
чи Лайбрюйєра, їх саме стильова каліграфія — а за нею 
той чи той здебільшого загальник. 

Автора «Думок» стилістична акробатика, схоже, зовсім 
не цікавила. Думки ті справляють враження достеменної 
у своїй фрагментарності — ба навіть розхристаності — 
стенограми «внутрішньої мови» мисленика (невипадково, 
певне, їх так по тому високо оцінив Марсель Пруст, пер-
ший європейський майстер літературного «потоку свідо-
мості»). 

Потік філософської свідомості... Ніби гераклітова ріка, 
у яку, як відомо, не можна ввійти двічі. Але як неухиль-
но і як невпинно прямує її бистрінь в один і той же бік...  
У який?

У бік найбільшої Істини світу. У самісінький центр сві-
тобудови.

У новоєвропейському часі бачимо шерег великих мате-
матиків, які шукали — і знаходили Бога — своїми цехо-
вими засобами. 

Це здебільшого слов’яни, що до них власне європейська 
математика прийшла з певним історичним запізненням, 
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виконуючи зі своєю там появою те взагалі-то несподіване 
для неї завдання. Отож, згаданий балканець-дубровни-
чанин Бошкович, напівполяк-напівчех Хене-Вроньський, 
українець Микола Гулак, його учень і послідовник росія-
нин Флоренський.

Створений ними математизований портрет Бога, мате-
матизований же ландшафт Його всемогуття.

Паскаль же, напевне, першим зрозумів, у чиїх руках 
опинилася і його наука, і наука взагалі...

Математичний апарат монстра, який пізніше буде наз-
ваний фізиками ентропією: європейське «техне» у руках 
сатани.

Хай це тільки наша гіпотеза, але вона дозволяє — бодай 
почасти — ввійти у той корпус «Думок», який з особливою, 
і емоційною, і інтелектуальною силою веде у простір най-
головнішої Істини, як її розумів Паскаль. У «палаци Бога», 
як колись говорили у польській львівсько-варшавсь- 
кій школі. 

Отже, математика залишалася десь на узбіччі? Але по-
середині «Думок» зостається те, що є породжуючою грама-
тикою і математичної, і взагалі будь-якої точності. «Гра-
матика Пор-Рояля» у найширшому значенні терміну! Те, 
що зазвичай називають «латинською ясністю». Вкрай про-
зора метафора романського інтелекту з його дивовижним 
умінням «уявлення, поховані у ночі нашого “я”» (Гегель, 
себто репрезентант європейського генія уже зовсім іншого 
штабу), виводить на своє аж сліпуче світло. Може, тут роз-
гадка неймовірного кількавікового резонансу «Думок»? 
Невипадково згаданий Марсель Пруст висловив колись 
побажання, щоби його сучасники ранком, замість газети 
у своїй поштовій скриньці, знаходили б ті «Думки»...

Отож, спалахи — у продовження метафори про «лати-
ну» того інтелекту — середземноморської ясності. Може, 
найбільш погідна її година. 

Але дивним чином основною семантикою тієї ясної, як 
романське сонце, думки стає все те темне у людині, що 
встиг нагромадити новоєвропейський час. І не тільки він. 
Саме розгромна критика Паскалем усієї, у пізніших тер-
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мінах, тогочасної «ідеології», всієї у ній, знов-таки у пізні-
ших термінах, «фальшивої» чи «нещасної свідомості».

Таке враження, що «дестями» того паперу, чи не випад-
ково знайденого по смерті великого самітника у його целі, 
по всій цивілізації промчав інтелектуальний ураган. По її 
минулому. По її теперішньому (себто тодішньому). І от по 
майбутньому (себто власне теперішньому). Скрізь видува-
ючи там усе не-справжнє, всю суму людського відчужен-
ня, руйнуючи всіх його «ідолів». 

Ба навіть ніби вже навічно канонізованих.
Ось ніби одна, зовсім крихітна філософська синекдоха 

чи метонімія (частина замість цілого) неймовірної світло-
вої сили, що б’є зі сліпучого паскалівського гносеологічно-
го ліхтаря, тут спрямованого на мистецтво: «Яка ж марна 
штука малярство, що викликає захоплення схожістю ре-
чей, оригіналами яких ми не захоплюємось!».

Таке враження, що весь світ і мистецтва як такого, і 
всіх його тлумачень мав би, у немалій розгубленості, 
здригнутися під вагою цієї «репліки». Вартої цілої біблі-
отеки трактатів, що у них той художній світ «світ», ніби 
вибачаючись за ту свою семіотичну двоїстість і просто дво- 
значність, намагається їх якось пояснити. А як?

Малярство, як відомо, рятуючись від того свого, Паска-
лем поміченого, парадоксу, зрештою, обрало цілковиту 
емансипацію від світу довколишнього, обрало «безпред-
метність», «безобразність», що їх марксист Плеханов на 
вернісажі перших паризьких кубістів назвав — «кризисом 
безобразия». Зрештою, зрозуміло, що це була лише «мето-
німія» якоїсь набагато серйознішої кризи. 

Паскаль же з якоюсь безприкладною у світовому часі 
проникливістю помічає-передбачає небезпеку цієї гіпер-
кризи, небезпеку всіх побачених ним «неподобств» — на 
їх шляху до майбутнього. Всіх сучасних йому ідеологій- 
міфологій, що їх жорстке і просто нещадне, жорстоке пор-
третування посідає чи не провідне місце у «Думках». 

Мислитель тут як у воду дивився! Власне у бистрінь істо-
рії. Що у ній, на порозі XX століття, французький інженер 
і соціолог-марксист Жорж Сорель (який, зрозуміло, уважно 
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прочитав Паскаля ще чи не в ліцеї), анітрохи не сумніва-
ючись, оголосив, що людина зроду-звіку антропологічно 
була і залишиться міфотворцем і міфоманом. І відповідно 
на шляху до здійснення чи соціалістичної, чи будь-якої ін-
шої соціальної ідеї треба людську масу лишень «посвятити» 
у той чи той «міф». І здійснення цієї ідеї забезпечене...

Доктрина, яка за своїми можливими, а по тому і не-
можливими наслідками дорівнює нуклеарному розще-
пленню світової речовини. Доволі нагадати, що рішуче всі 
тоталітарії–ХХ, включаючи найгрізніших із «інженерів 
людських душ», були учнями чи шанувальниками інже-
нера-залізничника Сореля.

Приїхали...
То який же вихід із того двонаправленого лабіринту? 

Лабіринту, насамкінець картезіанських а чи безвідпові-
дальних ірраціональних його коридорів? Пітьма у кінці 
їх? Пітьма, яка особливо густо-безпросвітно обсіла тепер 
уже минуле століття?

Зрештою, схоже, до того ж, що воно скінчилося лише 
календарно. 

Ось тут і розпочинається найважче та найскладніше 
у Паскаля. Його, сказати б, «теологія». Яку можна про-
коментувати лише власним життям. Відповідний масив 
«Думок» аж рветься із двомірного простору сторінки у зов-
сім не-евклідів, без краю і без меж многомірний простір 
«твого», «мого», «їхнього» — нашого життя.

Може бути, при «нашій» зустрічі з цими сторінками, 
всього лише елегантна прогулянка у «палаци» Господаря 
світу, тимчасовий туди приємний екскурс — ніби й у су-
проводі великого містагога із Пор-Рояля. 

Але запевне цього замало. На маргінесі «Думок» має 
проступити всеньке життя того, хто їх читає. 

Хоча невідомо, хто тут кого читає. Ми — Паскаля, чи 
Паскаль — нас...

А «читає» особливо сьогодні. Коли перед людиною від-
так постає лише одне-єдине завдання: якось та гідно збе-
регти себе у біосфері, що всі її «барометри» нині аж заш-
калює. 
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«Думки» — неймовірного значення лист у поштовій 
скриньці саме такого нашого сьогодення. 

P.S. Український «постскриптум» до Паскаля.
На батьківщині мислителя, у Клермон-Ферані, вже до-

волі давно діє кінофестиваль стрічок короткого метру.
Нещодавно молода українська режисерка, киянка, по-

казала там свій фільм. Якийсь тамтешній кінокритик на-
кинувся на неї: «Що ви так у своєму песимізмі згущаєте 
фарби? Напевне задля цього навіть і побудували те сюр-
реалістичне страшне кіномістечко, у якому має місце дія 
вашої стрічки?»

Кінорежисерка (розгублено): «Та яке там таке спе- 
ціальне страшне кіномістечко? Та це ж ті міські квартали, 
де я все життя живу...»

Так. Ми — тут живемо. На тій, може, особливо ураженій 
ділянці Європи, де її кризи бурхали з особливою силою. 

Вже Гоголь у «Мертвих душах» перефразував Паскаля. 
Порівняємо «Думки»:

«Черевичний підбір.
О, як це гарно сказано! Який здібний швець! Який це 

сміливий вояк! Ото — джерело наших уподобань і вибору 
фаху».

Гоголь. «Мертві душі»:
«...гостиница объялась непробудным сном; только в 

одном окошечке виден был свет, где жил какой-то при- 
ехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, 
охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары 
и беспрестанно примерял пятую... и долго еще подни-
мал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный  
каблук».

Непробудний сон цілої цивілізації...
А от зовсім інша, справді висока майстерність. «Дум-

ки» переклав Анатоль Перепадя. Завершивши тим самим 
свій грандіозний перекладний цикл грандіозного фран-
цузького новоєвропейського літературно-філософського 
дебюту.

Рабле. «Гагрантюа і Пантагрюель». Монтень. «Проби». 
І ось останній його переклад-шедевр Паскалеві «Думки».
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Отак Україна у цих перекладах справді входить у поле 
великих смислів і замислів Європи.

Саме тому автор цих рядків присвячує свій етюд — 
пам’яти Анатоля Перепаді, видатного майстра українсь- 
кого слова.



Згідно зі структуралістським розумінням будь-якого, 
 у найширшому значенні, тексту, він обов’язково має 

три виміри: синтаксичний, семантичний і прагматичний.
У зв’язку з цим «прагматика» «Проб» Мішеля де Мон-

теня постає однією з найбільш унікальних у всій історії 
світового письменства. А точніше — у всій історії світової 
читацької поведінки.

Прагматика досліджує стосунки поміж текстом і його 
адресатом, споживачем, отже, читачем.

...Як багато витворів світової літератури, опинившись у 
найбільш автори тетному її полі, на найбільш шанованих 
її істориками полицях, разом із тим давно вже перебува-
ють десь на околиці власне читацької уваги. Незрідка аж 
на зовсім далекій її периферії.

Не те з «Пробами». Зовсім не те. Ось уже котре століття 
Європа, а з деякого часу і весь інший світ не тільки невтом-
но їх перевидають-коментують, а й читають, читають...

Ось Монтень, нарешті, дочекався і українського читача. 
Та ще й у такому віртуозному перекладі (про що нижче).

Схоже, на часі створення історії монтенівського читача. 
Можна й треба дослідити ту вже кількавікову «прагмати-
ку» «Проб». Саму структуру їхнього всесвітнього, сказати б, 
«читацького клубу», куди входять і найсвітліші європейсь- 
кі голови, десь починаючи з Шекспіра, і той уже зовсім 
незчисленний читач, що його нині зазвичай називають 
«масовим».

Монтень, схоже, натиснув якусь дуже важливу клаві-
шу у всій клавіатурі світової свідомості. І відтак не стихає 
читацький відгомін на музику того пера.

Традиційно, хрестоматійно-елементарно, той плане-
тарний надрезонанс довкола Монтеня тлумачиться як 
похідна від його «мудрості», що, мовляв, аж переповнює 
«Проби». Ніби всю іншу велику літературу переповнює 
щось інше...

Щось інше, щось зовсім іншого у «мудрості» тих «Проб».
Але якось так уже історично склалося, що з Монтеня 

зробили переважно поета «золотої середини» (дуже відо-
мий вислів його улюбленця Горація). Оголосили літера-
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турним речником гранично обережної-стриманої у всіх 
своїх жестах-думках-почуггях людської поведінки. Сло-
вом, світоглядно прикріпили його до тих давніх «одичних» 
рядків, звернених до Ліцінія Мурени:

Хочеш, друже мій, правильніше жити — 
Ні на глиб не рвись, ані в небезпечний 
Берег не впирайсь, боячись надміру 
Темної бурі.
Золотій середині хто довіривсь,
Той не стане жити ні в злиденній хижі,
Ні палацом він у людей не буде
Заздрість будити.

Горацій, Оди, II, 10,  
переклад Андрія Содомори 

Що ж, читацька зіниця, ніби засліплена тією «золотою 
серединою» (aurea mediocratis), якось забуває про понуру, 
навіть трагічну тінь, яка падає на той «блискучий» образ: 
адже адресат тих рядків, Меценатів швагер, невдовзі був 
страчений за участь у змові проти Августа.

Отож, понура тінь нещадної історії падає і на те, що 
нам видається слухняним монтенівським перевиданням 
Горацієвої «золотої середини». Її геть не було — і не могло 
бути — у тому страшному європейському часі, який нині 
видається чи не репетицією страшного двадцятого сто-
ліття, усіх його геноцидальних і інших жахів. Переддень 
пізнішої європейської ночі... 

А якщо справді продовжувати історико-літературні 
асоціації, пов’язані з «Пробами», то як це не несподіва-
но, — вони викликають у літературній пам’яті явища не 
тільки західносередземноморського поета-мораліста, а 
й східносередземноморського. Еклезіяста... Той-хто-про-
повідує-у-Зібранні: життя зранене марнотами марнот, 
отож людині залишається лише «триматися середини» (!)  
поблизу маленьких, зовсім маленьких її радощів.

Як бачимо, Монтень далеко не першим заговорив про 
якусь спасенну «середину»! Зрештою, до нього про її не-
обхідність якось обмовився у своїй прозі навіть монумен-
тальний Данте. А в певних своїх розмовах — художник 
Джотто. 



Мішель МОНТЕНЬ — замість ПІСЛЯМОВИ   ◀ 65

«Середина!» — великий історик Арнольд Дж. Тойнбі 
взагалі вважав, що європейським простором і часом, по-
чинаючи з облоги турками Відня (власне, їхньої там по-
разки) «заволоділи середні класи». Що вже сама їхня полі-
тична фразеологія, найголосніші гасла і паролі обрядово 
обертаються довкола лексем — «середній», «центр» тощо. 
Відтак фетишизують ті поняття навіть лінгвістично. 

Здається, останній видатний речник європейської «се-
редини» — як способу життя і самої оптики погляду на 
нього — Томас Манн. З його невтомним намаганням ви-
будовувати «мости над прірвами», себто безнастанно три-
матися такої «середини». 

Сьогодні пафос останньої вже настільки всеприсутній 
у всій світовій суспільній структурі з безліччю її «мостів», 
що відтак публіцистові (а тим більше художникові) якось 
навіть не випадає, просто не личить захищати з азартом 
ту «середину» у своїй риториці чи там естетиці. За есе-
їста чи митця нині це вже робить ніби сама та структура,  
незліченні її ліберальні інститути. І взагалі її юридично- 
політичні триби. Золота, чи там не золота середина 
сталатаки суспільним побутом. Принаймні, «золотого  
мільярду».

Не будемо тут, звичайно, розводитися про те, якої про-
би те золото. Зрозуміємо лише, що в інтелектуальному 
портреті французького письменника, на якому ось уже чи 
не пів тисячоліття спочиває заворожена ним читацька зі-
ниця, проповідь-казання «серединності» (і всього того, що 
її супроводжує) — то далеко не головне! Мішель де Мон-
тень тут, повторюємо, не «перший» і не останній. 

Щось інше, щось іншого у мудрості тих «Проб».
Ось тут і належить від згаданого прагматичного їхньо-

го виміру перейти до виміру синтаксичного, справді-таки 
загадкового — у зв’язку з неймовірною пістрявістю його 
тем, сюжетів, самої його, скажімо одверто, трохи не анар-
хічної композиції. Здавалися б, навіть композиційного  
хаосу... адже про що тільки не йдеться у «Пробах»! 

Усе, рішуче все, що колись потрапило у рецептивне 
поле автора, у його біографію, у ті чи ті його життєві «про-
би». Від цілком публічних до вже зовсім інтимних матерій, 
усе це тут постає у тій нескінченній синтаксично-компози-
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ційній послідовності. Ряхтить і мерехтить у монтенівській 
прозі. Чого тут тільки нема.

«Як різними шляхами тієї самої мети досягти...» «Про 
смуток» «Чи може начальник обложеної фортеці виходити 
з неї перемовлятися з ворогом?..» «Година перемовин — 
небезпечна година...» «Про ледацтво...» «Про скоробрак...» 
«Про віщування...» «Церемонія зустрічі королів...» і далі, 
далі, у режимі таких же тематичних сюрпризів, таких 
же несподіванок! «Двадцять дев’ять сонетів Етьєна де  
Ла Боесі...» «Про поміркованість...» «Про канібалів...» «Про 
звичай одягатися...» «Про сон...» «Про марноту слів...»

І навіть про «підручних коней»!
На Бога, то що ж це таке?

Взагалі тогочасна, світоєвропейська цивілізація, що у 
ній незадовго до того попередні (власне середньовічні) аб-
стракції, напрочуд опрацьовані, прочуті і продумані, рап-
том розбилися об історію, об новий тип «свідомості й пове-
дінки», розбилися на тисячі дуже «конкретних» друзок, на 
ті чи ті осколки-«окремішності», — та цивілізація страх як 
захоплювалася тими друзками і окремішностями.

Посередині її опинився той чи той «фрагмент». А особ- 
ливо — фрагмент із цікавинкою, з особливістю. Вкрай не 
схожий на щось раніше уже бачене. І відповідно — фраг-
мент, цікаво замальований чи літературно, чи власне 
олівцем-пензлем. 

Сучасний музей генетично походить десь від тієї все-
охопної цікавості-жадібності до всього-на-світі. А особливо 
до особливого. Рідкісно-раритетного. Монтень — гросмей-
стер того «фрагменту».

Монтенів уже дебют був ніби приречений на читацький 
успіх. Та тематична його пістрявість! А в кожній «шкатулі»- 
розділі ще якась там шкатуля з дивною дивиною! А в тій 
ще одна. І так далі. До самого кінця читацького інтересу.  

Можливо, Монтень-літератор розраховував саме на той  
інтерес, на той успіх. Можливо. Але це лише поверхня 
монтенівського «космосу». Давайте — у великому історич-
ному часі (французько-національному) — подивимося на 
ті його великі дивовижі, які, стільки ж загадковим, скіль-



Мішель МОНТЕНЬ — замість ПІСЛЯМОВИ   ◀ 67

ки й очевидним чином, продовжують зроблене у «Пробах». 
Продовжують, зрозуміло, не так генетично, як типологіч-
но. Але проводжують. 

Бурхливий оповідний монтенівський потік десь століт-
тя і століття по тому знову виринає... То в імпресіоністсько-
му малярстві з його неймовірними зоровими сюрпризами, 
візуальними перескоками, екскурсами художницької зі-
ниці — навсібіч, по всьому виднокругу нашого ока. То у 
Бергсонових уявленнях про безнастанний потік людської 
свідомості, як її, сказати б, «постійну величину». То у та-
кому питомому французькому винаході як кінематограф. 
Зрештою, у французькому сюрреалізмі, який слідом за 
імпресіоністською примхою, за бергсонівським філософсь- 
ким репортажем з берегів того нестримного буттєвого «по-
току» і особливо за кінематографом — слідом за Монте-
нем! — облаштовує нескінченні, здавалося б, хаотичні 
каталоги і переліки всіх людських проявів і виявів. Усіх.  

І саме людських. Бо коли Монтень говорить, приміром, 
про коней чи півнів, то все одно він говорить про людей. 
Про їхню сутність.

Питомо французька каталогізація всього людського! 
Всього феномену людини, як пізніше висловиться один із 
останніх великих тієї цивілізації, Теяр де Шарден.

Отож, про справжні, а не містифіковані наївним чи-
тачем витоки того бурхливого монтенівського синтаксич-
но-тематичного потоку. Звідки ж він бере свій початок? І в 
який грандіозний, сказати б, «естуарій» він впадає? В устя 
якої грандіозної проблеми?

Годі тут розводитися про письменницьку біографію: 
вона до останнього її атому досліджена у безлічі відповід-
них праць «науки-про-Монтеня». А от сама біографія того 
несамовитого століття, по вінця налитого кров’ю... І Мон-
тень у ньому.

То було, окрім усього, століття, яке вимагало негайної й 
глибокої ревізії дечого зробленого у столітті попередньому.

Ми, зазвичай, дещо довірливо повторюємо блискучу де-
фініцію великого історика Якоба Буркгардта: ренесансне 
відкриття людини.

Так, на схилку середньовіччя, посередині світової дра-
ми справді опинилася  — саме людина. Потіснивши Ре-
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жисера цієї драми, який до того тисячоліттями був і її го-
ловною дійовою особою... Відтак на кону опинилися саме 
людина, людство. Грандіозний роман Рабле у грандіозних 
своїх образах зафіксував ту людську першоприсутність.  

Людина-велет тут радісно крокує історією...
Перше видання «Пантагрюеля» вийшло 1533-го. Себто 

у рік, коли народився Монтень. «Третю книгу» Рабле, на-
певно, читав уже Монтень-підліток (1546), «Четверту» — 
вже юнак (1552), книгу, що у ній незрідка являється песи-
містична, ба навіть трагічна нота. 

Світ, схоже, перемінився.
Світ, отже, відкрив людину, власне, відкрив самого 

себе. Але, нарешті, — постало питання: «Але який світ і 
яку людину?»

Французьке попереднє XV століття справді було до-
бою відкриття людини у всій її самоідентичності. Від се-
лянської дівчинки із шампанського сільця Домремі, яка 
першою в Європі відкрила самоздійснення шляхом націо-
нальної героїки, до перших великих літературних ентузі-
астів власне французького Ренесансу. Частинно імпорто-
ваного із напівзавойованої Італії, частинно зрослого саме 
на національному, свіжому і плодючому ґрунті, частинно 
на основі «академічної», «шкільної» традиції, ерудиції, 
яка покинула безнадійно консервативні університети.

Було, отже, спочатку радісно і весело, як на сторінках 
роману Рабле. Книга, яка ніби «зафонографувала» ті весе-
лощі, той буттєвий регіт. 

До того ж монархи і князі церкви до певного часу по-
діляли ті веселощі. Саме до певного часу. А далі вже пе-
ремінився не просто сам Ренесанс — перемінилася сама 
історія. Національна історія. Яка більш аніж пів століття 
(а особливо за часів короля Франциска І), витрачалася, у 
своїй, здавалося б, невичерпній енергетиці, на конфлікт 
із могутнім реліктом минулого. І римського, і середньовіч-
ного. Нескінченні війни з імператором Карлом V Фран-
циска І. Продовжені його сином Генріхом II, а далі, з яко-
юсь загадковою послідовністю, та нескінченна зовнішня 
війна перетворилася на так само нескінченну громадянсь- 
ку війну. Десь числом десять лютих воєнно-громадянсь- 
ких конфліктів упродовж тридцяти п’яти років... Війни 
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вже зовсім патологічно печерні. Варфоломіївська ніч — 
лише хрестоматійний страшний еталон-маніфестація то-
дішньої зненависті. 

Усе те бачив і все те чув Мішель де Монтень. Тоді се-
редньої руки «функціонер» провінційних магістратур.  
А проте, можливо, саме тому він, у своїй «аквітанській» 
глибинці, бачив те, що подивувало б навіть саму «Варфо-
ломіївську» столицю. 

У Бордо, що його мером пізніше стане Монтень, коро-
лівський губернатор Панферран, сказати б, натхненний 
відомими «столичними» подіями, забив-закатував чи не 
всіх місцевих гугенотів. Схоже, у числах, більших, аніж 
загиблих у Парижі...

Відтак Ренесанс в оптиці «Проб» повинен був, не міг 
не обернутися довкола своєї донедавна прямолінійної  
гуманістично-оптимістичної осі. Монтенева, його ґрунтов-
но-фундаментальна ревізія. Що аж переповнює ті «Проби».

Але ж, здавалося б, де вона там? Десь поміж тими за-
хоплюючими оповідками-цікавинками? Що у них нібито 
йдеться здебільша «про що завгодно», тільки не про біжучі- 
поточні події?

Ні, саме в них. Абсолютна злободенність кожного там 
рядка... І, відповідно, тієї ревізії.

Точніше кажучи, прихована у них автокритика Рене-
сансу.

У зв’язку з цим і переходимо від синтаксичного виміру 
«Проб» до семантичного. «Змістового». Справді, що «семан-
тично» стоїть за міріадами тих зовні «імпресіоністичних» 
різнофабульних-різносюжетних оповідок-замальовок? 
Тільки намагання розважити читача, як то вважали пер-
ші Монтеневі читачі (а незрідка і сучасні теж)? Згада-
на вище нібито наскрізна там також «золота середина»?  
А чи «Проби» — то літературне алібі, яке мало засвідчити 
підкреслений нейтралітет автора у кривавому сум’ятті то-
гочасних (кажучи новочасним жаргоном) партійних при-
страстей?  

Що ж, у Монтеня того, другого, ба й третього справді 
багацько.

Але щось інше і щось іншого... Набагато суттєвіше. 
Семантикою рішуче всіх — і житейських, і культур-філо-
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софських, «культурологічних» і всіх інших його макро- і 
мікроновел, реплік, «просто» спостережень є грандіоз-
на маніфестація, галаконцерт неймовірної онтологічної 
складності людської свідомості і поведінки. В їхніх най-
глибших, найсуттєвіших основах.  

Так, Ренесанс незадовго до того відкрив явище людини. 
Але не відкрив саму її глибинну антропологічну структу-
ру — в автентичній граничній її складності. 

Складність ту і виявляє-досліджує Мішель де Монтень, 
усамітнившись у своїй славетній вежі. Що її вщерть за-
повнені класичною латиною стіни перетворилися на свого 
роду настінний «центон» тих авторів (центон — вірш, по-
спіль складений із цитат «чужих» рядків). 

Монтень відкриває саму складність «умов людського 
існування», як пізніше скаже його уважний читач Блез 
Паскаль (зрештою, Паскалеве «la condition humaine» пе-
рекладається і як «доля людська»).

Монтень відкриває ту складність. В огромі викладених 
ним ситуацій у тій «долі». А точніше, у всьому екзистен-
ційному спектрі її носіїв. Від імператора до селянина.

Людська поведінка «нагорі» і «внизу»; солідарна з інши-
ми чи егоїстична; позначена культурою найвищого класу 
і вкрай простацька; підкреслено «цивілізована» і зовсім 
доцивілізована; тутешня і чужинецька; розраховано-кори-
слива і вочевидь альтруїстична. І так далі, і тому подібне.

Ось так і постає під пізньоренесансним пером ніби уні-
версальна модель людини, антропологічний «кристал», 
який може спалахнути найнесподіванішим кольором у 
своєму буттєвому обертанні. У своїй неозорій буттєвій 
стереометрії. Перші великі «проби» європейського люди-
нознавства! Наступний великий мисленник людини і її 
«долі» — це вже Шекспір, гіпотетичний читач «Проб» (із 
приводу цього питання створена ціла література). 

Така от мета оповідної «акумуляції» у «Пробах». Коли-
санка там фактично довкола людини, суспільної і поза-
суспільної; «політичної» і визивно аполітичної; войовни-
чої і сповненої відрази до всього мілітарного; лояльної до 
панівних інститутів і рішуче з ними не згодної. Автентич-
ний філософський портрет «феномена людини». Людини 
«всякої» — і людини родової. 
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Людини такої, як вона є, а не тієї, яку безпечно вимрі-
яли гуманісти перших генерацій. А чи людини в уявлен-
нях їхніх опонентів, ортодоксальних до сокири католиків. 
Або в риториці опонентів тих католиків. Що їхня «єретич-
на» кров змішалася з водою у Сені. І які, зрештою, і самі 
вміли її випускати із чужих вен і артерій...

«Проби», отже, постають як очевидний стереометрич-
ний коректив до елементарного одновимірного портрета 
людини.

Отже у «пробах» триває, продовжується і поглиблюєть-
ся відкриття людини. Її не-елементарність осмислюєть-
ся тисячократ, засвідчується Монтенем у тих чи тих ек-
зистенційних мізансценах.

І організується тут у певну цілісність. Передовсім під 
знаком свободи.

Ні, не лише політичної чи, тим більше, релігійної, а — 
свободи доекзистенційної, буттєвої. 

Вже сам ніби хаос Монтенєвої розповіді модельно по-
стає точним сколком із цієї свободи. Той ситуативний 
огром у самій людині і довкола людини, що його подають- 
малюють «Проби», вони, зрештою доводили, що людина — 
буттєво відкрита істина.  

Відкрита злому і доброму; відкрита всім вітрам великої 
історії і довколишнього середовища; відкрита великому 
і ницому Монтенівська анотація поданих ним людських 
«проб». Людина  — свобідна...

В очевидному зв’язку зі свободою індивідуального людсь- 
кого перебування у світі Монтень капітально ставить пи-
тання — про місце цього існування у великих масових 
рухах і спазмах історії. І тих, які спрямовані на руйнацію 
сучасності, як, навпаки, і тих, які прагнуть її консервації, 
навічного затвердіння.  

...Тут автор «Проб» виявився просто-таки абсолютним 
прогностом майбутнього-нашого-часу. Ніби аж розщепле-
ного нині поміж ріжними руйнаціями і консерваціями.

Якщо людина у такому високому ступені свобідна, то як 
же її можна, без того чи того колосального ризику, пере-
творити на відчужений інструмент для того чи того масо-
вого дійства? Ризик і для людини, і для того дійства.

Стоси літератури довкола нейтралітету Монтеня часів 
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громадянсько-релігійних чвар. Нейтралітет, поєднаний з 
його, Монтеня, аж демонстративною, але стриманою като-
лицькою лояльністю. Що ж, Монтеня важко, а власне не-
можливо уявити ні «революціонером», ані «реакціонером».

Людина, «відкрита» ним, виявилася настільки склад-
ною і такою багатовимірною, що будь-яка інтенсивна, а 
особливо хижацька її експлуатація обов’язково зруйнує і 
людину, і, зрештою, самого експлуататора. Монтень де-
монструє цю першоістину «умов людського існування» на 
міріадах його прикладів.

Ми живемо у світі, який ось уже понад століття явочним 
порядком, метафорично кажучи, полемізує з Монтенем. 
Запрягаючи людей у ярма всіх можливих конфігурацій. 
Міріади ж форм і жанрів біжучого відчуження! «Стояла 
тиха Варфоломіївська ніч», — як сказав один дотепник 
про це століття. Тільки не така вже вона й тиха, час від 
часу сповнюючи своє пекло стогоном і криками... 

Але ж, сказати б, Монтеневі «Проби» полемізують із 
цим світом. І чим би він був — без Монтеня? 

P.S. Заувага до перекладу. «Аквітанський» провін- 
ціал, з батькової волі, виростав латиномовним. А по 
тому до самого краю своєї дивовижної лінгвістичної 
інтуїції, занурився у мовні стихії, де вирували поруч — 
«старофранцузька», «середньофранцузька» і «новофран-
цузька». І все це у поєднанні з парадоксальним «синтак-
сисом» самого Монтеневого думання. Діалектика до 
того ж зустрілася з діалектами.  

Так і постала та дивовижна проза, де поєднується 
зовсім «старе» і зовсім «нове», писемне й усне, паризький 
діалект і діалекти місцеві, відгомін щонайвитонченішої 
латини і арготизми. А до того ж іще й безліч «професі-
оналізмів». 

Наш видатний перекладач, Анатоль Перепадя, від-
найшов, використавши безмежні мовні вітчизняні ре-
сурси, від архаїки до сучасності, дивовижно точний укра- 
їнський еквівалент Монтеня.

Давньоукраїнська тут знову входить у живий обіг...
«Проби» стали абсолютною подією в історії французь-

кої літератури, а їхній український переклад — в історії 
літератури української. 



I

Знаний режисер Ейзенштейн за своїм і національ- 
 ним, а також інтелектуальним походженням — пи-

томе дитя германської культури. Всіх її епох і напрямів. 
Річ не лише у тому, що рідною мовою мистця була німець-
ка: рідною для нього була сама стихія німецької культури 
з її невпинним і невтомним інтересом до всієї процесуаль-
ності світу цього, до його розвою і його тяглості.

Отож, у своїй ролі педагога, коментуючи студентам той 
розвій, професор московського кіновишу Сергій Ейзен-
штейн показував там німецьку, за його словами, «давно 
облюбовану гравюрку XVI сторіччя», що на ній мандрівник- 
чернець тамтого часу заглядає — аж за край всесвіту.

Тая німецька «гравюрка» при всій наївності своєї ком-
позиції — то ніби оптично узагальнена заставка, чи не 
геніальне візуальне «мотто» до всієї духової (а зрештою і 
подієвої) суми згаданого століття.

І не лише німецького, а й усього європейського.
Власне, новоєвропейського.
То була доба, коли з гуркотом на весь континент, від 

Ельби до Тахо, обвалилася грандіозна, по-своєму гранич-
но впорядкована будівля Середньовіччя. З його суворими 
табу на будь-які та будь-чиї спроби зазирнути за будь-
який край.

XVI сторіччя — тектонічна катастрофа тієї надбудівлі; 
світоглядний землетрус, що її руйнує саме у напрямі і на-
мірі «заглянути-через-край». За край будь-чого, за межі 
будь-якого явища, положення, тези. Донедавна світогляд-
но недоторканних. 

Мандрівник на тій «гравюрці» зазирає за край світу.  
А то вже й планетарна картина світу цього — аж ради-
кально оновлена, — як сказав один дослідник, у «геогра-
фічних екстазах Колумбової доби».

Великі виміри світового простору вже запротокольовано- 
закартографовано на тогочасних «портуланах», накресле-
них у тих екстазах. А проте оновлена європейська зіниця 
не обмежується тією «макрографією». Розпочинається її, 
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тієї зіниці, і «мікрографія»: героїчний новоєвропейський 
епос входження уже в глибини світової речовини.

Телескоп і мікроскоп, що з’явилися трохи пізніше, то 
емблематичні наслідки оцих макро- і мікрографій.

Картина світу у XVI сторіччі, отже, перемінилася — з 
енергією, яка чи не дорівнювала великим космічним но-
вотворенням...

То була доба, коли свіжо усамостійнений європейський 
інтелект зазирав «через край» рішуче всюди і в усьому. 
Доба повсюдного «ревізіонізму» (якщо пригадати більш 
пізнє словечко, пізніше винайдене ображеною відомою 
догмою), доба радикального перегляду всіх попередніх 
уявлень про основи буття. Усього його попереднього і сві-
тоглядного, і матеріального інвентаря.

Колись інший питомий не-германський син германсь- 
кої ж культури, росіянин Михайло Бахтін, сказав, що 
культура взагалі «здійснюється на границі» XVI сторіччя, 
здійснюється саме на межах, на кордонах-«границях» — 
усіх проявів тодішньої феноменології тодішнього духу. 
Який немовби зірвався з усіх своїх підвалин, зі своїх ос-
нов, зі своїх стапелів. Здійснюється на пограниччі: поміж 
тим, що було — упродовж чи не тисячоліть, — і тим, що 
бути має.

Отже, поміж чітко окресленим і тим, що має ще неви-
разні, гіпотетичні, гадані контури.

Ось так і вибухнув новоєвропейський вулкан, що його 
робота вочевидь продовжується і понині. З певного часу 
приводячи в рух — і як руїнницький, так і формотвор-
чий — уже всю нашу Землю. А то й, уже зачіпаючи су-
міжні — космічні — світи-сусіди (на згаданій німецькій 
«гравюрці» її персонаж зазирає вже й «туди», «по той бік 
зірок», пояснював Ейзенштейн).

Зрозуміло, однак, інтелектуальна революція XVI ст. 
мала бути узагальнена не лише в тій стільки ж багатознач- 
ній, скільки ж і лубочній композиції-примітиві.

Але теж у лубочній...
...На «високих», горішніх поверхах культури незрід-

ка забувають, що найсуттєвіші ознаки і риси людського 
буття, ці чи ті його першоістини — помічають передовсім 
на поверхах, топологічно розташованих нібито набагато 
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нижче. Але саме тому особливо міцно вбудованих у товщу 
буття. Нібито досучасне (може, навіть з «горішнього» по-
гляду чи не «докультурне») — насправді, внизу помічене- 
осмислене, має найвищу буттєву ціну. Міф,  фольклор, 
найперші, найбільш ранні сплески і спалахи релігійної 
свідомості мають — саме таку ціну. 

Чого вже там: «горішнє» в культурі, весь її нині неозо-
рий «музейон» тримався і тримається на тій давній і не-
схитній основі.

І тому особливого значення набуває найостанніший, 
найвищий чи там найглибший, мотив-сюжет світового (а 
чи принаймні європейського) фольклору. Сюжет про док-
тора Фауста. Цей автентичний народний рефлекс на збу-
рений ландшафт збуреного сторіччя.

...На самому схилку того сторіччя, року 1587-го, у Ні-
меччині з’являється книга «Історія про доктора Йоганна 
Фауста, славетного чарівника і чорнокнижника». Так зва-
на «народна книга». Себто книга-лубок, із тих, що у них 
поставали друком донедавна найпоширеніші теми і сю-
жети, скажімо так, масового усного спілкування, зідеоло-
гізованого у цьому чи тому напрямі.

Вважається, що книгу ту видав (і, напевне, зафіксу-
вав-записав ту історію) протестант-лютеранин на ймення 
Шпіс(с).

Зазначимо, що в одному вельми авторитетному сучасно-
му виданні про Шекспірового колегу і ровесника — Крісто-
фера Марло — простодушно сказано, шо його п’єсу «Трагіч-
на історія доктора Фаустуса» створено 1588–1589- го року, 
а у ній виведений образ, що «про нього вперше повідомляє 
німецька народна книга Й. Шпісса (1587- й рік), відома 
Марло в англійському перекладі 1558-го року)». Що ж, як 
сказав відомий герой відомого ровесника Марло, Гамлет: 
щось воно не зовсім зрозуміло, але хай так і буде...

Зрозуміло, однак, лише одне: згадана «народна кни-
га» — то ніби друковане реферування давно вже поши-
реного усного сюжету, чи не «синхронного» початку того 
століття, «ровесного» останньому. Принаймні, про витівки 
доктора Фауста йдеться вже у «застільних бесідах» докто-
ра Лютера, який одним із перших змістив-зсунув духовий, 
а по тому і весь інший пейзаж століття.
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Але то вже справа академічної історії літератури — до-
слідити усну і друковану «фаустіану» епохи, подати не-мі-
фологізовану історію останнього великого європейського 
міфу, власне, конкретну історію його друкованої фіксації.

Тут же ідеться про інше. Про сам характер цього міфу. 
Характер, що про нього аж несподівано повідомляє сама 
форма його інформаційної подачі. Книга. Друкована.  
І ось ще й «народна»...

Ми, сучасники, якось уже звикли до усного першопобу-
тування міфів узагалі, що їх цивілізація видрукувала лише 
тисячоліття по тому. А тут міф потрапляє в друкарню — 
приблизно десь через кілька десятків років після своєї поя-
ви чи, принаймні, остаточного сюжетного оформлення!

Що ж спонукало масу (або, як пізніше, набагато пізні-
ше, мовить герой роману Томаса Манна «Доктор Фаустус», 
«висловлюючись романтично, народ») витворити той міф, 
а за тим негайно віднести його у поліграфічно ще зовсім 
молоду друкарню? Давній — усно-міфологічний — спосіб 
осмислення світу і всіх його сенсів тут якось аж загадко-
во зустрічається з тоді ще «новітнім», але вже суто техно-
логічним способом фіксації та поширення (тиражування) 
людських думок...

Нагадаємо, що Відродження — і питоме, себто італійсь- 
ке, і його «північний» відгомін — зустріли щойно винайде-
ний друк, м’яко кажучи, без особливого ентузіазму.

Відродження, ця світоглядна репетиція шістнадцято-
го століття у столітті п’ятнадцятому, дійства свої облаш-
товувала здебільшого на аристократичному кону. Замок. 
Палаццо. Монастир. Центральні квартали ренесансного 
міста...

А так званий народ, «вульгус», залишався десь за 
лаштунками розкішного ренесансного спектаклю.

А по тому вже і друга дія останнього. Подальше сто-
ліття. «Ідея вийшла на вулицю», — пізніше скаже До-
стоєвський, полемізуючи з лютими крайнощами індиві-
дуалізму (у його термінах, з «індивідуацією» з «власним 
хотінням»). Відтак маса — XVI ст. на всіх тогочасних «ву-
лицях» — і не тільки — і зустрілася впритул з «ідеєю», 
з тією «індивідуацією», з героїчними, але й моторошними 
крайнощами-зразками «власного хотіння».
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...Приміром, ландскнехти «християнського імперато-
ра», відтісняючи військо «християннійшого короля», вдер-
лися у світову столицю християнства і влаштували там 
такеє, що перевершило колишні погроми варварських 
королів... У тих війнах «найхристиянніший» же укладає 
з турками договір про спільні воєнні дії. По тому католи-
ки, воюючи поміж собою, розпочинають війну з протестан-
тами. «Стояла, — скаже пізніший епіграматист, — тиха 
Варфоломіївська ніч».

А все це і супроводжується затятим, неймовірним за 
своєю психологічною температурою прагненням, візуаль-
но означеним на згаданій «гравюрці»: заглянути за край 
світу. І взагалі за край усього того, що в ньому є.

Народ повинен був теж зазирати — у ті розпечені іс-
торією стихії. Адже вони вже зачіпали його безпосеред-
ньо. Принаймні, бурхали у всій своїй ексцентриці на його 
очах. Подивованих тією ексцентрикою.

Отак народ — німецький народ — і скомпонував свою 
«фаустіану», свою народно-міфологічну версію біжучої іс-
торії, всієї у ній спазматики. На неймовірні ситуативні гі-
перболи останньої він, отже, відповів своїми гіперболами. 
Саме міфологічними.

Отож, семантично, світоглядно найбільш відповідними 
тій спазматиці.

У своєму діагностично геніальному інстинкті цей ко-
лективний автор-міфотворець і здогадався узабезпечити 
геніальний сюжет друком, цією, за тих умов, компенса- 
цією за швидку тоді вже ерозію недавньої (точніш, саме 
давньої) і такої важливої ознаки міфу як його норматив-
ність, себто його обов’язкова всеприсутність.

Народ-міфотворець — якраз напередодні остаточної 
руйнації великих форм міфотворення — встиг своєчасно 
закарбувати в друкарському шрифті (котрий, фігурально 
кажучи, ще не встиг охолонути після того, як його відлив 
Йоганн Ґуттенберґ) отой свій гіперсюжет...

Далі Європа неминуче пішла вже шляхом «індивідуа-
ції», себто вже саме індивідуальних версій великого міфу.

Від згаданого Марло до згаданого ж «Доктора Фаусту-
са» Томаса Манна.

Але перше друковане слово про доктора Фаустуса — 
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німецько-народне слово, — відкриваючи і національну, і 
світову «фаустіану», постає у ній не лише як літератур-
ний, а й ідеологічний феномен колосального світоглядно-
го значення.

Оте «слово» вгадало те, що стало першозмістом усього 
подальшого Нового часу. А ось тепер і часу Новітнього. 
Біжучого. Вгадало у тематичних, сюжетних, композицій-
них конфігураціях «народного» словотвору. Вгадало у всій 
системі провідних у ньому образів — абсолютно відповід-
них усьому тому, що наскрізним чином і понині прохо-
дить-сповнює той Час.

...Популярна свідомість ниньки аж загіпнотизована 
іншими пророцтвами іншого доктора із того ж сторіччя.  
Мішеля Нострадамуса. Який безперестану звідтіль по-
силав у своїх «центуріях» прогностичні сигнали майбут-
ньому (себто нам з вами) — про ті чи ті, скажімо так, «ін-
циденти» у ньому. А відтак оскільки «новочасна» історія 
поспіль складається із безлічі різного роду інцидентів, ве-
ликих і малих катастроф, то майстерна полісемія, хитра 
многозначність пророцтв-центурій придворного лікаря чи 
не галюцинаторно, але ж зовсім як у наївній «прогности-
ці» карточного чи там циганського ворожіння «збігається» 
з подієвими контурами тих чи інших наших нещасть.

Але ж насправді автентичною прогностикою майбут-
нього, ніби світоглядною його перфокартою виявилася, 
як тепер уже належить визнати, саме германська фабу-
ла про загадкового германського ж інтелектуала, про ні-
мецького доктора, який безупину «заглядав-через-край»...

А вслід за ним відтак — і вся подальша Європа. Весь Но-
вий час у всьому своєму цивілізаційному обсязі. Аж до часу 
Новітнього. Себто до нинішнього постмодерністського зло-
бодення, яке тільки те й робить, що зазирає за будь-який 
край... Будь-яких предметів, явищ, будь-якої подієвості.

Тільки робить це, сказати б, ніби позіхаючи... Від своєї 
нігілістичної втоми чи просто нудьги.

Що ж. Лихоманку давньої фаустівської допитливості, схо-
же, нині вже забуто. Нині вже призабутий і сам героїчний 
характер, сам неймовірний тонус героїчного ж фаустівсь- 
кого тексту, палка фізіологія палкої його спрямованості.

Отож, Фауст — це ніби персона-матриця європейського 
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розвою! Так само, як і пізньоєвропейського, нинішнього 
його ступору, від’ємна його людина-одиниця. Ключ до ба-
гатьох дверей континентального дому. І давніх, і навіть 
новітніх.

У зв’язку з цим прояснюється і справжній характер  
Фаустового пакту з демонічною стихією, пакту, що так 
вразив його сучасників.

Розпочнімо з того, що ми живемо в добу всепроникли-
вого, але водночас вже ніби і впорядкованого, вочевидь 
інституалізованого знання. І спеціального цехового, і по-
пулярного.

Загадки світової речовини нині без особливої патетики 
розшифровуються в обладнаних для того місцях і середо-
вищах, а по тому потрапляють і на «дисплей» масової сві-
домості. Нікого і нічим там особливо вже не дивуючи. А то 
й взагалі не вельми цікавлячи.

Фаустове ж сторіччя перебувало у зовсім іншому пси-
хологічному вимірі, аж унікальному в обсязі людського 
досвіду. Йдеться не просто про інтерес доби до тих чи тих 
«цікавинок» (термін епохи). Сторіччя це заглядає за край 
світу зовсім з іншої причини.

...Так звані «темні сторіччя» (Середньовіччя), всупе-
реч тому — оптично і не тільки — образливому епітету,  
насправді вибудували залиту сліпучим космічним сві-
том Абсолюта, Господаря світу, на диво впорядковану, 
наскрізь прозору модель універсуму. Один із головних  
архітекторів тієї світоглядної будівлі, святий Тома Акві-
нат, за словами одного його коментатора, аж «молився  
Ясності»...

...Впала чи поруйнувалась ота будівля! І світ одразу ж 
став не просто не-світлим, непрозорим. Він став і грізно 
таємничим, ніби якимось лабіринтом (образ, який відтак 
стає вельми поширеним символом). І відразу ж тодішню 
людину аж струшує лютий гносеологічний азарт, палке 
епістемологічне намагання — розгадати ті загадки.

Доктор Фауст — уособлення того пізнавального темпе-
раменту епохи, його найбільш густа персоніфікація: зга-
даний азарт по вінця переповнює його.

І необхідно веде до спілки з демонічними силами, які 
і мають прояснити йому структуру цього відтак «наскрізь 
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непрозорого», до краю загадкового світу. «Фауст, — йдеть-
ся у «народній книзі» про нього, — забажав проникну-
ти і вивчити всі «основи неба і землі». Адже попередні  
«основи» того й другого вже лежали у світоглядних руїнах, 
а «небо» і «земля» відтак постають у вигляді колосальної 
енігми, загадкового лабіринту, закутаного в пітьму, і  
щойно емансипована європейська свідомість з особливою 
пристрастю намагається щось та розгледіти у тій пітьмі.

Астрологія ще не стала астрономією; алхімія ще не ста-
ла хімією; «ельдорадо логіки», як пізніше назвали пізна-
вальні засоби часів десь того ж Томи Аквіната, викликає 
повсюдну недовіру; а водночас — як же тій свідомості хо-
четься дізнатися про згадані «основи»!

Отак в особі Фауста вона і звертається за «науковою» та 
іншою поміччю до демонічних сил, до гаданих їхніх все-
силля і всевідання.

Взагалі-то людина зроду-звіку, передовсім ще у часи 
поганства, шляхом різних магічних операцій, намагалася 
перетворити оті сили на свого асистента, «замолити» їх. Від 
доби найдавнішої обрядовості до недавньої гуцульсько- 
карпатської переконаності, що чорта можна зробити своїм 
наймитом, аби тільки не шкодувати для нього молока й 
цукру...

Фаустів же пакт — то щось зовсім іншого, раніше неба-
ченого у цій прагматичній народній демонології: демонсь- 
ке потрібне йому як компетентний носій автентичної ін-
формації про світобудову...

Наша сучасність, геть потомлена тепер уже неозорими 
огромами цієї інформації, схоже, що не в змозі оцінити 
всю неймовірну напругу Фаустової жадоби справжнього, 
немістикованого, як нині кажуть «реального» знання — і 
всю глибину ситуативної метафори того пакту, що у ній 
вповні віддзеркалена та жадоба, вся та напруга. 

Разом з тим, сама оця метафора, як і все інше в ту епо-
ху, теж зазирає-за-край. А власне — у наш з вами бік.  
У наш з вами час.

І йдеться не лише про те, що біжуча історія лише зов-
сім недавно бодай трохи, але вже охолола від недавнього 
ж пекельного азарту держав, цілих народів, тих чи тих 
політичних сил, які чи не ентузіастично укладали пакт 
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зі Злом найстрашнішої проби, «тоталітарним» чи якимось 
іншим.

У розлогій німецько-народній сюжетній сумі довкола 
Фауста є сюжет, який за своєю вже зовсім неймовірною 
глибиною перевершує всі прогностичні інтуїції тогочасно-
го людства, всіх його тодішніх «нострадамусів»: доктор, що 
його аж струшує жадоба пізнання, досліджуючи речови-
ну, влаштовує якийсь загадковий експеримент над нею. 
І — гине чи не внаслідок її вибуху.

...Нуклеарна злободенна — кода згаданого гносеоло-
гічного азарту. Азарту, започаткованого століттям, що в 
ньому постала та сюжетна сума, та фольклорна (чи напів- 
фольклорна) приповідка про той Фаустів експеримент і 
його наслідки.

Наша доба, що переживає ту коду у вигляді двох її 
страхітливих гіперкатастроф, мала б зупинити свою зіни-
цю на тому приголомшливому сюжеті XVI сторіччя. Доби, 
коли фізика — зусиллями того століття, ось-ось відклала-
ся від метафізики. У майбутньому напрямі — аж до відо-
мої репліки відомого Енріко Фермі, який, виправдовую-
чись після Хіросіми, кинув: атомна бомба — погана етика, 
але зате ж яка фізика!

Що ж. Популярна свідомість пізніше, у легенді про  
Фауста, незупинно помічала інше, не стільки «світогляд-
не», скільки «чуттєве». А чи, точніше кажучи, еротичне...

Тут ідеться зрештою, не стільки про слухачів відомої 
опери, скільки про самого її автора (композитор Шарль 
Ґуно, у розпалі «бель епок», створив, скажімо так, зво-
рушливу, але до краю спрощену музичну версію великого 
сюжету).

Лише сьогодні, у розпалі вже зовсім іншої епохи, во-
чевидь постає неймовірного рівня ступінь того давнього 
німецько-фольклорного прозріння — щодо неймовірних 
можливостей «фаустіади» в її футурумах.

Сюжет про загибель доктора Фауста-експериментатора 
взагалі вже можна сприймати або як найвищий інтелек-
туальний рекорд у світовій, у широкому значенні, «футу-
рології», або ж як такої ж прогностичної сили інтелекту-
альний ехолот, закинутий у глибини прийдешності. Що 
відтак стала нашою сучасністю — та ще й злободенною...
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Зрозуміло, що легендарій довкола доктора Фауста, зва-
жаючи весь колосальний обсяг усіх його змістів, рано чи 
пізно, мав зустрітися не просто з красним письменством 
найвищих його поверхів, а й з найбільшою там художньою 
величиною найпочутнішою у всьому новоєвропейському 
літературному часі художницькою персоною. Йоганном 
Вольфгангом Ґете.

Бібліотеки, присвячені європейській, а тепер уже і 
світовій «фаустіані»! «Ґетеанум», довжелезні полиці там, 
присвячені спеціально ґетевській рецепції того легенда-
рію. Це в тому обсязі, що вже все там і не прореферуєш і 
взагалі не оглянеш. А втім є в тому огромі очевидне-невід-
порне одне, так би мовити, порозуміння і самих ґетезнав-
ців поміж собою, і їх самих — з самим Ґете...

Композитор Глінка колись сказав, що музику творить 
народ. «А ми, композитори, лише її аранжуємо».

Оце, схоже, наймісткіша формула всієї художньої архі-
тектури витвору Ґете. Трагедія «Фауст» (1771–1831). Все 
неймовірно її смислове, образне, сюжетно-композиційне 
багатство, весь її художній ансамбль — це особливе про-
довження-перетворення того, що містять усі, широко ка-
жучи, «народні книги» про Фауста, рішуче всі у них моти-
ви. Світоглядні, ситуативно-фабульні. І так далі.

Все у трагедії послідовно-поглиблено відлунює всією се-
мантикою останнього великого європейського фольклор- 
ного витвору. Фольклор — «народна мудрість». Ґетевський 
шедевр, отож, саме аранжує музику тієї мудрості.

З огляду на це «Фауст» чи не перевершує навіть Шек-
спіра і Сервантеса, що вони, кажуть, ніби першими зафік-
сували новий європейський час, першими осягнули нові 
його якості.

Адже театр Шекспіра і роман Сервантеса вочевидь 
перебувають здебільшого по той бік власне фольклору — 
себто потойбіч суто масових, народно-колективних уяв-
лень про світ. Та ще й полемізуючи з ними.

Ґете ж у нових художніх засобах продовжує народно- 
фольклорні інтуїції, продовжує світоглядно, мовно-сти-
лістично, фабульно. І так далі. Нагадуючи нині, серед ін-
шого, історику і теоретику літератури, що минулих часів 
аж обрядово поширена категорія «народності», до краю 
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спустошена кон’юнктурою тих часів, насправді у велико-
му літературному часі може бути наповнена невідпорним 
буттєвим смислом.

З огляду на цю обставину два шедеври світової поезії, 
ніби зовсім різні за своєю конкретною генезою — «Фауст» 
і «Кобзар» — належать усе ж таки до одного й того ж есте-
тичного виміру.

Два шедеври двох «народностей». Звідси вже кілька 
кроків до унікальної долі українського «Фауста».

В перекладі Миколи Олексійовича Лукаша.

II
Поява української версії «Фауста» — у самій середині 

тепер уже минулого століття (1955-й рік) — нині видаєть-
ся видатною подією не лише в історії українського пере-
кладу, українського красного письменства, української 
культури, а й української історії взагалі. До Лукаша до 
перекладу «Фауста» бралися І. Франко, М. Улезко тощо.

Переклад Миколи Лукаша з’явився десь на схилку од-
ного із найчорніших періодів не лише в історії української 
літератури, а й української історії взагалі...

Демографічно і географічно колосальний український 
огром був тоді наглухо запечатаний у колосальну кризу, 
хоча й приховану у відомий квазіоптимістичний догмат. 
Абсолютно обов’язковий. Поліційно аж люто нормативний.

Стільки ж приховані тим догматом, скільки й очевидні 
травми світових війн. Геноцидів. Страхітливих соціаль-
них експериментів радянської диктатури. Поспіль поруй-
нований тими ранами національний організм. 

І одна із найболючіших ран — відгородженість країни, 
географічно розташованої якраз посередині Європи, від 
самої Європи.

«Червоне відродження» двадцятих з його широким — 
світовим — кругозором давно вже потоплене в крові і в 
непам’яті.

Жменька високоінтелектуальної діаспорної культури 
перебуває десь «у світах» — безпросвітно поза тутешнім 
«кругозором». Відродження ж у майбутньому десятиріч-
чі — ще десь у далекому (не хронологічно, а світоглядно) 
майбутньому. І до того ж повоєнна мовно-лінгвістична ка-
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тастрофа — повоєнне неухильне зросійщення тутешнього 
міста. Чи не тотальне.

І ось у розпалі цієї гіперкризи і народжується з-під пера 
скромного харківського філолога український «Фауст».  
Себто повний курс європеїзму по-українському. З’явля-
ється у країні, що її вбогі книжкові полиці вщерть застав-
лені канонічним «Коротким курсом» — курсом зовсім ін-
шого — сталінського — напряму.

Микола Лукаш, — сказав про нього його старший коле-
га Григорій Кочур, — не любив канонічних форм. Йшлося, 
зрозуміло, ніби про суто літературні форми. Разом з тим, 
коли Ґете наприкінці бурхливого схилку XVIII сторіччя, 
після багаторічної перерви знову та повернувся до роботи 
над «Фаустом», молодший його колега, Шиллер, написав: 
«Und die alten Formen stürzen ein» («А старі форми руйну-
ються»). Старі канонічні форми...

«Фауст» Ґете — найповніший ліро-епічно-драматичний 
компендіум новоєвропейської перезви шлюбних мандрів 
новоєвропейської людини з новознайденою свободою. Твір, 
який подає то спазматичну, то притишену, але вочевидь 
методичну руйнацію застиглих канонів. Усе це з появою 
Лукашевого перекладу і входить до українського вжитку. 
У роки, коли тоталітарний час ніби остаточно зупинився. 
У роки, коли в’язні, скажімо, «Комі УРСР» ще не поверта-
лися звідти, з півночі. Так само, як ще не поверталися іме-
на загиблих — у до краю понищену національну пам’ять.

Національна ніч ніби тривала-продовжувалася.
А проте українське слово у тому перекладі вже було 

звільнене. Під патронатом «таємного радника Європи», як 
колись Богдан-Ігор Антонич назвав Йоганна Вольфганга 
Ґете. Це слово тут усамостійнилося-суверенізувалося за-
довго до відповідних суто суспільно-історичних процесів.

Йдеться при цьому не лише про історію українського 
(власне, новоукраїнського) перекладу. Поетичного й ін-
шого. Йдеться про саме українське слово, про його вікову 
драму і трагедію, подолану українським мистцем якраз у 
його перекладі трагедії німецького мистця.

...Колись ленінсько-сталінський нарком Чичерін (який 
у відому епоху доволі-таки «посприяв» продовженню укра-
їнської бездержавності), відправляючи свого дипломата 
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до масариківської Чехословаччини, попереджував його: 
«ви побачите, наскільки ще недавно чехи були виключно 
селянською масою без буржуазії та інтелігенції».

Большевицький сановник не дуже-то перебільшував: 
тубільні за походженням городяни й інтелігенти у тій 
країні донедавна були поспіль германізовані. Так само як 
у нас — чи не поспіль зросійщені?

Отож, національно автентичною залишалася — «ви-
ключно селянська маса». А чому б і ні?

Українська селянська маса впродовж століть і століть 
зберігала національно-мовний тезаурус, попри всі не-укра-
їнські авантюри і аватари тутешніх еліт. Зберігала, попри 
пістрявість привнесених сюди чужою політичною волею 
кордонів, попри неуникну власну діалектальну пістрявість.

Отож, рано чи пізно те безбереге українське мовне 
море повинне було зустрітися із сильною національною 
художньою волею, яка й спрямувала його стихії у ті чи ті 
художні річища, «канонічні» чи там не-канонічні. Так і 
постало у своїх художніх формах українське літературне 
народництво, від Котляревського, від харківських роман-
тиків, а потому Шевченка, до їхніх останніх спадкоємців. 
Що у них аж підкреслене естетично-індивідуальне безвід-
мовно-органічно поєднувалося з родовим — з чуттям тих 
мовних стихій. Чуттям, рівним геніальності.

Тесленко. Васильченко. Григір Тютюнник.
«Народ-языкотворец» (вислів Маяковського) тут зу-

стрівся з індивідуальним «аранжуванням» його мовного 
й іншого досвіду. Передовсім саме у просторах його мови. 

Але ж межі цього досвіду неуникно-історично мали 
розширюватися. І відповідно мали побільшитися також 
обсяги самої мови, семантичний її виднокруг.

Шевченко задля цього з дивовижною майстерністю 
використав церковнослов’янську, фонетично — і не тіль-
ки — «українізуючи» її.

Свої особливі засоби задля того розширення мали Пан-
телеймон Куліш, Іван Франко, Леся Українка.

Усе це було ніби надбудовою над народною мовою, особ- 
ливою, але здоровою ін’єкцією до її складу.

Були, зрештою, ще й інші способи до створення спіль-
ної мовної картини національного буття.
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Скажімо, Михайло Коцюбинський у славнозвісній  
своїй повісті «із селянських настроїв», спостерігаючи їх на 
Чернігівщині, замість тамтешніх поліських діалектизмів, 
озвучив ті «настрої» подільською говіркою...

Отак українське літературне слово і готувалося до по-
дальшої, гіпотетичної, естетично особливо переконливої 
майбутньої фіксації і народного, і світового буття — у всій 
їхній цілісності.

...Склалося, одначе, так, що всі ті мовнотворчі зусилля 
української літератури по тому були брутально призупи-
нені знавіснілою історією–XX: євразійський тоталітарний 
догмат приступив до нещадного усунення із будь-яких 
текстів цієї літератури будь-якої реальної семантики 
того століття. Будь-якої реальної його дійсності. Підмі-
нивши ту дійсність її симулякром. Її імітацією, сервільно 
узгодженою з усемогутнім тоді догматом.

Йдеться не лише про нечувану в літературній історії 
тутешню тиранію цензури чи «редактури». Йдеться про 
справжню літературну катастрофу, що її автентичні масш-
таби, схоже, ще й сьогодні далеко не зовсім осмислено- 
виміряно. Український літературний процес, — кількіс-
но доволі розлогий — був відчужений від автентичного,  
немістифікованого відтворення реальності. Будь-якої...

Отож, можна зрозуміти критика, який у розпалі тієї 
міфологізації довколишнього світу, сказав одним духом з 
приводу вітчизняного «міського» та «колгоспного» роману: 
романи ці — брехня в один мільйон слів... 

Але ж сама мова продовжувала жити! Але ж, принайм-
ні, згадана сільська маса, ця критична маса аж нуклеар-
ної сили національного мовного процесу, продовжувала 
спілкуватися по-українському. І на бібліотечних полицях 
залишалася-таки літературна класика цієї мови — всі її 
попередні індивідуальні версії.

Це грандіозне мовлення десь та повинно було зу-
стрітися з непідробною і не сфальшованою семантикою 
людського буття — знов-таки за посередництва сильної  
художньої волі.

І зустрілися всі вони — у царині перекладу. Поетич-
ного й іншого.

Система, внаслідок своєї питомої бюрократичної сліпоти 
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й глухоти, не відразу здогадалася, що цей переклад — то 
чи не єдиний залишок української культурної тожсамості.

Тож не зачеплений ще згаданим централістським те-
рором, який люто нищив будь-яку іншу літературну са-
мостійність, український переклад так чи інакше, але 
продовжував цю самостійність. Зрозуміло, що пізніше, 
на схилку і без того сумнівної «відлиги» і на початку так 
званого «застою» система про це здогадалася. І поліційно 
спохопилася.

Але то — пізніше. А тепер про цю художню волю, про 
її носія.

Микола Олексійович Лукаш (1919–1988) — явище, яке 
нині видається абсолютно унікальним не лише в українсь- 
кому контексті, а й в усьому світовому часі.

...Для розуміння цього явища, схоже, не зайве згадати 
зворушливу легенду про сімдесят (чи сімдесят два?) тол-
ковників, що на прохання царя Птоломея Філадельфа з’я-
вились до нього зі своїми перекладами Старого Заповіту 
(так звана «септуагінта», «переклад сімдесяти»). Микола 
Олексійович же особисто, власноруч, подав величезний 
масив перекладів пізнішої «біблії», біблії новоєвропей-
ської літературної класики «Від Боккаччо до Аполлінера» 
(скористаємося тут назвою його посмертної збірки). Від 
перших сплесків цієї класики аж до її великого поетич-
ного епілогу у тепер уже минулому столітті.

Часова, жанрова, стильова, зрештою сама географічна 
амплітуда доробку Лукаша аж вражає. Проза і поезія. 

Відродження, романтизм і недавній «авангард». Бок-
каччо. Сервантес. Лопе де Вега. Бернс. Ґете. Шиллер. 
Гайне. Гюго. Верлен. Рембо. Флобер. Міцкевич. Рільке. 
Тувім. Лорка. Мадач. Ендре Аді. Аттіла Йожеф. Безруч. 
Волькер. Працював Лукаш і над перекладами «Пісні 
про Нібелунгів», барокового Ґріммельсгаузена, ба навіть 
японських середньовічних поетів. Зрозуміло, що ця но-
менклатура далеко не повна: часто-густо зіниця великого 
майстра ніби мимохіть зупинялася на вже зовсім екзотич-
них авторах і текстах, аж до наївної чужинецької солдат-
ської пісеньки чи... одного-єдиного рядка італійця Умбер-
то Саби. Зате ж якого!

Лише зовні таке багатство перекладів, така їх «септуа-
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гінта», — виконана, однак, однією творчою особистістю! — 
справляє враження якогось смакового імпресіонізму, ні-
бито надміру примхливої селекції. Аж ніяк! Насправді 
перед нами чи не вся літературна мапа Європи, позна-
чена тими великими іменами — у всій їхній цілісності- 
співдружності.

Так, Лукаш не любив канонічних форм, але літератур-
ний канон Європи, Західної і Середньої, він віддав у своїх 
перекладах — у всій його смисловій повноті. Віднайшов-
ши для кожного із цих імен відповідний йому стильовий 
та інший мовний еквівалент.

Тим самим українське слово, що було разом з усім ін-
шим українським буттям відламане, відчужене від Євро-
пи, мистець повертає туди, у тамтешню мисленну і есте-
тичну структуру.

Він був ніби якимось Атлантом від цього слова — під-
няв його небо до всіх рівнів слова всесвітнього.

Будь-який патріотизм, звісно, полюбляє ті або інші гі-
перболи. Але у справді унікальному випадку великого 
українського мистця не до них. Патетика тут — ніби робо-
чий матеріал теми: адже у світовому обігу іншого такого 
перекладача, схоже, просто не було.

...Справді, ось в уявному стомовному лісі людства, — 
принаймні, європейського — стоїть людина-артист, (як 
Олександр Блок зазвичай називав поетів), і слухає-чує 
шелест того словолистя. Що ж, таке зрідка, втім буває в 
людському обігу. Кільканадцять (чи навіть кілька) носіїв 
такого абсолютного лінгвістичного слуху. Від «стомовного» 
кардинала Меццофанті до стомовних же славнозвісних 
славістів В’ячеслава Іванова чи Андрія Залізняка, нашо-
го співвітчизника. Словом, таке справді трапляється.

Але ж ось той шелест світового словодерева, плинучи 
«музичною рікою», обертається на ті чи ті музичні «віт-
ри» світової поезії — всіх її національних і художніх то-
нів і обертонів. І знов-таки згадана людина-артист чує 
їхню звукову речовину, розуміє кожний їхній подих, їхнє 
зітхання-струмування. І таке — уже зовсім нечасто, але 
все ж таки трапляється.

Втім, треба добре-таки напружити філологічну пам’ять, 
щоб згадати відповідну персону.
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Але потому розпочинається явище, що вже дорівнює — 
чуду. Явище, яке вже перебуває нібито поза компетенцією 
філології-лінгвістики-психолінгвістики і так далі: поряд 
з такою неймовірною за гостротою рецепцією «чужого» 
слова та людина може по тому його спрямувати, у всьому 
його семантичному огромі, у всіх його національних ви-
мірах і сенсах у річище свого рідного слова. Рідної мови і 
культури. Повністю зберігаючи всі тони, фарби та відтін-
ки перекладеного.

Тут без патетики, з огляду на таке обдарування-«гіпер-
болу», справді не обійтися.

...По війні Микола Олексійович, за деяких драматич-
них обставин, рятуючи життя якогось військовополонено-
го мадяра-гонведа, впродовж кількох тижнів вивчив таку 
визивно не-індоєвропейську мову як угорська. Що у ній, 
приміром, слово «кінь» має кількасот синонімів. На Хре-
щатику ж Микола Олексійович на циганське жебрання 
відразу ж відповідав циганською говіркою. В ресторанах 
«Інтурист» легко переходив на діалекти іспанської, скажі-
мо, чи італійської мови...

Так, той аж загадковий за своєю проникливістю слух 
на всі мови, включаючи екзотичні. Але ж і слух на худож-
нє оформлене слово у тих мовах! Але ж і ще загадковіша 
здатність віднайти відповідник йому у рідній мові!

При цьому українському перекладачеві однаково ко-
рилися стільки ж суміжні, скільки ж і несхожі «аристо-
телівські» види словесних мистецтв. Світовий епос — і у 
вірші, і у прозі. Світова лірика і драма. Вся їхня ціннісна 
амплітуда, будь-яка їхня «оптична» позиція Чи то пате-
тика. чи то сатира. І сповнене трансцендентної туги «по-
тойбічне», «піднебесне». І цілком «поцейбічне» — цілком 
тутешнє, побутове, буденне. І меланхолійне, й іронічне.  
І те, що позначене надвитонченою ускладненістю — і бла-
городно-просте. 

Короткими словами, весь емоційний і весь інтонацій-
ний діапазон світової літератури — до снаги тому Атлан-
тові від літератури. Української.

Ось таке явище постало у цій літературі в епоху її ні-
бито безпросвітної кризи. Так і хочеться нагадати, що 
взагалі-то слово «епоха» означає «зупинка»... Внаслідок 
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нещадних інтриг і диверсій історії тутешній літератур-
ний процес тих років справді призупинився в автентично-
му освоєнні довколишнього світу. Доволі пригадати, що 
одразу по війні сама поява приміром поеми «Мандрівка 
в молодість» Максима Рильського, «Живої води» Юрія 
Яновського, навіть зворушливої ліро-епічної мініатюри 
«Любіть Україну» Володимира Сосюри закінчується чи не 
катастрофою. Яка ще раз нагадала сучасникам про цілко-
виту неможливість того освоєння.

Щось схоже, зрештою, мало місце і в інших «літературах 
народів СРСР» — від російської до вже зовсім екзотичних, 
навіть «молодописьменних». Всюди знавіснілі «ідеологи» 
знаходили там ті або ті дефекти — аж у вигляді прямих 
ворожих дій... 

Але ж в УРСР–Україні цей черговий всеімперський 
ідеологічний погром доповнювався ще й драмою самого 
існування української мови, кремлівським продовжен- 
ням давньої романовської політики — в напрямі якщо не 
тотального зросійщення всієї країни, то принаймні, всьо-
го її міського сегменту. Вже на початку 1950-х тутешнє  
сільське вчительство пошепки повторювало невеселий 
жарт україномовного «Голосу Америки»: на вулицях 
Нью-Йорка українську можна почути частіше, аніж на  
вулицях Києва... За «акустикою» тодішнього мовного по-
буту країни — дуже точне «соціолінгвістичне» спостере-
ження!

Принаймні, саме міського побуту. Хисткий же материк 
сервільної псевдолітератури аж неозорої конформістської 
словесності, упокореної догматом, попри її немалі накла-
ди, попри її примусову, сказати б, «колпортацію» (чи не 
поліційно обов’язкове розповсюдження), — це аж ніяк не 
допомогло українському слову. Радше навпаки.

Отож, треба було це слово рятувати, зберегти його. Збе-
регти його фонетику, семантику, синтаксичні конструкції. 
Саму його репутацію. І зберегти його, зрозуміло, високою 
художньою ціною.

Отак і постає доволі короткий, але ж і очевидний роз-
квіт українського перекладу — у понурому зеніті тепер 
уже минулого такого понурого століття.

Отак свого часу з’явився «Пан Тадеуш», а по тому і «Єв-
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геній Онєгін» — перекладацькі подвиги Максима Рильсь- 
кого; а також висококультурний переклад «Війни і миру» 
Олексія Кундзіча. Словом, українське слово тими світови-
ми авторитетами і дивовижною майстерністю своїх пере-
кладачів боронило саму свою екзистенцію...

Емблематично саме в тому «зеніті» 1955-го, з’явилися і 
«Фауст», і «Пані Боварі». Перші друковані шедеври доти 
нікому особливо не відомого слобожанського філолога Ми-
коли Олексійовича Лукаша.

Роман Гюстава Флобера — то абсолютний стилістичний 
шедевр французької літератури, що у ній, впродовж усьо-
го її існування, одверто кажучи, не було прийнято припу-
скатися будь-яких стильових огріхів... Проза Флобера — 
еталон такого стилю. Відповідно переклад Лукаша — то 
ніби лабораторний експеримент, який мав за мету дове-
сти, що українська мова таки має всі засоби до створення 
вітчизняного еквіваленту того блискучого стилю.

Експеримент фантастичний! Який проманіфестував 
готовність української літературної мови до відтворення 
найдовершеніших європейських зразків.

Переклад же «Фауста» — то явище ще вищого значен-
ня: і за драматичними обставинами його появи, і за його, 
сказати б, поетикою, за особливою художньою технікою. 
І взагалі за місцем його в історії. І, повторюємо, не лише 
українського письменства, а й самої України.

Цей ніби дебют гросмайстра справді постає, схоже, най-
вищим і естетичним, і світоглядним його досягненням. Ба 
навіть у контексті майбутньої появи його вершинних «Де-
камерона», Мадачевої «Трагедії людини», надвіртуозних 
перекладів німецької, французької (і взагалі романської) 
лірики, великих новослов’янських поетів.

Серед цього грандіозного пасма — ще одне над ним уз-
вишшя. Той переклад. Який у тоталітарній ночі «епохи» 
(зайвий раз нагадаємо першозначення — призупинений 
час) спалахнув у всій незрівнянній світовій силі європей-
ського духу — спалахнув в енергетичному полі Україн-
ського Слова.

Отож, сигнальний характер появи цього надтвору у ні-
бито вже надовго загальмованій національній історії.

Ґете (мимоволі немов) сам спрогнозував цю появу у 
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своїй славнозвісній репліці про майбутній усесвітній лі-
тературний концерт! «Ми вступаємо в добу світової літе-
ратури, — кинув він 1827-го року літературному секрета-
реві, — і кожен із нас повинен тепер сприяти тому, щоб 
прискорити появу цієї епохи».

Здається, найгучнішим голосом із цього планетарного 
літературного хору вирізнився — саме «Фауст» німецького 
корифея. 

Адже відтак переклад його трагедії стає на часі — «ра-
нішому» чи «пізнішому» часі — чи не кожної національної 
літератури світу. Справою фахової честі цієї літератури.

Сам Ґете вже встиг прочитати (і похвалити) французь-
кий переклад своєї трагедії зовсім молоденького тоді Же-
рара де Нерваля. А далі у світовій літературі постає світо-
ва ж система — світова послідовність-почережність таких 
перекладів. Вправних і, може, не завжди вправних. Але 
завжди виконуваних з великою учтою до великого автора 
великого твору.

Отже, рано чи пізно, мала надійти черга і України до 
її письменства.

Тут, зрозуміло, неможливо детально простежити істо-
рію українських «Фаустів» «до Лукаша», перші героїчні 
спроби українського слова наблизиться до ґетевської тра-
гедії. Але можна простежити бодай деякі характерні мі-
зансцени всієї драми цього наближення.

...Десь починаючи свій російськомовний щоденник 
(червень 1857-го), Шевченко цитує, за його словами, «по-
койника Гете» («надеждою живут ничтожные умы»).

Власне, він цитує першу частину «Фауста» у російсько-
му перекладі свого доброго петербурзького знайомого, 
зросійщеного німця Едуарда Губера. Той переклад вий-
шов у знаменний для Шевченка рік. 1838-й. Переклад, 
який має свою власну, справді драматичну історію.

Адже першу його версію цензура не пропустила; і об-
ражений цим перекладач — спалив рукопис (як по тому 
Микола Олексійович спалив — з тих же причин — свої 
переклади мадярських поетів...) Пушкін, однак, умовив 
Губера поновити роботу над «Фаустом», а потім, за пере-
казом, навіть власноруч дещо там підредагував.

Інженер і поет Едуард Іванович Губер, волзько-сара-
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товський німець, ровесник і приятель Шевченка. Ба на-
віть товариш по петербурзькій богемі кінця 1830-х. Він 
загадково помирає саме у ті квітневі дні 1847-го, коли за-
арештованих «братчиків» привезли у каземати Третього 
відділу... Шевченко, отож, приязно згадає його у наскрізь 
автобіографічній повісті «Художник», а по тому і в Що-
деннику, цитуючи саме Ґуберового «Фауста». Понад те, 
закоханий у «мотиль-актрису Піунову» (Іван Драч), Шев-
ченко у Нижньому Новгороді знайшов для її концертно-
го виконання саме сцену з «Фауста» («...выбор мой пал на 
последнюю сцену из «Фауста», перевод Губера», запис від 
16 лютого 1858-го).

Не зайве взагалі звернути увагу на жіночий образ у цій 
сцені, себто образ зганьбленої, безмежно нещасної, вже 
божевільної від горя німецької покритки: разюче схожий 
образ — саме в рік появи «Фауста» Шевченкового доброго 
знайомого — входить у творчість поета українського.

...У повісті «Художник» розповідається, серед іншого, 
як у майстерні Карла Павловича Брюллова, у присутності 
того «художника», Губер читає Василеві Жуковському «по-
следнюю сцену из «Фауста» — «впечатление было полное 
и поэт был награжден искренним поцелуем поэта».

Що ж. Можливо, тоді Жуковський і нагадав присутнім 
про свою колись зустріч з Ґете у Ваймарі? І, можливо, тоді 
Жуковський — про себе — згадав також слова Ґете, кинуті 
про нього і для нього: «Жуковському варто більше зверта-
тися до об’єктивного». Згадав, дивлячись у тій майстерні 
на неймовірно обдарованого хлопчика-кріпака, осягаю-
чи вкрай нагальну «об’єктивну» необхідність звільнення 
його з рабства...

Ось так велична германська тінь і зачепила великого 
українського поета...

А по тому, всього через кілька десятиріч, над сторінка-
ми «Фауста» вже схилився ще один його читач, а за тим 
і перекладач — інший великий український поет. Іван 
Франко... Фаховий філолог-германіст...

А сам Ґете — чи знав він, зрештою, щось про Україну? 
Ну, напевне щось там знав. Серед іншого, завдяки своєму 
старшому другу страсбурзьких часів — Йоганну Ґотфріду 
Гердеру. Гердер — батько романтичного народознавства, 
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який першим на Заході заговорив про своєрідність укра-
їнського простору та українського етносу. (Доволі сказа-
ти, що Михайло Максимович і Амвросій Метлинський,  
піонери наукової україністики, були стимульовані до 
відповідних своїх зусиль саме Гердером). А окрім того,  
десь на порозі XIX сторіччя Ґете особисто підбирає у ні-
мецькому вченому середовищі професуру для щойно за-
снованого на Слобожанщині університету. Харківського. 
Сказати б, ґетевська ж «матриця» у цьому університеті, 
від тих його висококваліфікованих професорів, що їх був 
рекомендував поет, до (в широкому значенні) авангар-
дистської філології у ньому, — від Олександра Потебні 
до молодого Олександра Білецького — то, зрештою, вже 
окрема тема.

Зовсім невипадково П. Гулак-Артемовський перший 
переспівав Ґете українською мовою (балада «Рибалка», 
1827 р.). Невипадково, мабуть, того ж таки 1827 р. Ґете 
обрали почесним членом Ради Харківського університету. 
Втім, тут ідеться про подальше інше. Десь 1947-го року 
Микола Лукаш закінчує Харківський педагогічний інсти-
тут, цей нібито «анклав»-виш Харківського університету.  
І схоже, що десь саме у ті роки робота над перекладом 
«Фауста» (розпочата, зрештою ще до війни — і навіть не 
студентом, а школяриком!) іде повним ходом...

Ось такий перегук — у контексті вищезгаданого всес-
вітнього літературного суголосся, у контексті ґетевського 
поняття «світової літератури» — перегук різнопросторових 
культур, персон, сенсів, що про них, схоже, можна сказати 
передовсім такими ґетевсько-лукашівськими словами:

Як все тут діє в колі вічнім,
У многоликій красоті,
Як сили горні в льоті стрічнім 
Міняють кінви золоті!
На благовісних крилах мають,
Споруду всесвіту проймають 
У гармонійній повноті!

Отже, у явищі перекладу зустрічаються різнонаці-
ональні стихії, відбувається їхнє взаємопроникнення і 
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взаємопрояснення (себто процес, який і становить пер-
шооснову «світової літератури»). При цьому одне з одним 
зустрічаються і літератури, які, здавалося б, мають зовсім 
несхожу генезу, які поставали за необхідно зовсім різних 
історичних умов. Літератури, що формувалися за обста-
вин, що їхня «температура», їхні інститути, їхні традиції і 
т. д., уявляються зовсім відмінними одне від одного.

...І ось перед нами дивовижна еквівалентність оригіна-
лу і перекладу. Тож звідки вона? Де її джерела?

Мова. Тут, зрозуміло, передовсім українська.
А проте будь-якому мовному багатству — національ-

ному й іншому — передує ще одне загадкове начало, що 
його зрештою, годилося б назвати — першоначалом.

Десь на початку 1950-х у дивовижній «ноосферній» 
синхронії з перекладацьким подвигом Лукаша, ще зовсім 
молодий американський вчений Аврам Ноам Хомський 
запропонував свою, чи не геніальну версію лінгвістики, 
у відповідності з якою будь-яке мовне поле — то антропо-
логічне похідне від притаманної кожній людині особливої 
компетенції до індивідуального входження в це поле, до 
творчого використання особистістю його, того поля, кому-
нікативного огрому.

Зрозуміло, що тут ми неуникно спрощуємо вельми 
складні побудови філадельфійсько-масачусетського вче-
ного-«вундеркінда», але загальна його аргументація 
справді переконливо доводить: в антропологічних глиби-
нах людства ховається якась загадкова спільна енергети-
ка всіх наших мовних зусиль. Якийсь спільний для всіх 
нас мовнотворчий знаменник.

То виходить, що будь-яка мова у цьому світі потенційно 
відгукується — на будь-яку іншу свою посестру?

Саме так. Тільки в продовження цієї тези належить 
зрозуміти: така їхня зустріч можлива лише за умови гра-
нично інтенсивного використання всіх можливих ресурсів 
відповідної мови. Всієї вертикалі її історії і всієї горизон-
талі її актуального буття.

Весь простір і весь час цієї мови.
Як от у Лукашевому перекладі-шедеврі ґетевського  

шедевру.
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III
Зрозуміло, що бодай скромне метаописання мови ве-

ликої німецької трагедії — річ неможлива у не-моногра-
фічному жанрі. Отже, скажемо лише, що німецький поет, 
увійшовши в національну літературу і по тому у головну 
свою тему, постав перед необхідністю власними силами 
мовно-стильового реформування цієї літератури. Адже 
колишнє її барокове стильове могуття тоді вже було при-
забуте. Внаслідок доволі довгого у ній панування «фран-
цуженого», як казав Куліш, класицизму. З його безчис-
ленними мовними табу. І взагалі з його безоглядною 
лінгвістичною, чи не поліційною регламентацією.

Ґете ж і його генерація відкрили німецькій літературі 
всі стихії, всі невичерпні ресурси німецької мови. 

А передовсім це відбулося у «Фаусті». Робота над ним, 
над усіма його змістами — то ще й робота німецької мови 
над собою. Над усіма її образними й іншими можливостя-
ми. Над її, як визначив славнозвісний романтик Фрідріх 
Шлегель, «сигнатурою».

Словом, Ґете зрештою виконав цю титанічну роботу. 
Поряд з іншою, так само металічною.

...Його «Фауст» віддає найглибше і найсуттєвіше у но-
вонімецькій (себто посередньовічній) думці: відчуття ге-
раклітівського потоку людського і всього іншого буття, 
його діалектичний розвій. Нескінченне його становлення. 
Нескінченні ж переміни у ньому.

...Звернімо увагу на дзеркальну симетрію початку тво-
ру та його коди — останньої, завершальної ноти: пролог- 
«посвята» там постає як образ попереднього, ще індивіду-
ально-біографічного часу, а тая кода — як образ уже все-
людського, всесвітнього майбутнього часу. Стільки ж загад-
ковий, скільки ж і грандіозний його космічний «футурум».

А поміж цим прологом і таким епілогом вирує буття. 
Людське і природне. У всіх його твореннях і пере-сотво-
реннях. Усіх формах і праформах. Представлене у слові 
такого ж нечуваного розмаїття...

Трагедія Ґете здійснюється саме через цей колосаль-
ний часово-просторовий мовний огром, через усю аж не-
озору систему німецьких лінгвістичних координат. Тут і 
захмарні мовні узвишшя, і побутові гутірки-говірки, і мі-
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ріади різнорідних жаргонізмів-арготизмів. (Аж навіть тон 
зухвалий жаргон, що на ньому — набагато пізніше — зва-
жилося заговорити лише хвацьке німецьке кабаре дофа-
шистської доби...) Але куди тій «естраді» до неймовірної 
акробатики, до неймовірної віртуозності сатиріазмів, іро-
нізмів «Фауста» (напевне, вони потому і надихнули Гайн-
ріха Гайне-початківця?)!

Ось на якому мовному полі мав виконати свою — укра-
їнську — роботу український перекладач. Задля цієї робо-
ти насамперед йому треба було до краю напружити отой 
загадковий психологічний устрій, що і приводить у рух 
згадану вище «генеративну граматику», у триби якої зва-
жився колись заглянути той великий вчений із США.

Власне, суто метафорично відповідну ситуацію може 
означити — сам «Фауст». Точніше, одна із найглибших 
його мізансцен: споряджаючи героя у трансцендентну 
мандрівку за Геленою, Мефістофель заводить розмову 
про якихось таємничих господинь світового буття. Про — 
«Матерів». Які у його незвіданих глибинах і розпоряджа-
ються ним. По суті, йдеться про найглибші джерела люд-
ської свідомості і поведінки. Серед іншого, про джерела 
саме мовної свідомості і поведінки.

Зрозуміло, що напевне задалеко заведе нас та гіпо-
теза — у напрямі чи не безприкладної у світовому обігу 
обдарованості українського майстра як лінгвіста, як «під-
слуховувача» численних мов. Та ще й у поетичному їх 
оформленні! Але ж, тримаючися тих метафор, належить 
усе-таки погодитись: «Матері» українського поета чимось 
та споріднені «Матерям» поета німецького...

Дивовижна за своєю енергетикою коґнітивна сила — 
а чи навіть могуття — українського тут вслуховування у 
мовну архітектуру німецької трагедії, у всі її звучання, всі 
її звукоряди!

Патетика і чуттєві її протилежності. Аж до «обсценних», 
напівцензурних і просто позацензурних, визивно звульга-
ризованих — і поведінкових, і суто мовних — сигналів тих 
протилежностей. (Зазначмо, що у німецькому побуті ще до-
недавна можна було почути щось такеє «несподіване» для 
цивілізованого вуха — з подальшим обрядовим посилан-
ням — «так це ж із ґетевського «Ґеца фон Берліхінґена»...).
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Отож, усі лексичні, фонетичні, синтаксичні рівні тієї 
патетики — від неуникно гіперболізованого «ідеостилю» 
аж особливо обраного панства, від вишуканої там світсь- 
кої «комунікації» аж до краю штучної-робленої, «лицемір-
ної». А майже поряд мова, що нею розмовляють з Богом.  
І якою розмовляє сам Бог... Літургія на Його честь, що 
нею завершується твір. І — селянська та міська говірки. 
Фаховий жаргон тодішнього університету, тодішніх у ньо-
му катедр і лабораторій. І — круте солдатське арго. З не-
трохи бандитсько-хуліганськими імплікаціями до нього.  
І знову спалахи-напади візіонерства; містицизм і янголів, 
і взагалі святих. І... звабленої, заляканої своїм «падінням» 
міщаночки. А також «діалект» демонічних сил і стихій, що 
у їхньому страшному вихорі опинився герой. А ще й «гло-
тогенез» (мовонародження) геть досучасних, ще ніби аж 
«палеонтологічних» створінь, які лише навчаються пер-
шокомунікації. А далі вже народження довершенішого 
мовлення найдавніших богів і героїв. Аж до геніального 
німецького відтворення головного пароля класичної ан-
тичності — гекзаметра.

Відтворення, доведеного до вже зовсім фантастичної до-
вершеності. Нагадаємо, однак, що перші зразки «свого» ні-
мецького гекзаметру Ґете подав на експертизу одному із 
абсолютних авторитетів німецької класичної філології з про-
ханням підкреслити, «коли щось не так». Авторитет по тому, 
зітхнувши, у відповідь: на жаль, треба підкреслити — все.

Що ж, перед нами, однак, геніальні транспозиції і 
транспонування давньогрецької у німецьку, гекзаметра 
автентичного до його особливої музично-мовної імітації

А сам «Фауст» — після «прологів» до нього — розпочи-
нається зі зворушливої стилізації під давній німецький 
версифікаторський примітив (ніби «дитинство» великої 
німецької віршової культури).

А до всього цього, у найширшому значенні стильового 
багатства належить додати, зрозуміло, його теж геніаль-
ний — драматургічний, семантичний, сюжетно-фабуль-
ний та інший — розподіл. Подієва архітектура «Фауста». 
Приміром, сцени у «цісарському палаці»; карнавал там — 
то дивовижна «карнавалізація» зустрічі на світовому кону 
двох, кажучи по-марксистському, формацій. Пізньосеред-
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ньовічної і ранньокапіталістичної. Стільки ж патетична, 
скільки сатирична. Ба навіть зловісно-гумористично-па-
родійна. Сказати б, ніби смішна соціологічна мініатюра — 
а втім перипетія всесвітньо-історичного значення.

Такого ж значення, але вже вкрай трагедійного, епі-
зод з патріархально селянським подружжям Філемона і 
Бавкіди, що їхнє крихітне затишне обійстя Фауст уперто 
хоче приєднати до своїх вже чи не «технотронних», інду-
стріально-торговельних володінь.

Отож, урбанізуючи стареньких, Фаустові фактотуми на 
чолі з Мефістофелем «мимохіть» їх убивають, а їхню ха-
тинку спалюють...

Чи не найсильніший у світовому обігу образ планетар-
ної катастрофи світового селянства Нового часу. І от уже 
Новітнього...

Зрештою, неможливо бодай частинно відреферувати 
все це інтелектуальне і драматургічне багатство. Але вия-
вилося, що можливо його перекласти — українською.

Що мав зробити для цього перекладач? Передовсім 
він, метафорично кажучи, повністю, аж до найдальших 
вітчизняних лінгвістично-географічних меж, розгорнув 
мовний сувій України. Всю немалу мапу її «сигнатури». 
Від Карпат до Слобожанщини. Від київсько-полтавського 
її, ще й досі застиглого канону до ще більш рухомих стихій 
південноукраїнського спілкування.

Словник Лукашевого перекладу — то ніби тезаурус чи  
не всього українського мовного ресурсу. І золотий його запас, 
і ніби вже призабуте, ніби зовсім давні «словникові холоди- 
ни», які насправді тут вибухають несподіваними семантич-
ними сюрпризами, горять, ніби мовними жаринками.

Так само несподівані синтаксичні конструкції. Так 
само ніби теж призабуті і просто забуті, але ж вони теж тут 
оживають за питомими законами якоїсь особливої мовної 
анамнези (пригадування). Набувають невідпорного зна-
чення тих або тих — абсолютних смислових сигналів.

До того ж український «Фауст» — це ще і мовний степ, 
на якому просто-таки буяють «префіксальні» та «флек-
тивні» стихії, котрі вщерть переповнюють українську як 
жодну іншу. Їхня гнучкість, їхнє зазвичай зичливе, доз-
волене, не-догматичне ставлення до індивідуального мов-
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лення тут, у гросмайстра, який абсолютно володіє всією 
тією лінгвістичною обрядовістю і так віртуозно (і саме не-
догматично) розпоряджається нею, постає дивовижною 
художньою картиною — «іншомовним» дзеркалом, яке 
щонайпереконливіше віддає німецьку картину смислів, 
перипетій, колізій німецької ж трагедії.

І серед іншого, теж рухома «акцентологія» Лукашево-
го шедевру. Яка ніби аж грається з давньою динамікою 
українських наголосів, з їхньою особливою, сказати б, 
комбінаторикою, котрі незрідка творять уже художній не 
стільки ефект, скільки афект. Оглушливий.

Створений українським мистцем оцей незвичайний 
мовний концерт чи «килим», рішуче зітканий з безлі-
чі лексичних, граматичних, синтаксичних, фонетичних 
та інших можливостей, нагромаджених і, всупереч усім 
історичним нещастям, збережених у згаданому лінгві-
стично-географічному просторі, постає не лише як «пе-
реклад-у-собі» (перефразуючи відомий німецький філо-
софський термін), а й як «метамова» чи ж «післямова» до 
всієї книги новоукраїнського красного письменства — від 
Котляревського і далі аж до тих трагічних її авторів, які 
залишили цей світ десь тоді, коли у ньому з’явився цей 
митець... 

Микола Лукаш уповні використав нагромаджені тим 
письменством мовні скарби. Приміром, його переклад у 
необхідних випадках, коли семантика має грати на по-
ниження, а то й навіть приниження певних персон чи 
колізій — аж резонує (у необразливому значенні) «котля-
ревщиною»: антипатетикою, пародійними «мінусами» тих 
персон-колізій, представленням їх, сказати б, карнаваль-
ним «навиворіт».

І тут переклад знову вибухає «чуттєвою», підкреслено 
матеріальною компрометацією тієї чи іншої патетики.  
А Лукашів Мефістофель — то вже зовсім акробат на мов-
ній арені такої компрометації...

Але ось перекладачеві вже потрібні саме патетичні 
мовні ряди, патетичні лексеми-узагальнення, якісь ледве 
чи не абстракції... Що ж, якщо це «поезія серця», то тут 
у пригоді стає український пісенний фольклор. До краю 
насичений такими узагальненнями. Але ж є для цього і 
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призабутий скарб українського письменства — переклади 
Пантелеймона Куліша, а особливо — шекспірівські...

Та, зрештою, перекладач не обходить і всю іншу мов-
ну суму національного. І усного, і писемного, і, зрозуміло, 
друкованого. Включаючи, зрозуміло, «Кобзар». Що у ньо-
му геніально була продовжена перша робота над мовно- 
національною самоідентичністю.

Як бачимо, переклад Лукаша — це і продовження цієї 
роботи, і її, так би мовити, особливе резюме. Що посеред 
усіх незліченних національних нещасть тих часів нагаду-
вало у вкрай зраненому-поруйнованому домі національ-
ного буття про інший, попри всі ті нещастя, «дім буття». 
Про мову. Мову дивовижної сили, дивовижної енергети-
ки. І от — нездоланності у тих нещастях.

Водночас твір цей — саме переклад. Він у режимі своєї 
жорсткої естетичної волі і дисципліни орієнтований на ін-
ший текст. Та ще й такого рівня і класу....

Колись видатний італійський митець П’єр-Паоло Па-
золіні (серед інших своїх занять — ще й поет-перекладач) 
так сказав про кіносценарій: це структура, яка хоче стати 
іншою структурою.

Що ж. Переклад — це структура, яка з усіх своїх худож- 
ніх сил прагне стати ніби не «іншою», а саме такою ж 
структурою. Себто всі зусилля перекладача відповідно 
мають бути спрямовані до відповідної подоби, до тієї пер-
шоструктури...

І тут Микола Лукаш не має собі рівних. Принаймні 
на всесвітній полиці «фаустових» перекладів. У жодному 
разі не понижуючи заслуг тих десятків і десятків ентузіа-
стів (включаючи вище згаданих Івана Франка, де Нерва-
ля — чи от Ніколая Холодковського та Бориса Пастерна-
ка), відзначимо: український переклад Миколи Лукаша 
з надзвичайною достеменністю шукає і, як правило, від-
находить гранично точний стильовий, а також світогляд-
ний відповідник кожній сцені, кожному епізоду німецької 
трагедії.

І останнє (зрозуміло у межах цих нотаток). Те, що по 
суті, вже не підлягає точній інтерпретації: «музичною рі-
кою» плине Лукашів переклад, «музичною рікою»...

І ось при читанні його перекладу (що йому колись дорі-
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кали — за надмірну «архаїзацію») у пам’яті зринає окрім 
безберегої музичності волинської «Лісової пісні», ще один 
шедевр «волинської» ж зустрічі архаїки і абсолютного 
модерну: героїчний дебют, — по суті, нашого земляка, — 
Ігоря Стравінського. Який геніально поєднав різночасові 
полюси музичної культури... Давнє, дуже давнє — і нове, 
аж новітнє.

На багатьох ділянках Лукашевого перекладу діється 
щось дуже схоже. Тільки, ясна річ, у просторі слова.

Українського слова.
Яке свого часу тут проспівало — своїми засобами — ні-

мецьку пісню пісень Європи.
Але ж ніхто не скаже, коли воно проспіває — останню?



У світовому літературному обігу є книги, що за своєю 
 художньою потугою, за самим своїм значенням до-

рівнюють цілим бібліотекам. А то й навіть переважають їх...
Саме такою книгою і є «Легенда про Уленшпігеля і 

Ламме Гудзака» бельгійського письменника Шарля Де 
Костера, що з’явилася 1867 року, а задумана була десь на 
десятиріччя раніше. Вже 1856 року молодий Де Костер, 
поет-початківець і критик-дилетант, заснував разом з ще 
молодшим за нього художником Фелісьєном Ропсом тиж-
невик «Уленшпігель». Доволі радикальне за своїм спря-
муванням видання, присвячене біжучій, аж злободенній 
бельгійській тематиці, воно було назване на честь Тіля 
Ейленшпігеля (Уленшпігеля), героя старовинної німець-
кої (власне нижньонімецької) народної книги, мудрого ве-
селуна, гросмайстра жанру.

За «Легендою» Де Костера, Тіль Уленшпігель наро-
дився водночас із його понурим антагоністом, іспанським 
королем-деспотом Філіппом II. Отже 1527 року, через 
кільканадцять років після того, як з’явилася та «нижньо-
німецька» книга про Тіля Ейленшпігеля (1515 рік). Книга, 
яка ніби узагальнила вже кількасотлітній фольклорний 
образ того веселуна. 

...Ми настільки звикли до граничної серйозності німець-
кої культури Нового часу, що якось забуваємо: середньо- 
вічна ж німецька культура, а особливо культура «нижньо-
німецька», «нідерландська», звичай тамтешнього села, а 
особливо міста — то передовсім стихія сміху, веселощів. 
Веселої компрометації всього того недоброго, що нависало 
над тогочасною людиною.

Тіль Ейленшпігель — фольклорне, безконечно живе 
втілення того сміху, що з його поміччю народ (принаймні 
«нижньонімецький») опирався незчисленним лихам, які 
падати на його плечі.

От на цьому героєві і зупинилася письменницька зіни-
ця пізнішого часу. Десь майже рівно посередині тепер уже 
позаминулого століття. При цьому Шарль Де Костер і хро-
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нологічно, і, сказати б, національно-географічно «уточ-
нив» біографію свого героя.

...Отже, він народився у Фландрії, в одній із незчис-
ленних нідерландських провінцій, що належали тоді мо-
нархові, над володіннями якого, за тогочасним висловом, 
ніколи не заходить сонце.

Іспанський король Карл І, який пізніше стає імпера-
тором Священної Римської імперії Карлом V. Карл за 
династичними своїми обставинами народився у Нідер-
ландах, у Генті, що, зрештою, не завадило йому на своїй 
нібито «батьківщині» запровадити вкрай деспотичний ре-
жим. А «рідному» місту, що якось відмовилося сплачувати 
надмірний податок, Карл взагалі «відплатив» щонайжор-
стокішими репресіями. А проте ще більші нещастя Нідер-
ландів, фактично перетворених іспанською короною на 
колонію, були попереду, коли Карл передав управління 
ними своєму синові Філіппу, який батьків деспотизм довів 
до справді параноїдальної тиранії...

Герой «Легенди» Тіль Уленшпігель, що народився вод-
ночас з її антигероєм, королем Філіппом II, кидає виклик 
тому деспотизмові, тій тиранії головною своєю зброєю — 
сміхом. І власне зброєю.

«Легенда про Уленшпігеля і Ламме Гудзака» — диво-
вижного обсягу і сили художньо-романний пейзаж нідер-
ландської національної революції проти всесвітньої мо-
нархії, що її головним знаряддям тоді став піренейський, 
до краю агресивний католицький фанатизм. Пейзаж, 
створений Де Костером, разюче не схожий на попередній 
європейський історичний роман «вальтерскотівського» 
типу з його нахилом до хронологічної, археологічної та 
навіть антикварної точності. А тим більше не схожий на 
квазіісторичний роман Дюма-батька, роман шпаги та ін-
триги.

«Легенда» — то зовсім щось інше. І для розуміння її 
глибинного змісту належить нагадати саме про час її поя-
ви. І відповідно про певні — основоположні — ознаки того 
європейського часу.

Отож, Шарль Де Костер розпочав роботу над своїм 
романом ніби «посередині» тепер уже позаминулого сто-
ліття. Століття, що його найбільш відмітною рисою було 
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національно-історичне, сказати б, облаштування рішуче 
всіх народів континенту. У безлічі, у неймовірній піст-
рявості форм і «жанрів» того облаштування. Від держав-
но-політичного до літературного чи мовного. І взагалі на-
ціонально-культурного.

...Європа колись, серед іншого, розпочиналася з ве-
ликого переселення народів. А тисячоліттям пізніше по 
тому, десь з французької революції, цієї історичної «ону-
ки» революції нідерландської, що її бурхливі стихії і 
відтворив Де Костерів роман, постає вже доба великого 
облаштування, остаточного історичного укорінення євро-
пейських народів, які впродовж усього дев’ятнадцятого 
століття вперто шукають засоби до того укорінення. З різ-
ного ступеня успіхом-неуспіхом намагаються вибудувати 
дім свого власного буття. Свою власну долю.

Те велике всеєвропейське народобудівництво від Піре-
неїв до Києва... Саме у розмаїтті способів, «стилів» і особи-
стостей того будівництва, його політичної, інтелектуаль-
ної, художньої чи якоїсь іншої архітектури.

То могла бути і грандіозна революція (скажімо, поль-
ська, а затим угорська). І творення систематизованого, 
«словникового» ландшафту рідної мови. А чи історіогра-
фічно систематизованого національного минулого.

Стоси такої ж публіцистики, аж монблани доктрин і 
концепцій, звернених до національної свідомості. Зрілої. 
Спраглої тієї зрілості. А чи ще в зародковому стані.

І все це — на всіх європейських широтах. Континен-
тальний процес, який постає десь виразно, різко, опукло, 
а десь — нуртує, гальмується, навіть призупиняється. Чи, 
принаймні, «мінімізується» (як це на наше лихо сталося 
на тогочасній підросійській Україні...).

А проте це процес — саме всеєвропейський, який обій-
має чи не всю тодішню тамтешню подієвість, стає провід-
ним змістом тогочасної культури і взагалі історії.

Отож, хтось-то мав витворити літературно-романне уза-
гальнення того змісту, подати колосальне його художнє 
резюме. Що і зробив Шарль Де Костер у своїй «Легенді». 
Цій пісні-пісень того європейського народостановлення і 
народозбереження...

«Провінційний журналіст, — пізніше захоплено писав 
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Ромен Роллан, — несподівано для всієї Європи витворив 
епос, який дорівнює «Дон-Кіхоту».

Щодо епітету «провінційний», вжитого видатним фран-
цузьким письменником, що його «бургундська» повість 
«Кола Брюньйон» постає очевидним наслідуванням «фла-
мандської» «Легенди», то з ним, цим епітетом, варто було 
б посперечатися.

Але до нього і варто прислухатися.
«Провінція, — кинув колись наш земляк-киянин Мико-

ла Бердяєв, — то те, що далеке від Бога. Київ — в адміні-
стративному контексті — був у ті часи справді провінцією. 
Але ж святині на його горбах і в його печерах надавали 
йому змісту, вочевидь далекого від провінційності...» 

Взагалі-то латиною слово «провінція» означає, серед ін-
шого, «важливе значення» чи «призначення».

«Легенда» Де Костера і за біографією автора, і за гео-
графією самого роману — то «провінційність» саме такого 
важливого значення і призначення.

Отже Бельгія. Країна дивовижної історичної долі. Кра-
їна, що нею незрідка сусіди (та й не тільки вони) ніби роз-
раховувалися одне з одним у своїх геополітичних, воєн-
но-стратегічних та інших схожих порахунках... І незрідка 
аж брутально.

Може, це і перетворило цю країну-мініатюру на свого 
роду європейську повитуху згаданого всеєвропейського 
суверенного народопородження?

Дивним чином ми якось призабули саме таку роль 
Бельгії у великому історичному часі...

Біографія самого Де Костера — то, схоже, рішуче похід-
не від двох фундаментальних подій бельгійської історії, 
які особливо виразно віддають загальний її характер.

Він народився 1827 року. І доволі далеко від Бельгії. 
У Мюнхені, де його батько, фламандець за походженням, 
був чимось на кшталт каштеляна у тамтешнього нунція. 
Тобто майбутній памфлетист пізньосередньовічного ка- 
толицизму народився, сказати б, поруч з резиденцією 
папського амбасадора в ультракатолицькій баварській 
столиці...

Але не тільки це.
Дві великі події в історії маленької країни, що по тому 
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стала батьківщиною автора «Легенди». Події, які напевне 
і визначили його долю, включаючи письменницьку. Одна 
подія мала місце доволі задовго до його народження, інша 
невдовзі.

...Не зайве пригадати, що у вісімнадцятому столітті 
Південні Нідерланди, власне Бельгія, і ...Західна Укра-
їна ввійшли до одного і того ж державно-політичного 
складу. До складу віденської імперії, до розлогої держа-
ви Габсбургів. Отож, чи не синхронно з французькою ре-
волюцією, головним паролем якої стала «нація», Бельгія 
повстала проти тяжкорукої габсбурзької бюрократії і ого-
лосила себе — цілковито незалежними «Сполученими 
Штатами Бельгії».

Вже наступного 1791-го Відню — зрозуміло, з вимуше-
ною «допомогою» галицьких рекрутів, — вдалося понови-
ти попередній статус-кво. Але, як сказав один поет, слово 
було знайдено.

Звістка по всій Європі: маленька нібито упокорена 
і нібито «провінція» зважилася кинути національно- 
патріотичну рукавичку тоді ще могутній імперії! І бодай 
на якусь часину вже своєї історії — перемогла.

Перший подвиг бельгійського патріотизму, який, на-
певне, з отроцтва запам’ятався Де Костеру.

Другий, після падіння Наполеона, який перед тим 
упокорював Австрію — і відповідно упокорив Бельгію, — 
антинаполеонівська коаліція, останню, щоб «покарати» 
Францію, «віддає» Голландії, давши тій в режимі безсо-
ромного феодального міжнародного «права», ніби хаба-
ра — за її участь у тій коаліції.

Взагалі-то фламандська більшість Бельгії етнічно та 
мовно була нібито і близькою «братерській» Голландії. Та 
ба, тепер уже голландська бюрократія поводила себе до но-
воприєднаної «провінції» таким чином, що героїка 1789 ро- 
ку тут повторилася. І у ще більш патетичній тональності, 
ба навіть романтично-оперній. У прямому значенні слова.

...У серпні 1830 року у Брюсселі виконувалася слав-
нозвісна тоді опера «Фенелла», або «Німа із Портічі» про 
повстання італійців у Неаполі проти іспанського пану-
вання. І в продовження бурхливих овацій після того спек-
таклю: брюссельці кинулися на штурм редакцій реакцій-
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них газет та канцелярій начальника політичної поліції 
і міністра «юстиції». По тому — барикади, запеклі бої з 
голландськими каральними військами на тих барикадах 
і в полі.

Зіниця всієї ліберальної і радикальної Європи зупиня-
ється на тогочасній бельгійській патетиці. Французькі та 
іспанські волонтери б’ються на тих барикадах. Словом, 
так звані «великі держави» вже не зважилися усунути 
знову здобуту Бельгією незалежність, яка відтак стає до-
конаним фактом всієї подальшої Європи... Виняток стано-
вила лише петербурзько-романовська політика: Микола І 
починає воєнну підготовку до інтервенції. При цьому він 
«необережно» оголосив, що у ній братимуть участь вій-
ськові з’єднання сателітної тоді Польщі. І ті, вкрай обуре-
ні стратегічними планами Миколи, повстали проти нього. 
Польська революція, отже, як певне похідне від революції 
бельгійської. А там уже недалеко і до 1848 року, цієї «вес-
ни народів», яка збігається з весною самої Де Костерової 
біографії.

Такий от безпосередній історичний «пролог», роман-
тично-революційний етюд до «Легенди про Уленшпігеля 
і Ламме Гудзака»: на маленькій бельгійській ділянці єв-
ропейської ойкумени бурхали ті самі пристрасті, які, за 
своєю розпеченою речовиною, становили першозміст усієї 
тогочасної континентальної історії. Європейське людство 
облаштовувалося у своїх «національних квартирах», і в 
Бельгії той процес набував особливо очевидного, ніби аж 
притчового характеру.

А проте «провінційний журналіст», необхідно, за са-
мим своїм фахом, занурений у біжуче, аж пістряве на- 
ціонально-подієве розмаїття, що біля його витоків стояли 
ті недавні події, приступаючи до свого епосу, разом з тим 
хронологічно чомусь відступив від них. Аж у шістнадцяте 
століття.

Річ у тім, що європейська національно-патріотична па-
тетика століття дев’ятнадцятого мала одну, вельми дра-
матичну рису-тенденцію, яку можна було б назвати «ен-
тропією» (тобто неуникним убуванням) цієї патетики. Та 
патетика мала у всіх своїх проявах, у всіх країнах, ніби 
свій «ранок», радісний і обнадійливий, а по тому — саме 
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неуникне температурне пониження, сказати б, вечірнє, і 
навіть більше того, «похолодання».

Приміром, з чим можна порівняти неймовірний па-
тріотичний пафос італійського Рісорджімента — народ-
ження єдиної Італії з його безчисленними будівельними 
жертвами на користь того великого будівництва? Що ж, 
нарешті ось постала очікувана єдина Італія, а затим чи 
не пів Італії сідає на проржавлені пароплави і відпливає 
за океан у пошуках кращого життя. Отож, багатообіця-
ючий радісний ранок національної історії. Молодий Де 
Костер заснував літературно-громадське об’єднання, яке 
так і називалось — «Товариство радісних»... Але спливали 
роки — і радість та все поменшувалася і поменшувала-
ся. Де Костер-журналіст разом зі своїми однодумцями у 
згаданому «Уленшпігелі» картає то клерикальну реакцію, 
то франкофонних лібералів за їхнє зверхнє ставлення до 
фламандських проблем, то підтримує гентських ткачів- 
страйкарів. Але все убуває і убуває пафос національної 
спільноти, ніби ще зовсім молодого суверенітету. Життя 
дедалі більше стає безрадісним.

Характерна доля згаданого Де Костерового співзаснов- 
ника «Уленшпігеля», художника Фелісьєна Ропса. З пли-
ном того безрадісного часу він стає метром європейського 
декадансу, майстром понурого офорту, провідною темою 
якого є всевладдя диявола і його нібито слухняного демо-
нічного ж асистента-жінки...

Фламандець за походженням, Жоріс Карл Гюїсманс 
оголосив Ропса генієм, але ж романний світ французько-
го письменника-песиміста Жоріса Карла Гюїсманса — не 
менш понурий, аніж страхітливі сюжети уславленого ним 
співвітчизника...

Як пам’ятає читач «Легенди», її герой народився «у місті 
Дамме у Фландрії». Невелике містечко недалеко від слав-
нозвісного колись у європейських анналах міста Брюгге. 
І ось насамкінець дев’ятнадцятого віку з’являється роман 
питомого ж фламандця Роденбаха під назвою «Мертвий 
Брюгге». Художня консистенція тих понурих настроїв так 
званого «кінця віку»...

Де Костер не дожив до того часу, коли Бельгія — і в 
ній її провінція Фландрія — перетворилася на метропо-
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лію європейського, у власному літературному значен-
ні, «декадансу». Знаний літературознавець Георг Лукач 
наприкінці життя, сміючись, згадував, що молодим він і 
його генерація найбільшим письменником усіх часів і всіх 
народів вважали Моріса Метерлінка, фламандця родом 
уже з Гента, що його дебют остаточно утвердив пришестя 
покоління, яке вже не сміялося...

Де Костер напевне передчував його появу і взагалі не 
міг не бачити безрадісного характеру сучасної йому циві-
лізації. І у зв’язку з цим його літературна поведінка набу-
ває спрямування, яке ставить його посеред художників, 
які бачать не тільки кінець, а й початок того чи іншого 
явища. Його витоки незрідка такі не схожі на його, того 
явища, продовження, а тим більше кінець. 

Ромен Роллан вельми проникливо поставив Де Косте-
рову «Легенду» поряд з «Дон-Кіхотом» Сервантеса, поряд 
з книгою, що осмислює-завершує кінець середньовіччя, що 
його героїка відтак потрапляє в умови зовсім нового, не-
героїчного світу, виглядає там зайвою і просто комічною 
у своїй недоречності. А проте «провінційний журналіст» 
століття по тому ризикнув створити епічну панораму того, 
що з усією буттєвою енергією, у вихорах історії, повне жит-
тєвих сил гряде — після Середньовіччя. Після Дон-Кіхота.

...Саме один нідерландський історик уперше поділив 
світовий час на давній, середньовічний і ось «новий». І не 
випадково. Адже так званий Новий час розпочинається 
передовсім з нідерландської революції, яка відклалася від 
Середньовіччя так, як витворені нею енергійні суверен- 
ні штати відклалися від заціпенілої іспанської монархії. 
Отож, Сервантес створив геніально узагальнений худож-
ній портрет тієї, хай і героїчної, але вже заціпенілості і 
закостенілості, а Де Костер — так само дивовижно уза-
гальнений портрет Нового часу, коли він ще справді був 
новим, аж кипів тим новим.

«Легенда про Уленшпігеля і Ламме Гудзака» — роман- 
міф. Твір наскрізь фольклоризований, починаючи з пер-
шоприсутності у ньому народно-фольклорного героя. При 
цьому міф і фольклор тут не тільки тема, а й сам спосіб 
художнього творення, знаряддя до всієї романної образ-
ності. Тим самим смислова площа «Легенди» у порівнян-
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ні з традиційним реалістичним романом того часу (саме 
тоді і виникає сам термін «реалізм») надзвичайно розши- 
рюється. Письменник справді подає добу у вкрай широко-
му, «надреалістичному» форматі, у всіх її основоположно-
стях. Доволі нагадати про вічну епічну молодість голов-
ного героя і його коханої, яка тут навіть втомилася бути 
молодою...

Цей напівказковий «умовний» простір-час роману у 
поєднанні з представленою тут щонайконкретнішою то-
гочасною нідерландською — і не тільки — історією і доз-
воляє письменникові виявити-подавати всі бурхливі уні-
версалії бурхливої доби, коли руйнувалися старі форми 
історії на користь нових. 

«Легенда» саме у міфологізованій тональності — і в 
безлічі «мізансцен» — подає рішучий антагонізм поміж 
головним героєм і двома зловорожими йому монархами. 
Гранично фольклоризована розповідь з усією впливові-
стю казки й легенди віддає те, що по суті було головним 
реальним змістом епохи. Попередня ієрархія світу руйну-
ється, і на зміну їй приходить зовсім новий спосіб люд-
ського існування. Тисячолітня влада поставленої над тим 
світом гіпераристократичної одиниці стає минулим, а від-
так уже ним правити будуть не Карл V чи Філіпп II — а 
тим більше їхні спадкоємці-наступники, — а, патетично 
кажучи, народ, що його уособленням і постає Тіль Улен-
шпігель.

«Легенда» Де Костера — то саме роман-міф про тек-
тонічний зсув світової історії від царя до його підданця, 
який нарешті сам собі стає царем. Те, що стало побутом 
дев’ятнадцятого століття, у романіста-казкаря постає ще 
легендою — у вкрай барвистих історичних декораціях сто-
ліття шістнадцятого.

Чи були ті монархи, батько і син, такими, як у Де Косте-
ра? Що ж, у історичного Карла V при деяких зусиллях, 
напевне, можна віднайти героїчні риси середньовічного 
імператора — із тих, які вперто намагалися об’єднати- 
уніфікувати під своїм скіпетром рішуче весь світ. Одна із 
світоглядних фатаморган власне Середньовіччя... А ска-
жімо, у Шиллера-драматурга, який у своїй якості істори-
ка фахово займався «історією відпадіння Нідерландів» 
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(назва його ґрунтовної праці) король Філіпп таки зовсім 
інший, ніж у «Легенді»... А проте, відтак пригадуючи ті 
постаті, насамкінець тієї згадки наші думки мимоволі 
та повертаються до тих «легендарних» образів... І це не 
тільки романний гіпноз Де Костера. Історично реальний  
Філіпп II. Той, за дотепним виразом чи не Томаса Манна, 
«Дон-Кіхот зла», у своїх намаганнях зберегти те, що було 
неуникно приречене, надто вже справді нагадує, здава-
лося б, аж лубочний у своїй міфологічній однолінійності 
його «портрет» у Де Костера.

Письменник, отже, щось капітально вгадав у речо-
вині історії — у її великих кризах і перемінах. Саме з 
нідерландської революції вона зсувається у своїй пер-
шоприсутності — від монархії до того, що пізніше назвуть 
європейською демократією. Але все ж таки — чим є та на-
родоприсутність у романі Де Костера?

Якось так історично склалося, що у європейських літе-
ратурах тепер уже позаминулого століття з певного його 
періоду «народне» потроху почало означати «консерватив-
не». Та й не тільки у красному письменстві, а й у суспіль-
ному побуті, серед іншого, у політичному житті. Тоді як 
головного — ультранародного — героя, що проходить тут 
через весь психологічний і інший спектр існування, разом 
з тим у консерватизмі аж ніяк не запідозриш: він, Улен-
шпігель — саме втілення людського пориву, особливої і 
водночас достеменної «авангардності». Він — справді у 
передніх лавах історії. Історії, яка, за «Легендою», вино-
сить щонайсуворіший вирок монархам-деспотам, вивіль-
няючи водночас місце... Кому і для чого? Що ж стоїть за 
тим входженням «народного» на європейський, а по тому і 
всесвітній обрій? Що несе з собою Уленшпігель?

Всупереч поширеним реакційним передсудам «народ-
не» — то зовсім не синонім «консервативного». «Народне» 
має свою іншу традицію і тенденцію, яка і визначила сві-
товий пейзаж останніх століть. «Національний». 

Уленшпігель — то, за автором, граничне уособлення 
«фламандського». «Дух нашої матері Фландрії», — як ска-
зано в останніх рядках роману.

«Національне» тут для Де Костера — це аж ніяк не дис-
танціювання від чужого і взагалі чужинця, від етнічно 
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«не-свого». Не ксенофобія. Ні. Це передовсім — найдав-
ніший, вповні випробуваний людським досвідом спосіб 
колективного, родового — не-егоїстичного — існування. 
Конче потрібний цивілізації. А особливо сучасній. Вона 
має здійснюватися не через великих монархів, цих вели-
ких же егоїстів, а саме через ту етнічну і, якщо завгодно, 
територіальну співдружність людей. Патетично кажучи, 
хоча б через ту ж «Фландрію»... Як одну із багатьох на- 
ціонально-колективних величин історії — у позитивному 
її розвитку і напрямі.

«Фландрія», зрозуміло, тут синонімічна всім іншим на-
родам.

...Це вже пізніше, уже після Де Костера, «народне» у 
бельгійській літературі (і зрештою, не тільки у ній) якось 
ніби загусло, застигло. Втратило свою першоенергію. Пе-
ретворилося на щось справді консервативне, упокоєне і 
неспішне. На такий собі реакційно-моралістичний докір 
сум’яттю біжучої історії. Тоді як «Легенда» — це неймо-
вірної рухливості колосальний образ, ніби роман-гобелен 
(фламандський винахід!) молодої національної інтенсив-
ності. Тіль Уленшпігель. Тобто «Тільберт» (меткий, рух-
ливий). Так охрестили героя, а по тому він посвячує саму 
довколишню історію у ту рухливість. У її грандіозні того-
часні метаморфози.

Так, народно-традиційне тут зовсім не консервативне.
А що ж є основним знаряддям тієї інтенсивності і рух-

ливості? А те, що десь уже після Де Костера з катастро-
фічною швидкістю зникає із національної літератури. І не 
тільки з неї.

Сміх. Тобто те, що століттями і навіть тисячоліттями 
було найбільш автентичною традицією народу. Будь-яко-
го, зрештою. Але от «нижньонімецького», Уленшпігеле-
вого, особливо. Сміх як особливе закляття усіх можливих 
лих і нещасть. Усіх надміру застиглих форм життя. Сміх 
як стратегія незмінної перемоги над ними.

Колись український письменник Євген Гуцало сказав 
про твір іншого письменника: це роман, де володарює сміх.

Як шкода, що це сказано не про «Легенду про Улен- 
шпігеля і Ламме Гудзака»... Книга, що у ній справді воло-
дарює-панує сміх.
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За одним із своїх численних фахів Уленшпігель — бла-
зень. Тільки, зрозуміло, не у пізньому, звироднілому зна-
ченні цього слова. Уленшпігель-блазень — невтомний у 
нескінченних своїх жартах памфлетист, «сатирик» людсь- 
кої глупості і дурості. Всіх їхніх поверхів, прояв і вимірів. 
Сміх — то і є справжня духовна гігієна світу, яка його очи-
щає від тієї глупоти. 

Де Костер жив — а чи точніше помирав — тоді, коли 
той сміх уже потроху сам завмирав. Принаймні він уже не 
проривався в красне письменство. З такою енергією, як у 
«Легенді», де його відгомін ще чути на повну силу.

Отож, письменник у своєму великому романі повернув-
ся до великих пеошопочатків Нового часу ще й тому, що в 
ту епоху народний сміх лунав особливо голосно і невиму-
шено, очищаючи історичну дорогу тому часові.

Сміх цей, як правило, ніби і цілком простодушний. На-
віть «елементарний». Акустичний його ефект-регіт дале-
кий від, сказати б, спеціалізованого, витонченого «інтелі-
гентського» дотепу. Він ще міцно пов’язаний з фізіологією 
і взагалі з матеріальною фактурою світу цього. Товстун 
Ламме Гудзак...

І тут — ще один вкрай характерний вимір Де Костеро-
вої естетики. Надзвичайна барвистість тієї матеріальної 
фактури у ній — то, схоже, є літературним перетворен-
ням старовинного, саме «нижньонімецького» наближення 
до стихій матеріального. Наближення у малярстві нідер-
ландському. Фламандському. І нарешті голландському. 
«Фламандской школы пестрый сор» (Пушкін). Малярські 
сюжети і засоби письменник уже пізніших часів перетво-
рив на справжнє золото літературної описовості. «Леген-
да» мерехтить усіма барвами, відтінками і відблисками 
того малярства. У певному значенні Де Костер ніби завер-
шує його, вже суто своїми — літературними — засобами. 
Неймовірно живі його «натюрморти». Особливо їстівні...

Ось так і був створений, може, останній великий націо-
нальний епос Європи. Серед іншого, ніби романне їй, тій 
Європі, напучування: ось як колись вона розпочиналася 
у новій своїй історичній якості. І хай не забуває той свій 
«новоєвропейський» дебют. Свої великі проекти...

«Провінційний журналіст», отож, ніби якимось атлан-
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том підняв художнє завдання, еквівалентне у своїй гран-
діозності найбільшим подвигам світової літератури.

Серед іншого, геніальний артистичний інстинкт під-
казав йому зупинитися на історично ніби незавершеному 
фламандському феномені, який у ту епоху не тільки ви-
давався історично ще саме невирішеним, а навіть «приза-
бутим» тією історією. Фламандське, мовляв, це щось «про-
вінційне», вчорашній день історії без дня завтрашнього в 
ній. «Мало-голландське» і т. п.

Але що ми знаємо-відаємо про той завтрашній день?
Франкофонний роман Де Костера — отже, роман, на-

писаний однією із найавторитетніших мов світу, — про 
фламандський світ, який тоді видавався вже європей-
ською глушиною.

Мовляв, Фландрія — відпрацьована пара історії. 
...Прикро, але самі фламандці поставилися до Де 

Костерового роману стримано, а то й прохолодно. Серед 
інших претензій, чому роман «про нас» та написаний «не 
наською» мовою? А на набридлому «жаргоні» тих франко-
фонних валлонів, які, де тільки можуть, усе «наське» ви-
тісняють... На Україні «Енеїду навиворіт» колись ганили 
за «котляревщину», отже, за геніальний її сміх. У Флан-
дрії «Легенду» — сказати б, за «декостерівщину». Тобто за 
надміру гучний регіт, за її надто голосні веселощі.

Словом, «Легенда» опинилася посередині світової лі-
тератури — великої — доволі пізно. І за особливих умов 
тогочасної історії, за загальним своїм характером неспри-
ятливих.

Тільки от для того роману історія зробила виняток. Під 
час Першої світової великодержавне знову, вже традицій-
но, спробувало сконфіскувати бельгійську суверенність. 
Розтоптану німецько-кайзерівським окупаційним чоботом. 
Щоправда, окупанти спробувати у Фландрії створити са-
телітну політичну структуру, ніби симетричну сателітному 
українському гетьманатові. Але без особливого успіху. 

Словом, світ обурився тією окупацією. І якось необхідно 
зацікавився долею власне Бельгії, а от і Фландрії.

Характерно, що саме тоді, в ті воєнні роки, наш зем-
ляк-літератор Аркадій Горнфельд і переклав «Легенду» 
російською мовою: «Попіл Клааса стукає в моє серце»...
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То була доба, коли «національне» заблукало на чор-
нотропах історії, охопленої ксенофобією, лютим шовініз-
мом, узагалі людоненависництвом.

Але бельгійсько-фламандська проблематика всупе-
реч тому зберегла свою первісну народно-гуманістичну 
напругу, високий пафос справжньої мети автентично- 
національного. Як знаряддя людяності, а не проти неї. 
Хоча зрозуміло, що сміхову силу «Легенди» подальша лі-
тература вже не могла повторити.

Світ став іншим.
Але у ньому все ж таки залишилася «Легенда про 

Уленшпігеля і Ламме Гудзака», цей романно закодова-
ний дебют нової Європи. Муки і радість того її народжен-
ня. Великі плани-проекти, грандіозні мрії і наміри історії 
довкола того народження.

І, може, «народне» у його звитягах і в його веселощах 
ще виявить себе — в історії прийдешній?

Один видатний російський письменник свій роман наз-
вав просто: «Народ безсмертний».

І напевне не тільки фламандський, якого обезсмертив 
письменник бельгійський.

А щодо подальшої ролі того народу... Десь порівняно 
недавно натівське командування влаштувало на тій те-
риторії маневри. Мета — війна проти партизанського під-
пілля. «Місцевим» необережно запропонували умовно пе-
реховувати — умовних «партизанів». «Своїх».

...І нащадки Уленшпігеля, фермери, рибалки, клерки, 
черниці і так далі, чи не відразу поновили героїку бель-
гійського антиокупаційного підпілля Першої і Другої сві-
тових. Поновили так, що те командування так і не спро-
моглося до кінця маневрів знайти тих умовних «гезів»...

«Живе, — каже Уленшпігель, якого намагалися похо-
вати недруги, — живе серце нашої матері Фландрії».

«І він пішов... співаючи свою десяту пісню. Але ніхто не 
знає, коли він проспівав свою останню».

Бо, напевне, він її ще не проспівав...



У людському обігу є категорії, що їх ми вважаємо од- 
 вічними і навічними, й вони означають ті явища, 

які з’явилися ще на порозі нашої історії і супроводжують 
її протягом наступних століть.

Слід, однак, пам’ятати, що все в нашому світі насправ-
ді сплачує необхідну данину часові, змінюючись, а то й 
помираючи.

Ця загальновідома і разом з тим фундаментальна іс-
тина потрібна людині не задля якихось самодостатніх пе-
симістичних розумувань, а для справжнього і мужнього 
розуміння таких категорій. Розуміння того, що вони вза-
галі-то не вічні, як і сама людина. Що вони існують не 
самі по собі, як якийсь метафізичний дарунок людині, а 
саме як явище, цілком від неї залежне. Опікується чимось 
людина, стверджує і збагачує його — воно й існує поряд 
з нею, задля неї... Спливає в мертвий пісок історії жива 
вода людської творчості, висихають її цілющі потоки — і 
те, що видавалося навічним і одвічним, в’яне чи просто 
гине...

Доба європейського романтизму відкрила і потім уро-
чисто оголосила безсмертною «категорію народ» — ту чи ту 
людську спільноту, об’єднану під спільним дахом спільної 
історії, мови, певної суми звичаїв, релігійних вірувань, пра-
вових уявлень, художніх уподобань, трудових навичок і т. д.

Проте «все тече, все змінюється», — як казав один дав-
ній мудрець, — і доля цілих народів теж. Особливо наро-
дів, підхоплених тими вітрами історії, яким, за словами 
давньогрузинського письменника Сулхан-Саби Орбеліа-
ні, навіть нема назви...

У нашому столітті є один, вельми промовистий при-
клад народознавства, що дозволяє подати, може, й не 
катастрофічну, але все ж таки драматичну панораму зга-
даної долі. Йдеться про своєрідну новелістично-романну 
трилогію італійського письменника Альберто Моравіа 
(«Римські оповідання», 1954; «Чочара», 1957; «Нові римсь- 
кі оповідання», 1959).

Альберто Моравіа (справжнє прізвище — Альберто 

АЛЬБЕРТО МОРАВІА,  
АБО ОСТАННІ УРОКИ НАРОДОЗНАВСТВА
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Пінкерле) з вісімнадцяти років — з 1925 року — бере ін-
тенсивну та різнобічну участь у літературному (як, зреш-
тою, і в загальносуспільному) житті Італії. 1929 року він 
зажив слави романом «Байдужі», в якому змалював ме-
ланхолійну картину духовної порожнечі тієї генерації, 
що ввійшла в життя після того, як Муссоліні узурпував 
владу. А 1989 року Моравіа разом з групою небайдужих 
своїх колег висунув кандидатуру Михайла Горбачова на 
здобуття Нобелівської премії миру, обґрунтувавши своє рі-
шення з літературно-риторичним блиском, звичайно при-
таманним його публіцистиці.

Ось такий хронологічний обшир письменницької та 
суспільної діяльності Моравіа! Поміж першою і третьою 
датами — різножанровий і різнотемний літературний 
«еверест». Ціла бібліотека романів, новел, п’єс, інших тво-
рів, що їхній літературний ґатунок іноді визначити досить 
важко. 

Скажімо, збірник нарисів ніби «з приводу Монголії»; по 
цій країні мандрував письменник (а взагалі, де він тільки 
не мандрував!). І ще більш оригінальне зібрання ексцен-
тричних екскурсів у власне сексуальне життя... Ця книга 
сімдесятирічного автора, зрозуміло, викликала скандал.

Моравіа ще молодим почав дратувати літературний «іс-
теблішмент» тодішньої фашистської Італії. Отож цензура 
спочатку заборонила писати про Моравіа, а потім спробу-
вала заборонити писати самому Моравіа. Принаймні був 
заборонений... його псевдонім, і тоді письменник обрав 
собі новий — Псеудо...

Написане Альберто Моравіа — нерівноцінне, різноцін-
не. Проте феномен Моравіа став невід’ємний не лише від 
літературного, а й від загальнонаціонального образу Італії 
нашого століття. Цей письменник, що народився в буржу-
азній родині в Римі 1907 року, сьогодні — чи не останній з 
того героїчного племені літературних могіканів, яке дебю-
тувало невдовзі по Першій світовій війні в трагічному пе-
редчутті Другої світової. Він розпочав водночас, скажімо, з 
Хемінгуеєм і Мальро, які давно вже впокоїлися в різного 
роду філологічних пантеонах на зразок хрестоматій, ди- 
сертацій, академічних видань. І ось сьогодні своїм вправ-
ним пером він славить сьогоднішнє «нове мислення»...
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За своєю і літературною, і соціальною генеалогією 
Моравіа належить до того покоління італійської інтеліген-
ції, яке поєднувало високу фахову культуру письменства з 
гірким відчуттям повсюдного краху основоположних цін-
ностей усього письменства. Ця культура навчала юнака 
Пінкерле щонайглибшої поваги до людської особистості. 
Але реальна історія від часів Першої світової до її зако-
номірного наслідку — «походу Муссоліні на Рим» демон-
струвала письменникові-початківцю такі різні приклади 
неповаги до людини, що він дебютує як автор песимістич-
них замальовок із сучасного йому життя. Персонажі моло-
дого Моравіа — дрібні буржуа, здеморалізовані війною і 
фашизмом душі, зосереджені на власному егоїзмі.

Як багато і як вправно писав Моравіа з самого початку 
своєї літературної кар’єри! І як невтомно... Вже в 50–60-х 
роках він уклав свої «опере комплекте» — повне, тоді вже 
п’ятнадцятитомне зібрання творів. Потім було написано 
теж чимало. Досить згадати нескінченну низку нотаток, 
нарисів, статей, есе, що їх Моравіа друкував у римському 
часописі «Нуові аргоменті»; його він редагував сам та разом 
зі своїми колегами А. Кароччі і П. П. Пазоліні. «Нуові ар-
гоменті» Моравіа, нарівні з «Тан модерн» Сартра,— не про-
сто унікальна панорама духовного життя Заходу середини 
нашого віку, а й високофаховий зразок «авторського» жур-
налу, свого роду індивідуального «щоденника» цього віку.

Отож зрозуміло, що віднайти наскрізну тему-стежку 
згаданого літературного «евересту», аріаднину нитку та-
кого велетенського доробку-лабіринту дуже важко. При-
наймі для нинішньої генерації літературознавців (хоча 
перші книги про Моравіа з’явилися вже з нагоди його 
п’ятдесяти- і п’ятдесятип’ятиріччя).

І все ж таки очевидно, що через усю творчість Мора-
віа — від його поетичного та новелістичного дебюту до 
пізніших публіцистичних виступів — проходить, як тепер 
кажуть, «опозиція» (на жаргоні структуралістського літе-
ратурознавства, це означає тривке, постійне протистав-
лення понять у художньому тексті): з одного боку — орга-
нічне, природне, невідчужене, з другого — неорганічне, 
спустошене, фіктивне. (Невипадковий, певне, згаданий 
тимчасовий псевдонім письменника — Псеудо).
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Моравіа — пильний колекціонер усіх «псевдо» людсь- 
кого існування. Понад пів століття він створює з їхньою 
допомогою песимістичний епос, свого роду художню ен-
циклопедію. Письменник вивчав той стан людини, що в 
ньому вона перестав бути людиною, а перетворюється на 
байдужий до навколишнього світу автомат.

«Байдужі» (може, навіть різкіше — «Індиферентні») — 
перший роман тоді чи не двадцятирічного письменника: 
роман, який, до речі, своєю психологічною віртуозністю 
невдовзі ж після своєї появи вразив такого вимогливого 
читача, як Ілля Еренбург. Еренбург у ті роки вельми по-
слідовно збирав свідчення «присмерку Європи» — власне, 
присмерку її передвоєнних «середніх класів», які значною 
мірою і сприяли фашизації Заходу. Герої (точніше, анти-
герої Моравіа) — анемічні, спорохнявілі душі, закономір-
но перетворюються на спільників континентального, а то 
й усесвітнього зла, що повсюдно панує саме завдяки «змо-
ві байдужих».

В умовах фашистської цензури Моравіа в романах  
«Даремні надії» (1935), «Маскарад» (1941), в оповіданнях 
із збірника «Епідемія» (1944) переповідає ситуацію від-
чуженої чи, як казав Т. С. Еліот, «порожнистої» людини; 
манера його оповіді або надміру психологізована, або,  
навпаки, абстрактно-притчева. В романі «Конформіст» він  
поєднує «підпільну» психологію людини-маріонетки, яка 
грає на фашистському кону, з чіткою соціальною, ба на-
віть соціологічною анатомією цієї моторошної гри.

У своїй романно-новелістичній панорамі «порожнистих 
людей» Моравіа поєднує також витончений психологіч-
ний аналіз з тверезою соціалогією марксистського типу. 
Не випадково після появи славнозвісної кінотетралогії 
М. Антоніоні («Пригода», «Ніч», «Затемнення», «Червона 
пустеля»), віддаючи належне майстерності кінорежисера. 
Моравіа жорстко зауважив, що головна героїня — це не 
екзистенціалістська «людина взагалі», а досить конкрет-
ний образ «феррарської буржуазки» (в італійському мов-
ному обігу «феррарський» — від міста Феррара — означає 
не лише географічну приналежність, а й послідовну «бур-
жуазність»), котра не знає, куди подітися від нудьги. 

«Нудьга» (1960) — так називається один із романів 
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Моравіа, антигерой якого відчуває себе в навколишній 
дійсності, мов у антисвіті. Роман, що завершує дилогію 
письменника про долю художника за обставин, коли ци-
вілізація поціновує більше міражі, ніж реальність.

Своєрідний художній рекорд Моравіа як свідка тих чи 
тих псевдоумов людського існування (свого роду їхньо-
го «нульового стану») — тепер уже хрестоматійне опові-
дання «Автомат» з однойменного збірника (1963). Герой 
його є ніби еталоном забезпеченого середньобуржуазного 
псевдобуття. Респектабельний римський квартал Паріолі,  
розмірене сімейне життя за всіма його тамтешніми стан-
дартами — і раптом на якусь часину людина-автомат 
оживає... Психологічний парадокс автоматизованого існу-
вання полягає в тому, що раптове олюднення героя поєд-
нується з раптовою звабою самогубства. В межах такого 
існування інстинкт життя катастрофічно зближується з 
потягом до смерті...

Починаючи з цього збірника, письменник безперестан-
ку варіює мотив людини, «опредмеченої» псевдожиттям, 
його строкатими і водночас нещадними стереотипами. 
Герої Моравіа — це герої якогось нескінченного позатеа-
трального спектаклю, що його сценою стає чи не вся циві-
лізація.

Італійська культура 60-х — початку 70-х — це взагалі 
ніби пейзаж-без-героя. Слово «відчуження» стає найужи-
ванішим у словнику цієї культури і без кінця «відмінюєть-
ся» в її книгах, фільмах, рафінованих «лівих» часописах. 
Високоінтелектуальний прошарок гуманітарної італійсь- 
кої інтелігенції, здавалося б, цілковито зосередився або 
на марксистській соціології, або на католицькій метафі-
зиці відчуження. Моравіа, його творчість, його часопис 
«Нуові аргоменті» опинилися ніби в епіцентрі цих вишу-
каних інтелігентських розумувань, які далеко не завжди 
супроводжувалися позитивними художніми чи просто 
світоглядними наслідками. Виникає неабияка за обсягом 
«ліва субкультура» — зі своїми гаслами, героями, міфами, 
навіть своїм особливим жаргоном, —  субкультура, яка по-
ступово, але вочевидь відстає від реального історичного 
розвитку.

Саме на околицях цієї субкультури кривавою зіркою, 
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фальшивим дороговказом спалахнув моторошний фено-
мен італійського лівацького терору, який надовго загаль-
мував можливість загальнонаціонального консенсусу, 
зокрема можливість історичної угоди поміж основними 
політичними силами тогочасного італійського суспіль-
ства — християнськими демократами та Італійською ко-
муністичною партією.

В елітному ж центрі субкультури запанувала певна 
розгубленість, роздратованість, змішана з претензіями до 
історії, яка, мовляв, іде туди, куди кабінетні теорії її не 
кликали...

В блискучому фільмі режисера, давнього члена ІКП 
Етторе Сколи «Тераса» (1979) постає напівгумористична 
картина цього інтелігентського розброду, де еліта «лівого» 
Риму (тут ми бачимо і Моравіа, що у фільмі зіграв... само-
го себе), гніваючись на історію, зводить рахунки зі своїми 
дружинами, дітьми, друзями...

Сьогодні «ліва» культура Італії, до патріархів якої на-
лежить і Моравіа, під впливом та знаком «нового мислен-
ня» почала енергійно шукати нову стратегію і, по суті, 
нову історію. Про місце тут Моравіа та його величезного 
творчого доробку розповість майбутній історик. Нам же 
належить відповісти на такі питання: де ж письменник 
шукав порятунку від розмаїтих «псевдо»? Від згаданого 
«відчуження» та його «байдужих» носіїв? Від цивілізації і, 
зокрема, від «літератури асфальту»?

Десь на початку нашого століття чи не найблискучі-
ший історик — знавець антично-середземноморського сві-
ту, наш земляк Михайло Ростовцев так написав про пер-
шосилу і першооснову цього світу: італійське селянство і 
його безмежна життєтворча енергія.

Справді, впродовж тисячоліть буяла середземноморсь- 
ка цивілізація, її пишна культура. А на чиїх атлантових 
плечах усе це трималося? На плечах італійського селянина: 
цього спочатку палкого поганина, потім так само палкого 
католика, але завжди великого трудівника. Він був і хлібо-
робом, і вівчарем, і мисливцем, а в разі потреби і солдатом...

...Спливали століття і тисячоліття, народжувалися й 
помирали імперії та республіки, а цей селянин, не гаючи 
жодної години під середземноморським щедрим сонцем, 
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добував навколишньому світові хліб і вино, а також захи-
щав його то від карфагенської, то від ісламської експансії. 
Тисячоліттями кристалізувався селянський характер, в 
якому поєднувалися простота і гідність.

Середземноморська словесність лише час від часу зво-
лила помічати того, кому вона, по суті, була зобов’язана 
самим своїм існуванням. Вергілій і потім Горацій ство-
рили свого роду міське бачення сільського життя, а по-
тім воно взагалі зникає з літератури і повертається туди 
лише в XIX столітті з появою демократично орієнтованих 
італійських письменників-«веристів».

...«Чочара» Моравіа, по суті, закінчує цю майже двоти-
сячолітню традицію італійського художнього селянознав-
ства. Його героїня Чезіра — це вияв тієї одвічної сили, яка, 
прагнучи прогодувати себе і своїх дітей, годувала водно-
раз і все Середземномор’я. З надзвичайною для міського 
жителя проникливістю Моравіа відтворює цей характер, 
оте несподіване поєднання в ньому, з одного боку, егоїз-
му, необхідного в житейському пеклі, тим більше в пеклі 
Другої світової, а з другого боку, родового материнського, 
вічножіночого начала. Вчинки, думки, наміри Чочари- 
Чезіри визначає саме таке поєднання.

Могутня життєва сила сповнює цей характер, дозволя-
ючи Чезірі пройти через усі приниження, страхіття і зали-
шитися людиною, жінкою, матір’ю.

...Вирує війна, корчиться в останніх судомах найдур-
ніший з політичних режимів, які будь-коли існували на 
Аппенінах. Навколо світ, що вимагає від героїні водночас 
і великої пильності, і блискавичної реакції. Інакше тебе 
зітруть, знищать, зґвалтують не лише фізично... Чезіра 
проходить усіма колами знавіснілого, знелюдненого світу 
і зберігає свою душу.

Якщо згаданий «веризм» спрямовував свою увагу пере-
важно на зовнішні колізії селянського життя, то Моравіа, 
з бальзаківською точністю змальовуючи побут героїні, ра-
зом з тим зосереджує увагу саме на її душі, використову-
ючи, зокрема, те, до чого письменники-чоловіки вдаються 
не дуже часто: до так званого «іх-ерцелунг» («Я-оповідан-
ня»), до розповіді не просто від першої особи, а від самого 
жіночого єства.
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Складніше виглядають новелістичні розв’язки, заключ- 
ні сюжетні ноти «Римських» і «Нових римських оповідань», 
які створювались, по суті, паралельно з «Чочарою» і вже 
після її виходу в світ. Перед нами своєрідне зібрання, щось 
на зразок новочасного «Декамерона», цього першопочатку 
італійського оповідального епосу. Сто оповідань римсько-
го «Декамерона» Моравіа — сто колізій поміж людською 
гідністю та її різнорідними, але завжди однаково нещад-
ними приниженнями. Годі говорити про «техніку» цього 
приниження — в кожному випадку вона різна, але саме 
нещадна.

Хто ж такі герої цього і веселого, і страшного «Декаме-
рона» 40–50-х років XX століття?

П’єр Паоло Пазоліні, співредактор Моравіа по «Нуові 
аргоменті», письменник, літературознавець, художник, 
громадський діяч і, нарешті, блискучий кінорежисер, пів 
життя провів серед людей такого штибу і зрештою там 
його трагічно й закінчив. 

Його фільми та вірші про римських люмпенів і напів-
люмпенів — свого роду кінематографічно-поетичний, ви-
сокого культурологічного рангу коментар до «Римських» 
і «Нових римських оповідань». За Пазоліні, римський 
напівпролетаріат — історичний нащадок римського про-
летаріату і водночас звироднілий родич італійського се-
лянства. Не диво, що в цьому світі склалися своя життєва 
філософія, свій доволі моторошний життєвий стиль, ба 
навіть своя мова, так не схожа за своєю фонетикою на ви-
шукану вимову римського радіо.

Герої «Римських оповідань» при всіх своїх принижен-
нях і нерідко відворотності, набагато природніші, аніж оті 
«байдужі», учасники розмаїтих «маскарадів», «конформі-
сти», носії «презирства» і «нудьги». Це — знедолені, але 
живі люди, у їхніх душах чути могутнє тисячолітнє ди-
хання народу. Вони здеградовані, але їх можна назвати 
братами й сестрами монументальної в своєму життєвому 
поступі Чочари.

Це так. Але подальші десятиріччя поставили несподі-
вану і катастрофічну крапку на демократичній трилогії 
Моравіа.

...Розпочалося з того, що в середині 50-х естетично  
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забуксував італійський неореалізм, який раніше ство- 
рив свого роду кінематографічне народознавство, але те-
пер уже не в змозі був продовжити власні творчі устрем-
ління...

Розпочалася криза в італійській культурі, що симво-
лічно закінчилася страшною смертю Пазоліні в 1975 році, 
яка, попри юридичний свій бік, нагадувала швидше са-
могубство. Пазоліні помер у відчаї від того, що раптово 
зник італійський народ — зник у відчужених лабіринтах 
неокапіталізму, поступившись місцем коректним, але хо-
лодним, відстороненим одне від одного членам зразкового 
«громадянського суспільства».

Виявилося, що і «Чочара», і «Римські оповідання», 
і «Нові римські оповідання» — це, по суті, першокласні  
естетичні протоколи останніх генерацій італійського се-
лянства і напівпролетаріату, того народу, що зберігав 
рештки тисячоліттями нагромадженого тепла у взаємо- 
стосунках.

Сьогодні в Італії кінонеореалізм перетворився на своє-
рідний антикваріат, етнографічний музей, що в своїй екс-
позиції розповідає про людську солідарність. «Суспільство 
масового споживання» якось непомітно і воднораз владно 
й ніби назавжди усунуло цю солідарність.

...У своїх передсмертних віршах Пазоліні запитував: де 
та повоєнна людська спільнота, що вірила і в бога, і в ко-
мунізм? Де бабусі й матері, які співали середземноморсь- 
кого «котка» немовлятам і які чужий біль сприймали за 
свій? Де ті «благословенні злидні», що завдяки ним люди 
помічали одне одного?

Рецензент у відповідь на його рядки сердито й аргумен-
товано відповів: а чи варто зберігати цей нібито ідилічний 
світ, у якому не було, приміром, гарячої води і швидкої 
медичної допомоги?

Але тут не треба сперечатися. Світ, що змалював у своїй 
демократичній прозі Моравіа, справді зник з італійського 
суспільного обрію. Колись Грем Грін іронічно писав про 
радянських туристів у Лондоні, які намагаються побачи-
ти в ньому героїв Діккенса...

Нема там цих героїв. І в сьогоднішній Італії нема вже 
ні Чочари-Чезіри, ні героїв «Римських оповідань». Істори-
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ки і соціологи вельми переконливо пояснюють причини 
цього зникнення.

Та кому легше від цього пояснення?! А чи хто пояснить, 
куди зникла невідпорна, всупереч усім відтінкам зла, до-
брота Чезіри, яка, по суті, і була тією силою, що про неї го-
ворив великий історик Ростовцев... Матеріальне, ділове, 
прагматичне, холодно-цивілізоване витіснило наївно-па-
тріархальне. «Бідні, але красиві», «Бідні, але закохані», 
«Бідні, але добрі» — назви останніх, уже майже безпорад-
них за своєю естетикою неореалістичних фільмів.

Чому ж світ, цивілізуючись, втрачає тепло, що жевріє в 
народних героях Моравіа? У письменника є давня збірка 
есе під назвою «Людина як мета». Чи ж не втрачає цивілі-
зація у своєму очевидному поступі цю мету?

На початку нашого століття в Італії, у Сан-Ремо, Леся 
Українка написала, мов у дзвін ударила:

Гострим полиском хвилі спалахують 
після бурі у місячну ніч, 
наче військо мечами двосічними 
хоче знять вражі голови з пліч...

Людське море, ти, сило народная, 
з чого ж ти собі зброю скуєш? 
Що повстане на місці порожньому 
того світа, що ти розіб’єш?..

Сподіваймося, що не лишиться тільки «порожнього міс-
ця», на якому людське тепло зникає у космічній холодній 
безвісті...

Отож сьогодні, коли ми перебуваємо на таких відпові-
дальних розпуттях нашої історії, ще раз слід замислитися 
над прозою Моравія й зробити для себе відповідні висновки.



І на початку своєї стрімкої літературної кар’єри, і на 
 її схилі Андре Мальро вважав: смерть —це не про-

сто остання крапка, що нею закінчується книга людського 
життя. На його думку, смерть є ніби особливою ціннісною 
міркою останнього, свого роду балансом-підсумком його 
змісту чи беззмістовності. Смерть вирівнює біографічну 
криву того , чи іншого життя, негайно виявляє його на-
пружену «системність», прояснює ті знаки й сузір’я ідео-
логічного зодіаку, під якими воно протікало. Смерть, зо-
крема, одразу ж визначає місце померлого в ієрархії часів 
і життів, ставить його у той чи інший історичний ряд.

Ця думка, зрозуміло, не нова. Більше того, вона з найдав- 
ніших часів супроводжує розвиток людської культури — 
не випадково дослідники порівнюють роздуми Мальро 
про смерть з певними складовими давньослов’янської мо-
делі світу (Иванов, Топоров, 1963 с 146–147). Щось схоже 
писав і Ю. М. Тинянов, розмірковуючи над закономірно- 
стями біографії художника: «Смерть закінчує або обриває 
лінію розвитку, вона змикає доробок поета в одне ціле, — і 
бувають випадки, коли вона затемнювала погляд на по-
ета впродовж десятиріч... Але разом з тим смерть немов 
вирівнює доробок поета, наближає в ньому різночасові 
пункти...» (Тынянов, 1965, с. 260)

Мальро навдивовижу часто повертався до цієї давньої 
істини — так часто, що на Заході її почали вважати його 
духовною власністю (як бачимо, не зовсім справедливо).  
І ця істина немов віддячила йому. В перші ж години по 
його смерті стало видно ті кількавікові шляхи, що ними 
йшов і на яких блукав Андре Мальро, які він намагався 
продовжити — нерідко з допомогою вже непридатного, 
заржавілого інструментарію. Стало очевидно: саме на 
Мальро закінчуються напрямки європейської думки, за-
початковані, з одного боку, ренесансним ідеалом богорів-
ної людини, а з другого — космічним песимізмом Паска-
ля, його силуваною і вимученою релігійністю. Зі смертю 
Мальро його твори без найменших зусиль посіли належне 
їм місце в найвищих ієрархіях французької літератури, 

ПАМ’ЯТІ АНДРЕ МАЛЬРО



128 ▶   Пам’яті Андре МАЛЬРО

одразу ж «вписалися» в її найвеличніші ландшафти. Тепер 
його спадщина — таке ж загальнонаціональне надбання, 
як трагедія Расіна, роман Шатобріана, вірш Бодлера...

Зрештою, сучасники, вдивляючись у це героїчне і ра-
зом з тим парадоксально невдале життя, потроху вже вга-
дували його монументальність. Проте, на жаль, вони вба-
чали її не стільки у «відблисках вічності», що сповільна 
лягали на постать Мальро впродовж останнього десяти-
річчя, скільки у «хрестоматійному глянці», наведеному на 
цю постать енциклопедіями, університетськими курсами, 
астрономічною кількістю книг і статей («індустрією Маль-
ро», як нещодавно один англійський критик назвав захід-
не «мальрознавство»).

Загальноприйнятий пієтет до Мальро, обов’язкові ака-
демічні реверанси перед ним відіграли дещо двозначну 
роль у сприйнятті його творів. їх неймовірна напруга в 
незчисленних і часто безвідповідальних інтерпретаці-
ях якось падала. Науковий цех, досліджуючи соціологію  
мікроперіодів у Мальро (Л Гольдман) або його «ювенілії» 
(письменник дебютував у двадцятирічному віці статтями 
про «кубістичну поезію» та слабенькими і претензійними 
віршами), зрозуміло, робить корисну справу, але він, пре-
паруючи «тексти» Мальро, надміру їх висушує, перетворює 
їх на такий собі філологічний чи філософський гербарій. 
Ще можна бавитися в академічний бісер (див. роман Гес-
се), створюючи трактати про колористику Новаліса, про 
«сублімовану еротику» французьких поетес минулого сто-
ліття, про той один (один!) рядок з «Поминок по Фіннега-
ну», якому був присвячений передостанній всесвітній кон-
грес джойсознавців, але відповідні операції зі спадщиною 
Мальро викликають просто-таки почуття незручності.

Розпочнемо з того, що твори Мальро несумісні з каста-
лійськими учтами не лише за своєю вибуховою фактурою, 
а й за своїм походженням.

Пруст, що його можна розглядати як світоглядну й 
мистецьку, протилежність Мальро, як еталон певної лі-
тературної традиції, космічно віддаленої від автора «Долі 
людської», говорив, що коли письменник «бігатиме по 
колу», намагаючись досягнути справедливості, то йому 
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не залишиться часу для літератури... Що ж, літературна 
праця за самою своєю технологією час від часу вимагає 
усамітнення, ба навіть «келейності», дистанціювання від 
житейського моря, що бурхає за стінами письменницького 
кабінету. Отож, щоб наблизитися до водориїв і гольфстре-
мів цього моря, письменник іноді повинен відсторонитися 
від нього. Така парадоксальна діалектика літературної 
праці. Ось її щонайнеобхідніші побутові пролегомени:

Ключ у дверях задзвенів. Самота
працьовита й спокійна,
Світить лампаду мою і розкладає
папір...

(М. Т. Рильський)

Щоб увійти у великий світ, поет повинен усамітнитися 
у своєму мікрокосмі. «Ключ», «двері», «лампада» — сим-
воли цього неуникного ермітажу. Щоб переповісти свій 
гнітюче бідний і, водночас, казково багатий життєвий дос-
від. Пруст на півтора десятиріччя відгородився від при-
бою житейського моря — кількома шарами корку, якими 
були обмуровані стіни його славнозвісної майстерні.

У Мальро ж не було ні «ключа», ні «дверей», ні «лам-
пади» — усі його книги створені саме в тому «колі», яке 
викликало таку нехіть Пруста, в безперестанній несамо-
витій гонитві письменника за воїном, воїна за письменни-
ком, у коротких паузах між боями, в тих ледве помітних 
шпарках і щілинах часу, які можна вгледіти лише в збіль-
шувальне скло скрупульозних життєписів письменника, 
з допомогою спеціальної історико-біографічної оптики. 
Майже всі книги Мальро синхронні подіям, що їх вони 
переповідають, ідуть не те що гарячими, а ще палаючими 
їх слідами. Якщо більшість книг, створених співвітчизни-
ками Мальро, пахли хіба що друкарською фарбою, то в 
книгах Мальро цей запах змішується з запахом свіжоде-
тонованого піроксиліну і пролитої крові — своєї і чужої... 
Всі вони написані рукою, яка, взявши олівець, ще відчу-
ває кермо літака (Мальро — полковник республіканської 
авіації в Іспанії в найпатетичніші місяці громадянської 
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війни), кермо танка (Мальро розпочав другу світову вій-
ну командиром танка, а закінчив полковником танко-
вих військ), рукоять офіцерського пістолета чи приклад 
трофейного німецького автомата (в русі Опору Мальро 
успішно командував з’єднанням макі), чи навіть держак 
стилета — одного з «героїв» увертюри до «Долі людської». 
У книгах Мальро чути посилене серцебиття, хрипкий від-
дих людини, за якою женуться гончаки багатьох контр-
розвідок і поліцій — «Інтеллідженс сервіс», «Сюрте жене-
раль», білокитайської і білоіспанської охранок, вішійської 
поліції і гестапо. В архівах майбутні історики знайдуть 
товстелезні , досьє на Мальро, звітність про срібняки за 
його голову. Які вже там «ключ», «двері», «лампада»! Най-
кращий роман Мальро, безперечно, «Надія» — велична 
фреска іспанської революції, розцвічена всіма фарбами 
тисячолітнього романсько-середземноморського пафосу — 
від рицарського роману з його космічним перебільшенням 
почуттів і обставин до кубізму з його взаємонакладенням 
і взаємопроникненням різновимірних шарів реальності.

Незрозуміло — коли і як вона писалася? В перервах 
поміж шістдесят п’ятьма бойовими вильотами Мальро — 
командуючого й бомбардира республіканської авіаеска-
дрильї, носила ім’я свого командира? Але ось що говорить 
про ці паузи очевидець і друг: «Взимку я часто зустрічав-
ся у Валенсії з Андре Мальро: його ескадрилья стояла 
недалеко від міста. Це людина, яка завжди живе однією 
пристрастю: я знав його в період захоплення Азією, потім 
Достоєвським і Фолкнером, потім братерством робітників 
і революцією У Валенсії він думав і говорив тільки про 
бомбардування фашистських позицій, а коли я заводив 
розмову про літературу, він сіпався й замовкав» (Эрен-
бург, 1967, с. 160–161).

Що ж, Мальро був одним із останніх діячів європейсь- 
кої культури, які ще володіли напівзабутим тепер мис-
тецтвом імпровізації. Монументальна «Психологія мис-
тецтва» Мальро, що складається з трьох грубезних томів, 
насичена й перенасичена тисячами історико-мистецьких 
фактів і спостережень, як виявилося, була зімпровізована 
за короткий проміжок часу, в перервах між іншими — по-
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літичними й привселюдними — імпровізаціями Мальро 
на голлістських мітингах у перші повоєнні роки. Мальро 
незрівнянний майстер, ба навіть гросмейстер такого аб-
солютного жанру імпровізації, як інтерв’ю. Не випадково 
впродовж усього свого життя він давав їх з королівською 
щедрістю — рафінованим елітарним журналам і бульвар-
ним «магазинам», телебаченню і вечірнім газетам.

Герман Гессе у «Грі в бісер» визначав інтерв’ю як особ- 
ливо безвідповідальний жанр «фейлетоністичного сто-
ліття» з його духовною недисциплінованістю, його світо-
глядною безструктурністю. Справді, мозаїчність західного 
інтерв’ю — ніби сколок з цієї безструктурності. У багато-
слів’ї інтерв’ю вчувається абсолютна німотність, часто 
воно нагадує відому закулісну імітацію «юрби», коли ста-
тисти безперестанку повторюють: «Що сказати, коли ска-
зати нічого»...

Інтерв’ю ж Мальро — різкий виняток. Це пристрасна 
пропаганда своїх ідей, їх невпинне і невтомне розгортан-
ня на найнесподіванішому матеріалі і найнесподіваніши-
ми засобами. На наших очах Мальро забирає ініціативу в 
свої руки, перетворює інтерв’юера і його нехитрі питання 
на умовний літературний знак і вже безперешкодно роз-
ширює тематичне поле інтерв’ю — аж до найвіддалені-
ших соціокультурних горизонтів.

Отож в інтерв’ю панує стихія імпровізації. Але йдеться 
не просто про талант Мальро-імпровізатора. його гран- 
діозні романні, мистецтвознавчі й ораторські експромти 
засвідчують, сказати б, абсолютну тотожність його постаті 
і його творчості. Справді, експромт вдається лише тим, хто 
знає натхнення, екстаз, навіть ейфорію — той стан, що 
виключає нещирість, робленість, будь- які інші різновиди 
духовної і душевної закріпаченості.

На Заході єдність «мистецтва» і «життя» у велику літе-
ратуру повернув саме Андре Мальро: його біографія і його 
книги ніби проникають одне в одне, творять напружену, 
справді органічну цілісність, небачену серед його колег 
і сучасників, несхожу на вимучений і роблений д’аннун- 
ціанський «життєстиль». З цієї нероздільності випливає 
загадкова хронологія книг Мальро, абсолютно синхронних 
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подіям великої історії. Звідси й те мистецтво імпровізації, 
яким він блискуче володів, мистецтво, що забезпечувало-
ся не стільки його феноменальною пам’яттю і ерудицією, 
скільки невпинним духовним кипінням. Красномовство 
Мальро — це, безперечно, лише «мовне оформлення» того 
внутрішнього полум’я, яке спалахувало від дотику і до го-
рючих матеріалів революції, і до давньої статуї, знайденої 
в тропічних хащах під час археологічної експедиції в Ін-
докитаї, і до найбуденніших службових обов’язків у стінах 
міністерства культури.

Мальро був ніби уособленням людської небайдужості, 
абсолютної ангажованості, якої він, на відміну від своїх 
західних колег, не соромився, а навпаки — безупинно шу-
кав упродовж усього свого життя...

Звідки ж цей вогонь, який давно погас в інших май-
стернях, і в інших душах?

Іван Карамазов, один із найулюбленіших Мальро геро-
їв світової літератури, за трактирною юшкою говорив бра-
тові: «Я хочу в Європу з’їздити, Альошо, звідси й поїду; і от 
я знаю, що поїду лише на цвинтар, але на найдорожчий, 
найдорожчий цвинтар, ось що! Дорогі там лежать покій-
ники, кожний камінь над ними промовляє про таке гаря-
че минуле життя, про таку пристрасну віру в свій подвиг, 
у свою істину, в свою боротьбу і в свою науку, що я, знаю 
наперед, упаду на землю і буду цілувати це каміння і пла-
кати над ним,— у той же час переконаний усім серцем 
моїм, що все це давно вже кладовище і ніяк не більше».

Ці слова, написані сто років тому, сьогодні справляють 
особливе враження — і не тільки тому, що вони ніби по він-
ця налиті сльозами, які ось-ось проллються... Може, Іван, 
як і належить людині «карамазовського» клану, надміру 
захопився, перебільшив, загострив? Адже за півстоліття 
до нього щось дивовижно схоже сказав О. С. Хом’яков:

О грустно, грустно мне: ложится
тьма густая
На дальнем западе, стране
святых чудес...
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Півтора століття декадансу — забагато навіть для та-
кого старовинного континенту як Європа... Невже вона 
тільки те й робила, що «занепадала»? А її поети і вчені, 
її «роботящі руки»? Західна Європа — зрозуміло, спіль-
но з іншими континентами — створила за цей час теорію 
відносності, хвильову і квантову механіку, кібернетику 
й генетику, інфінітезимальну математику, структурну 
лінгвістику й структурну антропологію, обновила мис-
тецькі жанри й форми — ніби цього замало? Виявляється, 
замало... 

Новітня історія Західної Європи знає апокаліптичні па-
узи, що різко порушують усі її продумані ритми й зусилля. 
І тоді її поети гинули сотнями на Марні і під Верденом 
(так, лише Франція в роки першої світової війни втрати-
ла триста молодих письменників), а інтелектуальна енер-
гія чи не всього наукового цеху зосереджувалася навколо 
отруйних газів і далекобійних гармат... Тоді європейська 
культура, що шліфувалася століттями, впродовж кількох 
місяців, а то й днів перетворювалася на свою протилеж-
ність, на пекельний казан, у якому судомилася тогочас-
на людина. Тоді «християнська етика» — ця бутоньєрка 
на лацкані буржуазного однострою — вмить поступалася 
місцем печерному вищиру...

З кожним роком, місяцем, днем Західна Європа дедалі 
більше ставала схожою на кладовище — і вже не тільки в 
плані карамазовської культурологічної метафори...

Апокаліптичний перебій європейської історії ніби реа-
лізував цю метафору, й по війні вона стає загальним міс-
цем тогочасної публіцистики й історіософії. В 1920 році 
майбутній академік капітан Люсьєн Февр, щойно демобі-
лізувавшись, прочитав свою першу лекцію в Страсбурзь-
кому університеті — пригадаємо підкреслено ельзаську 
географію деяких найважливіших розділів життя й твор-
чості Мальро — під назвою «Історія у світі руїн». Сучас-
ний Гамлет на всеєвропейському кладовищі — один із 
най- різкіших образів у повоєнній есеїстиці Поля Валері, 
доброго знайомого, глибокодумного співбесідника молодо-
го Мальро. Пізніше Жан Люрса, товариш Мальро по «Асо- 
ціації революційних письменників і художників», ство-
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рить картину «Загибель ідеалізму», на якій сучасний світ 
представлений у вигляді зруйнованого кладовища...

Такий філософський антураж становлення Мальро — 
людини і митця. Світ з самого початку влаштував йому 
вельми негостинну зустріч. На схилі віку, в «Антимему-
арах», у цьому безкінечному белетризованому протоколі 
велетенського життя-невдачі, Мальро писав: «Майже всі 
письменники, яких я знаю, люблять своє дитинство — я 
своє ненавиджу» (Malraux, 1967, c. 10), — вислів, який на 
Заході встиг стати хрестоматійним.

Про дитинство Мальро відомо небагато — старанно 
«законспіровані» сімейні чвари, що закінчилися розлу-
ченням батьків, середньобуржуазна буденщина... Відомо 
лише, що 1911 року десятирічного Мальро вразив рядок 
П’єра Лоті про зірку, «що зупинилася над Ангкором» — 
славнозвісним кхмерським храмовим ансамблем. Здаєть-
ся, що саме ця зірка через якийсь десяток років і привела 
Мальро в кампучійські джунглі, призвела його до ар- 
хеологічної авантюри, з якої й розпочинається ця бароч-
на біографія, відрахунок нескінченних пригод, які її на-
повнюють і переповнюють. (Додамо, що більшість романів 
Мальро — це ніби перерозвинутий жанр французького 
«колоніального роману» саме П’єра Лоті і Клода Фарре-
ра — принаймні їх «східна» географія цілком збігається).

Відомо також, що Мальро-школяр (зрештою, як і багато 
його ровесників) був засліплений зовнішнім блиском де-
коративного «життя-мистецтва» Габріеле д’Аннунціо, що 
тоді постійно проживав у Парижі. Перша дружина пись-
менника у своїх напівспогадах-напівнаклепах запевняє, 
що юний Мальро нібито в усьому наслідував д’Аннун-
ціо — аж до його авіаклоунад... Насправді ж Мальро у 
своїй «синтетичній» життєтворчості здійснив те, що д’Ан-
нунціо міг лише імітувати.

Але це все — попереду, а поки що було безрадісне ди-
тинство і ще більше безрадісне отроцтво, засліплене вибу-
хами війни, що іноді гуркотіли зовсім близько — на Мар-
ні, обпалене ядучими вітрами, що долітали і в «глибокий 
тил» (про раннє хрещення покоління Мальро в міліта-
ристсько-шовіністичній купелі і його подальші чорнотро-
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пи див., наприклад, у «Зачарованій душі» Ромена Ролла-
на: останній розділ «Матері і сина», «Семеро проти Фів» і 
«Вітер злочину» з «Провозвісниці» — це, безперечно, абсо-
лютно точна біографія душі молодого Мальро).

Отож світ постав перед молодою свідомістю Мальро 
велетенським кладовищем, а його культура — гарно ви-
різьбленим надгробком, «срібними ручками до труни» 
(В. В. Розанов). До цього світу в юнака Мальро не було 
почуття довіри й любові. Коли настав час відбувати війсь- 
кову повинність, майбутній міністр V республіки ... від-
бувся фальшивою медичною довідкою про поганий стан 
здоров’я.

Напевно, саме в ті дні й роки, коли Мальро без керма і 
без вітрил блукав мертвим морем паризького повоєнного 
інтелектуального скніння, никаючи поміж спорожнілими 
рядами «ярмарку на площі», спекулюючи рідкісними кни-
гами та шукаючи кручені-перекручені тропи для своїх 
віршів (вони ввійшли у збірник «Паперові місяці», 1921), і 
визріла його ключова ідея, ба навіть швидше міфологема 
Долі. Про цей стрижень світобачення й творчості Мальро 
написані численні дисертації, які рішуче суперечать одна 
одній у своїх дефініціях «Долі», у своїх спробах дістати 
понятійного дна цієї метафори. Але ж метафора, як відо-
мо, бездонна — своїм корінням вона проростає в міфопое-
тичні безодні, у той онтологічний простір, де слово ніби 
зливається з тим, що воно означує і означає. Мальрова 
«Доля» — це саме метафора всіх сил і стихій, ворожих лю-
дині,— соціальних і природних. Психофізична крихкість 
людини, її скромна зорова й слухова шкала, в яку, зрозу-
міло, далеко не вкладаються всі інші дива світу, і, нареш-
ті, її смертність, з одного боку, з другого — знелюднення 
міжлюдських відносин, відчуження у всіх його формах і 
виявах— від геноциду до буденного скніння — ось регістр 
«Долі» Мальро і пов’язаних з нею катастроф. Вона оберта-
ється то всеосяжними масштабами «смертоносного космо-
су», який рішуче усуває і нищить будь-яку людську міру, 
то підупадає до рівня подружньої зради («Доля людська»), 
поліційного допиту («Доба презирства»), старечого безсил-
ля («Лазар»),
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У «Долі» Мальро просвічує, власне, весь негатив світо-
порядку, розгортається вся понура феноменологія того, 
що Д. Г. Лоуренс назвав «антижиттям». Зрозуміло, її вер-
шиною постає «остання крапка будь-якої каузальності» 
(Маркс) — смерть. Смерть — один із центральних пер-
сонажів тієї драми, що зветься спадщиною Мальро,— від 
його поетичного дебюту й ранньої есеїстики («Зваба Євро-
пи», 1926, «Про європейську молодь», 1927) до його остан-
нього, посмертно виданого трактату «Надчасся» (1976).

Для марксиста, що вбачає рятунок від смерті окремого 
індивіда в нескінченній життєактивності «роду», людської 
спільноти, до якої він належить, проблема смерті існує не 
в метафізичному, а в історико-культурному плані, від цієї 
проблеми не можна відмахнутися. Про тих, хто це робить, 
покійний О. Т. Твардовський писав: «Не думаю, щоб ці 
люди становили собою соціалістичний ідеал духовного роз-
витку», бо «ніколи смерть не буде байдужою для людської 
свідомості, ні за будь-якого ідеального суспільного ладу і за 
най- щасливішої особистої долі» (Твардовський, 1971, с. 81).

Маркс писав: «Смерть здається суворою перемогою 
роду над певним індивідом і неначе суперечить їх єдно-
сті, але певний індивід є лише якась певна родова істота 
і як така смертна» (Маркс, с. 549) Тобто йдеться про те, 
що сама смерть людини має суспільну наповненість, стає 
особливою соціальною категорією. У цьому легко переко-
натися, дослідивши основні жанри посмертного словесно-
го портрета померлого члена суспільства: всі вони — від 
архаїчних планів до сучасного некрологу — наголошують 
переважно на соціальних достойностях покійного.

Давні епохи людської культури виробили тверезе, у 
певному розумінні непатетичне ставлення до смерті як 
неуникного і необхідного доважку до життя. Сповідуючи 
ті чи інші різновиди поганства, тогочасна людина сприй-
мала смерть як сколок космічно-біологічних процесів, де 
життя іде в парі зі смертю. То була доба, коли боги по-
мирали нарівні з людьми — на Криті показували могилу 
Зевса, в Дельфах — могили Аполлона й Діоніса,— поми-
рали з тим, щоб знову воскреснути. Дохристиянські куль-
тури ще не знали абсолютних ціннісних орієнтирів, що 
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лежать поза одвічною круговертю людей, речей і явищ — 
що ж оплакувати покійника, який необхідним чином став 
часткою субстанції і всесвіту з тим, щоб рано чи пізно зно-
ву повернутися, та ще й у тій самій психофізичній якості?

Таке специфічне переживання смерті іноді відтворю-
ється і в межах більш розвинених культурних традицій — 
аж до Нового часу включно. Гердер називав смерть «цілю-
щою матір’ю», Гете в «Максимах і рефлексіях» жалів тих, 
хто, за його словами, «надає великого значення смертно-
сті всього земного», Новаліс у «Гімнах ночі» оспівав смерть 
як особливу іпостась життя, співав їй гімни і Фейєрбах:

Не бійся смерті. Адже ти
перебуватимеш на батьківщині,
у знайомій країні, яка, люблячи,
обніме тебе.

Така «танатодіцея» (виправдання смерті: Танатос — її 
давньогрецький бог) можлива лише в розвиненій родовій 
спільності, де будь-який індивідуальний людський вчи- 
нок обов’язково ніби зависає між різного роду надосо-
бистими стихіями, витікає з них і туди ж протікає. Дав-
ньоєгипетська свідомість, що формувалася в умовах без-
застережного авторитету саме надособистого, сказати б, 
«проростала» в смерть, сприймаючи її як особливий спосіб 
того ж таки життя, а не як його антипод. Епос, по суті, 
не знає абсолютної смерті, смерті як «антижиття». «Бео-
вульф», створений на порозі англійського середньовіччя, 
закінчується смертю героя і... бучним бенкетом (так само 
закінчується пушкінська «Пісня про віщого Олега», в якій 
знаходимо основні схеми архаїчної свідомості).

Можна говорити про якесь космічне пристосовництво 
архаїчних культур, які надто вите слухняно миряться з 
смертю. Разом з тим їм не можна відмовити в енергії, з 
якою вони її перетворюють з епілогу людського життя на 
його пролог. Пригадаємо багатющу світоглядну традицію, 
що її видатний радянський дослідник Михайло Бахтін, 
назвав «карнавальною». Карнавальне світовідчуття — 
навіть у своїх пізніх, вироджених формах — не знає стра-
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ху перед смертю, воно перемагає її, — бодай у межах того 
часу, що відпущений тим чи іншим жанрам карнавально-
го дійства...

В історії культури давно вже стали загальним місцем 
спостереження над обернено пропорційною залежністю 
між наявним рівнем міжлюдської солідарності і страхом 
смерті: чим перший вище, тим нижче «температура» цьо-
го страху — і навпаки. Особливо гостро він переживається 
тією свідомістю, яку Ф. М. Достоєвський назвав «усамітне-
ною», — виразний псевдонім буржуазно-індивідуалістської 
свідомості, чи не головної суспільно-історичної реальності 
минулого століття, особливо другої його половини.

Можна було б укласти ніби «танатологію» тієї доби, особ- 
ливу наукову дисципліну, яка займалася б саме страхом 
перед смертю, що терзав XIX століття,— матеріалу для 
цього більше аніж досить. Зовсім юний Лєрмонтов писав: 
«Думка про те, що я можу померти, перетворює світ для 
мене на грудку бруду». Під цими словами могли б підпи-
сатися Леопарді і Кіркегор, Барбе д’Оревільї і Вільє де 
Ліль-Адан. Бодлер і Ніцше — найбільш анемічний квіт 
тієї рафінованої культури, що виростала в оранжереях 
«усамітненої свідомості».

Це була не лише модна недуга, яку інтелігент тих часів 
часто прищеплював собі ледве не силоміць. Так, її над-
звичайно болісно переживає і Лев Толстой, який проти 
своєї волі, внаслідок невідворотних суспільних процесів, 
що руйнували спокійні, патріархальні ритми минулого, 
спізнав усі безодні «усамітненої свідомості». Пригадаємо 
відомий епізод з його біографії — так званий «арзамась-
кий жах», про який він писав дружині: «Третього дня я 
ночував в Арзамасі, і зі мною було щось незвичайне. Було 
дві години ночі, я втомився страшенно, хотілося спати і ні-
чого не боліло, але раптом на мене найшла печаль, страх, 
жах, такі, яких я ніколи не переносив. Подробиці цього 
почуття я тобі розповім потім; але подібного болючого по-
чуття я ніколи не відчував і нікому не дай бог відчути». 
Через п’ятнадцять років Толстой «розповів подробиці» в 
оповіданні під виразною назвою «Записки божевільного»:

«— Чому я нудьгую, чого боюсь?
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— Мене,— нечутно відповів голос смерті.— Я тут».
Про особливе місце смерті у світоглядному космосі Тол- 

стого Горький писав: «Він надто далеко пішов... у якусь 
пустелю і там, з найбільшою напругою всіх сил духа сво-
го, самотньо вдивлявся в «найголовніше» — в смерть. Усе 
життя він боявся і ненавидів її, все життя біля його душі 
тремтів «арзамаський жах»...»

У XIX столітті «голос смерті» прозвучав не лише в «но-
мері» арзамаського заїжджого двору — він, так би мовити, 
«озвучує» всю тогочасну буржуазну культуру, лунає у всіх 
її приміщеннях — від елітарних віталень, куди пускали 
тільки обраних, до сіней, де юрмилася «напівінтелігенція».

Цей голос, «зафонографований» у безлічі трактатів і 
віршів, зрозуміло, донісся і до Андре Мальро — у вигля-
ді як безпосереднього, так і опосередкованого культурною 
традицією переживання смерті. Невипадково Мальро, 
зустрічаючись з О. М. Горьким, так жадібно розпитував 
його про «танатофобію» Толстого (відгук цих випитів див. 
у пролозі до «Антимемуарів»), Невипадково смерть,— ска-
зати б, шолоховське «чорне сонце» його романного макро-
косму,— частий гість у «домі буття» його героїв.

Не поспішаймо картати Мальро, звинувачуючи його у 
некрофільстві. Тема смерті у творі — це не завжди білий 
прапор капітуляції перед нею. Так, один із сучасників 
Маяковського писав про нього: «Тема вічного кохання без 
взаємності й смерті завжди перебувала в центрі його твор-
чості, його людської особистості. Кожна його поема — хо-
діння душі по муках, загибель і потім апофеоз воскресіння 
для нового, нечуваного щасливого, ідеально загальнолюд-
ського життя. В поемі «Володимир Ілліч Ленін» — те ж 
саме. Тема смерті переходить в апофеоз...» (Катаєв, 1968, 
с. 294) А ось молодий лисичанський шахтар, носій дже-
рельно чистої ліричної емоції, в розпалі «червоної зими» 
з її безприкладним ентузіазмом, «під вечір золотий», на-
передодні бою,— «писав чомусь про смерть». (В. Сосюра, 
«Червона зима»).

Тож можна зрозуміти його ровесника, рафінованого 
паризького інтелектуала, свідомість якого прокинулася в 
самій обителі смерті, серед пусток і руїн повоєнної захід-
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ної цивілізації. Гамлетівським жестом він зважує на до-
лоні славнозвісні черепи, знайдені біля «дорогих могил», 
струшує з них кладовищенський порох, «надміру уважно 
вдивляється в речі» (Гораціо) — все тлін і суєта, лиш чути 
дзеленькання напівзотлілих блазенських дзвіночків...

Новочасний Гамлет старовинну ельсінорську рефлек-
сію доповнює і посилює понурою метафорою Достоєвсько-
го і на цій основі творить, сказати б, міфологічний пейзаж 
тогочасного західного світу: «Європо, велике кладовище, 
на якому сплять мертві войовники і чий смуток тим глиб-
ший, чим гучніші імена померлих,— ти, давня наставни-
це самотності, залишила навколо нас пустелю, а нам — 
дзеркало, що лише збільшує наш відчай» («Зваба Заходу») 
(Malraux, 1974, c. 8). В іншому місці того ж есе йдеться про 
«іронічний смуток», яким перебувається людина, що никає 
поміж могилами цього «великого кладовища», тобто про 
капітулянтську і неромантичну іронію різного роду піз-
ньобуржуазних Йориків. Свою «Долю» вони зустрічають 
глузливими літературно-філософськими побризкування-
ми, її блазенськими закляттями — у вигляді то гротесків 
Альфреда Жаррі (театралізовані карикатури на буржуаз-
ну цивілізацію початку століття, протозразки «театру аб-
сурду»), то дадаїстських шаржів, що ними бавилися сноби 
в артистичних кав’ярнях початку 20-х років ХХ ст.

Таке світобачення молодого Мальро — принаймні пев-
ний його шар — зовні ніби скидалося на одчайдушний 
нігілізм його генерації — скажімо, трохи старших Сєліна 
або Дріє ля Рошеля (колега Мальро по роботі у часописі й 
видавництві «Нувель ревю франсез» на межі 1920–1930- х 
років). Ці автори, пройшовши через усі кола воєнного пек- 
ла і післяверсальського «раю», здавалося б, говорили 
про те саме і майже те саме — тільки на іншому, визив-
но грубому, корчемно-казарменому жаргоні. Так, «Подо-
рож на край ночі» Селіна — це, по суті, белетризований, 
надміру розв’язний коментар до есеїстики Мальро, ніби 
смердяковське відлуння її вишуканих періодів. Там, де 
Мальро перебувається словником ледве чи не Шатобріа-
на, Селін просто лається...

Разом з тим. відомо, чим закінчив Селін: знавіснілим 
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колабораціонізмом, погромництвом, політичним хуліган-
ством. Колабораціонізм Дріє ля Рошеля мав трохи інші, 
більш рафіновані «обертони», що робить його ще більш 
відворотним (редагований ним «Нувель ревю франсез» 
поступово перетворився на літературний придаток до ві-
шійського режиму). Це було моральне і, зрештою, фізичне 
самогубство (1944 року Дріє ля Рошель покінчив з собою).

Мальро ж закінчив війну одним з героїв Опору...
Що ж привело, вірніше, розвело Мальро, Селіна і Дріє 

ля Рошеля, які розпочинали з однієї вихідної точки, в різні 
табори, в світоглядні анти- світи? Звідки ж на всеєвропей-
ському цвинтарі «таке гаряче минуле життя», «така при-
страсна віра в свій подвиг, в свою істину, в свою боротьбу»? 
Яка ж віра надихала безвірного Мальро в бою — за кер-
мом літака чи танка, за письмовим столом, за трибуною 
і кафедрою, під градом ворожих куль чи аргументів, під 
гестапівськими каблуками, що топтали його напровесні 
1944 року? Яким чином і яким чудом він, діючи, вивіль-
нявся з-під нелюдського тягаря нігілістичної доктрини, 
що паралізує серце, руки і мозок?

Це питання водночас є і відповіддю: Мальро рятував-
ся від нігілістичної скверни своїм діянням. Там, де його 
генерація безсило схилялася перед своєю «Долею», що 
для Мальро набирала вигляду то уповноважених по мо-
білізації, то швидкого й неправедного суду, перед яким 
він постав у Кампуччі 1923 року, то знавіснілої нудьги па-
ризької неділі, ославленої кількома поколіннями фран-
цузьких поетів, то дрібнобуржуазного чавунно-бетонного 
конформізму,— там Мальро завжди піднімав рукавичку, 
кинуту йому «Долею».

Постійна близькість смерті — і метафізична, і цілком 
поцейбічна, її мертвотне дихання, що його чути у всіх ко-
ридорах і закапелках пізньобуржуазного життя-лабірин-
ту, лише прискорюють кроки героя, що вийшов на герц з 
«Долею», лише женуть адреналін у його кров, що ось-ось 
проллється...

Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
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Обидва блоковські рядки-антитези цілком лягають на 
життя і творчість Мальро (в його життєтворчість). Най-
менший біографічний чи романний атом Мальро прови-
сає саме між абсолютною ціннісною порожнечею — і «при-
страсною вірою», між космічним відчаєм — і планетарною 
надією, між холодною мислю, «закодованою» і підмороже-
ною давно перезрілою культурою з її віковою втомою — і 
вкрай «гарячим життям». 

Можна говорити про «двополюсність» світу Мальро, 
про силове поле, що виникає між нігілістичними «міну-
сами» і активістськими «плюсами», поле, в якому і живуть 
Мальро та його персонажі, що, за словами радянського до-
слідника М. Толмачова, «у меншій мірі живуть власним 
життям, ніж постають учасниками тієї філософської супе-
речки, яку веде автор». Можна говорити про маятник сві-
ту Мальро, який зміщується з одного світоглядного вимі-
ру в другий з тим, щоб знову повернутися — або в нігілізм, 
або в ентузіазм.

Мальро говорив про Достоєвського, що той «примушу-
вав сперечатися частки свого мозку»,— у Мальро спере-
чаються не лише «частки мозку», а й цілі ділянки його 
біографії. Бомбардир іспанської республіканської авіації 
Мальро цілив прямісінько у фалангістські штаби — в од-
ному з них його бомби могли дістати самого Франко, пер-
соніфіковану «Долю» іспанського народу, уособлення його 
майбутнього сорокарічного рабства. Наприкінці шістдеся-
тих років іспанський диктатор запропонував політичний 
притулок колишньому французькому президентові де 
Голлю і «його оточенню». Але ж під «оточенням» напев-
не розумівся єдиний особистий друг генерала, його «сірий 
кардинал», його «друге я», його міністр культури Андре 
Мальро... 

Про це мимохіть і з відтінком подиву згадується у «Ві-
рьовці й миші» Мальро. Було від чого згадувати про це 
мимохіть і було чому дивуватися — Франко хотів солі-
даризуватися з колишнім бійцем-інтернаціоналістом, за 
яким колись полювали всі п’ять його «колон»!

До некращих сторінок книги буття Мальро належать, 
наприклад, і стенограми його прес-конференцій часів ал-
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жирської війни. Ландскнехти з «іноземного легіону» мор-
дували фелахів, а Мальро намагався заспокоїти пристра-
сті з допомогою риторики про високу місію «французького 
духу», пропонував делегувати його метрів, лауреатів Но-
белівської премії (Моріака, дю Гара, Камю) в Алжир, що 
мало засвідчити голубину чистоту французької імперської 
політики... Ми згадували про Мальро — віртуоза інтерв’ю. 
Проте один-єдиний раз, саме в роки алжирської війни, 
він не одразу знайшов відповідь на питання інтерв’юера: 
«Пане міністр Мальро, а що робитиме молодий алжірець, 
коли прочитає романи письменника Мальро?».

Не можна закривати очі на ці кричущі протиріччя яви-
ща Мальро, «зшитого» ніби з різних ідеологем. Разом з 
тим не слід забувати високий коефіцієнт корисної дії тієї 
нескінченної, часто-густо справді героїчної Дії, що нею 
було все свідоме життя Мальро. Так, амплітуда «маятни-
ка» Мальро справді надміру широка, але все ж таки вона 
охоплювала, крім усього іншого, для нас неприйнятного, 
найзаповітніші області європейського гуманізму. Там, де 
він переступав через свою рефлексію і «смертобоязнь», 
його думкою одразу ж заволодівав грандіозний ренесанс-
ний проект «homo universale», людини-велета, переможця 
і неподільного господаря своєї «Долі». Цей проект фран-
цузький письменник у свої кращі години й роки доповню-
вав ліричним парафразом комуністичного ідеалу — так 
званим «апокаліпсисом братерства», квітучою спільнотою 
вільних, невідчужених людей, однією з найзворушливі-
ших у світовій літературі картин людської солідарності, 
Мальро, навіть пізній, по суті, ніколи і не відмовлявся від 
цього ідеалу — він лише висував для його здійснення ма-
лоздійсненні проекти (приміром якоїсь умовної, надстано-
вої Франції, де всі класи нібито розчиняються в загадко-
вій «загальнонаціональній гармонії»).

Особливе значення має те, що заради здійснення своєї  
«утопії» Мальро десятиріччями поспішав на ті ділянки 
світу, що були охоплені революційною пожежею. Як уже 
зазначалося, його кращі книги були створені ніби на ба-
рикадах, у вкрай коротких проміжках між революційними 
боями, його «далекосхідний» триптих («Переможці», «Ко-
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ролівська дорога», «Доля людська»), як і його європейсь- 
кий антифашистський епос («Доба знищення», «Надія») 
з різною мірою переконливості стверджують пафос і пра-
во «діяння», спрямованого проти «Долі», цієї «космічної  
контрреволюції», проти онтологічної неправди смер-
ті, проти всіх її природних і соціальних супроводів — до 
вісімнадцяти-годинного робочого дня китайських кулі 
включно...

Немає можливості навіть у капітальних розвідках 
хоч би перерахувати всі духовні скарби романів Мальро, 
навколо яких невипадково виростали цілі філософські на-
прями і літературні школи. Варто лише відзначити їхній 
світоглядний вектор, який так чітко висвічує і в біографії 
автора, в його невпинних спробах вийти за межі культу-
ри-цвинтаря, смертоносної рефлексії. 

Від витонченого безділля до грубого, зримого, загаль-
носуспільного діла, від індивідуалістичної безнадії до 
колективістсько-комуністичної надії — ось світоглядний, 
життєвий і романний маршрути Мальро, які сплелися  
у нього в якусь надлітературну, справді нерозривну ці- 
лісність.

XX століття на Заході уславилося масовим дезертир-
ством художників, нескінченними спробами віднайти ес-
тетичну Фіваїду, де гарний період важитиме більше, аніж 
усі нагальні проблеми трагічного сучасного світу. Так, 
«новий роман» з його заклопотаністю «формальними»  
проблемами — чим не романна Фіваїда? Це — «самообож-
нення літератури», свого роду художницький нарцисизм.

Романи ж Мальро і досі пульсують кров’ю. У них ново-
європейська культура, дійшовши до межі людської неві-
ри, спробувала одним махом подолати всі ті бар’єри, що 
постали між нею і живим життям. Сам автор, безперечно, 
зривався під час цих карколомних сальто-мортале, у ньо-
го часто паморочилася голова, і тоді чорне ставало білим, 
тоді генерал де Голль — уособлення французької аристо-
кратично-буржуазної становості і кастовості — видавався 
родоначальником всефранцузького «апокаліпсису бра-
терства».

Але при цьому назавжди залишаться книги Мальро, 
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філософські репортажі з поля бою — не тільки з англійсь- 
кими колонізаторами, білокитайцями, фашистами, а й з 
самим собою, з власним нігілізмом, з небуттям, що так ком-
фортабельно влаштувалось у пізньобуржуазній культурі.

Впродовж усього життя Мальро замислювався над фе-
номеном грецької трагедії, в якій людина особливим чи-
ном розраховувалася з «Долею», з «останньою каузальні-
стю», поновлювала порушену нею космічну рівновагу, свій 
зв’язок з «абсолютом», родом, історією. Романи Мальро, 
які кидають виклик «Долі» (і, крім того, тим, хто без особ- 
ливих на те підстав вважає себе її носієм, виконавцем її 
рішень і вироків), уявляються ніби поновленням давнього 
жанру. Разом з тим сучасний спосіб його буття вимагав 
від автора «додаткових зусиль» — у вигляді численних 
особистих, позалітературних зустрічей з сучасною «До-
лею», в нескінченному герці з нею. Саме це й забезпечило 
особливу інтонацію книг Мальро, зробило їх свідченнями 
одвічного прагнення людини подолати свою самотність, 
свою відрубність від інших людей. Саме це й забезпечить 
необхідне повернення Мальро в обіг нашого читача з його 
гострим інтересом до літератури, що не замикається в ар-
тистичному монастирі, а бере участь у вселюдському тво-
ренні позитивних цінностей, у боротьбі з природними й 
соціальними вимірами «Долі».
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На початку тепер уже минулого століття світ аж 
 струснула п’єса Горького «На дні» — не стільки 

соціальна драма, скільки драматизована притча про тих, 
хто вже був зовсім «на дні» тодішнього світу.

І ось тепер, на початку вже нового століття, книга з 
дещо схожою назвою — і вельми схожим змістом, а проте 
вже зовсім іншої світоглядної спрямованості. Що її пере-
повісти можна — лише переповідаючи найголовніше із 
найголовнішого у змісті того вже минулого століття.

Отож, те найголовніше — і насамкінець того століт-
тя: у славутньому польському місті Гданьську, в одній 
його пивниці, що у ній зустрілися славутній робітничий 
вождь, громадянин того міста, з російським гостем-дипло-
матом — єльцинським генеральним консулом. Далі, під 
час цієї зустрічі, робітничий вождь, відсунувши чарку, 
по-простецькому, пролетарським кулаком по столу:

— Та ми ж не цього хотіли!!! Ми ж хотіли якогось со- 
ціалізму для робітників і селян!!!

Свідок цієї зустрічі, по тому: пане, ту репліку дозволяю 
вам видрукувати лише в наступному столітті...

Що я ось тут і роблю.
Репліка гданьського електрика, який разом зі своїми 

товаришами по класу перемінив усі потоки всіх енер-
гій новітньої історії, то аж ніяк не ностальгія за ніби-то 
втраченим «соціалістичним шансом» — то вибита пле-
бейсько-робочою рукою ніби епітафія на планетарному 
пам’ятнику донедавна планетарної — чи не столітньої — 
спроби обійти-уникнути мейнстрім тієї історії... 

Не вийшло. І ця історія на всьому світовому просторі, 
від полюс полюса, аж ніби обернулася довкола своєї рево-
люційно-утопічної — і почала свій новокапіталістичний 
відлік. І чи не з залізною послідовністю, вочевидь, немов 
на так званій Мебіусовій стрічці, в реальну історію знову 
повернулося вище згадане до краю гірке горьківське «дно 

ЩО РОБИТИ ТЕПЕР? ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
(Книга: Славоміра Анна Грушевська, Барбара 
Шкіль «Дар дна. Як повернутися до щастя»)
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З усіма його колізіями, його травмами, драмами, всіма 
його трагедія.

І знову нещадно-суворе питання, колись поставлене (се-
зон-у-сезон з появою тієї п’єси!) десь у якійсь штутгартсь- 
кій революційно-марксистській майстерні — «Що роби-
ти?» Радикальна аудиторія на чолі зі своїм вождем аж 
надто добре знали, «що робити...». І от нове видання того 
«дна» — і те старе-нове питання довкола нього.

...Президент-електрик Лех Валенса, вітаючи якось но-
вого прем’єр-міністра, колись робітника-механіка, весело: 
виходить, справа Леніна у нас живе і діє?!

Той «електрик» і той «механік» поставили на тій спра-
ві чи не остаточну, неймовірного огрому — крапку. Але 
ентропія, що їй показали і двері, брутально-нахабно від-
так з’являється у всіх вікнах новокапіталістичного дому.  
І польського и не-польського. І на його напівінтелігентних 
мансардах, і в його плебейських підвалах. Стрімка люм-
пенізація людські тисячі тисяч, що не витримали «шоко-
вої терапії» «бальцеровичів» усіх їхніх рівнів і всіх широт 
«посоціалістичного» світу...

Якийсь соціолого-антропологічний гумор історії! Слав-
нозвісна поема «Пан Бальцер у Бразилії» Марії Коноп-
ницької: про нещасливих польських хлопів, які марно 
намагаються порятувати себе і своїх рідних ген там за 
океаном (написано на перетині століть — доба особливо 
нещадної капіталістичної лихоманки, особливо нещад-
ні її аграрні судоми). Ну, а тепер «бальцерам» куди від 
«Бальцеровича»?

Отож, справді — що ж тепер робити?
Автори (відразу підкреслимо-уточнимо — авторки!) і 

написали цю дивовижну, вкрай зворушливу книгу: що 
робити і що вони самі, авторки зі своїми однодумицями 
і (доволі нечисленними) однодумцями зробили, щоби бо-
дай якось та поменшити те людське горе, горе упослідже-
них, що опинилися у вочевидь нульовій точці людського 
відчуження (себто — знелюднення), у нульовій системі 
новоцивілізації. І до того ж зовсім не в Бразилії — із зга-
даної популярної поеми, — а у себе вдома...
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Отож, передовсім — хто ж вони, ці авторки цієї кни-
ги — книги чи то з ознаками серйозної наукової праці у 
жанрі путівника — країною граничного відчуження, — чи 
то свого роду соціолого-гуманістичної балади про можли-
вість повернення «звідти» уярмлених тією країною?

...Якось великий польський актор Ольбрихський, уже в 
розпалі, скажімо так, Ново-Польщі, кинув таку фразу: ну, 
ось ми (?), кожний із нас, має вже свій котедж і басейн при 
ньому, отож на часі подумати і про тих, хто цього не має.

...Так і бачиш добродіїв, які поспіхом вибігають із своїх 
котеджів чи поспіхом же виходять із своїх басейнів — на 
поміч тим, хто не має ні того, ані іншого....

Тому чомусь згадується, як на каннському фестивалі— 
1968, у тому ж таки Травні, Клод Лелюш у продовження 
нечуваної тоді слави його «Чоловіка і жінки», у напрямі 
вже слави, ніби ще більш голосної, від імені поспіхом ство-
реної там «Ради режисерсько-акторських і студентсько- 
робітничих депутатів», запропонував — негайно закри-
ти той фестиваль, бо «трудящі маси не мають можливості 
доступу до нього»! То ж якийсь ультрабуржуазний дідок- 
глядач, мететикувавши, що його кровні франки на ультра- 
дорогий фестивальний квиток «гавкнули», заверещав, пе-
ребиваючи кінореволюціонера: демагог! То віддай свою 
яхту робітникам!

Нічого не знаю про статки авторок: ніби-то звичайні 
міські квартири, про басейн теж не знаю. І про яхти теж.

Але те, що одна з них, професор психології, відсунувши 
у бік те, що зазвичай є першозмістом особистого-приват-
ного-індивідуального-«індивідуалістичного» і т. п. існу-
вання, до краю стримано, без будь-якої патетики зробила 
крок убік від академічного життя і вирушила у той бік, 
де пахне зовсім не парфумами, а — людським горем усіх 
його безчисленних жанрів. А друга — подруга дитинства, 
колишня вчителька й активістка Торуньської громади — 
взялася за набір нотаток драматичного життя головної ге-
роїні книги, асистувала подрузі-професорці у пошуку ви-
ходу їхній підопічній з того пекла, до якого ту завела доля.

Хто ж ця ніби Евридіка? Евридіка, яка — сама спуска-
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ється в пекло. Славоміра Анна Грушевска (бо це саме вона 
зробила вчинок, невластивий кабінетній вченій), яка без-
перечно належить до нових генерацій, що вочевидь позбу-
лися будь-яких ідеологічних міражів, вона вже входила в 
життя без згаданих фатаморган «для робітників і селян», 
хоча й застала ще соціалістично-комуністичні часи пе- 
ріоду їхнього «розквіту» та на їхньому зламі.

У деяких підручниках з теології нині читаємо: Бог — 
об’єктивний космічний факт.

Авторка ж напевне знає: капіталізм відтак «так само» 
об’єктивний факт цьогобічного існування. З усіма непоз-
бутими дефектами і самого капіталізму, і самого людсь- 
кого існування.

А що по тому все ж таки робити?! Ну, зрозуміло, не бу-
дувати ж знов барикади, як колись безробітне ліонське 
робітництво, що першими започаткувало повстання «з 
дна»?! Тим більше, що польське робітництво за всю свою 
мученицьку історію вибудувало аж стільки барикад... Ко-
муністичних і інших, навіть антикомуністичних... Стара 
Лодзь. Силезія. По війні — Познань-1956 і далі. Знайо-
мий розповідав, як паризькі та інші такі ж гості-туристи 
роздавали троцкістські летючки робітникам «Солідар-
ності» перших її героїчних часів. Нічого, зрозуміло, не 
вийшло окрім скандалів. Соціалістично-комуністична 
легенда закінчилася. За кінчилася моторошно, і схоже 
тієї хвилі, коли комуністичний прем’єр (до речі, колишній 
соціаліст), почувши про робітничу маніфестацію «на побе-
режжі», одразу гаркнув у слухняну слухавку: «Strzelać». 

Стріляти. У ту юрбу, яка, зрозуміло, не думала ні про 
«котеджі», ні про «басейни», а бодай про кусень хліба.

Такий, власне, останній пароль реального чи там ір- 
реального соціалізму. «Стріляти».

Наша авторка, психолог, зрозуміло, особливо не вдава-
лася до якоїсь мнемоніки довкола наскрізної кризи «со-
ціалістичної ідеї», їй уповні вистачило, що прихід «ідеї 
капіталістичної» аж обрядово-традіційно-вибухово супро-
воджується люмпенізацією, кажучи по-марксистському, 
широких трудових мас. Аж до знайомих обох авторок.
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І ось тут стратегія авторки-психолога, яка прикидаєть-
ся у неї тактикою. Вона твердо знає, що капіталізм повер-
нувся — і напевне, обережні кажучи, надовго... Але вона 
також знає — який саме капіталізм.

На початку того століття соціал-демократ Гільфердінг, 
з огляду на певні новоознаки цього господаря історії, 
назвав його — «організованим капіталізмом». І був за це 
проклятий більшовиками: адже набагато легше перебу-
ватися міфами про «капіталістичну анархію», що її неод-
мінно «соціалістичне планування» винесе за межі історії. 
Ядучий її парадокс: новокапіталістичне планування ви-
тіснило пізньокапіталістичний хаос. «Організований ка-
піталізм» найостаннішого його помолу — схоже, особливо 
жорсткого-нещадного, — взявши на озброєння всю раціо-
налістичну суму цивілізації, облаштував таку «організо-
вану» структуру, таку доцільність у ній, що все не-доціль-
не тут, усе екзистенційно-психологічно і просто фізично 
ослаблене опиняється поза тією грізною структурою, поза 
її василісковою зіницею — і взагалі по той бік будь-якої 
антропологічної норми.

Дивовижної інтелектуальної проникливості польський 
культур-філософ Станіслав Бжозовський (до речі, недов-
гий час літературний секретар автора «На дні») на світан-
ку «організованого капіталізму» кинув таку репліку: су-
часне життя настільки ущільнюється-організується тією 
чи тією доцільністю, що потому воно, схоже, стане просто 
неможливим (Флоренція, 1910-і роки). І от сто років по 
тому... То що має робити наша професорка психології — 
на руїнах кривавого соціалістичного довгобуду і в понурій 
тіні нововавілонських веж, що їх соціальна архітектура, 
як виявляється, не для слабких? Як допомогти тим слаб-
ким? А ось так.

І ніби несподіваний вольт жіночної доброчинності, яка 
взагалі-то має давню — і не дуже успішну історію.

Отож, знову — недавній — Каннський фестиваль: аб-
солютний там кінорекорд турецького фільму за мотивами 
чеховського оповідання «Дружина» («Жена»), написаному 
навіть понад сто років тому, в розпалі тепер уже зовсім 
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забутого російсько-євразійського голоду 1890-х, цієї рома-
новської репетиції прийдешнього уже зовсім тотального 
підкомуністичного голоду 1930-х. Оповідання про тра-
гічну кризу саме жіночної доброчинності — і настільки 
жорстоке, що нетрохи тим спантеличило навіть Толстого.  
У фільмі чеховсько-російські колізії старанно перепові-
дані найзлободеннішою турецькою сучасністю. І — ніби 
нічого не перемінилося: знову те жіночне людинолюбство 
зазнає поразки.

А от у польській книзі зусилля її авторок і водночас ге-
роїнь закінчуються хай ніби і скромними, але очевидни-
ми перемогами.

А як? А ось так.
...Ультраорганізований капіталізм у раціоналістично-

му своєму всеозброєнні неуникно та байдуже продукує 
«соціальні групи» — на краю вже будь-якої їх там соціаль-
ності у книзі. Потрясаюча мізансцена тієї асоціальності у 
книзі. І по-своєму потрясаюча відповідь її авторки-психо-
лога, її однодумок-однодумців (зворушливо-самоіронічна 
їх самоназва — «стадо») тому раціоналізму — у вигляді 
свого, того «стада» раціоналізму.

...Таке враження, що ми, читачі, стаємо свідками світо-
глядного фехтування — ніби і однаковими зброєзасобами 
того герцю: раціональність сучасної цивілізації з одного 
боку, але й ніби і така ж ультраорганізованість з іншого.

Але з одного — то раціональне впорядкування вироб-
ництва, збереження і по тому імплікація виробленого у 
товарне море. Предмета.

А «стадо» має за мету — порятунок людської душі.  
З максимальним використанням ніби тієї ж інтелектуаль-
ної техніки — раціоналізму. Тільки, як бачимо, з вельми 
оберненим ціннісним знаком.

Але як усе це зроблено, поставлено-виконано, продума-
но... Всі способи воднораз і пильного, і делікатного спосте-
реження над тією душею, що заплуталася і в своїх влас-
них, і в довколишніх лабіринтах. Графік, почережність 
цих зусиль-спостережень; розподіл відповідних ролей у 
тому «стаді» — словом, повна карта простору і часу не-
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впинної праці професійного психолога, яка має мужність 
діяти поза стандартами своєї професії, заповзявшись за 
той порятунок.

Така от жіночна інверсія переміни згаданих ціннісних 
знаків — на користь живого. Як говорить один герой Тар-
ковського у його фільмі за Станіславом Лемом: просто, як 
усе геніальне.

І разом з тим знову у рятувальній поведінці «стада», 
у його стратегії і тактиці ми віднаходимо відгомін саме 
великих, основоположних сюжетів тамтешньої цивіліза-
ції. Колись Анджей Вайда в часи ще «Народної Польщі» і 
«Західної Німеччини» знімав свою картину у тій Німеччи-
ні — за «Майстром і Маргаритою». І польська знімальна 
група просто-таки вразила «західних німців» чи не «калі-
графією» своєї роботи, абсолютною її організованістю. І ті 
з подивуванням: «а може то і не поляки?»

Поляки, поляки. Пропонована книга стиха, скромно, 
як і належить польським паням, але резонує стільки ж 
загадковою, скільки й загальновідомою особливістю тієї 
цивілізації. Приміром, найбільш темпераментний у світі 
польський романтизм усіх його виконань, з одного боку. З 
другого, приміром польська (уточнимо: польсько-львівсь- 
ка) логіка, «найбільш логічна» із усіх логік...

І ще одна зворушлива риса тієї жіночної співдружності, 
соціопсихологічної філософії «стада»: інтуїтивне, і не тіль-
ки напевне — розуміння безмірної глибини грізних пара-
доксів «душі» яка спускається у ту глибину, на те «дно», 
потомлене і безжальною цивілізацією, і самою собою, і ще 
чимось... Чим?

Чомусь пригадується: у повоєнній Японії великий Ку-
росава зняв фільм за згаданою горьківською п’єсою, по-
містивши її «дно» у Японію... насамкінець XVII століття. 
І — диво. І не тільки режисерське, а, сказати б, ще й бут-
тєве: все зійшлося у двох відчаях, у двох безнадіях. Тільки 
злодій «Васька Попіл» тут самурай Міфуне, який теж став 
бандитом.

А потім уже в минулому столітті, за хрущовської відли-
ги, в Москву завітав спадкоємець японського імператора. 
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Тому, зрозуміло, пропонують оглянути Кремль і довкола, 
але спадкоємець — своєї: покажіть мені мхатівський спек-
такль «На дні». І коли той спектакль закінчувався, япон-
ський спадкоємець тихенько почав підспівувати пісні- 
каденції п’єси: «Солнце всходит и заходит. А в тюрьме 
моей темно».

А десь через півстоліття той же спадкоємець, а тепер 
імператор, ритуальний поклін цій нації і по тому: відпу-
стіть, більше не можу, не маю сил...

Наша (себто польська) авторка-психолог бере до уваги 
ту загадкову антропологічну глибину людського сходжен-
ня по суспільній вертикалі. Чи то польської городяночки, 
чи от японського імператора. Але, беручи це до уваги, 
вона все ж таки простягує руку тим, хто на тому сходжен-
ні. При цьому пам’ятаючи, що руку, яка годує і навіть 
пестить, можуть, незвідь чому, і вкусити. Теж немала 
проблема доброчинності всіх її історичних формацій (не 
зле тут пригадати згадане оповідання Чехова). «Стадо» 
вдається і до імпровізаційних, і до продуманих ним раціо-
нальних засобів, які мають бодай послабити, скажімо так, 
нетрохи ірраціональний опір свідомості «дна» щодо йому 
помочі.

Нині, на жаль, безпросвітно забутий персонаж пізньо-
го Просвітництва, барон Дежерандо, який на схилку тієї 
епохи ніби спрогнозував появу семіотики, культурної ан-
тропології і т. д. А на схилку свого життя він подав низку 
праць, що у них чітко окреслена семіотика доброчинної 
поведінки, окреслена в намаганні не зачепити бодай ос-
танні залишки гідності тих, хто вже ніби осів і «на дні» 
соціальному, і на дні свого відчаю. Не знаю, чи авторки 
гортали ті давні трактати, але вони, так чи так, подають 
добре розуміння того, що ті трактати містять.

Словом, книга ця, у якийсь дивний спосіб, не обов’яз-
ково спеціально відрефлексований «стадом» (що зовсім не 
поменшує її сильний інтелектуальний інстинкт), у всіх 
своїх сценах і колізіях постає як безнастанне відлуння  
основоположностей, патетично кажучи, християнської ци-
вілізації. Відлуння, яке почуте у цій книзі (ми не випад-
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ково зупинялися на тих чи тих конкретних фактах такої 
акустики). Але хай і почують цю книгу — ті, хто зазвичай 
скеровує свій слух у напрямі, протилежному тому, що ста-
ло першозмістом «стадного» буття.

Річ полягає у тому, що так званий «марксизм» (зро-
зуміло, у його інтелектуальному, а не «одержавленому» 
виконанні) себе до згаданої цивілізації не зараховує. Ну, 
нехай. Хоча великий католицький теолог як у крицю вда-
рив: «Марксизм — остання християнська єресь» (Марітен).

Інше. У так званого «молодого Маркса» є чи не щоден-
никові — принаймні, фрагментарні — нотатки 1844 року. 
Так і названі коментаторами — «Філософсько-економічні 
рукописи» того року. Які впродовж чи не століття залиша-
лися ненадрукованими, у соціалістичних, а потім у кому-
ністичних архівах, віддані там, як пророчо сказав їхній 
автор, «на поталу гризучий критиці мишаток».

Нарешті радяни спохопилися, Бухарін у грудні 1929- го 
у «Правді», друкує їх апологетику, невдовзі самі «руко-
писи» були надруковані, і якщо вірити деяким «гайдег-
герознавцям», великий германський філософ розпочав 
свій світоглядний «переворот» під немалим впливом тієї 
радянської публікації.

Ну, те, що більшовик і націонал-соціаліст (тоді, в ті 
роки) відгукнулися на ті Марксові нотатки, — моторош-
ний гротеск історії. Інше. Прочитайте сьогодні ті «руко-
писи» (адже вони вже надруковані...): Це дивовижне за 
глибиною обрахування всіх головних недуг людського 
«відчуження» — відчуження людини від самої себе. А від-
так ще раз перечитайте книгу Славоміри Грушевської і 
Барбари Шкіль: на кожній сторінці «новели», сповіді, 
репортажі, протоколи і т. д. — чи не всі жанри словесної 
комунікації, — де йдеться про лікування, профілактику, 
усунення тих недуг, що на них зупинився їх суворий сис-
тематик Маркс.

Книга польських авторок, однак, рятує не людство, не 
той чи той окремий його стан, клас і т. д. — вона подає 
конкретну, як тепер іноді кажуть адресну допомогу (що 
є власною розвідкою і розробкою професорки психології) 
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потопаючим у нових морях-нової-кризи, кожному з нас.  
І допомагають дійово.

Подякуємо їм за це. Слов’янські Евридіки, які виводять 
нас із царства мертвих на ще білий світ.

Ще білий, бо саме вони несуть вогонь нам з вами.



Сентенції, що вказують на правду, 
допомагають краще формувати звичаї.

Феофан ПРОКОПОВИЧ

Афоризм — один із найзагадковіших жанрів світового  
 письменства. Ось уже яке тисячоліття він живе на-

прочуд активним життям. І авторським, і читацьким. Змі-
щуються, змінюються, а то й просто зникають ландшафти 
й формації письменства. Виникають нові його течії, стилі, 
манери, але афоризм залишається.

Більше того. Якщо в давніх і взагалі в «досучасних» лі-
тературах афоризм жив, входячи, переважно, у сюжетну 
та іншу архітектуру текстів, то кілька століть тому, на по-
розі так званого Нового часу, він, у багатьох авторських 
випадках ніби виокремився з традиційної «архітектури», 
жанрово емансипувався і зажив цілком самостійним лі-
тературним життям. З’явилася у кожній національній 
літературі — шерега письменників, які спеціалізувалися 
саме в новому жанрі — афористичному.

Відтак в уявній світовій бібліотеці маємо ніби «афори- 
стичну» полицю, що на ній постали, постають і, напевно, 
далі поставатимуть збірки — і навіть грубезні — афо-
ризмів гросмейстерів, просто майстрів чи, принаймні, ен-
тузіастів цього жанру.

Ось, нарешті, на цій полиці з’явилася збірка афоризмів 
українських авторів.

Кожний афоризм кожного із них, зрозуміло, має свій 
суто суверенний зміст і, відповідно, свою художню кон-
струкцію. Але таке необхідне його «самостійництво» не 
тільки викликає, а й передбачає смисловий та стильовий 
зв’язки — з певною «афористичною» сумою. Індивідуально- 
авторською. Національною. Нарешті — світовою... 

Естетична кон’юнктура європейського афоризму за ос-
танні сто з чимось років склалася так, що у ньому чи не 
найбільше поціновується авторська особистість — та ще 
й вкрай гіпертрофована. Власне, відхилення особистості 
від усталеної норми. Аж до повного розриву із загально-
прийнятим. Розриву доволі часто в режимі вже світогляд-

АФОРИЗМ — КОЛИСЬ І СЬОГОДНІ



158 ▶   Афоризм — колись і сьогодні

ного скандалу. Афоризм Ніцше, Уайлда чи, скажімо, на-
віть Карла Крауса — то вже не просто «парадокс», цей, 
загалом, необхідний за своєю синтаксичною чи семан-
тичною ексцентрикою «одяг» певної групи афоризмів. То 
вже, передовсім, — агресивний пароль агресивного егоїз-
му. Який, ніби навперейми, вибігає назустріч тим чи тим 
масовим уявленням. «Потопаючого втопи». «Ти ідеш до 
жінки? То захопи батога!» Шкода, звичайно, розпочинати 
ділову історико-літературну розмову про явище афоризму 
з цих знавіснілих ніцшевських імперативів. Але ми сві-
домо йдемо на це. Щоб на основі рішучої незгоди з остан-
нім віднайти автентичну генезу й функцію цього жанру. 
Власне, його справжню буттєву сутність, що широчезною 
рікою розлилася по всьому світовому письменству. Від 
давніх часів до представлених тут сучасних авторів. Де-
котрі з них чи не дебютанти. Що, зрозуміло, не зайвий раз 
свідчить на користь активного життя жанру. Нагадує про 
тривку й по сьогодні його «біологію».

Тож розпочнемо саме з того, що європейський афоризм 
останньої його генерації — від так званого «кінця віку», 
себто, літературної та іншої субкультури останніх деся-
тиріч XIX ст., до афористичної ж акробатики згаданого 
Карла Крауса чи його «жанрового» послідовника Теодо-
ра Адорно — то, головно, присмерки жанру. Присмерки, 
зазвичай, ефектно освітлені інтелектуальним блиском 
видатних персон тієї «вечірньої» культури. Але, на жаль, 
саме присмерки. І, всупереч славнозвісному гегелівському 
афоризму про «сову Мінерви», яка, мовляв, вилітає саме 
«в присмерках», навряд чи тій «сові» пощастить віднайти 
витоки жанру. 

Давній світанок жанру — ото і є світогляд афоризму.
Структура афоризму — то його історія.
І навпаки...
З огляду на це поки що відсторонімося й від формаль-

них визначень афоризму, що їх так багато у літературних 
словниках та енциклопедіях XX століття. «Афоризм — 
стислий вислів...» Так, афоризм справді має бути стислий. 
Як, зрештою, й епіграма, новела, анекдот і т. ін. Очевид-
но, епітет «стислий» потребує пояснень — і ґрунтовних.

Афоризм, далі повчають енциклопедії, — це ще й певна 
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думка, лаконічно сформульована. Тоді чим він відрізня-
ється від так званого «образу»? Цієї необхідної, обов’язко-
вої клітини будь-якого художнього організму. А надто — 
словесного. Адже не випадково один критик мимохідь 
назвав літературу — «мисленням в образах». Можна спе-
речатися з цією колись дуже популярною дефініцією Віса-
ріона Бєлінського. Її неодноразово спростовували. Але ж 
то неспростовний факт — обов’язкова присутність бодай 
якоїсь думки у навіть найменшій «молекулі» певного лі-
тературного тексту.

Зрештою, до фундаментальної «жанрової» істини неспо-
дівано, попри зовнішню наївність, наближаються ті визна-
чення афоризму, які простодушно вказують на «мудрість».  
Як на невід’ємну його рису.

...1920 року, в Києві, геть поруйнованому війною, 
вийшла друком книга російського педагога німецького 
походження Моріца Міхельсона «Енциклопедія думки». 
Насправді «енциклопедичний» збірник афоризмів. Десь, 
здається, чи не семи народів. Давніх і нових. Пан Міхель-
сон в «Енциклопедії думки» продовжив-завершив бага-
торічні зусилля свого колеги і теж німця Георга Бюхма-
на. Скромний берлінський гімназичний учитель усе своє 
життя поклав на збирання «мудрих думок» чи не з усіх 
сторін літературної карти світу. 1900 року побачило світ 
німецьке (двадцяте!) видання його «Крилатих слів», які 
облетіли весь тогочасний шкільний і, зрозуміло, видавни-
чий світ.

Міхельсон і Бюхман та їхні численні послідовники, з 
їхніми різного обсягу й калібру «Збірниками» з обрядовою 
назвою «У світі мудрих думок» наголошували передовсім 
на присутності в афористичному полі саме «мудрості». 
Здавалося б, та лексема — обрядовий риторичний жест 
упорядників-видавців. Але насправді то і є автентичний 
смисловий та естетичний ключ до афоризму. Абсолютний 
ключ до ядерної структури його змісту, його способу і ви-
слову.

Людина, від самої своєї появи і по цей день, попри всі 
негаразди і катастрофи, відчувала і відчуває дивовижну 
усталеність і облаштованість світобудови. Саме як коло-
сальної будівлі з дивовижною взаємоузгодженістю всіх її 
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складників — рухомих і незворушних, ніби тимчасових і, 
вочевидь, вічних.

Давні міфології і спадкоємні першосвітоглядам релі-
гійні системи поступово зафіксували ту усталеність. Ту 
небесну і земну архітектуру в усій її цілісності, у взаємо-
дії всіх її складових. Це першоосмислення світу залишило 
ніби неозорий, але на диво «структурований» космос від-
повідних уявлень, супровідні їм обрядовість і тексти. Усні, 
а далі й писемні.

Отож, людина перших своїх «свідомих» тисячоліть, по-
ставши перед фактом цілісності світу, — і відтворила її у 
безлічі геніальних словесних формул. Передовсім космо-
логічних. Будь-яка з них, від аж найдавніших до плачу 
Ярославни, дивним чином нагадує нам пізнішу афори- 
стичну літературу.

А проте, порівнюючи давню місткість людської думки 
з її новітнім «лаконічним» оформленням, ми доволі не-
обережно порушуємо ієрархію явищ. Це вже не «давнє» 
нагадує нам про «нове» й «новітнє», а навпаки: новоєвро-
пейський афоризм, у тому вигляді, в якому він кристалі-
зується у Монтеня, Паскаля, Ларошфуко, Лабрюєра чи, 
скажімо, у нашого Касіяна Саковича, їхнього сучасника, 
постає як нескінченно віддалений, вже хоча й «перетво-
рений», але виразний відгомін давніх — дуже давніх — 
світоглядних систем. У тих чи тих знаках, образах, сюже-
тах, темах тощо віддзеркалюється мудра цілісність світу 
нашого. Його мудрість або, кажучи мовою того ж Касіяна 
Саковича, Пре-мудрість. Названа спочатку в «народній», 
а потім і «фаховій» теології — «Софією».

Згадані французькі й український автори — діти ба-
рокової доби. Яка, серед іншого, так полюбляла дзеркала 
і відлуння (улюблений ефект барокової музики). Світ як 
безнастанний процес, що у ньому одне явище віддзерка-
лює інше, відлунює ним... Відповідно і має постати необ-
хідно лаконічний — задля полегшення та й збільшення 
його комунікативності — словесний «протокол» того опосе-
редкування. «Велике дзеркало завжди затьмарює інше». 
«Сни залежать від денних думок». «Не особою гетьман, а 
військом є славний, // Також гетьманом — військо, і доказ 
то явний». Це — саме Касіян Сакович. «Доказ то явний», що 
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тогочасний афоризм якраз переживав свою індивідуалі- 
стично-авторську, сказати б, «персоналізацію».

Різне було в бурхливому житті галичанина Касіяна- 
Калліста Саковича. І ректорство у Києво-Братській, отже, 
православній школі. І, можливо, козацька шабля в моло-
дості. І очевидна світоглядна криза, яка призвела спочат-
ку до прийняття ним унії, а потім — до остаточного пе-
реходу в лоно католицької цивілізації. Сакович помирає 
капеланом у Кракові — якраз напередодні Хмельниччи-
ни. Одне слово, «хто собі який віз, живучи на цьому світі, 
приготував, на такому й буде заведений туди, куди його 
спрямує вирок Божий». І взагалі — «На цьому минущого 
життя бойовиську смерть є найпевнішою, а далі що буде 
після смерті, не питай».

Проте ця барокова українська біографія аніскільки не 
поменшила очевидний Касіянів пафос світу, що у ньому 
має невід’ємне місце певна впорядкованість. Якась, може, 
і не завжди зрозуміла, але абсолютна за своїм характером 
«каузальність». Пафосність, віддзеркалена у згаданих 
афоризмах. Які за своєю семантикою є оформленням тієї 
причинності, впорядкованості і каузальності. 

Барокова людина від Києва до Кадікса, з одного боку, 
переживає всі аж демонічні глибини розколеного, пошма-
тованого антагоністичними пристрастями світу (його, за 
словами великого португальця Камоенса, «дисконцерт»). 
А з другого, тогочасна людина із надзвичайною силою  
відчуває якусь аж грізну гармонію його загальної струк-
тури.

Колись один мемуарист, який пройшов через табірне 
соловецьке пекло, розповідав про свою зустріч там з вели-
ким мислителем о. Павлом Флоренським (до речі, пов’яза-
ним безліччю світоглядних ниток з київською бароковою 
спадщиною). «Знаєте, о. Павло завжди говорив — ніби 
афоризмами». Але ж і шекспірівські діалоги — то теж ніби 
поспіль афоризми. А монологи в шекспірівських комеді-
ях — то таки афористичні водограї. На відміну від моно-
логів у шекспірівських трагедіях — тих страшних афори- 
стичних водоспадів...

Одне слово, XVII століття, мов о. Павло Флоренський, 
говорило афоризмами. Цими коштовними філологічними 
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відламками давньої цілісної істини — Премудрості. Того 
абсолютного Змісту, який, за спостереженнями і переко-
наннями, скажімо так, «досучасної» людини, насичував 
світобудову у всіх її виявах і напрямах.

«Софія» — це давній «портрет» світу, у вигляді ожіноче-
ної персоніфікації його «мудрості». І водночас, вживаючи 
математичний термін, — «алгоритм» цього світу. Відпо-
відно вся сума текстів, витворених під таким світогляд-
ним дахом, так чи так резонує, як колись казали, «софій-
ністю». У кожному своєму знаковому атомі...

Звідси й походить наша новоєвропейська ілюзія — ніби 
суцільної «афористичності» цих текстів. Тоді як насправді 
сучасний афоризм, цей дивовижний витвір світоглядної 
давнини, — у тому чи тому ступені, тій чи тій тонально- 
сті, «просто» відлунює давниною. Якщо вдатися до спеці-
ального терміну сучасної акустики, в афоризмі «ревербе-
рують» (повторюються в режимі послідовного затухання) 
саме «досучасні» начала.

Колись Фрідріх Шиллер, досліджуючи техніку дав-
нього епосу, писав, що часовою першоосновою епосу, го-
ловним часом, є так зване абсолютне минуле (приміром, 
троянська доба в Гомерових епопеях). «Абсолютне мину-
ле» і диктує давньому поетові всі його вартості, сюжети, 
фабули. Сам спосіб виготовлення художньої тканини ла-
тиною — «текст».

Афоризм, як бачимо, теж має власне «абсолютне мину-
ле», своє буттєве «дно», що на нього — й тільки на нього! — 
він опирається. І світоглядно, і художньо. У будь-якому 
«афористичному» випадку (за винятком, зрозуміло, тих, 
хто хвалиться своїм демонізмом, сумнівною близькістю до 
того, що Гайдеггер, слідом за Ернстом Юнґером, колись 
назвав «нульовим меридіаном» сучасного нігілізму).

Без особливих коментарів: у романі-метафорі колумбій-
ця Габріеля Гарсії Маркеса «Сто літ самотності» у малень-
кому креольському містечку раптово вибухає епідемія 
тотального забуття. І тоді мешканці Макондо, рятуючись 
од амнезії, вивісили на головній площі великий плакат із 
написом: «Бог — є!».

Такий напис, у режимі ніби кінематографічної по-
двійної експозиції, і проглядає в кожному афористично-
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му, сказати б, «зображенні», яке теж має потвердити, що 
«Бог — є!».

Зрештою, як уже зазначалося, в «кінці віку», який нез-
рідка прагнув до силуваного кінця багатьох позитивних 
устремлінь і тенденцій попередніх світоглядів, з’явився й 
афоризм, що на ньому, в режимі вже зовсім іншої, метафі-
зично вкрай небезпечної «подвійної експозиції», зловісно 
просвічує щось на кшталт: а «опонент Бога таки є...», «По-
топаючого втопи...»

І все ж таки — чому всі дороги з уявного великого міста 
давніх світоглядів, давньої словесності, а відтак і пись-
менства вели до афоризму? Принаймні, до жанру, котрий 
під цією назвою був конституйований світовою літерату-
рою саме в XVII столітті?

«На все свій час, і година своя кожній справі під небом... 
час розкидати каміння і час каміння громадити» (Книга 
Еклезіастова, 3, 1, 5). Так говорив Проповідник Еклезіаст.

Книга Еклезіастова — одна з найбільших пам’яток дав-
ньої афористичної словесності. Четверте чи третє століття 
до Р. X. Неймовірна напруга попередніх велетенських ре-
лігійних зусиль уже спадає. Адже, напевне, людство не 
може постійно жити на горішніх поверхах буття... Рано чи 
пізно воно таки сходить в його долини.

Але все ж таки треба зберегти бодай частку тих зусиль, 
певну міру його енергії.

Отож, на тогочасному Сході, в дуже великому хроноло-
гічному діапазоні його історії, і випадає у твердий «афо-
ристичний» осад незмірна мудрість того світу. Нагромад-
жена тисячолітнім спогляданням Пре-мудрості. Виникає, 
таким чином, спеціалізована літературна мудрість, яка 
бере початок саме з тієї містичної Пре-мудрості, але вже 
позначена свідомістю, ослабленою рефлексією й історією. 
Постає величезний східний масив такої словесності. Під-
креслено афористичної за головною базовою художньою 
структурою. Хай не ображаються його фахові дослідники, 
але то вже немов «комікси» з грандіозних давніх світогля-
дів. Скажімо, Книга Еклезіастова у великому часі історії 
вже ніби трохи ближче до нас, аніж до Книги Буття... Не 
випадково сучасний нам песимізм безнастанно її цитує.

А проте і Книга Еклезіастова, і вся супровідна їй схід-
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на афористична словесність, попри очевидне пониження 
її онтологічної температури, все ж таки перебуває на тому 
майдані, де колосальними літерами написано: «Бог — є!». 
І на це в нашого сучасника, хоч би як він прикрашав свій 
нігілізм цитатами з Еклезіаста, нема ради. Ні літератур-
ної, ні, тим більше, світоглядно-філософської. Сповнені 
нескінченної космічної меланхолії, давні афоризми вод-
ночас вкрай далекі від такого нині актуального «нульово-
го меридіану». «Бо марнота в численності снів, як і в мар-
ності слів, але ти бійся Бога» (Книга Еклезіастова, 5, 6).

Серед іншого, у Книзі, в якійсь моторошно особистіс-
ній інтонації, загадковим ліричним потоком занесеного 
до наших днів відчаю, сказано про те, що «жінка — гірша 
за смерть». Що «пастка вона, її ж серце — тенета, а руки 
її — то кайдани!.. Хто добрий у Бога — врятований буде 
від неї, а грішного схопить вона!» (7, 26).

А проте тут геть відсутня позиція з позиченого саме з 
цих рядків пізнішого афоризму про «жінку» і необхідний 
«батіг» для неї...

І все ж таки — час розкидати каміння.
Каміння великих світоглядних споруд минулого.
І поступово від них залишаються виокремлені камені- 

афоризми. Лаконічні знаки-сигнали колись розлогих сис-
тем-положень.

Шлях від Книги Буття до Книги Еклезіаста, від попе-
редньої світоглядної гіперсистеми до короткого сигналу- 
афоризму від неї і про неї — модельний і обов’язковий для 
всієї світової історії і відповідно світової культури шлях.

Велике залишається у минулому, але людство зберігає- 
таки пам’ять про нього через афористичну мініатюру...

Власне, мова йде про малодосліджений ще феномен самоо-
рганізації культури, з особливим її компенсаторним механіз-
мом, котрий дає змогу згадані великі втрати великих планів 
цієї культури відшкодувати на диво місткими її формами.

Що ж, це теж «Пре-мудрість» культури в її основопо-
ложних стратегіях. Спрямованих передовсім на збере-
ження людського досвіду. Хай і через таку його ніби пара-
доксальну трансформацію великого в «мале».

При цьому належить звернути увагу на один особли-
вий акомпанемент давнього афоризму. Почасти пробле-
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матизований, а почасти просто втрачений у явищі, скажі-
мо так, афоризму модерного. А надто наближеного до того 
«нульового меридіана».

Знову про агресивне ніцшевське — про «жінку» і «батіг»  
для неї. Адже то, по суті, — агресивне перетворення не 
лише згаданих рядків із Еклезіаста.

«Не вдар жінку навіть квіткою». Це вже — із давньо-
індійських «законів Ману». Манавадхармашастра. Юри-
дичний збірник початку нашої ери. Дві з половиною тися-
чі двовіршів-афоризмів. І кожен з них належало не просто 
пам’ятати, а й виконувати.

Ото і є нині призабута особливість давнього афориз-
му. Який поєднує майстерну мовно-естетичну побудову з 
етичним імперативом. Таким афоризмом не лише милу-
ються, його не тільки цитують — його ще й виконують.

Десять Божих Заповідей у Старому Заповіті. Затим на-
станови Нового Заповіту. І, нарешті, урочиста афористика 
Корану.

Першоістини світу викладені тут у спосіб короткого, 
незрідка аж грізного оклику. І мають вони не просто аб-
страктно-нормативний характер.

Вони вимагають від індивіда точного їх виконання.
Це обов’язково входить до структури давнього афориз-

му. І відповідно давнього буття. Повідомляючи тому й 
тому якості, чи не зовсім відсутні у нашому літературному 
побуті, продукція якого при зустрічі читача з тим чи тим її 
літературним текстом, створеним ніби у наказовий спосіб, 
зовсім не передбачає, щоб читач негайно кинувся викону-
вати імперативи того «тексту»...

Російський поет Тютчев у перших двох славнозвіс-
них рядках свого вірша «Silentium» категорично вимагає 
«мовчання» як абсолютної норми індивідуального буття. 
А проте півжиття цей поет витратив на нескінченні, хай і 
блискучі теревені в аристократичних салонах... І вже зов-
сім не збігається життєвий стиль, скажімо, Шопенгауера,  
цього «дрібного капіталіста, що філософствує» (Томас 
Манн), з понурою «нормативністю» його понурої афорис-
тики... Хочеш — виконуй закладені тут настанови, а хо-
чеш — ні... Сам Шопенгауер, як промовисто свідчать його 
біографи, не хотів...
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Отут і полягає велетенський вододіл поміж давнім і но-
вим світоглядами. І, відповідно, поміж конкретним бут-
тям їхньої афористичної продукції.

І все ж таки слід пам’ятати, що афоризм Нового часу — 
це унікальний в літературі відгомін часу попереднього. 

Отож, Новий час, «розкидавши каміння», почав, на-
решті, і «громадити» його.

1500 року Еразм Роттердамський уклав збірку дав-
ніх, переважно античних, висловів. Уклав у світі, який 
уже хутко ставав «новоєвропейським». Той збірник — 
«Agida» — безсумнівно допоміг, передовсім у XVI столітті, 
становленню новоєвропейської афористики. Серед іншо-
го, допоміг становленню й української афористики, баро-
кова доба якої відлунює тим античним текстам.

То була доба, коли на карті цілісної християнської Єв-
ропи з’явився неуникний візерунок кордонів національ-
них держав. Спочатку Європа, а вже після Французької 
революції і весь світ починає процес повсюдної національ-
ної самоідентифікації.

Виникає, зрештою, світовий концерт підкреслено на- 
ціональних культур.

Сваряться при цьому народи, дуже сваряться. А проте 
в основі тих культур залишається єдиний світоглядний 
канон: прихована, але наскрізно єдина ціннісна система, 
усе ще діє, у підвалинах вже нової історичної будови.

Відповідно, іншими стають історичні доля і функція 
афоризму. Відтак він, за всієї своєї лаконічності, фактич-
но виконує обов’язок попередніх великих світоглядних 
систем. Які, попри всю грандіозність, або ж взагалі зника-
ють, принаймні на європейських обріях, або ж замикають-
ся у конфесійних межах.

От чомусь саме тоді і з’являється європейська фаланга 
майстрів і навіть гросмейстерів афоризму. Фаланга, яка 
ніби наїжачилась «семантичними» списами часто просто- 
таки геніальних висловів.

Приміром, «Думки» Блеза Паскаля.
Свого часу Марсель Пруст пропонував, щоб його сучас-

ник замість ранкової газети знаходив у своїй поштовій 
скриньці ті «Думки». Ці «Думки» виникали у час, коли в 
Європі вже не бракувало газет, хай ще примітивних. Од-
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нак, афоризм саме тоді починає своє смислове протисто-
яння довколишньому часові. Він нагадує про одвічні — 
«не газетні» — цінності в «умовах людського існування» 
(вислів Паскаля з тих «Думок»). 

Ось тут і придалася місткість афоризму. Його підкрес-
лено лаконічний характер. Його «стисла», але вкрай ко-
мунікативна стратегія...

Тож Еразм із Роттердама добре знав, що робив, збира-
ючи і видаючи античні та інші «приказки». Які, врешті, 
зіграли величезну естетичну роль у подальшому станов-
ленні афористичного жанру європейських літератур.

Належить зрозуміти, що в прадавні часи по суті ще не 
було «фольклору» у сучасному розумінні. А була певна  
міфологічно-світоглядна система, яка обіймала рішуче 
весь той чи той людський колектив.

Кажуть, що нібито Арістотель першим почав збира-
ти «приказки». Але насправді культура звернула на них 
увагу доволі пізно. І от уже «Дон Кіхот» — переповнений 
народними приказками. Переважно у Санчовому викла-
ді. Так виникають передумови для зустрічі «авторського» 
афоризму і народної приказки.

Афоризм, обережно кажучи, це за походженням — «ін-
телігентська», «персоналізована» приказка. Тобто приказ-
ка, яка має автора... Характерно, що Еклезіаст чомусь вдає 
з себе царя Соломона, який жив за багато століть до ньо-
го, а творець чи не сучасних Еклезіастові «Законів Ману» 
вдає першолюдину Ману, який, може, взагалі не жив... 
Отож, афоризм — то вже персонально-авторський акт.

А приказка — необхідно імперсональна. Колективний 
інтелектуально-естетичний продукт. Який так само, як і 
афоризм, вказує на найістотніше в «умовах людського іс-
нування». Але вже під обов’язковим кутом тієї колектив-
ної, отже, конкретизованої у якомусь національно-естетич- 
ному напрямі поведінки.

Приказки — дивовижно точне знакове свічадо поведін-
ки тієї національно-естетичної спільноти.

Ось так світовий афоризм, раніше трохи «космополі-
тичний», і познайомився, сказати б, з національним афо-
ризмом. З приказкою. І багацько у неї навчився. 

Власне, національне оформлення європейського афориз-
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му починається саме у могутній «пареміологічній» тіні (па-
реміологія — історія і теорія приказки). Геніальна місткість 
приказки та її обов’язковий «місцевий колорит» (власне, на-
ціональний характер) могутнім диханням наповнює обши-
ри європейського, а потім уже і світового афоризму. Відтак 
афоризм уже постає як явище національних культур.

У збірнику афористичної української культури («Україн-
ська афористика Х–ХХ ст», 2001. — ред.) сто авторів (зрозумі-
ло, доволі умовне число вітчизняних представників жанру: 
насправді їх, на щастя, незрівнянно більше) маніфестують 
весь потенціал, усі особливості і всі можливості афористич-
ного жанру. Від київсько-руської і барокової старовини до 
найзлободеннішої, аж «постмодерністської» сучасності.

Годі у цій велетенській суті шукати якісь спеціаль-
ні — наскрізні характеристики. Український автор вповні 
виявляє тут свою необхідну, природну несхожість з інши-
ми колегами — по національній афористичній академії.  
І чим ближче до сучасності, тим ця несхожість виразніша. 
Перепрошую, трохи аж скандальна у своїх відмінностях.

Проте є в цьому національному афористичному Монбла- 
ні єдине його світоглядне підніжжя, спільне для всіх пред- 
ставлених тут авторів. Від Івана Вишенського до Івана 
Драча. Від Івана Котляревського до Івана Франка. Від 
Климентія Зиновіїва до Оксани Забужко і Євгена Ящен-
ка. Десятки імен. Сотні й сотні афоризмів. За всієї своєї се-
мантичної і синтаксичної розмаїтості вони виконані саме 
у світоглядному полі повсюдного національного переко-
нання у наявності Істини. Ось таки справді перед нами 
книга («Українська афористика Х–ХХ ст», 2001. — ред.), 
що так нагадує той знаменний напис на головному май-
дані маркесівського Макондо «Бог — є!».

...На початку 1912 р. М. Пунін, один із найблискучі-
ших представників петербурзького «срібного віку», зано- 
тував до щоденника: «Пам’ятай же, що нема істини».  
Що ж, якщо істини нема, а є тільки безоглядний людський 
волюнтаризм, який ставить себе на місце істини, то не буде 
і всього іншого! Окрім, зрозуміло, неодмінно жорстких  
сеансів цього волюнтаризму. В одному з яких і загинув 
трагічний автор того теж по-своєму трагічного афоризму.

Автори пропонованого збірника («Українська афорис-
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тика Х–ХХ ст», 2001. — ред.), попри всю свою інколи аж 
гротескну несхожість один на одного, глибоко переконані: 
істина — таки є!

В цьому й полягає, власне, скільки болючий, стільки ж і 
головний нерв цієї книги. Спрямовуючи рішуче всі зусил-
ля її авторів у бік тієї Істини, що її, може, як і праведників 
у апокаліптичному сні Родіона Раскольникова зі «Злочину 
і кари» ніби ніхто ніде й не бачив. Але вони все ж таки — є:

«Іди — і обрій розшириться!» (Дмитро Арсенич).
«Дух часу: послати всіх до чортів і кинутися до Бога»
(Флоріан Боднар).
«Усякий знає: хто солодко живе — той гірко умирає»
(Левко Боровиковський).
«Неправді властиво не стояти на одному місці» (Іван
Вишенський).
«Є каяття, да вороття немає» (Леонід Глібов).
«Заборони релігію — опіумом стане наука» (Володи-
мир Голобородько).
«Де плачуть, там немає вже краси!» (Павло Грабовсь-
кий).
«Прославитись ми можемо тільки смертю» (Олександр
Довженко).
«Замість слухання в собі Vox Dei — прислухування до
змінного Vox populi» (Дмитро Донцов).
«Господи! Як грішно бути завжди праведним!» (Євген
Дудар).
«Відходити вчасно — то теж, що не кажіть, знак бого-
обраності» (Оксана Забужко).
«Легенди бувають правдивіші за історію» (Павло За
гребельний).
«Буде милість твоя зайва, коли суд лукавий» (Семен
Климовський).
«В тьму сонце не перейде» (Михайло Козачинський). 
«Не все в цьому світі є, що може бути» (Георгій Конись-
кий).
«Всі слова уже були чиїмись» (Ліна Костенко).
«У природі нічого не зникає, крім самої природи» (Ан-
дрій Крижанівський).
«Звиклі до темряви сліпнуть від світла» (Андрій Ко-
валь).
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«Шукай у власних глибинах» (Юрій Липа).
«Руїна одного у нас сьогодні потягне за собою руїну
іншого завтра» (В’ячеслав Липинський).
«Не маш любви, не маш згоди» (Іван Мазепа).
«Беріть мене, глибини, бо вас не збагнути» (Іван Мак-
симович).
«Хто має уші — хай слуха! Хто має серце — люби!»
(Олег Ольжич).
«Через каяття — до нових перемог!» (Олександр Пер-
люк).
«Кожна частина Землі є центром Землі» (Лев Силенко).
«З видимого пізнавай невидиме» (Григорій Сковорода).
«Для землі не бажайте позбутися неба» (Мелетій
Смотрицький).
«Якщо болить серце — тобі, друже, поталанило» (Ва-
силь Стус).
«Вміти сказати «ні», коли від тебе вимагають «так»
(Олена Теліга).
«З рук смерті люди дістають безсмертя» (Леся Укра-
їнка).
«Шукай краси, добре шукай! // Вона є все, вона є всю
ди. // Не йди в чужий за нею край, // Найперш найди її
в своїй груди» (Іван Франко).
«Воля до влади — то вічно голодна воля» (Назип Ха- 
мітов).
«Без правди горе!» (Тарас Шевченко).

А спільним знаменником процитованих афоризмів є та-
кий вислів Стефана Яворського: «Мудрість, отже, сильніша у 
світі над силу, // Бо не дасть їй смертельну розрити могилу».

Не забуваймо, що цей, по суті, одностайний світогляд-
ний пароль нашої еліти всіх її часів, поколінь, цехів і на-
прямів, отаке наскрізне її гасло — постали в Україні, що 
її найбільший аристократизм у всі і на всі часи — полягав 
у невимовних стражданнях та катастрофах, чиї страхіт-
ливі параметри ще не обчислила до кінця жодна статис-
тика. Бо її суворо раціональний науковий апарат просто 
розбивається біля підніжжя тієї неозорої і загадкової ірра- 
ціональності, яка час від часу, у режимі якоїсь дияволь-
ської періодичності, оволодівала цією країною. Що ж, 
можна було впасти у відчай. Відкрити ті двері, за якими 
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залишилось, здавалося б, кілька світоглядних кроків до 
того “нульового меридіана”, що на його модерному захід-
ному узбіччі розбилося стільки геніальних воль. Інтелек-
тів. Художніх обдаровань.

Ні!
Фундаментальний висновок, що його зробила Україна 

у своєму афористичному набутку, перебуває, як бачимо, у 
буттєвому полі світового світла. А не на боці його демоніч-
ної альтернативи.

Дуже ризиковано прогнозувати майбутнє. Надто — 
нині. Але, принаймні, оці афоризми, оці іскорки вітчиз-
няної Пре-мудрості, зібрані докупи, можна і треба взяти з 
собою — на дорогу в майбутнє...

І ще одна особливість українського афоризму, яка за-
світилася вже у Котляревського, який перший упритул 
зустрівся з українською народною стихією. І найперше — 
з її гумором.

Гумор української афористики — очевидний, невідпор-
ний, і водночас тримається берега.

Ще Олександр Блок у ті ж часи, коли було сказано- 
написано: «Пам’ятай же, що нема істини!», — з тривогою, 
а то й з відчаєм писав і говорив, що довколишній світ за-
полонила іронія. Нещадна до будь-яких сталих критеріїв 
«умов людського існування». Гумор у цій книзі дуже часто 
винахідливий, іноді аж віртуозний, але у жодному разі не 
збивається до іронії такого типу.

А тим більше у бік її «постмодерного» нащадка — чор-
ного гумору. 

В американця Амброза Бірса, майстра похмурих сен-
тенцій, є збірки афоризмів з промовистими назвами. 
«Словник циніка», «Словник диявола».

Україна не має афористики такого типу. І це, по суті, 
добра ознака. Було б дивно, якби на берегах Дніпра, 
Збруча або ж «зачарованої Десни» хтось би та загаласу-
вав: «Потопаючого втопи» і т. ін. Не той тон, не та країна. 
Україна витратила чи не весь свій Новий час на боротьбу 
з довколишнім середньовіччям. Та ще й у вкрай бруталь-
них його формах і спазмах.

Отож, національного часу на такі ігрища з дияволом 
нема. Має бути достеменно позитивна робота заради май-
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бутнього. Що від нього цю країну знавісніла історія час 
від часу — від лихого до ще гіршого — відлучала. Як це 
робилося — про те можна дізнатися зі специфічної гру-
пи наведених тут афоризмів національно-революційного 
плану і чину. Ті афоризми — то вже, схоже, не так політи-
ка, як крик болю людини, з якої знімають шкіру. А вона, 
скільки може, опирається... Читайте! Думайте!

Та, на жаль, ми не поспішаємо — думати і читати. 
Хоча, загалом, і поспішаємо. Це і зауважив Остап Вишня: 
«Кияни — народ хороший, тільки їм усім дуже ніколи».

Власне, це дуже обережна, але й дуже точна формула 
тієї не лише «київської», а й вселюдської суєти. У якій, 
ніби з диявольської намови, в режимі безнастанного по-
більшення тієї суєти (філософи називають це «відчужен-
ням»), пропадають у непам’ять великі світоглядні страте-
гії, що саме з них колись дебютувала людина як людина.

Але, всупереч тій планетарній і нібито «національній» 
суєті, культура виробила оцей, здавалося, малий свій 
жанр, який, насправді, безперестанку і доволі успішно, 
нагадує про великі завдання і можливості людини.

Комунікативна здатність афоризму дивовижна. На це 
звернув увагу ще Гомер в «Іліаді». «Епеа птероента». Кри-
латі слова.

Саме тому слова, уникаючи зайвого інформаційного га-
ласу, а то й легко долаючи його, перелітають від людини 
до людини. Від народу до народу. І здійснюють свою кому-
нікативно-інформаційну функцію. Зрозуміло, і всередині 
кожного народу.

Тут — українського.
І теж — переконливо.
Колись теорія інформації спробує обрахувати кількісні 

характеристики такої циркуляції.
А проте, все ж таки, в афоризмі головне для його адре-

сата — не тільки прислухатися до відлуння у ньому тих 
чи інших абсолютних сенсів світу цього, а й спрямувати 
саме своє буття назустріч тим сенсам.

Світ буде порятований, якщо слідом за добрим афориз-
мом одразу поставатиме відповідна йому добра читацька, 
власне людська, поведінка.

Почнемо з цієї книги?..



Іван Мазепа — людина унікальної долі. Посмертної 
 передовсім. Починаючи з європейських газет по 

тогочасній сенсації — десь після полтавської баталії — і 
далі, від Вольтера і взагалі Просвітництва аж до роман-
тизму доби його розквіту, світова зіниця зупинилася на 
постаті українського гетьмана. Постаті політика і військо-
вика, який ніби програв...

Але годі обраховувати всі «тексти», як художні, так і «ді-
лові», всі вірші, драми, картини, опери, ба навіть скульпту- 
ри, а з деякого часу і кінофільми, присвячені Мазепі. Або 
принаймні ті, що у них постає гетьман-невдаха.

Насправді світовий інстинкт за тією невдачею, схоже, по-
мітив щось набагато значущіше, аніж військово-політичну  
катастрофу, що нею закінчилася біографія героя тих не-
зліченних «текстів».

Так, катастрофою закінчилася біографія індивідуальна, 
персональна, «видова», але за нею — для всіх авторів «ма-
зепіани» — прозирало щось саме значущіше у ній, аніж 
сама та особистісна біографія: прозирала біографія вже са-
мої країни, самого її народу, самої території цієї країни.

Біографія України.
Коли загалом уже закінчувався згаданий художній ви-

бух довкола українського гетьмана (десь в останні десяти-
річчя тепер уже минулого століття) — у посмертній його 
долі розпочалася нова, відтак суто політична фаза. Ім’я 
Мазепи стає символом-псевдонімом українського, вже суто 
політичного самостійництва, яке саме тоді вочевидь народ-
жувалося. Символом, передовсім, із російськоімперського 
лексикону, із слововжитку переважно урядово офіційного. 
А також офіційної (чи не баченої до того) публіцистики. А 
також масового вже зовсім низового вжитку, який резону-
вав «офіційним». Бо нічим іншим він «резонувати» і не міг.

Залишимо осторонь першопричини романтичного ре-
зонансу довкола Мазепи. Інтерес до нашого гетьмана 
Байрона, Словацького, Лєрмонтова, Ліста і далі і далі 
має бути розглянутий спеціально за допомогою історико- 
літературної і взагалі історико-культурної оптики, давно 
вже добре розробленої.

ДЕЩО ПРО (АНТИ)МАЗЕПИНСЬКУ ЛЕГЕНДУ
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Інше. Саме масовий рефлекс на постать Мазепи тут, 
у колишній російській імперії, а по тому в радянській її 
спадкоємиці. І відтак у спадкоємцях останньої.

У моторошних «Нарисах бурси» Миколи Пом’яловсько-
го (1862–1863) — творі, який ніби завершує «Бурсака» 
Наріжного і «Вія» Гоголя (але вже у підкреслено реалі- 
стичному ключі), — вихованці тієї бурси одне одного обря-
дово ображають іменем «Мазепи». Рішуче нічого не відаю-
чи — не знаючи, що ж стоїть за тим іменем.

Десь через чверть століття з’являється ультрашедевр 
молодого Чехова «Степ». Той степ, вочевидь, перебуває у 
південноукраїнській географії. А частинно і в українсько-
му етнографічному просторі.

І ось уже сваряться поміж собою «підводчики» серед 
того степу.

« — Да что ты ко мне пристал, мазепа? — вспыхнул 
Емельян. — Я тебя трогаю?

— Как ты меня обозвал? — спросил Дымов, выпрямля-
ясь, и глаза его налились кровью. — Как? Я мазепа? Да? 
Так вот же тебе!»

I так далі.
Аж до недавнього інциденту-бійки біля нововідкритого 

пам’ятника Мазепі у Чернігові, біля тамтешнього коле- 
гіуму, до речі, вибудуваного «коштом і працею» (українсь- 
ка барокова формула) саме Івана Степановича, де енту- 
зіастів Мазепи атакували псевдо-соціалісти і такі ж кому-
ністи. І приблизно такими ж словами.

Звідки ж це — у термінах академічної філології, «пейо-
ративне» (себто різко негативне) — значення того власного 
імені, про чиє справжнє значення всі ті народні персонажі 
анічогісінько не знали? Схоже, найкраще на це питання 
мимохіть відповів зновтаки майже наш земляк, напівкия-
нин Олександр Купрін, чия «топіка» чи не на третину роз-
гортається знов-таки в українській географії-етнографії.

Купрінське — з рисами геніальності — оповідання 
«Анафема». Початок 1900-х, а для оповідання — у ті фа-
тальні дні початку XX століття, коли святіший синод від-
лучав «известного миру писателя» від церкви: «церковь не 
считает его своим членом и не может считать доколь он не 
раскается и не восстановит своего общения с ней».
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Лев Толстой, як відомо, не розкаявся, і от герой «Ана-
феми», простодушний диякон-атлет має «анафеметству-
вати» єретика. «Распев был крюковой, не особенно ясный. 
Вообще последование в неделю православия и чин анафе-
матствованья можно видоизменять как угодно. Уже того 
достаточно, что святая церковь знает анафематствованья, 
написанные по специальным поводам: проклятие Иваш-
ке Мазепе, Стеньке Разину, еретику Арию, иконоборцам, 
протопопу Аввакуму и так далее и так далее».

Ось так купрінський о. Олімпій «анафематствовал и от-
лучил от церкви иконоборцев, всех древних еретиков, на-
чиная с Ария, всех держащихся учения Итала, начиная с 
Нила, Константина-Булгарина и Ириника, Варлааама и 
Акиндина, Геронтия и Саака Аргира...» І далі і далі.

Закінчуючи от «Ивашкой Мазепой».
Що його ім’я єдино могла запам’ятати вірно маса вір-

них. Не «Іриніка» ж чи «Геронтія та Саака».
Понад двісті років російська православна церква ана-

феметствувала гетьмана Мазепу, який, як може ніхто в 
тутешній історії, так багацько зробив для православ’я у 
Східній Європі і навіть у Єрусалимі...

А замість подяки йому — та «анафема», яка необхідно- 
неуникно була імплікована у масову свідомість. Як бачи-
мо, серед іншого, за обставинами «синтаксису» імен «ана-
феметствованих», за їхньою антропонімікою, у тій свідо-
мості могло запам’ятатися одне-єдине ім’я...

Зрештою, російський народ, хвала йому, «анафему» 
Степану Разіну не підтримав, уславивши його у своєму 
пісенному фольклорі.

А потім те уславлення підхопило російське красне 
письменство.

Пушкін 1820-х означив Разіна як «единственное поэти- 
ческое лицо в русской истории», створив присвячений 
йому цикл-стилізацію.

А рівно через три роки пушкінська зіниця зупинилася 
на іншому «поетичному» персонажі вже української історії.

Поема «Полтава», з притаманною її автору амбівалент-
ністю прославила- знеславила українського гетьмана.

Сьогоднішня масова «антимазепинська» легенда, м’яко 
кажучи, простодушно посилається саме на ту поему. Влас-
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не, на її кон’юнктурне, щонайпримітивніше квазіхресто-
матійне прочитання.

Ось таке прочитання і ввійшло у масовий — спочатку 
дорадянський, а потім і радянський вжиток. І ось догорає 
у нинішніх «біля пам’ятників» суперечках, у різного роду 
квазіісторичних фейлетонах на сторінках вечірніх газет.

Особливо тих, як колись сказав письменник Набоков, 
які особливо вечірні...

Отож, саме «Полтава» — відносно постаті Мазепи — 
ввійшла у масову свідомість. Уже у вигляді цілісного, ба 
навіть блискуче скомпонованого міфу. Коли і як саме?

Пушкін — російське «наше все» — постав у такій яко-
сті доволі пізно. Десь на схилку XIX століття (власне, в 
хронологічних «околицях» ювілейного його 1898-го року). 
Адже десь відразу по його смерті, писав колись акаде-
мік Олександр Білецький, уряд за допомогою тодішньо-
го МВС директивно намагався облаштувати підписку на 
щойно видане посмертне зібрання творів поета. На це 
майже рідні поетові Новгородщина— Псковщина аж ніяк 
не відгукнулися. «Францужені зиряни», — висловився з 
приводу такого ставлення до Пушкіна палкий його енту-
зіаст Панько Куліш.

А ще 1885-го року якийсь Ногтєв під своїм прізвищем вид-
рукував, здавалося б, вельми відому повість «Пиковая дама»...

А проте десь під кінець того століття Пушкін, у ситуа-
ції вже доволі модерної поліграфії, масового друку, вже 
доволі розлогої системи народних шкіл, входить таки до 
народного вжитку.

Передовсім у вигляді «Руслана і Людмили», кільканад-
цяти віршованих фольклорних стилізацій і от «Полтави». 
Передовсім «антимазепінських» її рядків.

Ось так згадана церковна імплікація у масову свідо-
мість і об’єдналася з «пушкінською».

Десь тоді слівце «мазепинство» і набирає відповідного 
значення.

І на початку 1910-х років добродій Дурново, недавній 
керівник політичної поліції імперії, в особистому мемо-
рандумі на «височайше» ім’я так інтерпретує інше ім’я: у 
випадку війни з Німеччиною гряде всеімперська криза і 
«мазепинское движение в Малороссии, представляющее-
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ся ныне несерьезным, примет совершенно неожиданные 
размеры». Як у воду дивився...

Але повернімося до «Полтави». Вірніше, як Пушкін до 
неї звернувся.

Свого часу видатний мислитель російського зарубіжжя 
Георгій Федотов назвав його — «поетом свободи та імперії».

Точніше не скажеш.
Після поразки декабризму Пушкін 1826-го, як уже зга-

дувалося, прославив Стеньку Разіна, геніального козаць-
кого сепаратиста.

Через два роки він подає двозначний, але ж «лояльний» 
до імперії пейзаж українського сепаратизму. У «Полтаві».

Не стихають довкола неї суто ідеологічні суперечки. «За 
кого», мовляв, тут Пушкін? Річ у тім, що ця поема має, серед 
іншого, ніби невидне, але безсумнівне семантичне «підпілля».

Вийшли на прю два сильні характери. Московський са-
модержець і київсько-батуринський його опонент. Блиску-
ча картина зіткнення імперії, що народжується, і країни, 
котра, в особі її тетрарха, прагне усамостійниться. Мико-
ла Зеров колись зауважив, що Пушкін першим подав ви-
черпний поетичний пароль української самостійності:

Благое время нам приспело,
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы 
Склоняли долго мы главы 
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой 
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой 
Я подымаю на Петра.

Схоже, поетично краще ніхто не виклав політичної 
програми Мазепи.

Тільки ж ці рядки, зрозуміло, не потрапили на сторінки 
дореволюційної шкільної «родной речи». А в радянську епо-
ху вони були зухвало проінтерпретовані-сфальсифіковані.

У 1920-х — на початку 1930-х радянська ідеологія, яка 
тоді навіть заборонила вживання «реакційного білогвар-
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дійського» слівця «родина», до царів та їхніх союзників, 
українських та інших — ставилася відповідно.

«Хмельницкий, Богдан Зиновий Михайлович... преда-
тель и ярый враг восставшего украинского крестьянства» 
(«БCЭ» т. 59, М. 1935, с. 815).

Підписано до друку в лютому того року. А буквально 
через кілька тижнів розпочинається чи не тотальна рес-
таврація російського імперського націоналізму, головних 
його гасел і персон.

З усіма гротесками цієї реставрації. Наприкінці 1930- х 
з’являється абсолютно апологетичний фільм режисера Воло-
димира Петрова, виученика самого Гордона Крега, «Петр І».

Роль Меншикова — «ката України», за несподівано про-
стодушним висловом Івана Ле в одному інтерв’ю кінця 
1960-х, — тут виконав віртуозно славнозвісний тоді Михай-
ло Жаров. А десь через рік він уже знімався в ролі укра-
їнського національного героя — дяка Гаврила у наскрізь 
двозначному «Богдані Хмельницькому» Ігоря Савченка.

Сам же В. Петров 1956-го закінчив у Києві ультрапа-
радний фільм «Триста літ тому...». Що в ньому «маріонет-
кою» Гордона Крега пішов слідами славнозвісної «Переяс-
лавської Ради» Натана Рибака.

Книги, про яку критик-дисидент Аркадій Бєлінков зухвало 
сказав (у радянському друку, 1965-го року): роман, що у ньому 
трохи аж пародійно розповідається про зраду цілого народу... 

Зрозуміло, що у цій бісівській атмосфері пушкінський 
образ Мазепи (не звертатися ж режиму до церковної «ана-
фематственої» риторики) береться на озброєння агітпро-
пом й офіційно тримається аж до літа 1989-го року.

Доки полтавські міліціянти не зустріли на тамтешньо-
му вокзалі приїжджаючих із Москви ентузіастів ювілею 
відомої баталії зі словами: «Хлопці, вертайте додому: 
ваші проблеми треба було раніше, ще у XVIII столітті, 
вирішувати».

Отож, в Україні «офіційна» легенда про Мазепу зазна-
ла очевидної ерозії. Поступаючись місцем іншому його 
образу — у геніальному, але не те що «не-прочитаному», 
а навіть не переглянутому в прокаті фільмі «Молитва за 
гетьмана Мазепу» Юрія Іллєнка. До речі, «не рекомендо-
ваному для перегляду» російським міністерством куль-
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тури. Власне, тамтешнім міністром, нашим земляком на 
ймення Швидкий (чи не псевдонім?!). Отож саме така 
«етіологія» кількасотлітнього «антимазепинського» міфу.

А пора йому таки в архів.
І розпочати процес нейтралізації того міфу, як це не па-

радоксально, слід з уважного, немістифікованого погляду 
на таки ту ж поему «Полтава». «Бездна пространства» пуш-
кінського слова, як висловився про нього Гоголь. У тому 
просторі бачимо і «лояльний» — в імперському значенні — 
портрет старого київсько-батуринського інтригана.

Але бачимо й великого чоловіка, великого мужа силь-
них пристрастей, незмірних амбіцій.

Бачимо могутнього самодержця, який уже виходить, зі 
своєю країною, на світовий кін.

...Але бачимо і чарівну полтавчанку, яка, як і колись 
полтавсько-українська матір Івана Грозного-Лютого, Оле-
на Глинські прагнула лише Любови, була засліплена нею.

І була, по суті, вбита тим велетенським герцем двох 
надхарактерів.

Марія божеволіє.
Рівно через п’ять років Пушкін дуже своєрідно і дуже 

полемічно переписав «Полтаву» у поемі «Мідний верш-
ник». З одного боку, там блиск імперії її звершень, її на-
родів, а з другого — чи не на тому спижево-мирному, над-
людському тлі звичайне людське, звичайна любов, міцна, 
зрештою, мов смерть.

Пушкін закінчив поему восени 1833-го, у Ярополчі, у 
маленькому маєтку великого українського гетьмана До-
рошенка, прадіда його дружини-красуні. Біля гробниці 
того гетьмана.

«Дорошенко, один из героев древней Малороссии, не-
примиримый враг русского владычества» (із пушкінських 
приміток до Полтави).

Належить зрозуміти, отже, що Пушкін з притаманною 
його творчості «катастрофічною динамікою» (вислів вели-
кого пушкініста Юрія Тинянова) ґрунтовно ревізує — піс-
ля «Полтави» і подальшого антипольського циклу — своє 
бачення імперії, її структуру її гіперперсон. 

Десь після «Мідного вершника» він переглядає образ 
Петра. І власноруч перекладає мемуари за походженням 
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французького ландскнехта Моро де Бразе, «бригадира» 
петровського війська, учасника і свідка катастрофічно-
го за своїм наслідком так званого «Прутського походу» 
1711- го року.

Цей передсмертний жест Пушкіна, чи не забутий зов-
сім такою ніби розлогою «наукою» про нього, постає як аб-
солютний реверс «Полтави», як автополеміка поета з нею.

Тут Петро — двійник шведського авантюриста, «шведсь- 
кої приблуди» (Тарас Шевченко). А окрім стратегічної та 
іншої легковажності, яка і призвела до згаданої «прут-
ської» катастрофи, ще й деспот, який слухає головно себе, 
який розпоряджається долями країн і народів, мов піша-
ками на шахівниці.

І жорстоко за це розплачується.
У спогадах Моро де Бразе, виведених по-російському ру-

кою Пушкіна, впадає в око образ молдавського господаря 
Димитрія Кантеміра (дзеркальний двійник Мазепи), який 
переходить зі своїм військом на бік ніби сильнішого монар-
ха, безпросвітно програє й у відчаї вдається до еміграції...

Тільки у Радянському Союзі, на відміну від Мазепи, 
цей «молдавський Мазепа» був удостоєний державної 
апологетики всіх її рівнів (фільм «Димитрий Кантемир», 
який вийшов 1974-го року, такого фатального для всієї 
художньої та інтелектуальної України; за словами Івана 
Дзюби, тоді навіть деякий інтерес тут до Мазепи юридич-
но кваліфікувався як «антирадянська агітація»).

Взагалі тема пізнього Пушкіна, його справді очевидний 
перехід від «імперського» до «конфедеративного», його но-
вий приязний інтерес до Міцкевича і самої польської долі, 
інтерес до «Історії русів», що її він почав друкувати у своєму 
«Современнику» з апологетичною передмовою, його стри-
мана, але так само очевидна ревізія постаті Петра, де над-
людське нищить людське — то справді грандіозна науково 
коректно-перспективна тема «науки про Пушкіна».

Уже вільної від будь-якої кон’юнктури.
А нам належить поштиво згадати невдатно, але все ж 

таки носія нашого унікального історичного шансу почат-
ку XVIII століття. ,

...На початку століття XXI з усіма його особливостями 
довкола цього шансу.



Новоукраїнська політична культура, як відомо, роз- 
 починається з «Історії русів», що в них має місце 

національно-самокритичне порівняння українського про-
столюду («народу тутешнього») з «дикими Американцями», 
власне, з північноамериканськими індіанцями. Різкість 
цього тропу зумовлена передусім прикрістю, що її анонім-
ний автор-автономіст відчуває, спостерігаючи політичний 
примітив народно-масової поведінки Мазепиної доби: внас-
лідок елементарної ксенофобії цей простолюд зустрічає 
коректних зайшлих шведів, своїх можливих стратегічних 
союзників, жорстокою партизанкою, за поганою історичною 
традицією терплячи при цьому московські здирства.

Такий-от невеселий дебют української «американісти-
ки», який, однак, мав продовження, за своїм історичним 
характером більш оптимістичне, — продовження, безпо-
середньо пов’язане з патріотичним кланом Полетик, що 
їм історіографічна традиція приписує, і дедалі перекон-
ливіше, авторство «Історії русів».

Саме з цього клану і походить перший фаховий аме-
риканіст у російській імперії, багаторічний амбасадор її у 
Філадельфії (з листопада 1817 р.) Петро Полетика, який 
затим упродовж десятирічь створював стримано-приязні 
літературні портрети молодої американської демократії.

Реконструюючи політичну й літературну поведінку 
Петра Полетики, передовсім належить звернути увагу 
на те, що виходець із українсько-новгород-сіверського 
аристократичного середовища, котре просто-таки орга-
нічно не приймало будь-який деспотично-бюрократичний 
патронат, обрав для своєї дипломатичної кар’єри єдину 
демократичну країну тогочасного світу. На шляху згада-
ної реконструкції певне значення має зафіксована росій-
ською мемуаристикою усна історична новела Полетики: 
прегарний оповідач, він блискуче ототожнив у ній пара-
ноїдальну реакцію Павла Романова і так само нещадну 
революційно-плебейську тиранію Омеляна Пугачова. Що 
ж, звідавши ці стихії-двійники російської історії — тіль-

ДО УКРАЇНСЬКОГО ПОРТРЕТА АМЕРИКИ.
ПОПЕРЕДНІ НОТАТКИ
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ки й залишалося, що на легітимно-дипломатичній основі 
виемігрувати до Сполучених Штатів Америки...

«Латентно», у глибині своєї своєрідної долі, Петро По-
летика — перший тамтешній український емігрант.

Вельми характерно, що влітку–1955, під час першої, 
такої короткої паузи у «холодній війні», в атмосфері так 
званого «духу Женеви», де зустрілися радянські й захід-
ні лідери, радянська преса, блискавично «перебудував-
шись», серед іншого, гречно пригадала американофіль-
ську літературну спадщину Полетики. І, серед іншого, 
гарантувала його високу інтелектуальну репутацію тим, 
що він був — «другом Пушкіна».

Справді, у своєму щоденнику від 26 травня 1834 р. 
Пушкін записав: «Я очень люблю Полетику».

А проте Пушкін, люблячи свого колегу по «Колегії іно-
земних справ», колишнього «посланника» у США, водно-
час не любив американську демократію.

Саме в ті роки він познайомився з однією із найбільш 
глибоких у всьому ноосферному часі книг — з «Демо-
кратією в Америці» графа Олексія де Токвіля, що у ній 
французький автор подав справді геніальний на своєю 
морфологією ландшафт молодої цивілізації. І Пушкін, 
спираючись на певні спостереження Токвіля, у специфіч-
ному стані своїх тогочасних аристократичних галюцина-
цій, за його словами, «с изумлением» побачив демократію 
«у всьому її кінізмі» (тобто «цинізмі»).

Дивовижна книга Токвіля — то справді амбівалент-
ний твір, що майстерно-діалектично спрямовує читацьку 
зіницю у бік рішуче всіх «валентностей» демократії — і 
позитивних, і негативних (серед іншого сьогодні особливо 
впадає в око вже зовсім несподіваний для того часу про-
гноз щодо появи масової культури). І російська традиція 
від Пушкіна — і затим Герцена — аж до Костянтина Ле-
онтьєва і Миколи Бердяєва обирає потенційно «антиаме-
риканську» спрямованість «Демократії в Америці». Росій-
ська антизахідна аристократично-консервативна утопія 
минулого століття, яка у столітті нинішньому з такою 
демонічною невимушеністю трансформувалася в утопію 
радикально-плебейську, саме починаючи з Пушкіна, зо-
середилася передусім на дефектах демократії, спеціально 
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американської (серед іншого, нагадаємо виразно анти- 
американський ідеологічний акцент у романістиці Досто-
євського, яка подекуди також резонує на кінну Токвіля).

Український же аристократ, за своїм світоглядним і 
власне родоводом із того «гуртка», у якому визрів ембріон 
української національної самоідентичності і суверенності, 
на різку відміну від своїх петербурзьких співрозмовників, 
обрав саме демократію-в-Америці (поза своєю фаховою 
оцінкою «Демократії в Америці», що до неї Полетика міг 
мати саме фахові претензії).

Так одразу ж характерно і розійшлися шляхи українсь- 
кої і російської «американістик».

Подальша українська трансформація «аристократич-
ного» в «демократичне» світоглядно мало що тут перемі-
нила, хоча із минулого століття доноситься не гак уже й 
багато українських сигналів-рефлексів на північноамери-
канський феномен.

Проте всі вони — саме «сигнальні». У підкреслено ав-
тобіографічному «Художнику», написаному Шевченком 
1855-го року, його навчитель Карл Брюллов читає вголос 
белетризовану біографію Колумба, написану Вашингто-
ном Ірвінгом. Наступного 1856-го Шевченко починає пра-
цювати над повістю «Прогулка с удовольствием и не без 
морали», що в ній автор-«Дармограй» називає «великим» 
Веньяміна Франкліна, цю абсолютно емблематичну фігу-
ру американської цивілізації і американської ж демокра-
тії. Закінчивши 1857-го першу редакцію повісті, поет десь 
у грудні гою року працює над «Юродивим», що у ньому 
система тих шевченківських американських паролів за-
микається-закінчується різьбленими на мармурі націо-
нальної пам’яті рядками:

Чи діждемось ми Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось таки колись.

Ті рядки, скріплені ще більш емблематичним амери-
канським антропонімом, уже зовсім абсолютним іменем 
у семантиці світової демократії, належать до найвиразні-
ших у всій системі Шевченкової революційно-національ-
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ної есхатології, у всій багатій гамі поетового чекання і 
очікування радикальних перемін у людській долі — і інди-
відуальній, і національно-колективній, і антропологічно- 
всесвітній.

Відтак українська національна ідея і починає резону-
вати тими суспільними конкретностями, що їх символіч-
но містило ім’я Вашингтона, до посилань на уроки амери-
канської демократа у М. Грушевського — аж до проектів 
«арендного фермерства» у самостійництві М. Міхновсько-
го, і до пізнішого вже донцовського проекту «фермерської 
України» як політичного двійника північноамериканської 
«фермерської республіки» (чи не єдиний тоді донцовський 
реверанс у бік ненависних йому «демократій»).

Сама ж послідовність ІІІевченкових американських 
алюзій вельми логічно завершилася подією характерною 
і зворушливою, але вже власне позалітературною — у ви-
гляді дружби з трагіком-негром Олдріджем, — подією,  
яка особливим чином підкреслює щонайпруженіший 
«аболіціонізм» українського поета тих років, періоду, по-
значеного згаданим есхатологічним чеканням «Апостола» 
«правди і науки».

При цьому термін «аболіціонізм» ми вживаємо зовсім 
не в метафоричному значенні: по смерті царя Миколи раб-
ство в південних платах заатлантичної демократії стало у 
слововжитку російської опозиції підцензурним псевдоні-
мом рабства російського (можна пригадати образки того 
«південного» рабства у книзі ліберально-консервативного 
публіциста Олександра Лакієра — які вочевидь кореспон- 
дували з «вітчизняними» картинами). 

А проте — у зв’язку з українською «американісти-
кою» — справа не лише в тих обрядових тоді паралелях 
поміж «двома» рабствами, паралелях, що їх на початку 
1860-х риторично-ефектно завершив молодий Антонович, 
який своє активне українофільство, свою емансипацію від 
сполонізованого шляхетською середовища схарактеризу-
вав таким чином: у Сполучених Штатах Америки він ого-
лосив би себе негром.

Отож 1852-го року Гарріет Бічер-Стоу, донька, сестра 
і дружина теологів-протестантів, написала книгу, котра 
одразу ж стала світовим бестселером і назавжди постала 
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на полиці християнсько-літературної класики («Хатина 
дядька Тома»).

1857-го в Петербурзі (рівно за рік до того, як тоді ще на-
півліберальний-напіврадикальний некрасовський «Сов- 
ременник» надішле своїм субскрибентам російський пере-
клад великого аболіціоністського роману) вийшли народ-
ні оповідання Марка Вовчка, що їхній тогочасний читаць-
кий резонанс сьогодні вже годі уявити.

Радикал Добролюбов, консерватор Леонтьєв, ліберал 
Тургенєв — усі вони одностайно підтримали українську 
аболіціоністську кінну (останній власноруч переклав її 
наступного 1858 року).

Відомо, що літературним зразком чи не для всіх тодіш- 
ніх жіночих дебютів була проза Жорж Занд із її каноніч- 
ним образом героїні-еготистки, прообразом-праматір’ю су-
часної «феміністки». Марія Вілінська-Маркович у своєму 
особистому побуті має «романтичні» епізоди, ніби позиче-
ні з романів Жорж Занд. Письменниця ж Марко Вовчок 
у своєму дебюті опікується зовсім іншими проблемами, 
гранично наближеними до місіонерського роману Бічер- 
Стоу, який, напевне, став головною етично-літературною 
моделлю «Народних оповідань». Шевченків вірш «Марку 
Вовчку», написаний у лютому 1859 після особистого зна-
йомства з нею поета — з його християнсько-протестант-
ським пафосом «обличителя жестоких людей неситих» 
ніби завершує світоглядно й естетично всю тогочасну або-
ліціоністську суму української літератури, яка приховано 
рефлексує на власне «аболіціонізм» — як власне північно-
американське явище, що якраз уходило тоді в щонайглиб-
ший конфлікт з американським же Півднем.

У 1870-х рр. постає, сказати б, «практична» українська 
«американістика», пов’язана з доволі частими виправами 
українських радикалів до США — подалі від імперської 
політичної поліції, ближче до республіканських свобод. 
«Американістику» цю започаткував ієродиякон Агапій 
(Андрій Гончаренко), — перший українець, який за умов 
реакції 1860-х «обрав свободу», назавжди від’їхавши до 
Америки — спочатку до Нью-Йорка, затим у Сан-Фран-
циско (а потім, схоже, навіть до Аляски). Гончаренко ви-
давав у США російську за українську пресу ліворадикаль-
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ного характеру, знайомив англомовного читача з різного 
роду українським (зокрема шевченківським) матеріалом. 
Ця екзотична постать піонера української еміграції у 
США відкриває цілу низку-галерею тимчасових і навіч-
них українських гостей американської демократії. (Серед 
них, зокрема, Володимир Дебагорій-Мокрієвич, майбут-
ній «драгомановець», та інші українські так звані «бунта-
рі», — саме так на тогочасному революційному жаргоні 
звалися українські народники-радикали, що їх узагаль-
нений образ невдовзі постав у повісті молодого Панаса 
Мирного «Лихі люди» («Товариші») — Жук, 1877 р ).

Люди такого тину з їхньою «артільною» соціалістичною 
міфологією здебільшого не вписувалися в підкреслено 
«манчестерський» — індивідуалістський — стиль північ-
ноамериканської цивілізації, що од її підмурівків відска-
кували геть усі колективістські фантазми тієї міфології 
(нещаслива доля кількох відповідних проектів, що в їх 
здійсненні — а радше у їхній катастрофі — брали актив-
ну участь і українські радикали: крах «комуни» Миколи 
Чайковського та ін.). Мемуаристика і епістолографія цієї 
генерації переповнена скаргами на той «стиль», елегійни-
ми розповідями про ті катастрофи. (Схоже на те, що драма 
Лесі Українки «У пущі» (1909), серед іншого, відгукнулася 
у загальній своїй тональності на те розчарування укра- 
їнської радикальної демократії...).

А тим часом в умовах стрімкої і воднораз трагічної де-
мократизації світу — романо-германського після 1848 р., 
євразійського після 1861 р., — європейської демократи-
зації, яка драматично запізнювалася у порівнянні з тією 
уже доволі розвиненою, цілком інституалізованою лібе-
ральною демократією, ніби гойднулися світові демогра-
фічні терези, — і розпочалося нове «велике переселення 
народів», — власне, гак званих «нижчих» їх «класів» — із 
Європи у здалеку спасенне суспільне поле тієї демократії.

Грандіозна економічна еміграція, що нею так пере-
вантажений корабель світової історії останньої третини 
XIX — початку XX ст., розгорталася за дуже різних кон-
кретно-національних умов і передумов.

Скажімо, невдовзі після Рісорджіменту пів-Італії, роз-
чарувавшись у його наслідках, голосує проти них не на 
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парламентських і місцевих виборах, а квитками на про- 
іржавлені пароплави, на яких чи не половина свіжоство-
реної нації дісталася затим до Нью-Йорка. Щось схоже, 
тільки вже не в таких катастрофічних масштабах, відбу-
валося в Німеччині та деяких скандинавських країнах. 
Пів-Ірландії полишає, зрозуміло, не національну дер-
жавність, а надію на неї (порівняймо ситуацію польської 
еміграції, де так само виразно переплелося економічне з 
політичним).

Українська еміграція, що її кілька «тоталітарних» де-
сятків років тому київські аналітики-у-цивільному назва-
ли «трудовою», це було щось іншого.

Не могло бути італійсько-німецько-скандинавського 
розчарування.

Не було могутнього ірландського чи польського полі-
тичного інстинкту.

Був могутній інстинкт до елементарного біологічного 
виживання, що до нього шанси українського етносу в ту 
добу, після 1848-61 р., чи не остаточно ототожненого іс-
торією з селянством, на території двох хронічно кризових 
імперій катастрофічно поменшали.

Отож, Іван Макогон із Заліщиків прибуває в Колора-
до — в 1860-х. (Десь 1872 р. родина Миколи Морозовича 
із Золочівщини прибуває до Бразилії).

Із цих ніби вже міфологічних постатей і розпочина-
ється заатлантична драма «трудової еміграції». Драма її 
трудового вростання, фізичного і морального вкорінення 
у чужу, безжально-динамічну цивілізацію.

Ми не маємо досконалого наукового соціологічно-психо- 
логічного протоколу цього вкорінення, академічного про-
токолу, що його перед першою світовою війною створив 
для північноамериканської «полонії» геніальний Ф. Зна-
нецький. Не маємо і національного трагічного, але мор-
фологічно дотепного аналізу селянського листовного моря, 
що вихлюпнулося через океан на мадярську батьківщину, 
аналізу, нещодавно проведеного угорськими дослідника-
ми. Маємо проте, поряд з новелістикою Василя Стефаника, 
з її безконечно трагічною семантикою селянського від’їзду 
до Америки, художнє ж свідчення селянського туди в’їзду, 
генеральну його семантику з рисами геніальності.



188 ▶   До українського портрета Америки. Попередні нотатки

Йдетъся про повість Володимира Короленка «Без язи-
ка» (1895; друга редакція — 1902) (за ангорською жанро-
вою дефініцією — оповідання).

Свого часу «свідомі українці» від Олени Пчілки до 
Миколи Міхновського (останній Короленкові під час їх-
ньої петербурзької зустрічі сказав: «я ренегатам руки не 
подаю...») дорікали російському письменникові за його 
«російськомовність», забуваючи про те, що його проза уні-
кальним чином зафіксувала певні виміри українського 
життя упродовж двох його століть — виміри, що з тих чи 
тих причин залишилися поза тематичними межами укра-
їнського письменства.

«Без язика» — твір саме такого піну. «Енциклопедія 
українознавства» просто і точно зауважує з приводу зга-
даного українсько-селянського в’їзду до Америки: «Серед 
емігрантів 1880–1900-х р. не було інтелігентських профе-
сій». Отож, не було відповідних фіксацій того в’їзду, його 
інтелектуальних чи художніх узагальнень. Українська 
література ще не встигла від’їхати до США — для польо-
вих, урбанічних та інших досліджень над драмою появи 
там галицького і от волинського, як у короленківській по-
вісті, селянина. Це зробив саме Короленко, який посеред 
літа 1893-го від’їхав до Америки — на Всесвітню виставку 
в Чикаго, зрозуміло, через Нью-Йорк, «не схожий ні на 
одне місто, бачене нами до цього часу» (із листа до дру-
жини від 2/14 серпня 1893 р.). Повість-оповідання «Без 
язика», що з’явилася два роки потому, з етнографічною 
достеменністю віддає все сум’яття українсько-селянської 
свідомості і поведінки, ввергнутих у те місто і його гран-
діозне «довкілля». «Без язика» — єдиний у всій слов’ян-
ській літературній системі пам’ятник тому сум’яттю, його 
точний художній протокол, що сьогодні з його допомогою 
можна реконструювати безконечно трагічну зустріч двох 
антисвітів, травму народження української еміграції, її 
вимушеного вростання у чуже підґрунтя.

І найцікавіше-найхарактерніше те, що, немов, прогно-
зуючи подальшу, ба навіть віддалену долю української 
діаспори у заатлантичній цивілізації, підкреслено реалі- 
стична сага про нелегку ініціацію в ту цивілізацію укра-
їнського селянина Матвія Лозинського, волиняка з тих 
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національно маркантних місць, де «горбаті відроги Кар-
патських гір переходять у болотисті рівнини Полісся», за-
кінчується попри все «хепі-ендом», принаймні натяком на 
героєву перемогу над своєю безязикістю-безпорадністю.

Російська критика вельми стримано зустріла Коро-
ленкове оповідання, поцінувавши в ньому головно ніби 
викривального характеру зображення «казових сторін 
американської цивілізації’, що прикривають її справжню 
ціну».

Справжня ж ціна цієї книжки — у своєрідному узагаль-
ненні минулостолітньої української «американістики».  
В «оповіданні», фігурально кажучи, зустрілися «Полети-
ка» і «Народні оповідання», українсько-інтелігентська ві-
зія США передусім як демократичної альтернативи Ста-
рому, — надто старому — світові й тієї етнопсихології, що 
була покладена в основу «аболіціоністської» прози Марка 
Вовчка.

Свого часу, аналізуючи цю прозу, надзірний надре-
акціонер Леонтьєв попереджував про «казковий» харак-
тер її ніби-то елементарності, тоді як насправді «Народні 
оповідання» вибудувані на естетично-витонченій оптиці 
«точки зору» (термін Леонтьєва) «знизу вгору» — наївної 
свідомості на не-наївні колізії світу цього. «Без язика» — 
то ніби продовження тієї «оптичної позиції» у складному 
поєднанні з «Токвілем», зі знанням усієї складної амери-
канської структури.

На зламі століть розпочинається драма самоідентифі-
кації у середовищі української еміграції — самоідентифі-
кації етнічної, конфесійної і т. п., що необхідно вимагало 
виразного національного рефлексу на довколишній аме-
риканський світ.

То був один напрям вітчизняної американістики — 
суто прагматичний. Він не залишив свого «Короленка», 
проте залишив доволі помітний слід у тамтешній молодій 
українській періодиці, у конфесійній творчості і т. д.

А саме тим часом в українській літературі постає інша, 
надзвичайно цікава візія американської цивілізації — у її 
первісних протестантсько-пуританських витоках.

Драма Лесі Українки «У пущі» характерним чином пи-
салася впродовж чи не дванадцяти років — ніби загадкова 
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обставина з огляду на звичайно непересічну продуктив-
ність письменниці, яка «Лісову пісню» написала за два-
надцять днів. Власне, робота над драмою — від задуму до 
журнальної публікації — супроводжує чи не весь творчий 
шлях Лесі Українки від самого його початку до початку 
1910-х р. (драма з’явилася друком 1910 року).

Художній «довгобуд» Лесі Українки — необхідне похідне 
від її постійного і стійкого художницького опору надмірній 
суспільній «завербованості» літератури, тому її — переду-
сім політичному — «ангажементові», котрий був тогочас-
ним твердим, до деспотичності, правилом. У довгому ви-
падку написання згаданої драми тривала хронологія його 
постає ідеологією — ідеологією того багаторічного опору.

Отож, якщо в епоху «Історії русів» ішлося про політич-
ну автономію, то віднині — вже й про автономію естетич-
ну, доти па Україні взагалі не бачену. У цьому розумінні 
«У пущі», поряд з численними, добре проробленими ран-
ньоамериканськими реаліями, то справді «перевдягнена 
українська дійсність», як свого часу Л. Старицька-Чер-
няхівська схарактеризувала театр Лесі України, — влас-
не, той новонароджений і ще не усталений, навіть по цей 
день, феномен тієї «дійсності» (йдеться саме про перші 
спалахи українських естетично-автономних настроїв у 
1900-х — 1910-х р).

Драма «У пущі», таким чином, це драма свободи — вже 
не в політичному, а екзистенційному її значенні, транс- 
крибованому тут авторкою через проблему свободи мис-
тецької.

І тут впадає в око надзвичайна виразність культуроло-
гічної інтуїції Лесі Українки, сказати б, евристична сила 
її культур-філософського інстинкту.

Адже саму проблему свободи — у всьому її можливо-
му діапазоні, від «свободи совісті» до «свобод політичних» 
(і відповідно свободу мистця) — у новоєвропейський світ 
унесло, по суті, протестанство. Новий Час саме з Рефор-
мації вибудував доктрини та інститути свободи — і Леся 
Українка обирає місцем дії своєї драми найбільш ради-
кальну ділянку тієї доктрини, пуританський Новий світ, 
ще задовго до її інституалізації — у вигляді американської 
революції. «У пущі» — то система парадоксів свободи, за 
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якими вона ніби несподівано обертається несвободою, 
драматизовані роздуми про художницьку долю в контек-
сті такої свободи, у діапазоні цих парадоксів (у зв’язку з 
цим особливе значення має те, що до «американістики» 
Лесі Українки долучається і її бачення — у ретроспекціях 
героїв — тієї Венеції, де ще палахкотіли останні ренесан-
сні воші).

Останнє десятиріччя творчого шляху Лесі Українки, се-
ред іншого, розгортається під знаком якнайнапруженіших 
її роздумів про можливе майбутнє демократії, — «сили на-
родної» («що постане на місті порожньому того світу, що ти 
розіб’єш?»). На відміну від обрядового оптимізму тогочас-
ного радикалізму й лібералізму письменниця не цураєть-
ся і песимістичної версії щодо цього майбутнього, наданих 
парадоксів свободи, характерно досліджуючи їх... у Маса-
чузеті, котрий у географії світового лібералізму посідає чи 
не провідне місце (аж до наших днів).

Твір Лесі Українки — то ніби драматизований укра-
їнський відповідник Токвілевої «Демократії в Америці» 
(знайомство письменниці з цим шедевром європейської 
«американістики» не підлягає сумніву, але підлягає де-
тальнішому розгляду, — серед іншого, й у зв’язку з мож-
ливим тут інтелектуальним посередництвом Михайла 
Драгоманова, «федеративізм» якого просто-таки резонує 
острахами де Токвіля перед адміністративно-бюрократич-
ною патологією «централізму» чи не всіх його політичних 
та історичних кольорів і відтінків).

Отож, «У пущі» — то світоглядно найглибше завер-
шення української “американістики”»-ХІХ, споглядання 
самих основ північноамериканської цивілізації — у тве-
резому, різкому світлі розуміння, що ні світовому, ані на-
ціональному розвитку-XX не уникнути зустрічі з цими 
основами.

А тим історичним часом мала місце ще одна, стільки 
ж безпосередня, скільки її опосередкована зустріч Украї-
ни і США — опосередкована еміграцією туди величезної 
маси українського єврейства, еміграцією, яка розпочина-
ється після погромної весни 1881 р. і зриває до тієї часової 
межі, що символічно означена травневими похоронами 
Шолом-Алейхема у Брукліні 1916-го року.



192 ▶   До українського портрета Америки. Попередні нотатки

Зрозуміло, що в українсько-єврейській візії США була 
зовсім інша генеза й оптика, зовсім інша ідеологічна струк-
тура. Якщо, сказані б, «американський спосіб життя» був 
абсолютно неприйнятним для Росії — і консервативної, 
і радикальної, як це засвідчує тамтешня дореволюційна 
рецепція США від Пушкіна до Горького (здається, у всій її 
літературі знайшовся лише один того «способу» симпатик- 
мемуарист — ліберал Павло Мілюков...), якщо цей спосіб 
спочатку постав моторошним сфінксом для української  
селянсько-патріархальної еміграції, то для українського 
єврейства, з огляду на його особливо драматичну істо-
ричну долю, він став підґрунтям для специфічної оптимі-
стичної міфології, «південноросійського», а власне укра- 
їнсько-єврейського деривату «американської мрії».

Належить сказати одверто, без будь-яких сентиментів 
і ресантиментів, що поява у США неозорої людської суми, 
травмованої кількасотлітнім міжетнічним відчуженням, 
вочевидь не сприяла власне українсько-американській 
зустрічі. Навряд чи із трьохсот тисяч тих, хто проводжав 
Шолом-Алейхема в останню його путь, більшість, на від-
міну від співця «Касрилівки» і «Єгупця», належала до 
симпатиків України.

Подальші катастрофічні події лише посилювали ту 
антиукраїнську міфологію, яка незрідка й агресивно вхо-
дила до міфології загальноамериканської: аж до скан-
дальних рядків із бестселера Леона ІОріса «Ексодус» про 
становлення держави Ізраїль — про те, що «київські єв-
реї були розстріляні у Бабиному Яру під аплодисменти 
українців, які юрмилися довкола урвища». Здається, в 
останніх виданнях роману ці рядки вилучені, а проте імп-
ліцитно вони в тій міфології залишаються й досі. Що ж, 
цю ситуацію вповні спрогнозував Короленко — саме тоді 
коли збирав матеріали для згаданого «оповідання»: «...мы 
рассеяли по свету целые толпы раздраженных людей, ко-
торые разносят с собой вражду и непримиримую обиду...» 
(із листа до дружини із Вудбайка — єврейської колонії у 
штаті Нью-Джерсі від 31. 8. / 12. 9. 1893 р.).

А втім, починаючи з лютого-1917, США в особі тамтеш-
нього президента-мораліста Вудро Вільсона з його саме 
морально-риторичним, підкреслено протестантським па-
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фосом невід’ємного права кожного народу на національ-
но-політичне самовизначення, нарешті ввійшли у доволі 
дійовий діалог якщо не з самою Україною, то принаймні 
з «українським питанням». Так розпочалося американсь- 
ке «українознавство» — у площині суто прагматичній, 
пов’язаній виключно з тодішньою і подальшою світовою 
політичною кон’юнктурою, що у ній те «питання», мов ге-
раклітів вогонь, мірою спалахувало, мірою погасало. По-
при всі свої драматичні стратегічні помилки, народжена 
тією кон’юнктурою американська українська політика 
тієї генерації закінчилася 1945-го — історично перспек-
тивним для України ялтинським рішенням президента 
Ф. Д. Рузвельта погодитися па включення українських 
земель, доти підвладних Польщі та Румунії, і — гіпоте-
тично — Закарпатської України до УРСР, так само як і на 
членство цієї останньої в Об’єднаних Націях.

Було б надзвичайно цікаво виявити політично-юридич-
ні витоки саме прагматичного «українофільства» Віль-
сона і Рузвельта, — принаймні у першого воно латентно 
присутнє вже в його ранній політичній риториці довкола 
суверенної національно-державної творчості (прінстонсь- 
кі праці професора Вільсона 1880–1900-х р.р ), у друго-
го — вже в написаній ним за доручення того ж Вільсона 
конституції для окупованої тоді республіки Гаїті (кінець 
1910-х р.)

Принаймні Вудро Вільсон, який у квітні 1917-го ого-
лосив Український день, і Ф. Д. Рузвельт, який накинув 
формально-конституційні права для окупованої України, 
у своєму прагматизмі виявили історичної завбачливості 
набагато більше, аніж ті інтелектуали із американських 
університетів, які опираючись інституалізації тамтешньої 
власне україністики, визначали її як малоперспективну 
академічну забаганку, як ніби-то квазідисципліну, котра 
з боку американістики дорівнює вивченню — «єдино шта-
ту Пенсильванія». А як же виглядав образ Америки — у 
тій уже підрадянській Україні, яка виникла, до речі, всу-
переч рішенню уряду СІІІА підтримати адмірала Колча-
ка як верховного протектора Росії у її раніших, — зреш-
тою, без Польщі — кордонах, рішенню, прийнятому чи не 
рівно через два роки з того самого «Українського дня»?
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Цей образ значною мірою визначає одна фундамен-
тальна риса радянського тоталітаризму в історичному 
його проміжку десь від початку НЕПу до схилку другої 
світової війни (доба остаточної антизахідної переорієнта-
ції радянського режиму — вже зовсім параноїдальної за 
ідеологічною та поліційною технікою своєї ксенофобії).

Йдеться про ту його рису, яка при всій своїй суттєвості 
пройшла повз увагу істориків радянського суспільства.

Комуністична революція-1917, серед іншого, постави-
ла за свою мету щонайфундаментальнішу індустріальну 
модернізацію колосальної, передовсім селянської за своїм 
характером, імперії. Відповідним чином рано чи пізно — 
власне, це сталося десь на катастрофічному схилку 1920-х 
років — мала зіткатися як зі свідомості комуністичної елі-
ти, так і зі свідомості масової — фата-моргана можливих 
вислідів цієї надмодернізації, фата-моргана, яка за самою 
субстанцією своєї міфології, за самою своєю топікою, своєю  
«імажінерією» складалася — з технічних і урбанічних 
ландшафтів сучасних США, з тих чи тих компонентів їх-
ньої суто технічної цивілізації.

Ця прихована — а то й незрідка одверто висловлюва-
на — американофільська фата-моргана і супроводжує ра-
дянське суспільство та радянське будівництво десь аж до 
Труменового президентства. Дещо спрощуючи цю склад-
ну міфологічну структуру, можна сказати, що в її основу 
було покладено прагнення створити якийсь дублет амери- 
канського технічного та урбанічного універсуму, світ-двій-
ник тамтешнього масово-стандартизованого виробництва, 
але вже без «американського капіталізму», без «расизму», 
«безробіття» та інших обрядово перелічуваних рис цього 
«капіталізму».

Відповідна ідеологічна галюцинація захопила масу, 
еліту,— зрозуміло, ту її частину, котру режим не нищив, 
а активно використовував, художню інтелігенцію, що тоді 
ще самовизначалася як «ліва» (термін, який після лютих 
внутрішніх партійних усобиць 1920-х рішуче зникне з са-
мого мовного вжитку 1930-х). Запорозький нащадок Во-
лодимир Маяковський постає як найпослідовніший носій 
тієї галюцинації, поетичної її версії, що в ній комуністич-
на лояльність химерно-дивовижно поєдналася з частин-
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ною апологією «Бруклінського мосту» та інших заатлан-
тичних технологічних чудес — до краю міфологізованих 
обріїв тогочасної доктрини.

Україна тієї доби не пройшла повз ту галюцинацію, — 
принаймні її ангажована тією доктриною молодь, її мис-
тецький авангард, який, у кожному разі з боку угрупо-
вання «Молодої генерації» (передусім Михайло Семенко), 
«лівої» архітектури (що абсолютно тут домінувала на зла-
мі 1920–30-х, а особливо в учбових закладах), «лівої» кі-
нематографії (Дзига Вертов його українського періоду), 
молодого українського «дизайну» («український Йов», як 
один поет назвав Василя Єрмилова; Володимир Татлін 
на «теакіновідділенні» Київського художнього інститу-
ту). Тодішній «американський акцент» усіх цих постатей і  
закладів настільки виразний, що сама його довжелезна 
номенклатура, вся сума явищ, з ним пов’язаних, заслуго-
вує особливої дослідницької уваги.

Українська у широкому значенні «нова генерація» 
ніби загіпнотизована здекапіталізованим «американіз-
мом» (прийнятий тоді термін-пароль, який також зник 
у 1930- х), перспективою «фордизму» без «Генрі Форда», 
«американських темпів» без «депресії», перспективою поя-
ви київських і харківських «хмародряпів» — лексема, що 
тоді ще конкурує з «хмарочосом» (1928 р. Іван Кулик видає 
перекладену ним «Антологію американської поезії»; роком 
пізніше він створив негрофільську «Чорну епопею»). Тоді 
ж Дмитро Донцов, на схилку свого власного «американо-
фільства», планетарне торжество «фермерської цивіліза-
ції», серед іншого, вбачає у тій емблематичній обставині, 
що американський джаз лунає «од Нью-Йорка до Києва».

Зрозуміло, що значення того українського «американо-
фільства» не слід перебільшувати, але й не слід примен-
шувати. То був особливий побічний ідеологічний продукт 
спазматичної, крайніми засобами здійснюваної «модер-
нізації» — побудови «індустріального суспільства» не на 
драматично випробуваній євроамериканській основі, а на 
утопійно-комуністичних манівцях.

Характерно, що той «американізм» по суті не зачепив 
Миколу Хвильового з його грандіозним проектом чи не 
життєво оновленої України — «психологічній Європі» він 
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надавав очевидну перевагу перед елементарно-біхейвіо-
рістською Америкою. Так само була байдужа до останньої 
інтелігентська народницька Україна (зрозуміло, там де 
вона уціліла). Згадане американофільство парадоксаль-
ним чином зосереджувалося передовсім у лояльних ра-
дянських колах, у зачеплених радянським ангажементом 
масах, для котрих соціалістична прийдешність увижала-
ся крізь північноамериканський ландшафт — у найшир-
шому його значенні, міфологізованих його реаліях.

Можна говорити навіть про свого роду «американську 
легенду» тогочасного радянського суспільства — настіль-
ки сильну й масивно присутню в ньому, що німецький 
письменник Еміль Людвіг, один із незліченних публі- 
цистичних прочан па «острів нової Утопії» (Михайло 
Драй-Хмара). у грудні 1931-го, зустрівшись зі Сталіним, 
серед іншого, запитав того: чому у вас всюди панує культ 
усього американського?

І диктатор, певне, застигнутий цим питанням зненаць-
ка, одбувся загальником — про радянську повагу до «аме-
риканської точності і діловитості».

Зрозуміло, що то була особлива пауза у світовій історії, у 
самій історії радянського тоталітаризму, самих радянсько- 
американських відносин — пауза, що у ній Торстен Веб- 
лен, у точній дзеркальній симетрії до «американської ле-
генди» своїх радянських колег-«технократів», у своїх же 
технократичних візіях бачив «суворо плановану радянсь- 
ку систему» — тільки без її «бюрократів», а Ептон Сінклер, 
рятуючи лояльну радянську репутацію Сергія Ейзен-
штейна, що його Сталін уже вважав «неповерненцем» зі 
США, зверталася листовно до останнього: «Товаришу Ста-
лін» (у цей час письменник висував свою кандидатуру на 
пост губернатора Каліфорнії — на основі кооперативної 
доктрини, пофарбованої у радикальні кольори).

То була доба, коли у найширшому значенні асистент 
Ейзенштейна Григорій Александров (що його справжнє 
прізвище — Мормоненко...) створив радянський стільки 
ж грандіозний, скільки ж структурно-естетично точний 
відповідник голлівудського кіно — в екранній тетралогії 
Григорія Александрова-Мормоненка («Веселі хлоп’ята», 
«Цирк», «Волга-Волга», «Зустріч на Ельбі») майже обрядо-
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во присутні «симпатичні» американські герої — відповід-
но джаз, циркова зірка, старовинний пароплав, офіцери 
і солдати «другою фронту» — серед них і українець Гаррі 
Перебийнога). «Голлівудський» характер кінематографа 
Мормоненка був настільки очевидний для сучасників, що 
його дотепний шеф Ейзенштейн на питання, хто такий 
кінорежисер Іван Пир’єв, відповідав: Пир’єв?! Та це ж ра-
дянський Александров.

Нагадаємо, що в радянське кіно ІІир’єв увійшов голов-
но своєю лубочною трилогією («Багата наречена», «Тракто-
ристи», «Кубанські козаки»), що в ній українські колгосп-
ники, від Дніпра до Кубані, від середини тридцятих до 
кінця сорокових, від повноти свого щасливого життя тан-
цюють і співають — зовсім, як у славнозвісній «Оклахомі!» 
Ф. Ціннемана, а в перерві — збирають урожаї, мов у Айо-
ві... (належить звернути увагу, що героїню «Трактористів», 
найпопулярнішого із цих радянсько-українських кіномю-
зиклів, звали Мар’яна Бажан — вочевидь на честь поета 
і кінознавця, який у добу свого аванґардистського штурму 
й-натиску спробував поетично віддати грізний урбанізм 
Нью-Йорка, — здається, на основі голлівудських філь-
мів 1920-х типу «Юрби» К. Відора і «Доків» Дж. Штерн- 
берга).

...На схилку 1950-х Микита Хрущов, аж захлинаючись 
од реформаторської люті, публічно-власноруч вилучив із 
радянського прокату «Кубанських козаків» як «солодко- 
нудотну брехню» (котра, як відомо, зовсім не псує «гол-
лівудську» естетику...). А проте сам радянський лідер, з 
його походження із південно-українського пролетарсько-
го середовища 1920-х і свіжоутвореної у 1930-х відповід-
ної партійно-адміністративної еліти, теж перебував при 
потаємній американській «естетиці» комуністичної прий- 
дешності, тільки вже зовсім пародійно-карикатурній, що 
засвідчили всі пропагандистські гротески довкола харак-
терного гасла «догнати й перегнати Америку» — отже, 
перетворена і ніби здитиніла версія довоєнної радянсько- 
«американської легенди».

Хрущов з його любов’ю-зненавистю до Америки, з його 
дико-амбівалентною відповідною політикою в діапазоні 
від «карибської кризи» до виставки США в Москві–1959, 
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яка наочно-скандально денонсувала «потьомкінське» ква-
зібудівництво «відлиги», ідеологічно родом із того дво- 
значного «американофільства», коли лише восени 1935 р. 
«Правда» друкує чи не ентузіастичний за своєю тональні-
стю цикл статей саме такого штибу («Технічні новинки у 
Сполучених Штатах» і т. п ).

Не забуваймо також, що саме десь до тих років на під-
радянську Україну ще нахлюпувало заокеанське епісто-
лярне море — єврейське і власне українське (передовсім 
волинське). У тих листовних пляшках, що все ж таки до-
пливали сюди попри наростаючий поліційно-поштовий 
терор, містилося доволі інформації задля стільки й при-
хованого, скільки й масового за своїми суспільними масш-
табами «американофільства». До чого часу, — власне, до 
кінця 1940-х, коли за одне похвальне слово «технічним 
новинкам зі Сполучених Штатів» можна було отримати 
«десятку», було ще доволі далеко.

Під кремлівськими зорями, що їх тоді емблематично 
облаштовував майстер ілюзіоністської сценографії, укра-
їнець-чернігівчанин Федір Федоровський, з увагою при-
дивлялися до двох грандіозних позакомуністичних ста-
тистських «експериментів» — Гітлера і Рузвельта — і для 
своїх пропагандистських судомів із цих двох останнього 
як безпечнішого — і за віддалю, і за темпераментом.

«Новий курс» великого американського президента, 
необхідні елементи «державного соціалізму» в його внут- 
рішній політиці стали предметом особливого сталінсько-
го сантименту, а відтак і особливого радянського культу  
особистості Ф. Д. Рузвельта (в Україні — у Ялті — з дав-
ніх радянських давен одна із приморських вулиць носить  
його ім’я, — обставина, що в розпалі «холодної війни» 
завжди справляла особливе ж акустично-ідеологічне вра-
ження).

Усе це, вкупі з двозначним нейтралітетом Рузвель-
та під час лютих сталінських змагань із «традиційними 
демократіями» Старого Світу (американський лідер, за 
свідченням сина, говорив про британського, зокрема, те, 
що Черчіль, «цей старий феодал», не розуміє, що цей світ 
«змінюється»; у Кремлі притакували негайним перекла-
дом книжки спогадів Рузвельта-молодшого) призвело до 
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певного убезпечення згаданих американських симпатій 
у радянському суспільстві, — зокрема, і в підрадянсько- 
українському.

...У сорок шостому томі довоєнної Великої радянської 
енциклопедії (підписаний до друку в червні сорокового), 
яка тоді мала абсолютно канонічно-настановчий характер, 
під статтею «Поляни» міститься бібліографічне посилання 
на медальний твір молодого Грушевського «Нарис істо-
рії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сто- 
ліття».

Здається, це остання нейтральна згадка емблематич-
ного українського імені у тогочасному радянському дру-
кованому космосі — далі воно згадувалося виключно під 
акомпанемент ритуалізованих проклять йому.

А от у майже сусідньому сорок дев’ятому (з’явився вес-
ною — 1941) міститься обставлена політичними реверан-
сами стаття «Рузвельт, Франклін», а загиблий незадовго 
до того радянський суперас Валерій Чкалов, що його, за 
деякими відомостями, по усуненні Єжова Сталін готував 
на роль наркома тих самих «внутрішніх справ», привсе-
людно говорив — у тому числі київським письменни-
кам — про свого вашингтонського знайомого: «він — за 
народ, а не за босів».

...Отож, нащадкам полян тоді безпечніше було прияз-
но згадувати американського президента, аніж свого ве-
ликого історика. Але принаймні те парадоксальне двад-
цятирічне «американофільство» 1921–1941 р. убезпечило 
легітимізацію північноамериканської класики в Україні 
(передусім Уолта Уїтмена і Джека Лондона, а особливо 
«дитячої» прози Марка Твена), стійкий прокат принаймні 
декотрих голлівудських фільмів.

...Особливе місце в тому «американофільстві» посіла уні-
кальна за обставинами самої своєї появи, за самою своєю  
подвійною ідеологічною структурою книжка «Одноповер-
хова Америка» І. Іліьфа і Є. Петрова, цих зразкових носіїв 
специфічної південноукраїнської субкультури, яка стійко 
пронесла свої одвічні американські симпатії — аж до на-
ших днів, книжка, що з’явилася у розпалі провокаційної 
сталінської «псевдовідлиги» «передконституційної» осе-
ни–1936. Вочевидь написана на замовлення кремлівсь- 



200 ▶   До українського портрета Америки. Попередні нотатки

кої еліти в розпалі її промислово-торговельного флірту з 
«багатоповерховою Америкою», майже синхронна за своєю  
появою діловому паломництву туди наркома Мікояна — 
вершинною подією того флірту — книжка ця так само оче-
видно відповідала масовим проамериканським настроям 
(невипадково її похапцем передрукували провінційні ви-
давництва, а деякі рецензенти, ніби ідеологічно оговтав-
шись, процідили крізь зуби про «некритичне ставлення до 
американського способу життя»).

Друга світова війна люто перекреслила той ідилічний 
американський видолинок у радянському ідеологічно- 
пропагандивному пейзажі, різко змістивши його попе-
редню структуру.

З одного боку, офіційне союзництво, що його стратегіч-
ними наслідками в українській історії під час війни став 
аеродром під Полтавою, на якому англосаксонські бом-
бардувальники «заправлялися» після чергових виправ на 
Гамбург і Дрезден (нещодавно російська преса пригадала- 
таки, як довколишні українські села стали жертвою відпо-
відного реваншу бомбардувальників німецьких), а також 
сльози Рузвельта на спеціальному перегляді українсько-
го фільму «Райдуга» (премія «Оскар» 1944 р). Той кіно- 
сеанс був уміло проведений кремлівськими політичними 
механіками — і став особливим психологічним стимулом- 
прологом до сеансу політичного, до японських поступок 
американського президента «Україні» (!), президента, що 
вже готувався залишити світ, що до нього Україна входи-
ла у своєму повному географічному і тоді — лише ідеаль-
но взятому — етнічному складі і в складі — Об’єднаних 
Націй. Разом з Білоруською PCP.

Якщо у зв’язку з цією надобставиною повоєнної світової 
політики пригадати недобрий троп деяких американсь- 
ких славістів про україністику як про американістику у 
вигляді пенсильванозвавства, то залишається лише поди-
вуватися, як по смерті Рузвельта Білий Дім не здогадав-
ся на шляху адекватної Сталінові зовнішньополітичної 
стратегії увести до складу ООН — ну хоча б ту ж Пенсиль-
ванію.

Не виключено, що той вельми несподіваний поворот в 
американо-українських взаєминах, серед іншого, спричи-
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нив сеанс наданого фільму, що його режисер достоту ге-
ніально віддав безконечно понурий ландшафт українсь- 
кого села, повитого в німецько-окупаційний морок, а в мо-
лодості був — фахівцем-правником, слідчим, працював у 
Верховному суді Української PCP...

Подальші ці «взаємини» (від «Фултонської промови» 
з її політичною метафорикою «залізної завіси» — образ, 
«щасливо» вжитий вперше наприкінці 1920-х одним ак-
торським сином, нашим житомирським земляком, авто-
ром доволі цікавої белетристики про громадянську війну 
в Україні Левом Нікуліним! — до миттєвої репетиції «де-
танту» в Женеві-1955, події, що після неї одразу на Укра-
їну пролився перший епістолярний дощ «звідти»), зрозу-
міло, цілком визначалися планетарним конфліктом двох 
надпотуг, ще колись напророчених Просвітництвом і ро-
мантиками (зокрема, тим же Токвілем).

То була світова Вальпургієва ніч безпросвітно пропа-
гандивного шабашу, вакханалія безберегої політичної 
неоміфології — з усіх її сторін, але, зрозуміло, особливо з 
«цієї».

Десь уже в самий переддень «зустрічі на Ельбі» почи-
нається жорстоке вилучення із всієї радянської субстанції 
попередньої її «американофільської» компоненти (просто- 
таки символічно це віддає сугестивний кадр із фільму 
Александрова-Мормоненка: після рукостискання на тій 
«зустрічі» руки вояків у різних уніформах безсило зави-
сають над Ельбою). Починається щонайжорстокіший 
«екзерцизм» усього американського із самого тогочасно-
го побуту — від джазової музики до кіно (у прокаті зали-
шаються лише ті американські фільми, які тим прокатом 
були замасковані як «трофейні»).

В Україні від американської літератури залишилися 
лише дитяча дилогія Марка Твена і, за тяжкою іронією 
долі, величенька кількість перекладів Говарда Фаста, за 
походженням сина підкиївських євреїв-емігрантів — пе-
реклади його історичного романного циклу, присвячено-
го... становленню молодої американської демократії. Яки-
мось бюрократичним дивом, що в його полі, як пише фізик 
за фахом Олександр Солженіцин, електрон іноді може 
кинутися на катод, романістика американського автора, 
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симпатика тамтешнього лівосіоністського дисидентства, 
водночас панегіриста фундаментальних засад американ-
ської демократії — стала для українського читача єдиним 
ніби «автентичним» джерелом бодай белетристичної ін-
формації про сучасні США.

Літературна ж українська «американістика» того часу 
була тотально підверстана до всіх виробничих потуг про-
пагандивної машинерії.

Поглянемо, приміром, лише па літературну хроніку 
1950-го року — цієї «Третьої огорожі» світової ночі–XX, її 
найтяжчої історичної години.

Проза. Петро Панч, необхідно збентежений критикою 
«націоналістичних ухилів» свого ще не закінченого ро-
ману про Хмельниччину і роману «Голубі ешелони», які, 
здавалося б, давно вже від’їхали в епоху «Синіх етюдів» 
(написаний 1928-го, витягнутий за ті «ухили» на схилку 
1940-х), пише «дитячу» повість «Ерік шукає щастя» — зро-
зуміло, що американський хлопчак шукає і знаходить 
його в Радянському Союзі.

Поезія. Андрій Малишко, щойно сплававши за океан 
(украй рідкісне тоді явище, особливий ідеологічний туризм 
для вже зовсім обраних), сплачує за те турне — лубочною 
збіркою «За синім морем», де непідробна наївна лірика пе-
ребиваєгься найгрубішими політичними примітивами (а 
чи швидше зі примітиви — тією лірикою), які незрідка дохо-
дять уже до якоїсь автопародії (скажімо, у баладі-про-аме-
риканського-громадянина-який везе-за-синє-море «корот- 
кий курс»). Нагадаємо, що все це писав радянський грома-
дянин, що йому тут щохвилини могли нагадані про його 
синьо-жовтих старших братів, розстріляних червоними за 
часів отаманщини.

Переклад. 1950-го з’являється доволі вправно напи-
саний російський «дитячий» роман — «Діти Гірчичного 
Раю» Н. Кальми, що його герої насамкінець відпливають 
до Країни Рад. Його негайно перекладають (групу пере-
кладачів очолює Микола Терещенко, із колишніх «аван-
гардистів» — зрештою французької орієнтації). Потому 
український дитячий театр цілу п’ятирічку стугонить в 
український ефір тими «Дітьми...». 

«Дорослий» же український театр так само «перекла-
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дав» з пропаґандивно-російської у її доволі широкому ан-
тиамериканському діапазоні — від драматургічно високо-
фахового «Російського питання», що у ньому тоді по вуха 
заангажований режимом Костянтин Симонов...захищав 
право американського журналіста на відповідну інтер-
претацію того «питання», до суто розважальних вистав за 
російськими ж кітчевими п’єсками про ті чи ті — реаль-
ні чи вибрехані — тогочасні «вотергейти»   типу «Земляк 
президента», «Міссурійський вальс» і т. п.).

Не залишався, зрозуміло, поза цим інтенсивним ідео-
логічним виробництвом і кінематограф. Олександр До-
вженко в ті роки, у своєму московському засланні випро-
бовує різні виміри американської теми, серед них і доволі 
«слизькі», сказати б, нережимні, зокрема, нюрнберзький 
процес, що в ньому необхідно домінував англосаксонський 
правний принцип (до спільної роботи над цим фільмом 
Довженко запрошував славнозвісного артиста-киянина 
Олександра Берлінського, який, до речі, тоді повернувся 
не просто на батьківщину, а і в українську мову, вразив-
ши Наталю Ужвій своєю доброю вимовою). А проте ідео-
логічна правиця вказала режисерові на скандал у того-
часній амбасаді США у Москві: маленька її функціонерка 
Аннабелла Бюкар якимось загадковим, відомим лише бе-
рієвському МҐБ чином, попрохала політичного притулку 
в СРСР.

Так і виник той, лише минулого року оприлюднений, 
Довженків фільм «Прощай, Америка!». (Цього року він 
був — ніби-то з успіхом — показаний на Берлінському 
фестивалі), фільм, що в ньому постає суто психологічний 
інтер’єр амбасади великої держави — з її, амбасади, інтри-
гами, нудьгою, великою і малою брехнею, донощицтвом і 
просто пиятикою та іншими неуникними ефектами тако-
го специфічного людського існування, як дипломатичне. 
Сьогоднішнього глядача при перегляді цієї трагікомедії 
(і самого великого режисера, — що ним, немов неживим 
предметом, намагалися трощити репутацію тієї держа-
ви, — і власних його героїв), у якій зайняті актори-вір-
туози українського походження — брат і сестра Гриценки, 
не залишає враження, що Довженко, великий ненавис-
ник радянської бюрократії, створив саме різкий анти-
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бюрократичний лубок, обладнавши його нашвидкуруч 
англійськими іменами та прізвищами. 

Того ж 1952- го року Василь Минко якимось цензурним 
дивом створив маленький соціологічний шедевр, п’єсу 
«Не називаючи прізвищ», що за своїм хай і інстинктивно 
висловленим спрямуванням чи не дорівнює Джіласово-
му «Новому класові», який з’явиться кілька років потому. 
Отож Довженко у своєму фільмі — теж інстинктивно — 
наближається до діагнозу адміністративно-бюрокра-
тичної чуми, лише «називаючи прізвища» — «по-амери- 
канському».

Загалом же радянський кінематограф тоді досягає гер-
кулесових стовпів антиамериканського сервілізму (досить 
пригадати, як тоді стиха говорили, «агітку» — «Срібнува-
тий пил», що його поставив Абрам Роом, автор останнього 
українського зухвало-авангардистського фільму «Суворий  
юнак» (1934); характерно, що сучасне американське кі-
нознавство звичайно вживає щодо цього режисера епітет 
«великий», а Михайла Ромма кваліфікує як «другорядно-
го за своїм значенням постановника екранних біографій 
Леніна, у жанровому руслі відповідно голлівудського ка-
нону...»).

Словом, неповне десятиріччя (1946–1955 р.) — чи не 
повністю безплідне в усіх своїх спазматичних рухах на-
зустріч будь-якій американській семантиці. Подальше ж 
десятиріччя з його відчайдушними, хоча й маловдалими 
хрущовськими спробами до антисталінської переорієнта-
ції радянського суспільства призвело до фундаменталь-
них перемін якщо не в його, як потім виявилося, катастро-
фічно-незворушному «базисі», то принаймні в його більш 
рухливих «надбудовах».

1954–1956-го інший киянин за походженням, Ілля 
Еренбург, написав слабеньку повість, що її назва, проте, 
означила цілу епоху — «Відлига». «Відлига» спроквола, 
але неухильно занурила за іржавіло-застиглу систему 
«залізної завіси» у стихію тих чи тих органічних проце-
сів — і раптом на схилку 1950-х американська культура в 
певному своєму важливому складі ввійшла у радянський, 
отже, і підрадянсько-український виднокруг. ...Треба було 
бачити, як на київських схилах, у літньому театрі, оркестр 
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Мішеля Леграна заграв — один із перших «рок-н-ролів», 
і всі відвідувачі, ставши на стільці, відбивали руками 
такт. То був своєрідний київський відповідник–1957 бу-
дапештським і варшавським демонстраціям–1956. Впро- 
довж кількох сезонів тієї «відлиги» із недавно наглухо за-
печатаного суспільства вирвався джин велетенської мо-
лодіжної суб- чи все ж таки точніше контркультури, що 
її вся сиґналістика, сама по собі наївна, незрідка навіть 
пришелепкувата (костюм, танець, музика, жаргон, форми 
дозвілля її еротики і т. п.), люто наїжачилася проти того, 
що ця контркультура ще не могла назвати точно по імені, 
але знала не згірш, аніж, скажімо, «Інститут по вивченню 
СРСР» у повному його складі. То був інстинктивний рух 
опору, що неодмінно вів до свідоміших і дедалі масштаб-
ніших його форм.

І чи не всі «знакові системи» цієї субкультури, вся її «се-
міотика» походять зі США, були звідти позичені шляхом 
якогось хаотичного й трагікомічного, але колосального со-
ціокультурного «ленд-лізу».

То вже було повністю прагматичне «американофіль-
ство» без утопічних його коннотацій 1920-х, без щонаймен-
ших зв’язків з елітою, з гам, за словами Джіласа, «новим 
класом» (зрештою, сам він потаємно вже був охоплений 
пандемією того ж «американофільства» — так, туристич-
на чи, тим більше, ділова поїздка до США в цьому сере- 
довищі стала ніби візитною карткою, знаком ієрархічного 
посвячення).

Тим часом стрімко формувалися вищі рівні тієї вітчиз-
няної «американістики» — аж до власне американістики, 
що потроху, але неухильно інституалізувалася у наукових 
закладах України (серед іншого, з’явилася низка українсь- 
ких праць з історії американської літератури, хоча й по-
шкоджених догмою, але доволі ретельних).

Із середини 1950-х виникає чи не культ Гемінґвея — 
«Хемінгуея» як свого роду емблематичної постаті, що мала 
навчати вірних того культу особливій суверенності, перед 
тим, як здавалося, безнадійно втраченій. Невипадково 
саме в українській молодій поезії з’явилися рядки, може, 
найзворушливіші у світовій некрології загиблого пись-
менника:
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Вийшов з радіо чорний лев 
І збудив моє серце опівночі

(Іван Драч)

А поряд з тим культовим образком — Фолкнер, як 
уособлення автентичного психологічного аналізу, цієї 
естетично-персоналістської альтернативи тоталітарній 
однолінійності. Молодий український нарисовець Юрій 
Щербак з’являється на фотознімку в московському моло-
діжному часописі — тримаючи в руках томик Фолкнера в 
оригіналі. То була не просто світлина — то був світогляд!

Саме тоді Щербак у своїх нарисах (приміром, «Люди-
на, здоровий глузд і джинси») стає на певний час речни-
ком тієї американізованої контркультури, — здається, 
це і було початком громадянської кар’єри нині некар’єр-
ного дипломата, амбасадора України у США п. Юрія  
Щербака.

Тридцятирічна історія і спеціально інтелектуальної, 
і наївно-практичної української «американістики», особ- 
ливим чином пов’язаної з тими генераціями української 
молоді, що входили в цю історію — скажімо так, від «шіст-
десятників» до «вісімдесятників» — уже вимагає сьогодні 
своєї історіографії і навіть історіософії перемог і катастроф 
цих генерацій.

Сьогодні зрозуміло лише, що всі вони так чи інакше 
стали жертвою суспільного явища, що його резюмувала 
пародійна «соціологія» 1970-х — доби тотальної стагнації 
тоталітаризму, відповідна формула, що вповні узагаль-
нювала його, сказати б, соціостилістику: жити як при ка-
піталізмі, працювати як при соціалізмі.

Ми ще не замислилися над усією колосально-руїнниць-
кою силою тих суспільних ножиць, які краяли живе жит-
тя марним намаганням поєднати згаданий знавіснілий 
комуністичний «базис» з наївно американізованими «над-
будовами».

Метафорично кажучи, і міська, і почасти сільська Укра-
їна напередодні Чорнобиля — це «комунізм», одягнутий у 
джинсовий костюм. Суспільство-оксюморон, імпліковане 
в «імперію зла» і воднораз вельми наближене до ролі за-
гумінкового анклаву головної суперниці тієї «імперії».
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Цей парадокс сьогодні, зрозуміло, себе вичерпав — сьо-
годні, коли, скажімо, сім’я Микити Хрущова, власне, вже 
від’їхала до США, а сім’я Олексія Войни, котрий по війні 
очолював створене з ласки ялтинських цезарів Міністер-
ство закордонних справ Української РСР, здається, готу-
ється туди від’їхати. Зрозуміло, що ці «сімейні» сюжети 
стільки ж приватні, скільки суспільно-символічні.

Вони означають кінець цілої доби, стільки ж очевид-
нопережитої нами, скільки ж і маловивченої. І нами пе-
редусім. 

Отож українська «американістика» останнього її істо-
ричного видання нині також відповідно вимагає чи не  
піонерської її ретроспективи.

І все ж таки — один суттєвий, якщо не стратегічний 
висновок у зв’язку з двовіковим українським «портретом» 
Америки, висновок, який, може, і попереджає ті чи ті кон-
кретні дослідження.

...Коли згаданий вище Полетика обіймав посаду ро- 
сійського амбасадора у Філадельфії, російський же під-
даний, головний лікар так зв. Російсько-Американської 
Компанії, доктор Шеффер, вчений, музикант, повітропла-
вець і авантурник, відплив з Аляски на тоді Сандвічеві 
(Гавайські) острови і з допомогою якихось місцевих князь-
ків, простодушних колаборантів, оголосив ці острови влас-
ністю Російської імперії, на кілька дипломатичних сезонів 
сплутавши всі політичні й просто географічні карти всіх 
кабінетів світу і просто-таки розлютивши північноамери-
канських шкіперів, що в них була вже своя візія майбут-
нього тих островів.

Цей світовий скандал ледве не закінчився світовою усо-
бицею.

Український втікач до Каліфорнії, київський радикал 
М. Судзиловський, від’їхав затим на Гавайські острови, 
де і був обраний головою першого гавайського сенату. 
Його зусиллями па Гавайях, у тамтешніх джунглях, був 
підготовлений власне юридичний ґрунт для емігрантів- 
галичан.

Це — не просто різні біографи, різні життєві стилі.
Це одне із багатьох свідчень того, що Україна у своїх 

взаєминах зі США виявилася набагато пластичнішою, 
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аніж її непогамовна сусідка з її усесвітніми планами — 
фата-морганами, планетарним і часто нещадним прожек-
терством.

Отож під кутом тих майже притчевих пригод і нале-
жить методологічно приступити до творення згаданого 
українського портрета Америки. 

Наші нотатки ставили когнітивну мету лише нагадати 
про найголовніші колізії того портретотворення.



Десь півтисячу років тому чернець псковського 
 Трьохсвятительського Елеазарова монастиря Фі-

лофей у своїх посланнях — чи то великому князю Васи-
лію III, чи то його сину Івану IV (внаслідок підкресленої 
імперсональності російського середньовіччя хронологіч-
ні рамки життя й письменства псковського старця й досі 
залишаються невідомими) — вперше в російській історії 
ретельно виклав гадану її спадкоємність щодо Риму: у 
зв’язку з катастрофою двох великих його державностей, 
давньою і ось тоді зовсім недавньою, візантійською, «Тре-
тім Римом» відтак стає Москва. Назавжди. У всьому світо-
вому часі і просторі  (Масленникова, 1962).

Характерним чином першого року тепер уже минулого 
століття тут, у Києві, з’являється фундаментальне дослі-
дження (за академічним жанром — докторська дисертація) 
доцента В. Малініна, присвячена старцю Філофею і його 
посланням (Малінін, 1901). Автор той — типова постать 
київського, підкреслено консервативного (високофахового 
зрештою) академічного середовища (див. його, сказати б, 
мікромонографію про фундатора Києво-Печерського мо-
настиря, преподобного Феодосія, що з’явилася, так само 
характерно, наступного, 1902 року) (Малінін, 1902).

Ось такий хронологічно-ідеологічний сигнал у вигляді 
того київського півтисячолітнього ювілею амбіційного де-
бюту амбіційного ж російського державознавства, першо-
початків відповідного російського самоосмислення, пер-
ших кроків до російської державницької самоідентичності.

За п’ять століть енергійних своїх зусиль у тому напря-
мі Росія нагромадила світоглядний (чи ж не «еверест») 
ідеологічних побудов, які мали, у напрямі саме аполо-
гії, висвітлити стратегію її історії — саме як спадкоємиці 
найбільш авторитетного світового імперського минулого. 
Римського (власне римського і ромейсько-візантійського).

Отож, спробуємо подати тут — бодай скорочено — но-
менклатуру тих побудов, а власне «надбудов» над ро-
сійською державною могутністю, реальною, а чи там, за 
кон’юнктурою реальної історії, уявною.

ПАРАДИГМИ РОСІЙСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ: 
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
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Десь невдовзі після послань старця Філофея поста-
ють — не виключено, що частинно під їхнім впливом — 
послання ж (памфлети) Івана IV, войовнича його політо-
логія з її пафосом нічим і ніким не обмеженої московської 
автократії як спадкоємиці, за автором-царем, автократії 
вже не лише римської чи візантійської, а й навіть доримсь- 
кої. Аж давньоблизькосхідної (Иванов, 1973). Стилістично 
блискуча політична проза великого тирана, — за певни-
ми саме стильовими своїми ознаками, «проза диктована» 
(за визначенням відомої літературознавиці Лідії Чуковсь- 
кої): отже, точна, ніби стенограма монаршої усної і внут- 
рішньої мови, яка унікально віддає, з пера невідомих нам 
літературних секретарів-стенографів, страшний політич-
ний стиль до краю розлютованого московського абсолю-
тиста. Тут політична концепція вже не переповідається, 
а, сказати б, «з боку» немов розповідає сама про себе! На-
гадуючи тим самим уже пізніші зразки таких політич-
них автобіографій, такої ж автопсії деспотизму (приміром 
«Моя боротьба» чи «застільні розмови» того ж автора).

Чи не рівно через сто років по тому після перших по-
слань Івана IV, постає, ніби в продовження незмірних 
амбіцій того государя, ще більш амбітний, теократичний 
проект — «великого государя». Іншого: з 1657 р. це офіцій-
ний титул патріарха Никона. Проект, який мав за мету 
остаточно сакралізувати московську державу.

Зазвичай «никоніанство» чомусь тлумачиться лише 
як явище особистих надамбіцій московського патріарха 
(слов’янофіл Юрій Самарін, скажімо, прямо звинувачував 
його у спробі «заснувати в Росії приватний національний 
папізм»), але ж насправді у ньому тут проглядає амбіція 
самої держави, що в бурхливій своїй експансії відповідно 
прагне до так само надмірної, аж метафізичної своєї легі-
тимації. «Никоніанство» — то, так би мовити, кар’єризм не 
лише згаданого патріарха, а й самої тієї держави. Харак-
терно, що титул Никона як «великого государя» з’являєть-
ся вперше у «діянні» собору щодо приєднання «Малоросії» 
до московського царства (1653-й рік).

А проте Никонова сакралізація московської держави 
мала наштовхнутися на тоді вже неуникну потребу її се-
куляризації. У грандіозному своєму теократичному про-
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екті патріарх висунув усеохопну програму послідовної 
«візантінізації» московського і царства, орієнтації його на 
«другий Рим», на православ’я в грецькій, отже, на думку 
Никона, у найбільш автентичній його редакції (Скура- 
тівський, 1979).

І теологічно, і філологічно, і інституційно Никонові ре-
форми були орієнтовані саме на «греків», власне, на візан-
тійську спадщину. Тоді як російська держава, в умовах 
повсюдного стрімкого наростання у тогочасному світі ново-
європейського культурного потенціалу, вже постала перед 
потребою певного обмирщення, потребою адміністратив-
них, технологічних, освітянських і т. п. реформ — саме у 
напрямі такого обмирщення. Відповідно «третій Рим» своє 
могуття відтак мав переповісти, сказати б, з візантійсь- 
кої на власне «римську» мову, більш адекватну пафосу 
тих реформ.

Так «перший Рим» у російському державному обігу і 
вжитку з немалою історичною швидкістю витіснив «дру-
гий Рим».

Ділова петровська епоха у новобудівельній своїй лихо-
манці по суті не залишила якихось цілісних історіософсь- 
ких текстів, які б автентично-літературно відрефлексували 
ту ніби несподівану переорієнтацію, грандіозну ідеологіч-
ну перебудову, що стала головним змістом епохи. Зрештою, 
не літературним, але саме таким емблематичним «тек-
стом» стає сама новостворена столиця. Лише зовсім недав-
но авангардистська російська культурологія (передовсім в 
особі Юрія М. Лотмана і Бориса А. Успенського) до краю 
переконливо і водночас у бездоганно коректній науковій 
формі виявила в архітектурі, топографії, і в самій топонімі-
ці Санкт-Петербурга щонайпослідовніше, аж чи не педан-
тичне семіотичне наслідування «першому Риму». В його як 
дохристиянській, так і християнській редакціях.

Отож, російська державницька самоідентичність праг-
не відтак свої ідеологеми, весь корпус своїх новоуявлень 
вибудовувати на власне римському фундаменті. Трохи 
призабувши «Візантію». Таким чином, «перший Рим» у 
«третьому Римі», у петровському його дебюті, міститься 
ніби імпліцитно і лише нині «відчитується» сучасною нау-
кою, спеціальними її, переважно семіотичними, методами.
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А проте дивним чином дослідники політичної історії 
тодішньої Росії пройшли повз величезну суму власне лі-
тературних текстів післяпетровської епохи, залишивши їх 
чомусь цеховому літературознавству. Текстів, які з над-
звичайною послідовністю експлікують-маніфестують по-
літичну стратегію країни. Йдеться про російську двірцеву 
оду XVIII століття — від ломоносовської «Оды блаженныя 
памяти государыне Анне Иоанновне на победу над тур-
ками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» до вже 
державінських рядків, написаних в останніх роках того 
століття, рядків, що так шокували Маркса (він, зазвичай, 
цитував їх в оригіналі):

Но что тебе союз, о Росс.
Шагни — и вся твоя вселенна.

Двірцева ода XVIII століття — то ніби версифікована, 
заримована політологія епохи, політологія, що подає гра-
нично ідеалізований суспільний пейзаж «третього Риму», 
головних його (переважно експансіоністських) устремлінь, 
творить довжелезну портретну галерею провідних його 
адміністративних і військових функціонерів. І, зрозумі-
ло, самих автократорів. У своїй образності ця ода містить 
повний репертуар найважливіших політичних жестів но-
воствореної імперії, весь її загальний політичний стиль.  
І саме в ідеалізованій тональності.

Схоже, що в тому столітті це був найбільш поширений 
і найбільш адекватний жанр самоосмислення російського 
могуття, тодішнього самопочуття «третього Риму». (Зазна-
чимо, що згадані вище державінські рядки були написа-
ні невдовзі після появи у власне Римі загону російських 
військ) (Скуратовский, 2008). Невипадково подальша по-
літична поезія країни — зрозуміло апологетичного спря-
мування — від Пушкіна і Тютчева аж до Маяковського — 
у своїй неуникній пам’яті жанру чи не обрядово зберігала 
певні інтонації, саму загальну структуру тієї оди.

Початок же XIX століття позначений появою твору, що 
в ньому, мов у єдиному світоглядному фокусі, зійшлися 
всі попередні зусилля російської імперської самоіден-
тичності — від старця Філофея аж до згаданої петербурзь-
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кої поетичної версії цієї самоідентичності. Колосальна ж 
«История государства российского» Карамзіна унікально 
поєднує в собі те, що та епоха називала суто «прагматич-
ною історією» і риторично-стилістично добре оформлену 
апологетику «нового Риму», його послідовну — дванад-
цятитомну — ідеалізацію. Карамзінське тут неприховане 
неприйняття терористичного режиму Івана IV і прихова-
не — недавнього деспотизму імператора Павла, — цих, 
на думку історіографа, «єдино тільки двох тиранів, на всю 
російську історію», двох ніби винятків у ній, лише підкрес-
лювало ту апологетику.

Карамзінська модель вітчизняної історії стала основою 
не лише всіх подальших «прагматичних історій» російсь- 
кої науки, а й апологетичного державознавства всіх його 
пізнішіх версій (включно аж до радянської епохи; влас-
не, до всіх у ній модернізованих редакцій войовничого 
російського націоналізму — і офіційного, і неофіційного). 
Впадає в око надзвичайно цілісний, дивовижно єдиний, 
справді наскрізний світоглядно-семантичний синтаксис 
вищеназваних ідеологічних витворів, ідеологічних про-
дуктів російської самоідентичності всіх її згаданих тут 
періодів. Створені ніби в дуже різних жанрах ідеологіч-
ної творчості, вони разом з тим зводяться до одного й того 
ж світоглядного знаменника — до безберегої ідеалізації 
російської потуги. Ця риса притаманна і всім подальшим 
ідеологічним побудовам, за новочасним «терміном», «ім-
ператорської цивілізації», а чи «петербурзької».

А проте невдовзі у цій цивілізації розпочалися певні 
структурні і безструктурні зміщення. Та ще й незрідка 
кризового характеру. 1818-й рік, коли були видані пер-
ші вісім томів карамзінської історії, то ніби зеніт петер-
бурзько-імператорського могуття. За кілька років до того 
російські війська ввійшли в Париж, а російський монарх, 
за пізнішим висловом Пушкіна, став «главой царей». І в  
тому ж 1818-му мала місце, при всій своїй ексцентри-
ці, вельми сигналістична за своїм характером російська 
спроба приєднати до того могуття... Сандвічеві (нині Га-
вайські) острови (Скуратовский, 1999).

Але ж тоді у петербурзькому надорганізмі разом з тим 
проступають перші ознаки майбутньої системної його 
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кризи (вельми характерно, що дія гоголівських гіперкри-
тичних «Мертвих душ», за деякими хронологічними озна-
ками, відбувається десь саме 1818-го). Того року у краї-
ні, в умовах напівконспірації, швидко інституалізується 
військова (офіцерська) опозиція — у багатозначному син-
хронному поєднанні з першими солдатськими бунтами 
(на Україні, на Слобожанщині; явище, після давніх стрі-
лецьких бунтів, в Росії перед тим небачене).

Отож, після відомої спроби воєнної революції 1825 р., а 
по тому після революції польської, після нових, ще грізні-
ших солдатських бунтів уже поряд із самим Петербургом 
(і, напевне, після грузинської, так званої «царської змо-
ви») імперія постала перед нагальною необхідністю вже 
зовсім нової своєї апології, відтак за своїм характером су-
воро директивної, а не якоїсь там літературно-абстракт- 
ної. Апології, що мала бути, сказати б, адміністративно 
«спопуляризована», мала б найвищий державний ста-
тус — уже як поліційно-примусової.

Так виникає перша в історії російської абсолютистської 
ідеології гранично чітко відрефлексована її концепція, 
призначена для повсюдного і обов’язкового її поширення, 
саме для примусового, адміністративно-поліційного її ти-
ражування. Так звана «тріада Уварова», міністра освіти, 
за своїм характерним світоглядним родоводом, колись лі-
тератора-«карамзініста» (і взагалі інтелектуала із оточен-
ня Ніколая Карамзіна).

Уваровська тріада — то ніби індуктивне узагальнення 
всієї попередньої імперської ідеологічної суми — від зга- 
даних перших її спроб і ось до доби літературного та ін-
шого патрона Уварова. Доби Карамзіна. «Православ’я» — 
«самодержавство» — «народність» — ось компоненти- 
паролі цієї тріади, які, у напрямі свого повсюдного та ще 
й саме примусового вжитку, гранично спрощували ав-
тентичний характер явища, що їх вони ідеологічно озна-
чали. Православ’я тут постало переважно у своєму суто 
офіційно-службовому, безжально одержавленому, «без- 
патріаршому» вигляді, у стані повного упокорення, —  
після своєї відомої інституційної «синодальної» катастро-
фи, цілковитої несамостійності, що мала місце в епоху 
Петра (серед іншого, у відповідь на самі лише тоді обе-
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режні розмови про можливість обрання нового патріарха, 
цар аж розірвав комір своєї куртки, вихопив по тому із пі-
хов кортика, і вдаривши себе в груди, закричав: «Ось вам  
патріарх!»)

Самодержавство ж тріади, зрозуміло, було тут пред-
ставлено як абсолютно безальтернативне, ніким і нічим 
неконтрольоване джерело абсолютної ж влади, представ-
лене як ніби-то найбільш довершений, найбільш позитив-
ний політичний продукт національної волі і взагалі на- 
ціональної історії.

Народність же, за рішучим визначенням історика 
Александра Пипіна, означала тут зовсім не етнографію, 
а всього-навсього кріпаччину... Як нібито теж найбільш 
позитивний коагулянт національно-історичного процесу.

І от упродовж майже чверті століття чи не все суспіль-
не життя країни категорично мало підлягати постула-
там цієї тріади, піднесеним до рангу державної ідеології,  
котрі, за офіційним своїм статусом, не підлягали не те що 
будь-якій ревізії чи рефлексії, а просто навіть будь-якому 
обговоренню, в напрямі тих, постулатів, уточнення.

Водночас видається очевидним, що всі ті уваровські 
постулати являють собою не що інше, як украй елемен-
тарне, аж вульгаризоване резюме всіх попередніх російсь- 
ких офіційних побудов: від доби династії Калит до карам-
зінської автократичної філософії національної історії. По-
будов, зведених Уваровим до рівня саме елементарних, 
просто-таки примітивних гасел.

А між тим, принаймні, інтелектуальна ревізія і цих га-
сел, і взагалі всієї апологетики попередньої ідеологічної 
суми вже починалася, разом з тим необхідно здійснюю-
чись на тлі, як видавалося, безперечної державної могут-
ності Росії, могутності, яка аж до перших поразок імперії 
у так званій Східній (Кримській) війні не підлягала сум-
ніву (власне не мала підлягати сумніву).

Отож, «слов’янофільство» і «західництво» (як перші сиг-
нали цієї ревізії). Ці дві підкреслено неофіційні доктри-
ни, які десь з початку 1840-х міцно ввійшли в інтелекту-
альний вжиток російської громадськості (власне, певних, 
хоча й нечисленних, але доволі впливових, справді висо-
коінтелектуальних середовищ). Діалектичний парадокс 
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нескінченної, вкрай напруженої і, здавалося б, світогляд-
но безкомпромісної полеміки поміж слов’янофілами і за-
хідниками (головна семантика російської культури слав-
нозвісних «сорокових років») полягає, схоже, в тому, що і 
слов’янофіли, і західники вели ту полеміку на одному й 
тому ж, сказати б, соціологічному ґрунті: на ґрунті того-
часного, здавалося б, уже зовсім безмежного російського 
всемогуття. Але дуже по-різному інтерпретуючи те всемо-
гуття — у напрямі тоді вже помічених у ньому дефектів.

Слов’янофільство і західництво перебували у ситуації 
своєрідного дзеркального двійництва, саме «дзеркальної» 
взаємної ідеологічної симетрії. Слов’янофільство у своєму 
апофеозі вітчизняної величі водночас вбачало її фунда-
ментальний дефект у наявності в ній неорганічного там 
«європеїзму». Цього, на думку слов’янофілів, національ-
но шкідливого продукту шкідливої ж «революції Петра» 
(пушкінський вислів). Західники ж, навпаки: колосаль-
ний недолік тієї величі вбачали передовсім у недостатньо-
му там «європеїзмі». Вважаючи за потрібне продовжити- 
поглибити ту «революцію». Не зупиняючись перед необ-
хідністю ненасильницького введення у вітчизняний обіг 
ліберальних інститутів, цих продуктів і французької, й ін-
ших ліберальних революцій Заходу.

Відповідними ж були і рецепти обох партій — і слов’я-
нофілів, і західників — до бажаної терапії могутнього, але 
вже хворого національного організму...

Дуже характерно, що сам суб’єкт згаданої величі — пе-
реважно в особі провідних осіб найвищої петербурзької 
адміністрації — і до тих рецептів, і до самих їхніх авторів, 
до самого слов’янофільства і західництва поставився не 
просто стримано, а просто-таки вороже... Велич та у свідо-
мості своєї справді безприкладної «докримської» фізичної 
потуги не мала щонайменшої потреби у будь яких корек-
тивах до неї... (Анжей Валіцький, 2013).

Невипадково, що «процес» 1847-го року над київськи-
ми кирило-мефодієвцями мав, серед іншого, і таку уря-
дову мету: дати поліційно-попереджувальний сигнал мос- 
ковським «слов’янам» (термін із тогочасного жандармсь- 
кого жаргону) — як однодумцям «слов’ян» київських(?!), з 
огляду на їхню слов’янську опозиційність.
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Більше того. Наступного, 1848-го року в Зимовому па-
лаці, після перших повідомлень про лютневу революцію 
в Парижі, за свідченням історика Солов’йова, з години на 
годину із жахом чекали телеграфного повідомлення з Мо-
скви... про тамтешнє повстання «слов’ян». Наступного ж, 
1849-го, у Петербурзі (внаслідок схожого страху) звели на 
ешафот найбільш активних тамтешніх західників.

Локальна в Криму, але, однак, тотального значення 
для всього приховано кризового державного організму 
воєнна його поразка у Східній війні, зрештою, струснула 
той організм настільки, що відтак недавня офіційна ідео-
логія ідеального стану цього організму відразу стала істо-
ричним антикваріатом. І слов’янофільські, і західницькі 
претензії до тієї ідеології одразу стали загальним місцем 
суспільного життя. Постійно у ньому висловлюючись — у 
безлічі «жанрів» того життя. Від молодої, але вже доволі 
«масової» преси до академічної царини.

Разом з тим належить відзначити, що правлячі елі-
ти країни, аж до їхньої остаточної катастрофи у лютому 
1917-го, вочевидь так і не виробили після ганебного кра-
ху уваровської тріади бодай якоїсь справді цілісної, чітко 
окресленої ідеології, цілісної ж стратегії своєї влади. «Ім-
ператорська цивілізація» останнього свого піввіку пере-
бувалася виключно тією чи тією адміністративною такти-
кою, свого роду тими чи тими імпровізаціями в напрямі 
цієї тактики. При цьому очевидно, що в ній бралися до 
уваги — але доволі безсистемно, кон’юнктурно, незграб-
но у режимі саме бюрократичних експромтів — ті чи ті 
елементи і слов’янофільського, і західницького проекту до 
гаданого оздоровлення країни.

Радянська історична наука, що функціонувала в атмос-
фері лише певної наскрізної ідеології, доволі наївно у своїх 
дослідженнях доби вже декадансу «імператорської циві-
лізації», її епілогу, намагалася віднайти у ньому так само 
наскрізні ідеологеми, якусь типологічно схожу з радянські-
стю цілісність, бодай штучну. Якої там насправді не було.

Починається всеохопна ерозія цієї цивілізації на різ-
них її ділянках і поверхах — і так само руйнуються її  
ідеологічні підвалини. Схоже, що ідеологічна мішанка тієї 
епохи і є головною ознакою останньої. Дивним чином ця 
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мішанка ще не стала необхідно центральною семантикою 
вже новочасних історичних досліджень, адже насправді 
вона просто-таки кидається в око. Російський ландшафт 
1861–1917 рр. вражає саме тією, як пізніше виявилося, 
вибухонебезпечною еклектикою.

З одного боку, юридично емансиповане селянство. Що 
його звільнення перед там так очікували і західники, і 
слов’янофіли — і катастрофічна економічна невлаштова-
ність цього звільнення, з другого.

Масова армія, загальна військова повинність, колись 
аж омріяна «європеїстами» — і архаїчний, суто становий 
принцип у формуванні офіцерського корпуса (а особливо 
морського).

Спершопочатку «великих реформ» — справді демокра-
тичний, саме європейського рівня суд. А далі із нього по-
ступово вилучаються фактично всі політичні справи — і 
по тому доходить уже, наприкінці царствування Алексан-
дра II, до «надзвичайних польових судів».

З одного боку, той же Александр II погоджується на 
скликання «Земського собору». цього російського, сказати 
б, передпарламенту, — а з другого, згадані його «великі ре-
форми» чи не поспіль руйнуються його наступником, Алек-
сандром III, у його «контр-реформах» (Скуратовский, 2002).

Стрімко підвищується інтелектуальній рівень універ-
ситетської і взагалі інституалізованої науки і освіти — і 
разом з тим їхня сфера, їхнє місце у суспільстві штучно 
звужується, бюрократично герметизується, зазнає жорсто-
кої класово-станової ізоляції.

Тогочасна російська етнологія вперше в історії країни 
подає етнографічно точну, сказати б, «карту» безчислен-
них її народів і народностей, а проте вони як були, так і 
залишалися без будь-якої історичної перспективи, зали-
шалися об’єктом, ба навіть просто іграшкою, безнастанно-
го бюрократичного свавілля.

Пореформена Росія спорадично, але в тих своїх пе-
ріодах вибухає непересічною індустріальною активні- 
стю  — але без будь-якого, бодай частинного облаштуван-
ня «робітничого питання». Як зрештою, і без політичного 
забезпечення тогочасного менеджера.

Місцева «земська» самодіяльність готова до масштаб-



Парадигми російської ідеології: історія і сучасність   ◀ 219

ніших, усе більш ефективних своїх дій — і відразу ж її 
призупиняє в тому напрямі то місцева, а то і центральна 
бюрократія.

Російський монарх, зважаючи на стрімке наростання 
воєнної загрози у світі, з огляду на все частіші імперіа-
лістичні інциденти в ньому, влітку 1898 запропонував 
скликати всесвітню пацифістську нібито «конференцію 
роззброєння». І відразу ж після «Гаазської мирної конфе-
ренції 1899 р.» оточення цього монарха розпочало в Китаї 
брутальну і справді імперіалістичну інтригу, яка й закін-
чилася російсько- японською війною.

Драматичну номенклатуру цих суперечностей пізньо-
імператорської цивілізації можна і доконечно треба про-
довжувати. «Котел, який ось-ось може вибухнути, за роз-
губленим висловом батька того монарха, Александра III, 
після прослухування поліційного меморандуму про стан 
речей у його імперії. Де, саме за станом цих речей, вже 
не залишилося амбіційних цілісних ідеологічних систем, 
а був лише легіон ідеологів, кожний із яких висував свою, 
підкреслено персоналізовану версію суспільного порятун-
ку. Зі зрозумілою претензією на її універсальність.

Треба віддати належне саме персональній своєрід-
ності тих ідеологічних проектів, незрідка аж віртуозно- 
інтелектуально розроблених їхніми авторами. Лев Тол- 
стой. Константін Леонтьев. Дмітрій Менделєєв. Ніколай 
Міхайловскій. Ніколай Данілєвскій. Владімір Солов’йов. 
Молодий Владімір Ульянов, який ще не став тоді Лені-
ним. І так далі.

Ми навмисно беремо світоглядно дуже несхожі, аж ан-
тагоністичні постаті згаданого пізньопетербурзького «епі-
логу». Кожна з яких постає безумовно емблематичною з 
огляду на глибину пропонованих ідей, на глибину ж від-
повідної аргументації, але при суспільно обмеженому її 
резонансі. Переважно гурткового, ба навіть сектантського 
характеру. Це стосується і «толстовців», і піонерів марк-
сизму з оточення Плеханова; і шанувальників Леонтьева 
чи його антагоніста Солов’йова, що їх усіх можна було об-
рахувати на пальцях; і оточеного загальною неприязню 
Данілєвского; і характерної багаторічної «безвісті», що в 
ній тоді перебував Ульянов, по тому вже Ленін.
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Взагалі царствування Александра III і його сина по-
значене не лише згаданою інституційною та іншою у тому 
ж напрямі ерозією, а й ерозією спеціально ідеологічною — 
у розумінні відсутності творення і поширення всеохопних 
світоглядних систем. У ті роки в Росії з’явилися безліч ко-
ментарів — чи там усіх інших інтелектуальних жанрів — 
до інтерпретації слов’янофільства чи західництва, але 
вже поява, за тих історичних умов, доктрин такого обсягу 
і такого ж розголосу була вже неможлива.

Відповідним чином пізньослов’янофільська апологія 
російської державної моці (як і ніби-то протилежна їй, тра-
диційним західництвом породжена нова версія російсь- 
кого лібералізму) — постали надбанням переважно тих 
чи тих гуртків, переважно станово-дворянських, а невдов-
зі ж чорносотенно-різночинних, у першому 1 випадку,  
вузькоінтелігентських — у другому.

Події 1905 року частинно змістили той ідеологічний 
пейзаж країни, перетворивши ті політично фактично 
«клуби» на вже політичні партії (чи принаймні, на їх імі-
тації). Офіційна ж ідеологія насправді ідеологією як та-
кою не була і, отже, перебувалась — без особливого успіху 
безсистемними «позиками» то у слов’янофілів, то у захід-
ників доби їх інтелектуального розквіту, «позиками» у  
вигляді тих чи тих своїх інституційних жестів. То «реак-
ційних», то «ліберальних». 

Перед Першою світовою спроби до створення бодай на-
віть почасти модернізованої офіційної ідеології взагалі 
припиняються. Александр Блок, видатний поет і ще зов-
сім неоцінений проникливий історик, написав про 1911-й, 
з якого і починається, за словами іншого поета, «некален-
дарне двадцяте століття»: «Наконец осенью в Киеве был 
убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход 
страны из рук полудворянских, получиновничьих в руки 
департамента полиции» (Блок, 1955). Себто тієї інститу-
ції, що її ідеологічні установки завжди необхідно вкрай 
елементарні.

Ось такою і ввійшла «імператорська Росія» в автентичне 
двадцяте століття, у 1914-й його рік. Позбувшись — чи не 
цілком — офіційно-ідеологічного начала на користь адміні-
стративно-поліційного, бюрократично-волюнтаристського.
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Царствування останнього російського імператора про-
сто вражає своєю світоглядною порожнечею, ідеологічним 
вакуумом там, де мало бути бодай якесь світоглядне під-
ґрунтя цього царствування...

Ідеологічна творчість у країні — всі напрямки цієї твор-
чості — стала, так би мовити, суто приватною справою ок-
ремих інтелектуалів, як справді сильних, так і геть мало- 
придатних для цієї царини. Партії ж — теж усіх напря-
мів — займалися майже виключно біжучою політичною 
прагматикою, тримаючись осторонь від справді серйозного 
теоретизування. Замінивши його, за відомим ленінським 
терміном, «партійною літературою». Отож, не диво, що 
двірцеві кола світоглядно перебувалися наївною, аж дуже 
вторинною містикою, а кола політичні, рішуче всіх їхніх 
кольорів, — поверховою публіцистикою.

Єдиний, справді серйозний ідеологічний жест, на який 
зважився імператорський уряд фатального для нього 
1914-го року — жест символічно-топонімічного характеру: 
перейменування Санкт-Петербурга на Петроград.

А проте після 1861-го року — а відтак уже аж до наших 
днів — у російській ідеології всіх її стадій і напрямів має 
місце вельми примітна її риса, яка видається нині чи не 
головною у тій ідеології: рано чи пізно, але всі її елементи, 
навіть, здавалося б, рішуче антагоністичні, вкрай неувза-
ємнені — входять у той чи той синтез поміж собою, станов-
лять з часом об’єктивну діалектичну єдність.

Ось саме так і трапилося з давнім проектом російської 
величі, з півтисячолітньою тепер легендою «третього 
Риму». Оточена звідусіль різними інтерпретаціями, пере-
довсім слов’янофільською і західницькою, вона, починаю-
чи вже із шістдесятих років позаминулого століття, постає 
свідком того, як ті ідеологічні антагоністи у своєму герці, 
разом з тим, немов герої «Гамлета» у своєму, раптово мі-
няються своїм озброєнням, своїми постулатами, самими 
своїми рецептами до збереження тієї величі.

Наприкінці 1860-х праве крило слов’янофільства стає 
також і праворадикальним, позичаючи у «європеїстів» 
ідею зовсім неліберальних інститутів, а радикальної ж за 
своїми засобами політичної революції (приміром, гурток 
генерала-ідеолога Ростислава Фадєєва та їхніх однодум-
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ців). Слов’янофіл Юрій Самарін, не криючись, на загал 
називав їх — «наші консервативні революціонери».

...На початку 1880-х «консервативні революціонери» 
навіть фактично вже приступили до створення підпільної 
політичної партії саме праворадикального штабу (так зва-
на «Священна дружина»). То вже була епоха, коли провід-
ний публіцист правого табору Катков (Владімір Солов’йов 
називав його «Немезидою слов’янофільства») уперше дав 
російському суспільству наочні уроки аж до скандально-
сті незалежної журналістики (а зазвичай то ж було преро-
гативою ніби ліберальних і взагалі «лівих» кіл), немалим 
накладом читаючи нотації у своїх передовицях найвищим 
адміністраторам імперії. Не особливо обминаючи навіть 
самого імператора.

У звільненій від отаманів Болгарії послані туди з Пе-
тербурга «слов’янофіли» особливого ґатунку підкладали 
бомби своїм політичним противникам — не менш вправно 
від народовольців...

Чорносотенство ж початку XX століття взагалі бере на 
озброєння саму тактику революційного насильства з усі-
ма його кривавими аксесуарами. Але не лише револьвери 
і бомби. Ленін-Ульянов восени 1913-го пише: «У нашому 
чорносотенстві є одна надзвичайно оригінальна і надзви-
чайно важлива риса, на яку звернено не досить уваги. 
Це — темний мужицький демократизм, найгрубіший, але 
найглибший...» (Ленін). Себто те, що революційне народ-
ництво вважало «своїм», несподівано перекочувало в ан-
тагоністичний йому політичний табір! У специфічне пра-
ве якобінство (взагалі-то надзвичайно поширене явище в 
усьому історичному ландшафті XX з його санкюлотами не 
лише «зліва», а й «справа»).

Зрештою, схожій діалектичний парадокс мав місце і 
в ідеологіях, які обрядово посилались на «західництво».  
І на сам Захід як такий. Не забуваймо, що свого часу біо-
графічно-парадоксально Достоєвський, а чи скажімо, його 
майбутній видавець Катков, розпочинали саме як захід-
ники (перший як «радикальний» у тому відношенні; дру-
гий же, як «поміркований»), а по тому от перетворилися 
на носіїв цілковитої протилежності своїй молодості.

Словом, наприкінці 1900-х — на початку 1910-х має 
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місце, здавалося б, зовсім несподіваний вольт російсько-
го лібералізму. Лєнін-Ульянов у своєму фейлетоні назвав 
емблематичний збірник-маніфест того табору — «Вехи» — 
«енциклопедією» ліберального «ренегатства». Насправ-
ді ж ішлося не про якесь «ренегатство», а про глибоку 
світоглядну переміну в ліберальному таборі, у вчораш-
ньому послідовному «західництві», яке у тій політичній 
кон’юнктурі, із завзятого полеміста з автократією швидко 
перетворюється на палкого апологета російського держав- 
ництва. То ще й у тій же балканській географії, що зазви-
чай супроводжувала апологетику «третього Риму» — чи 
не з часів старця Філофея і патріарха Никона, цих дуже 
послідовних «візантиністів» (мілюковська конституцій-
но-демократична риторика, а особливо часів Першої сві-
тової). Словом, згадане особливе «двійництво» двох фун-
даментальних російських доктрин саме парадоксально 
закінчується перед Першою світовою і по тому розпочи-
нається особливе взаємопроникнення їхніх світоглядних 
структур.

Інша річ, що сама ж урядова «російська велич» не особ- 
ливо цікавилася ні тими доктринами, ані ось їхнім увза-
ємненням (звідси згадана світоглядна «распутінська» по-
рожнеча пізньоімперської навіть уже не стратегії, а так-
тики).

У продовження таких увзаємнень у російській ідеоло-
гії, у її «правиці», не зайве спостерегти по-своєму схожу — 
хоча й ніби-то «ліву» — морфологію більшовизму. А власне 
його особливу генеалогію, що в ній виразно проступають 
теж два начала, які і дали йому таке інтенсивне історич-
не життя впродовж минулого століття. Начала ті — ніби 
найнижчі, але тому й найглибші шари і «європеїзму», і 
автохтонних російських ідеологій. Родовід більшовизму 
за своїм генетичним кодом об’єднує і найрадикальніші, 
рішуче вже неліберальні виміри європейської соціалі- 
стичної ідеї, з одного боку, і так само радикальні напрями 
російсько-народної альтернативи «ліберальному» Новому 
часові. Ще раз нагадаємо ленінську характеристику чор-
носотенства: «темний мужицький демократизм, найгрубі-
ший, але й найглибший».

По суті, більшовизм об’єднав у своєму походженні за-
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хідництво і слов’янофільство, але десь уже поблизу їхніх 
зовсім геркулесових стовпів, найрадикальніших їхніх меж 
і течій. І знов-таки довкола — хай і до краю перетворених 
на марксистську колоду — уявлень про вітчизняну велич. 
Невипадково все ж таки московський більшовизм ціною 
неймовірних жертв, але просто-таки з казковою історич-
ною швидкістю поновив «третій Рим» фактично у всьому 
його попередньому територіальному форматі! І невипад-
ково ж відтак провідні ідеологічні побудови російського 
Зарубіжжя від перших його генерацій і далі відтак орі-
єнтувалися на цю ультрареволюційними засобами відрес-
тавровану імперську велич.

Майже водночас, на порозі 1920-х, виникають там спе-
цифічні емігрантські версії і західництва (зміновіховство), 
і слов’янофільства («євразійство») (Скуратівський, 1995). 
Попри свою вже ніби аж обрядово історією засвідчену не-
схожість, вони з дивовижною послідовністю демонструють 
історичну ж свою спадковість щодо «давніх» основополож-
них доктрин російської ідеології, — власне, ті ж дві версії 
у тій рефлексії на фізичну потугу держави, на її «третьо-
римські» контури, дві оптичні редакції індуктивного по-
гляду на ту міць.

За «зміною віх», що резонує з історичним західництвом, 
стоїть параліберальне переконання в необхідності певної 
«європеїзації» такої потуги і переконання ж у неуник-
ності — принаймні, у майбутньому — такого процесу, пе-
реконання у прийдешніх його успіхах. Збулося. Але коли?

За «євразійством» же новоствореній російській могут-
ності належить, бодай знову-таки з часом, позбутися «за-
хідницьких», «неорганічних», геть «чужих» для неї компо-
нентів (передовсім європейсько-соціалістичної складової 
пореволюційного режиму), залишивши по тому «все інше», 
революцією ж набуте.

Обидві течії, а особливо євразійство, використали для 
своїх побудов величезний доказовий матеріал різного га-
тунку. І як колись, тепер уже в Кремлі, а не в Петербурзі, 
російська надвлада не дослухалася тих аргументів.

Уся сторожа «зміни віх» повернулася з еміграції на 
батьківщину, щоби зблизька спостерігати її гадано швид-
ку ліберально-європейську еволюцію. Не дочекавшись 
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того, всі вони, останні західники, невдовзі загинули у чер-
говому шквалі сталінського терору.

Так само євразійці, останні слов’янофіли (хоча тепер 
уже з азійським, ісламським і навіть монгольським ак-
центом), теж приготувалися терпляче чекати перемін, 
відповідних їхнім побудовам, у радянській надструктурі.

Але зовнішня розвідка останньої облаштувала у цьому 
випадку такі нещадні інтриги, такі віртуозні провокації, 
що подальше функціонування цієї, здавалося б, останньої 
з останніх версій слов’янофільства виявилося просто не-
можливим. 

Здавалося б. Але відтак, з висоти вже поточної хро-
нології, належить визнати, що вся подальша порево-
люційна історія Росії, запізнюючись, але з неймовірною 
послідовністю пішла назустріч прогнозам, а чи швидше 
футурології і «зміновіхівців», і євразійців.

Рівно через сімдесят років після перших їхніх збірни-
ків-маніфестів розпочинається тектонічний зсув російсько- 
радянського грунту. Аж емблематична репліка президента 
Російської Федерації у вересні 1991-го: «Соціалізм і кому-
нізм викинуті на смітник світової історії». По тому розпо-
чинається очевидна присутність у порадянській російській 
історії найістотніших складових обох згаданих ідеологій, 
їхня конкуренція, незрідка вкрай гостра ба навіть нещад-
на. А їхнє можливе майбутнє увзаємнення? Ніхто ще не 
може відповісти на це питання. Відповідний процес й нині 
триває, заповнюючи весь простір злободенної російської по-
літики, аж до останніх її жестів.

Зазначимо, що попри свій ніби-то антагонізм, обидві 
ідеології аж марновірно знов-таки орієнтуються саме на 
традиційне російське всемогуття всіх його історичних ви-
конань. А власне — на поновлення цього всемогуття після 
недавньої, післясталінської його тотальної кризи. Зрозу-
міло, що останнє слово історією тут ще несказане, і, обач-
но, слідом за долею і зміновіхівців, і євразійців, схоже, 
належить утриматися від будь-яких прогнозів, а особливо 
хронологічних.

Р. S. Варто лише додати, що Україні як суверенному 
новотворенню світової історії у всіх вищезгаданих побу-
довах місця нема, а є лише прагматично-евристичне, у 
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напрямі ділової геополітики, раціональне-ірраціональне 
розуміння її присутності на політичній карті.

«Но что тебе союз, о Росс...»
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Иван Петрович Котляревский родился 9 сентября 
 (29 августа) 1769 года в Полтаве — предположи-

тельно — в мелкодворянской семье. Отец — канцелярист 
городского магистрата. Попросту говоря, писарь. Дед — 
дьякон.

Будущий украинский писатель появился на свет как 
раз в те месяцы, когда русские войска начали военные 
действия против турок, раздвигая границы империи и, 
соответственно, будущей Украины.

Иван Котляревский — свидетель (а со временем и 
участник) четырёх таких войн.

Десяти с чем-то лет Котляревский поступил в Полтав-
скую «словенскую» — то есть предназначенную для сербск- 
их эмигрантов — семинарию (в которой впоследствии не-
которое время учился Микола Гнидыч — Николай Гне-
дич). Пробыв там неполные десять лет, Котляревский с 
последнего — богословского курса уходит «в люди», учи-
тельствует в небедных дворянских семьях, начинает свои 
первые «полевые исследования» в области украинской эт-
нографии.

В 1794-м начинает писать поэму «Энеида» — под вли-
янием начавшей выходить «Вергилиевой Энеиды, выво- 
роченной наизнанку» русского писателя Николая Осипо-
ва, в свою очередь вольно перелагавшей травестию «По-
хождения благочестивого героя Энея» австрийца Блу- 
мауэра.

В 1796–1808-ом Котляревский на военной службе.  
В 1806-м офицер Котляревский принимает непосредствен- 
ное участие в дежурной войне с Турцией.

В 1798-ом в Санкт-Петербурге один тамошний изда-
тель, Максим Парпура, — к неудовольствию писателя — 
самочинно выпустил в свет первые три части «Енеиды, на 
малороссийский язык перелицованной И. Котляревским». 
Начинается широкая читательская известность поэмы.

С 1808-го Котляревский в отставке, едет в Петербург 
с целью «найти место», терпит в своих поисках неудачу и 
возвращается в Полтаву.

ИВАН КОТЛЯРЕВСКИЙ, СОПЕРНИК ВЕРГИЛИЯ
CURRICULUM VITAE



228 ▶   Иван Котляревский, соперник Вергилия CURRICULUM VITAE 

В 1809-ом писатель выпустил новое издание «Энеиды» 
(ч. 1–4). В 1810-ом становится главным смотрителем пол-
тавского «Дома воспитания бедных дворян», оставив са-
мую добрую память о соответствующих своих администра-
тивных и педагогических усилиях.

В 1812-ом по поручению князя Лобанова-Ростовского 
отставной офицер Иван Котляревский быстро и споро ор-
ганизовал Пятый конный полк из украинского казачества 
(на случай появления Наполеона в Малороссии...).

В 1816-ом Котляревский становится директором (и 
фактическим основателем) полтавского театра, заботит-
ся о его репертуаре, пишет пьесы «Наталка Полтавка» и 
«Москаль-чаривнык», в которых ведущие роли предна-
значались для Михаила Щепкина (и навсегда остались в 
его репертуаре).

В 1818-ом становится масоном (полтавская ложа «Лю-
бовь к истине», которую возглавлял один из наиболее ак-
тивных ранних декабристов Михаил Новиков).

В начале 1820-х возникают достаточно живые связи 
писателя Ивана Котляревского со столичными литерато-
рами, он становится почётным членом «Вольного обще-
ства любителей русской словесности», переписывается с 
Федором Глинкой и Николаем Гнедичем.

С 1827-го Котляревский — попечитель «богоугодных 
заведений» в Полтаве, также оставивший добрую память 
о тех своих служебных усилиях.

Незадолго до смерти он передал права на печатание 
«Энеиды» харьковскому издателю Волохинову, а на печа-
тание пьес — молодому Измаилу Срезневскому.

Иван Петрович Котляревский умер 10 ноября (29 октяб- 
ря) 1838 года.

1903 год — в Полтаве открыт памятник Котляревскому.

***
Летом 1788 года под Киевом, на тамошних ярмарках, 

вдруг заволновалось украинское селянство. Взбудора-
женное слухами — о самом близком конце света... Весь-
ма возможно, что десятилетия спустя слухи те, несколь-
ко превращенные, отозвались в «Сорочинской ярмарке», 
где гоголевские герои толкуют о черте, который «каждый 
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год», «как раз во время ярмарки», слоняется там в поисках 
своей «красной свитки».

Мир, как известно, тогда уцелел. Но вот ярмарочная, 
народная, соборная историософия что-то в его составе 
действительно угадала: в следующем, 1789-ом, грянула 
французская революция, вскоре совершенно переменив-
шая всё вещество мировой истории.

Ранее история эта зиждилась на абсолютных авторите-
тах Бога и затем всех его главных предстателей на земле. 
Скажем, европейское средневековье — это прежде всего 
культ запредельной Силы, волящей нашему миру, а так-
же всех её здесь тетрархов-наместников. Её полпредов, 
говоря более поздним языком... Планетарный же самум, 
забушевавший в том отмеченном году в Париже, пошат-
нул все сверхавторитеты. А подчас и вовсе устранял их. 
Французская революция возвела на эшафот короля, а не-
сколько позже депортировала к себе поближе, в качестве 
пленника, и папу римского. Громкие беспощадные ре-
прессии — выразительнейшие знаки сместившейся исто-
рии, разрушившей прежние свои основания и заместив-
шей их новыми. Свято же место в мировом процессе пусто 
не бывает: упомянутые зияния в нём почти немедленно 
были заполнены новым культом нового авторитета.

Народ! То есть «люд, народившийся на известном про-
странстве». По слову полудатчанина-полунемца, несрав-
ненного знатока русского народоведения Владимира 
Даля. А также, в соответствии с его псевдонимом, Казака 
Луганского. То есть казака с берегов украинской речки 
Лугани, населённых людом, слившимся, по слову старых 
энциклопедий, «в однообразную малорусскую массу».

Итак, та или иная «однообразная людская масса» того 
или иного территориального формата, названная впо-
следствии «нацией», «национальностью» (или вот, ро-
мантически выражаясь, «народом») отныне становится 
во главу самого главного угла мировой истории. Объяв-
ляется главным её субъектом, главным действователем и 
движителем. И одновременно её главным объектом, глав-
ной целью. Словом, происходит коперниканский перево-
рот в представлениях конца XVIII века о «реке времён», в 
представлениях о том, что в ней течёт и куда. Фундамен-
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тально «перелицованная» философия истории, отныне 
остановившая свой зрачок на «нации», на «народе». Новая 
ведущая ось в механизмах истории.

Перелицованная «Энеида» Ивана Котляревского — 
бурлеск, травестия, пародия Вергилиевой «Энеиды» — ну 
совершенно эмблематически! — появляется (первые её ча-
сти) именно в самом том конце. В 1798-ом. То есть в виде 
весьма точного сигнала тогдашнего переломившегося 
времени. Переломившегося в направлении радикальней-
шего переосмысления средств и целей истории, всего её 
содержания. Поэма Котляревского — экран тех перемен.

То было, среди прочего, время, когда сравнительно 
недавний неологизм «патриот» (и соответственно «патри-
отизм», «патриотический») семантически, наконец, как 
бы успокоился, окончательно пришёл к базовому своему 
смыслу, близкому современному словоупотребительно. 
Возникший где-то в середине XVIII века, ведь он только к 
концу того века стал обозначать человека по его принад-
лежности к определённому «люду» и к его «пространству».

Нынешняя человеческая память, глядя на современ-
ность, разделённую на множество «патриотизмов», не-
сколько простодушно полагает, что так было всегда. Во все 
времена. Тогда как их цветение — да и само появление — 
восходит именно к эпохе, когда, скажем, североамериканцы 
вдруг осознали себя уже не подданными английского коро-
ля, а собственно «американцами». Когда французские ре-
волюционеры, отражая натиск интервентов, вооружались 
не только ружьями, но и «патриотическими» паролями.  
А молодой Бетховен для их врагов (покамест ещё очень раз-
ношерстных германских войск) написал что-то вроде мар-
шевой песни. «Мы — великий немецкий народ» (словосоче-
тание, невозможное ещё за несколько лет до тех событий).

Ранее европейский человек — едва ли не тысячу лет 
кряду — осмыслял себя единственно через принадлеж-
ность к определённому сословию и, как уже говорилось, 
через принадлежность всего и вся в мире к его Хозяину. 
Богу. Теперь же самоосмысление человека происходит в 
системе национальных координат, сословие и даже Го-
сподь Бог в разной мере постепенности выносятся за 
скобки общественной системы. Или, даже более: они при-
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сваиваются таковой, вызывающе окрашиваются в опреде-
лённые «национальные» цвета.

Великий русский и украинский учёный Владимир 
Вернадский — в сотрудничестве со всей мировой научной 
мыслью — создал учение о ноосфере (как бы псевдоним 
всей мировой истории, в значении нарастания в ней че-
ловеческого присутствия-на-Земле). То, что произошло 
на рубеже ХVIII–ХIХ веков с человеческим сознанием и 
поведением — одна из самых драматических коллизий в 
истории именно ноосферного старательства, самая ради-
кальная перемена в её стратегиях и способах.

Среди прочего, происходит как бы «национальное» раз-
деление ноосферного труда, поначалу бессознательное 
или полубессознательное, а затем и вовсе возникает отчёт-
ливое ощущение разности, своеобразия каждого «люда» в 
мире, и отведённого ему пространства.

Средневековая христианская доктрина единого и, в 
общем, единообразного в глубинных своих структурах 
человечества и своеобразно наследующая ему просвети-
тельская доктрина такого же антропологически цельного 
человечества — отодвигается той эпохой в прошлое. В на-
стоящем же — раздражённая реплика графа Жозефа де 
Местра в адрес соответствующих представлений Просве-
щения: они невыносимо отвлечённы, не имеют никакого 
отношения к подлинной человеческой реальности. «Вы-
думанного вами общества, — говорил де Местр, — нигде 
на свете не увидишь, ибо его в природе не существует; я 
встречал на своём веку французов, итальянцев, русских 
и т.д.; благодаря Монтескье я знаю, что можно быть даже 
персиянином, но я решительно всем объявляю, что сочи-
нённого вами «человека» я не встречал ни разу в жизни; 
поэтому перестанем витать в области отвлечённых теорий 
и фикций и станем на почву действительности».

Станем и мы на почву действительности. Тогдашней 
украинской действительности. Тектонически вздрогнув-
шей в упомянутую эпоху, как и всякая тогда другая «на-
родная» почва в мире. Подкиевская ярмарочная эсхатоло-
гия лета 1788 года, преломившаяся затем в «Сорочинскую 
ярмарку», зачинающую всю последующую апокалипти- 
ческую прозу писателя-полтавчанина...



232 ▶   Иван Котляревский, соперник Вергилия CURRICULUM VITAE 

Другой же писатель-полтавчанин (собственно, по хроно-
логии первый), Иван Котляревский, характерно начинает 
свою поэму в 1794-м году. То есть едва ли не год в год, ког-
да был объявлен высочайший манифест о присоединении 
правобережной Украины, ранее принадлежавшей поли-
тически рушащейся Польше, к Российской империи. Не 
синонимично то «присоединение» — вчерашней польской 
области к России — и воссоединение этнической правобе-
режной Украины с левобережной! После их почти полуто-
растолетнего раздельного существования, вызванного воен- 
ными и другими конфликтами могущественных соседей.

Словом, вдруг возникает гигантское украинское этни-
ческое море — единое по языку, этнографии, религии. 
Море, которое уже нельзя было не заметить в тогдаш-
нюю эпоху великого межевания европейских народов. 
Великого их переселения в совершенно новое историче-
ское время. Не случайно, печатая в 1809-ом году очеред-
ную — четвёртую — часть своей «Энеиды», поэт поместил 
там множество полуиронических-полусерьёзных этни- 
ческих характеристик едва ли не всех европейских на-
родов (поляков, русских, «цесарцев», итальянцев, фран-
цузов, швейцарцев, голландцев, португальцев, шведов и 
прочих), разнообразно-гротескно превращаемых — в виду 
тех их национальных особенностей — коварной волшеб-
ницей Цирцеей. «Побачите, що буде нам» («увидите, что 
будет нам»). То есть украинцам.

...Вот все шесть частей украинской «Энеиды», как бы в 
исполнение обещанного, и есть самая компактная, по-сво-
ему едва ли не исчерпывающая этнография-этнология 
украинского народа. Весь наипестрейший спектр всех его 
жизненных проявлений. От этнической психологии до на-
циональной кухни.

Быт. Ремёсла. Костюм. Мужской. Женский. Работа. До-
суг. Обряды, сопровождающие и то, и другое. То, что вско-
ре назовут «фольклором», а попозже — народной медици-
ной, такой же метеорологией, метрологией, геометрией, 
и т.д. Игры. Детские. Девичьи. Взрослых людей. Яства и 
пития. Все способы их и приготовления и потребления. 
Все стадии «знакомства», флирта, ухаживания, вообще 
эроса и так далее.
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По обстоятельствам, герой знакомится со старухой-ведь-
мой, весьма компетентной во всех областях украинского 
ведовства, и под её руководством совершает рискованную 
экскурсию в иномирие, где уже в режиме самой строгой по-
следовательности предстают также, как все отечественные 
несчастья и пороки, вкупе с их носителями, так и все укра-
инские достоинства — в соответствующих им человеческих 
воплощениях. Предстаёт вся иерархия украинских и от-
рицательных, и позитивных предметов. Это иномирие — 
высочайшей художественной работы зеркало, отражающее 
весь сословный, профессионально-цеховой, моралистиче-
ский — и аморальный — состав тогдашней Украины. Весь! 
Всю её «социологию» и всю её «этику», весь возможный ряд 
и нарушения, и строгого соблюдения последней.

Словом, энциклопедия украинской жизни. Народове-
дение самого широкого его диапазона. Не упускающее из 
своего зрачка, из своих классификаций, ни одной стихии 
этой жизни.

Иван Котляревский — как бы Колумб, открывший соб-
ственное своё украинское отечество. Создатель, скажем 
так, соответствующего страноведения. Украинистики в 
самом всеобъемлющем значении термина. С него-то и 
начинается самоидентификация Украины во всех её на-
правлениях. Художественных. Сугубо специально-науч-
ных. Сугубо популярных. Во всех.

Но все эти бесчисленные мизансцены украинского су-
ществования помещены поэтом — в римско-греческие 
классические рамки. Олимпийская, греческо-ахейская, 
троянская и латино-римская великолепная номенклату-
ра объемлет все те мизансцены. Античные боги и герои, 
ряженные здесь украинцами, да ещё полтавскими, то есть 
(да простится нам) самыми густопсовыми... Но ведь — в 
продолжение античного ряда, «диалектически» — и сами 
украинцы ряжены в античных богов и героев.

Отчего и зачем это?
Ну, во-первых, это смешно. Всегда ведь смешно, ког-

да нарушается древнее, трагически-манихейское проти-
востояние надземного, безгранично патетического, «им-
материального» — и в высшей степени непатетического, 
весьма материального. Древнее состязание бытия и быта. 
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Сколько раз в истории человека возникали ситуации, ког-
да, по слову русского поэта, «быта нет, осталось бытие»! 
Целые эпохи, глубочайше в этом убеждённые. Но, как 
сказал другой поэт, украинский: «трёхразовым питанием 
прикованы мы к земле». Так что уже древние пародирова-
ли патетику своих великих поэтов. И даже своих религий. 
Смешивая горнее и нижнее.

Но в особенности в этом преуспевала, уже в другую эпо-
ху, романо-германское и славянское «школьничество» — в 
своём естественном, возрасту соответствующем сопротив-
лении «школярству». Едва ли не тысячу лет.

Травестия полтавчанина, питомца тамошней «словен-
ской» семинарии, в сущности, завершает старинное, сугубо 
семиотическое-филологическое сопротивление европейско-
го школяра нависающей над ним классической учёности. 
Столько же почитаемой, сколько и принудительной.

Мефистофель — Фаусту:
Скажи, когда ты не скучал?
Подумай, поищи. Тогда ли,
Как над Вергилием дремал,
А розги ум твой возбуждали?
Сцена из «Фауста».

Пушкин-лицеист, который, как известно, в те годы «чи-
тал охотно Апулея» (что, в общем, не могло понравиться 
его профессору латинской словесности Кошанскому), «а 
Цицерона не читал» (что уж совсем не могло понравиться 
Николаю Фёдоровичу), если сам не «дремал над Верги-
лием», то уж точно был принуждаем к его чтению. Розги, 
по счастью, в лицее не водились, но ведь поэт очень точно 
обозначил «жанровые» и психологические истоки поисти-
не необозримой школьной словесности, столетиями про-
цветавшей «назло» Вергилию. И, понятно, не только ему.

Котляревский блистательно завершил эту озорную сло-
весность, эту филологическую вендетту «розгам». В его этно-
графически универсальной «Энеиде» возникает соответству-
ющий мизанкадр украинско-барочных школьных «студий»:

Троянське плем’я все засіло 
Коло книжок, що аж потіло,
І по-латинському гуло.
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Еней від них не одступався,
Тройчаткою всіх приганяв;
І хто хоч трохи лінувався,
Тому субітки і давав.

«Субітки». «Суббота». То есть обрядовый календарь ста-
ринной школы и её педагогики, «розгой возбуждавшей» 
интеллект своих питомцев. Направляя его в сторону Вер-
гилия и прочих классиков.

Вот древние и расплатились нескончаемыми рифмо-
ванными и нерифмованными «памфлетами», против них 
направленными. Школьный филологический карнавал, 
снижающий классику так, что ещё в начале теперь уже 
прошлого века гимназисты и семинаристы распевали  
куплеты, в которых «Аристотель, древний филозоф» что-
то там «пропил за сивухи штоф», а «Цезарь, сын отваги и 
Помпей-герой продавали шпаги сходною ценой». Уж не 
семинарист ли Котляревский сочинил сие?

Во всяком случае, ходят глухие слухи, что он начал пи-
сать свою анти-«Энеиду» ещё в пору своего студентства. 
«Энеиду», среди прочего, начинающуюся с того, что отец 
богов Зевес —

Тоді кружав сивуху 
I оселедцем заїдав.
Він, сьому випивши восьмуху,
Послідки з кварти виливав.

Но если бы украинская травесгия была единственно 
продуктом — пусть даже наисовершеннейшим — специфи-
чески школьного творчества, средневекового и барочного, 
и его многообразных весёлых продолжений, сочинённых 
озорниками, потом уже вышедшими из школьного возра- 
ста, то она бы, наверное, там и осталась. Как осталась в 
истории той особливой словесности «Вергилиева Энеида», 
«вывороченная наизнанку» русским литератором 1790-х 
Николаем Петровичем Осиповым (продолженная затем 
Александром Котельницким; созвучие с фамилией Кот-
ляревского оставляем, как говорит издатель «Повестей 
Белкина», «для любопытных изыскателей»),

...Во время следствия по делу известной книги под 
названием «Путешествие из Петербурга в Москву» — в 
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«екатерининское КГБ» (по изобретательному выражению 
Марины Новиковой) был вызван сочинитель Николай 
Осипов, к тому времени автор дельных изданий вроде 
«Старинной русской ключницы и стряпухи» или «Новей-
шего и совершенного русского конного знатока». А поз-
же — издатель журнала под названием «Что-нибудь от 
безделья на досуге».

Сочинитель в серьёзном учреждении повёл себя наи-
лучшим образом, искреннейшее ответив на все ему по-
ставленные там вопросы. Так что вопрошающие остались 
премного довольны его чистосердечием и, не сходя с отме-
ченного места, предложили сочинителю поработать у них. 
На что он сразу же и согласился.

Так что упомянутая его «Энеида» (самые первые её ча-
сти) вышла уже с посвящением старшему из вопрошав-
ших, Степану Ивановичу Шешковскому, ставшему на-
чальником Николая Петровича.

Да, тому самому Шешковскому, которого молодой Пуш- 
кин в блестящих своих заметках по русской истории 
XVIII века назвал «домашним палачом кроткой Екатери-
ны», а затем, уже на склоне жизни, напомнил о зловещем 
своеобразии той тайной канцелярии императрицы, «про-
цветавшей под её патриархальным правлением»: «По-
тёмкин, встречаясь с Шишковским <именно так у Пуш-
кина. — В.С.>, обыкновенно говаривал ему: «Что, Степан 
Иванович, каково кнутобойничаешь?» На что Шишков-
ский отвечал всегда с низким поклоном: «Помаленьку, 
ваша светлость!»

Словом, автор «вывороченной наизнанку» Вергилие-
вой «Энеиды», если воспользоваться острой характеристи-
кой, которую более поздний писатель, Валентин Катаев, 
давал некоторым своим советским коллегам, — «выступал 
с концертами в третьем отделении».

Но это, впрочем, дело его гражданской совести. Художе-
ственно же «Энеида» Осипова «выворачивает» Вергилиеву 
не без некоторой версификационной бойкости и такого же 
сюжетного пародийного изобретательства. Именно бойко 
превращающего патетических вергилиевских героев в 
весьма непатетических российских «среднего рода людей» 
(так Екатерина II официально именовала нарождающе-
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еся в империи третье сословие). Более того, похоже, что 
осиповскую травестию вполне оценил Пушкин: скажем, 
«Граф Нулин», пародирующий высокую историю, по на-
шим наблюдениям, местами явственно резонирует неко-
торыми образами и ходами той травестии (особенно оси-
повскими эпизодами вокруг Дидоны).

Но для нашей темы несомненно и важно другое: поэма 
Николая Осипова стала «жанровым» толчком (и сперво-
началу вообще образцом) к созданию украинской поэмы. 
Микола Зеров, замечательный украинский поэт и лите-
ратуровед, безвременно погибший во время сталинского  
террора (как раз в пору, когда он заканчивал свой — также 
погибший — перевод на украинский Вергилиевой «Энеи-
ды» — по слухам, филологически безупречный!), признал: 
«Осипов вовсе не был бесталанным версификатором... у 
него отдельные сцены и характеристики даны блестяще».

Российская травестия, таким образом, стала как бы 
жанровой акушеркой, споспешествовавшей рождению 
травестии украинской.

Правда, в украинском литературоведении периода ин-
тенсивной его «самостийности» в отношении литературо-
ведения русского была высказана остроумная мысль — об 
обратной зависимости. Уже Осипова от Котляревского. 
Но это предположение, похоже, более патриотично, чем 
остроумно, более остроумно, чем доказательно...

И всё же несомненно также, что эстетически укра- 
инская пародия превосходит русскую. Своей художествен- 
ной энергией, а более всего искрометным народным юмо-
ром, совершенно отсутствующим у Осипова с его сатири-
ческим картинками быта «среднего рода людей». И юмо-
ром тоже вот среднего рода.

В сущности, осиповская травестия — сословный (разно-
чинный) памфлет, не без социального ехидства помеща-
ющий героев-аристократов в совершенно негероические- 
неаристократические условия: в разночинный, окраин-
ный, посадской быт. И, соответственно, в его языковое 
пространство, лексически достаточно ограниченное. В его,  
в общем, тесный социальный диалект.

Языковой горизонт поэмы Котляревского — несрав-
ненно шире. В соответствии с огромными ресурсами укра- 
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инской крестьянской и полугородской, но всё ещё «окре-
стьяненной» речи.

Неимоверное языковое богатство этой поэмы и остаёт-
ся самым высоким лингвистическим рекордом новоукра- 
инской литературы! Массовый «читательский успех», 
вполне живая жизнь её и по сей день.

Но всё же жанровым стимулом к её созданию стала 
именно поэма Осипова, главный структурный принцип 
последней. Так что вместо избыточно патриотических ги-
потез о том, что Котляревский вдохновлял Осипова (хотя 
своего полуоднофамильца Котельницкого он, похоже, 
действительно вдохновлял), лучше уж помянуть добрым 
словом ныне полузабытого маленького российского сочи-
нителя, загадочной волею литературных судеб очутивше-
гося возле самых родов новоукраинской словесности.

Но дело, конечно, но только в Николае Петровиче Оси-
пове, но и в Вергилии... Отчего Иван Петровский Котля-
ревский — двадцать шесть лет кряду! — травестировал 
именно Вергилия?

И у Осипова, и у Котляревского были прямые пред-
шественники в самой элементарной технике этого тра-
вестирования. Прежде всего француз Поль Скаррон в 
XVII веке. Автор поэмы-травестии «Перелицованный 
Вергилий», виртуоз, пародирующий искусственность, ам-
бициозную утончённость тогдашней литературы. А так-
же австриец Алоис Блюмауэр в XVIII веке. «Расстрига»- 
иезуит, сочинивший травестированные же «Приключе-
ния благочестивого героя Энея». А в сущности памфлет на 
консервативные католические круги, сопротивляющиеся 
просвещённому абсолютизму (или, скорее, просвещённо-
му деспотизму) императора Иосифа II. То есть «бурлеск-
ные», пародийные цели у всех названных авторов были 
очень разными. У Скаррона — сугубо литературные.  
У Блюмауэра — династическо-политические. У Осипова, 
как уже говорилось, в направлении некоторых сословных, 
тогда ещё очень робких счетов.

Но уж у Котляревского цели совсем другие. И при этом 
по-своему, но максимально приближенные — в режиме 
куда более крупных счетов — к генеральной семантике 
великого римского поэта. К «Энеиде» в собственно смысле.
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Величайшая политическая поэма в мировой литера-
туре. Замечательный знаток античности, Михаил Леоно-
вич Гаспаров так популярногениально охарактеризовал 
римскую атмосферу эпохи непосредственно до Рождества 
Христова. То есть кризисную эпоху превращения римской 
республики в империю. В Риме тогда бушевали граж- 
данские войны, вызванные тем, что город-полис стреми-
тельно превращался в мировую державу. А далее Михаил 
Леонович добавлял, — в тональности самой блестящей 
«бурлескной» историософии: так это мы об этом знаем, 
римляне-то об этом не знали...

И всё же один римлянин об этом вполне догадался. Соб-
ственно, по рождению не римлянин-горожанин, но ман-
туанец. Публий Вергилий Марон. С некоторым биогра- 
фическим опозданием, после ряда, скажем так, аграрных 
идиллий, затем, повинуясь и собственному поэтическому 
инстинкту, и государственному заказу, сочинил (хотя и 
вчерне) грандиозный имперский эпос, блестящую аполо-
гию упомянутого сверхгосударства.

С той поры «Энеида» Вергилия как бы орнаментирует 
любой имперский жест в европейской истории, какое бы 
то ни было соответствующее политическое в ней строи-
тельство. В том числе и в «третьем Риме» императорского 
его периода. Непрестанно цитировавшего Вергилия в сво-
ей эмблематике.

Ивану Котляревскому выпало родиться у самой колы-
бели российского имперского могущества. В Полтаве.

Полтава в пору младенчества Котляревского входит в 
состав Новороссийской губернии. В пору его отрочества — 
уже в Екатеринославское наместничество. Молодой же 
Котляревский находился в Малороссийской губернии. В 
зрелые годы он уже житель Полтавской губернии. Весь 
спектр прирастания российского могущества тогдашней 
Украиной... Во все эти годы Полтава всё более и более 
предстаёт, среди прочего, как некий музей под открытым 
небом того необозримого могущества.

Но что тебе союз, о Росс.
Шагни — и вся твоя вселенна.

Державин.
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Примерно тогда, когда писались эти строки, солдаты 
«третьего Рима» — с определёнными интервенционист-
скими целями — побывали в собственно первом Риме. 
А упомянутое могущество продолжало прирастать да 
прирастать. И двадцать лет спустя, когда Котляревский 
приступил к заключительным частям своей поэмы, рос-
сийский имперский эпос достиг уже Сандвичевых (Гавайс- 
ких) островов, объявленных (хотя и ненадолго) одним уда-
лым конкистадором из Российско-Американской компа-
нии — российским владением...

Вот и представим себе маленького украинского «джен-
три» из Полтавы, несколько сомнительного малорос- 
сийского дворянина, в тени того неимоверного могуще-
ства, — и метафорически, и вовсе неметафорически, — у 
самого подножья так называемой «Шведской могилы». 
То есть подполтавский памятник в честь полтавской бит-
вы. И крест там, самолично поставленный самодержцем- 
победителем в 1709 году.

Крест был поставлен тогда, разумеется, и на самостоя-
тельной политической судьбе Украины. На все последую-
щие столетия.

Гетман Мазепа в пушкинской «Полтаве» излагает свой 
политический проект:

Без милой вольности и славы 
Склоняли долго мы главы 
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.

Но независимой державой 
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой 
Я подымаю на Петра.

Судьба этого проекта весьма известна. Политика — 
это судьба, говорил Наполеон. Что ж, дальнейшая судьба 
Украины уже пребывала вне украинской политики...

Незадолго до смерти Котляревского полтавская цер-
ковь Спаса Нерукотворного, в которой, по преданию, мо-
лился Пётр после полтавской баталии, была заключена, с 
целью её дальнейшего сохранения, в каменный «футляр». 



Иван Котляревский, соперник Вергилия CURRICULUM VITAE   ◀ 241

В виде шатра. По-видимому, весьма похожий на тот, из 
которого в пушкинской поэме «выходит Пётр»...

История Украины тоже долго была заключена в тот 
внеполитический, внеположный ей каменной крепости 
«футляр». Представить себе российского офицера и чинов- 
ника Котляревского в прямой политической оппозиции — 
даже самомалейшего её градуса — к тому сверхмогуще-
ству никак невозможно. Даже вот полтавского масонского 
градуса. Едва ли не игрушечного. Несмотря на все обря-
довые затем старания советских исследователей выявить 
хотя бы некоторую близость полтавского чиновника-масо-
на к тогдашнему общероссийскому свободомыслию пред-
декабристского или там масонского толка. Не получилось.

Другое. Совсем другое. Если уж выпало в империи 
родиться, да ещё даже пространственно-географически, 
рядом с её тогда неоспоримой сверхславой, должно было 
вспомнить и то, что вокруг того «огромного памятника» 
(Пушкин, «Полтава») — разливанное, совершенно необо-
зримое этническое море, селянское и окологородское. Род-
ная стихия. Море, покамест пребывающее в историческом 
штиле. И волнующееся только на своих ярмарках. Подки-
евских и Сорочинских. И поэт Котляревский вспомнил о 
том море, увидел и запечатлел его.

В «Энеиде» Котляревского оно, это народное море, — 
есть. Не-политически, конечно, но зато бытийственно. 
Есть — фонетически и семантически поразительный 
язык. А в нём и всё то, что впоследствии наукой будет на-
звано этнической психологией. Есть мириады ритуалов и 
трудовых операций, в которых запечатлена та психоло-
гия. Есть — всё.

«Мы, украинцы, — есть!» 
И всё это — в сюжетных, именных и других координа-

тах Вергилиевой «Энеиды». Но бесконечно превращён-
ных. Погруженных в совсем иные, чем у великого поэта 
великой империи стихии и цели.

Вот этот бурлеск, это превращение Вергилия — и есть 
национальная «оппозиция» украинского поэта империи, 
его окружающей. Сугубо семиотическая, литературная.  
В ту пору ещё нераспознаваемая.

И, прежде всего, эта оппозиция смеющаяся. Герцен 
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когда-то предлагал написать историю смеха. Новоукра-
инская история — вся! — и начинается со смеха Котля-
ревского.

Далее уже хрестоматийные смеющиеся наборщики- 
читатели «Вечеров» Гоголя, единокровного земляка и го-
лубокровного наследника Котляревского.

...Но вот стихает веселье в конце «Сорочинской ярмар-
ки», где две главки предварены весёлыми эпиграфами из 
Котляревского. В украинскую жизнь исподволь входит 
нечто иное, тяжкое и грозное. «Вий» в «Миргороде» вооб-
ще-то строится вроде бы по основной модели своей укра-
инской предшественницы, поэмы Котляревского: с одной 
стороны, бесшабашный и бесстрашный школярско-народ-
ный примитив, с другой — украшающая его школьная же 
классическая учёность.

Только Хома Брут уже встречается с теми началами 
мира — или иномирия, когда уж подлинно не до смеха. 
Герой увидел мёртвую панночку — и почувствовал, «что 
душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто 
вдруг среди вихря веселья и закрутившейся толпы запел 
кто-нибудь песню об угнетённом народе». Потрясающий 
прогноз к появлению Шевченковского «Кобзаря», этой 
песни песней «об угнетённом народе», как бы абсолютный 
эпиграф ко всему шевченковскому творчеству, едва ли не 
к каждой там строке.

Автор же «Кобзаря» свою литературную и другую само-
идентификацию — едва ли не эмблематически — начи-
нает с поэтического некролога только что ушедшего пред-
шественника «На вечную память Котляревскому». Вечная 
память, ставшая, вместе с тем, первым криком нарождаю-
щейся всей дальнейшей национальной самоидентифика-
ции, теперь уже в полном её историческом спектре.

Будеш, батьку, панувати 
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть.

Да будет так.



Українці присутні в петербурзькій цивілізації з са- 
 мого її початку, перебуваючи там виключно в ін-

тересах тієї чи тієї своєї кар’єри, незрідка досягаючи там 
щонайвищих адміністративних і тому подібних висот. 
Олексій Розумовський, морганатичний чоловік цариці 
Єлизавети, канцлер імперії Безбородько. Брат його, «пре-
дводитель» петербурзького дворянства. Родич Гоголів 
Трощинський, міністр Олександра І і його присяжний 
«публіцист». І так далі...

З Гоголя починається радикально інше перебування 
українця в імперській столиці: в напрямі свого національ-
ного — саме так! — самоосмислення. Починається з Гого-
ля — закінчується Шевченком доби появи «Кобзаря».

Отож поява в Петербурзі 1798-го року першопочатків 
«Енеїди». Вслід за тим — невдалий візит військовика неви-
сокого рангу і потенційного чиновника Івана Котляревсь- 
кого до Петербурга. Він приїхав туди, «шукав» себе — і не 
знайшов. Услід за тим з’являється гоголівська проза. І на-
решті — молоденький Шевченко, який ще до 1840- го року 
переповнений сотнями алюзій на Гоголя. Ось так з’явля-
ється «Кобзар». 

Виходить, що десь упродовж цих кількох десятків років 
народжується нова українська література, біля витоків 
якої стоїть Котляревський; потім титанічні зусилля Гого-
ля-«україніста» кінця 1820 — початку 1830-х років. І все це 
завершується явищем Шевченка. Отож тепер гоголезнав-
ству треба серйозно зупинитися на структурі «україністи-
ки» Гоголя кінця 1820 — початку 1830-х. Треба зупини-
тися на тих явищах, пов’язаних із гоголівською прозою не 
тільки стосовно України, а й усього європейського літера-
турно-культурного контексту, до якого двадцятирічний 
Гоголь надзвичайно уважно придивлявся. Адже цей зір, 
ця зіниця Гоголя-європейця — вона так чи інакше резо-
нує в цій прозі.

Передовсім це загальноєвропейське творення свого 
«народознавства», намагання віднайти себе в минулому. 
Будьмо відверті. Все тоді розгортається в напрямі прю з 
«академічною» історіографією того типу, прю, що тільки 
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розпочинається. У цих народознавчих зусиллях було ба-
гато фантастичного, але було й дуже багато точного. Тому 
що, по суті, це робило покоління, яке ще бачило, вочевидь, 
національне минуле.

Замислимося, приміром, над тим, як Вальтер Скотт 
міг бачити реальність дуже патріархальної, «напівдикої» 
Шотландії: він бачив її минуле в останніх його жестах.  
І, зрештою, це стосується і Гоголя. Він знав певні істини 
про минуле, які вже для наступних поколінь були закри-
ті. Це, сказати б, оральна, усна, історія. Слідами цих Го-
голевих зусиль пізніше пішов Шевченко у «Гайдамаках», 
які на повну силу написані на основі усної — селянської 
та козацької — «мемуаристики» довкола тих самих подій. 
І, разом із тим (про це зважився сказати такий знаний 
тандем, як В. Іванов і В. Топоров у «Славянских семиоти-
ческих моделирующих системах», у 1965-му році); Гоголь 
із неймовірною силою художньо перетворив слов’янські 
міфологічні та фольклорні моделі. Це вперше, що було 
так сказано академічною наукою. Оце саме перетворен-
ня — дуже цікавий процес. Але й цілого життя не виста-
чить, щоб це докладно проаналізувати.

Одначе подивімося, як розгортається та «україністи-
ка» Гоголя. Вона розпочинається з героїчного періоду 
(«XV век», як сказано в «Тарасі Бульбі»). Як бачите, хроно-
логічно все це ніби неточно, але, може, тут усе й справді 
починається з цих характерів XV–XVІ століть. Тогочасна 
героїка, нечувана енергетика молодого етносу і тих чи тих 
його класів та станів, які відтак входять в історію. Але 
вслід за тим, наприкінці ХVІІІ — на початку XIX століть, 
це загусає в якомусь провінціалізмі, як його «означує» 
гоголівська проза, присвячена тогочасній Полтавщині, 
«Миргороду», оцим самим Іванам.

Виходить, що Гоголь бачив, як розпочиналася історич-
на Україна, і політично, і, сказати б, у мускульному та ду-
ховному плані. І вслід за тим, чим той процес закінчуєть-
ся. І під кінець усіх цих зусиль Гоголь, відповідно, не те, 
щоб залишає побачену так ним Україну, а хоче подивити-
ся й на весь інший світ. І тоді він переходить у той світ, у 
якому він потім і перебуває. Перебуває не просто як аут-
сайдер, а радше як свідок збоку. І по тому з’являється його 
ландшафт петербурзької цивілізації — спочатку власне 
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петербурзької, столичної, а потім уже і всієї Росії. І відразу 
в напрямі глибоко скептичному. Та просторовий парадокс 
полягає в тім, що, з одного боку, це ландшафт понурого 
Петербурга, а з другого — цієї тяжкої провінції, що в ній 
«скачи хоть столько-то лет до границы — не доскачешь». 
Але, разом із тим, тут розпочинається дуже серйозна ан-
тисиметрія Гоголя українського і Гоголя російського. Го-
голь-україніст починає з української патетики, а вслід за 
цим показує, як ця патетика загусає. (Гуковський чудово 
написав про цей процес Гоголя-україніста.)

Гоголь російський показує ось цей скептичний пейзаж 
петербурзької цивілізації... При чому, в основі цієї цивілі-
зації два напрями: з одного боку, егоїзм «спеціальний» (те, 
що марксисти називають буржуазним індивідуалізмом), а 
з іншого, — глибоке переконання тамтешнього світу, що 
всі проблеми, мовляв, можна вирішити саме бюрократич-
ним чином.

Під кінець 1920-х років Микола Хвильовий, який уваж-
но приглядався до Гоголя, хоч і був письменником зовсім 
іншого напряму, змушує свою героїню сказати таке: от не-
відомо, яким буде найближчий світ, хто ним буде прави-
ти — мільярдер чи чиновник.

Ми живемо в епоху, коли перший і другий ніби поєдну-
ються! По суті, це два принципи того самого егоїзму. І Го-
голь із неймовірною силою показує їхнє міражне існуван-
ня. Те, про що писали «феодальні соціалісти» (від Жозефа 
де Местра і до французів кінця 30 — початку 40-х років), 
те, про що писав Маркс (для себе, у своїх філософсько- 
економічних рукописах 1844-го), раптом отримує у Гого-
ля свою поетику. Це дуже цікаво. Він же знайшов есте-
тичний відповідник цій «міражній цивілізації»! Знайшов, 
написав, але вслід за тим йому хотілося знайти і якийсь 
позитив.

І відтоді починається його той чи той російський месіа-
нізм. Зрештою, друга редакція «Тараса Бульби» — це одне 
з двох: або українцю треба було в цій ситуації, після «Мерт- 
вих душ», дати якесь алібі, велику і, сказати б, потенційну 
за своїм колосальним форматом країну-простір, а з другого 
боку, Гоголь намагається віднайти велич людини, велич, 
яка протистоїть цьому міражному існуванню.

Останні сторінки «Мертвих душ» розгортаються саме і 
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взагалі в цьому напрямі. Вслід за тим оте саме «алібі», дру-
га редакція «Тараса Бульби», яку нещодавно екранізував 
наш земляк Бортко. Що з нього, зрештою, візьмеш? Гума-
нітарний світогляд цього талановитого режисера — увесь у 
таких рядках: «Вот в Киеве был бульвар Корнейчука. Ну, 
кому мешал Корнейчук?..». Це ж типово гоголівська фраза!

Але йдеться про те, що той період тривав у письмен-
ника недовго. А далі розпочинається гоголівська робота 
в тому самому просторі, який уже в певному розумінні є 
позалітературним. Адже його робота над «другим томом» 
постійно руйнується. Зрештою, він входить у те, що умов-
но можна назвати публіцистикою. Колись Юрій Тинянов 
дуже гарно сказав про Пушкіна, що той під кінець свого 
життя значною мірою вже виходив за межі художньої лі-
тератури — у простір документальних жанрів. А тут, як 
сказано в одному творі Солженіцина: «Пойди проверь!». 
Хто його знає, чи так воно було? Взагалі це думка дуже 
цікава. Але от щодо Гоголя вона працює не на повну силу.

Йому треба було віднайти якийсь інший вимір. Тут уже 
потрібна не Україна, і вже навіть не Росія. Людина взагалі.

У зв’язку з цим привертають увагу польські конотації 
Гоголя — починаючи з Парижа, де він зустрічався з поль-
ською еміграцією всіх напрямів. Конотації, пов’язані з 
тими чи тими польськими месіаністами. Сучасні російсь- 
кі коментатори кажуть: «Он был там агентом влияния. 
Для того, чтобы знать, с какой целью они это делают». Це 
ж безглуздя! Який же з Миколи Васильовича агент? Хоча 
його людські стилізації незрідка справді неймовірні. Але 
йдеться про інше. Наприкінці 30-х — на початку 40-х він 
спілкувався з цими авторами. 

Та зрештою він відходить від цього католицького світу.
От «Рим» — це прекрасний твір, і, будьмо відверті, 

про-католицький.
Отож цей самий консервативний Рим (десь перед Пієм IX) 

і ультрасучасний «бальзаківський» Париж, що його не при-
ймає український і російський поет Гоголь. І отак шукаючи 
істину, він поступово входить у простір, який не закінчується, 
а лише починається — «Вибраними місцями з листування».

Ці «Вибрані місця...» вже так прокляли і проклинали. І 
зі мною колись таке було. Але потім я все ж таки придивив-
ся до «гасел» Блока 1918 року щодо «Вибраних місць», який 
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вигукнув: «Позор Белинскому!» (той їх не розумів). От тре-
ба тільки уважніше вдивитися в ці самі «Вибрані місця», 
які напружено шукають якусь велику істину. Де ж ця Істи-
на? Вона вже не в географії. Вона — в трансцендентному 
просторі. Але вона там перебуває з однією умовою: цю вічну 
істину треба поєднувати з вічними зусиллями людини.

Це не дуже зрозуміли сучасники. В першу чергу ті, хто 
атакував його (ці імена всім відомі).

Але ж, із іншого боку, є вірш Тараса Шевченка з дивною 
назвою «Пророк». Його було написано невдовзі після того, 
як княжна Варвара Рєпніна надіслала Шевченку ці самі 
«Вибрані місця». Вірш 1848 року. Сама апологетика! Це — 
законспірований портрет Миколи Васильовича Гоголя.

Гоголь — «естетичний», художній титан — водночас 
взяв на свої плечі те, що не кожен титан витримає. І ця 
напруга мала рано чи пізно скінчитися катастрофою.

От, скажімо, прихована полеміка Гоголя до 1848 року.  
В принципі, він нібито й не воював з революціями 
1848 року (переважно національно-демократичними). Але 
він їх, зрештою, не приймає. І водночас він їде на Схід, у 
Палестину (відомо, чим це скінчилося). Там він, зрештою, 
себе не знайшов. А далі починається остання мука муче-
ницька Гоголя. Як її рецепіювали і поети-символісти, й 
історичні белетристи — аж до вечірніх газет. Мова про те, 
що ж із ним відбувалося наприкінці 40-х — на початку 
50-х років. Зрозуміло одне — він хотів щось віднайти для 
всього людства. Вже не тільки для України, з якої почав, 
уже не тільки для Росії, а для всього людства.

Але, звичайно, починав він саме з України! А під кі-
нець таке трагічне розуміння сучасної світової історії, що 
вона йде кудись не туди. А пригадаймо, що ж трапилося 
наступного року — по смерті Гоголя. Почалася перша в 
історії людства світова війна: від Закавказзя — до Балка-
нів, до Балтії, де крейсує англо-французька ескадра, і за-
кінчуючи Камчаткою. Тут нема сенсу говорити про те, хто 
винен. Чесно кажучи — бандити і з того, і з того боків... 
Гоголь цю війну передчував.

Нині російська патріотична історіографія йде слідом 
пізнього трагічного Тарле: «Винен Захід». Що ж пише За-
хід — теж можна собі тільки уявити. Важливо інше: Го-
голь ніби передчував цю катастрофу! А з цієї війни почи-
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наються сюжети вже не тільки «місцеві», які закінчилися 
балканськими війнами. Адже не було Першої і Другої сві-
тової: була лише Столітня світова війна XX століття. Яка, 
на превеликий жаль, іще не закінчилася...

Гоголь намагався якимось чином порятувати людство 
від його страшного майбутнього.

Власне, ця моя примітивна схема не так для гого-
лезнавців (вони, схоже, самі про це знають), як для сту-
дентства, особливо для справді інтелігентного студент-
ства, яке може входити в ті чи ті проблеми, лишаючись 
осторонь «сакраментального» питання: «Гоголь — російсь- 
кий чи український письменник?». І російський, і українсь- 
кий! Але передовсім треба говорити про те, що це, мабуть, 
найбільша постать світової літератури XIX століття.

І не випадково XX століття реципіювало переважно Го-
голя з усіх прозаїків. Мопассан і Флобер для французьких 
авторів XX століття — це естетичні реакціонери, все це, 
мовляв, у минулому. Дивним чином Гоголь же весь час 
залишається в європейській рецепції.

Десь у 1960-х роках Ричард Гарріс, лондонський кіно- 
і театральний актор, прочитав «Записки божевільного» 
й сам ніби «збожеволів». Він покинув кіно, покинув свій 
варіант театру, сам зробив інсценізацію, сам зіграв — і, 
зрештою, це дуже помітна сторінка в історії тогочасного 
англійського театру.

Особливо мені подобається така історія. 69-й минулого  
століття, Бонн, Західна Німеччина, британське посоль-
ство. Бог знає, що робилося! Руйнується їхня імперія, 
ніхто не хоче говорити «Британська амбасада» (кажуть 
лише «англійська»). Молодіжна революція.

І — самодіяльність у цьому посольстві! Що вони став-
лять? «Ревізор» Гоголя. Отже, щось у цьому авторі зали-
шається. І нинішня рецепція Гоголя це засвідчує. Але він, 
перепрошую, не завжди, як-то кажуть, їй по зубах.

Коли вийшла «Лермонтовська енциклопедія», літерату-
рознавці Роднянська й Гальцева представляли її і сказали 
ось таке: от ми ніби написали про все в цій Лермонтовській 
енциклопедії. А він прийшов, погортав цю енциклопедію, 
«поприсутствовал» — а потім пішов кудись далі....

Цікаво куди «піде» далі Гоголь після цього нинішнього 
ювілею?



Наприкінці 1780-х на підкиївських ярмарках рап- 
 том захвилювалися ярмарчани: прибулі на ті 

ярмарки підкиївські селяни, чомусь охоплені есхатоло-
гічною панікою, очікували з хвилини на хвилину «кінця 
світу». Схоже, що гоголівський «Сорочинський ярмарок» 
містить якийсь уже перетворений, уже комічно-гумори- 
стичний, але відгомін тодішнього, сказати б, «народного 
апокаліпсису», який зрештою по-своєму радикально змі-
нив плин історичного часу — і європейського, і світового 
(Спробу пов’язати відлік нової доби, започаткованої Ве-
ликою французькою революцією, з українським (власне, 
новоукраїнським) національним становленням, див. у 
моїх роботах: [Скуратівський, 1994 а: с. 106–116; Скура-
товский, 2008: с. 408–416]).

Ґійом Аполінер, він же Аполінарій Костровицький,  
на порозі двадцятого століття, з тим же невідпорним 
слов’янським чуттям есхатологічного годинника, напи-
сав: я жив у добу, коли закінчувалися королі.

Але ж та доба розпочалася саме на схилку століття ві-
сімнадцятого, означеного трьома гучними революціями. 
Американською, Французькою і нині призабутою, тією, 
що витворила 1790-го року «Бельгійські Сполучені Шта-
ти». На її придушення віденська монархія відправила, 
серед інших своїх вояків, українсько-галицьких рекрутів, 
тоді головну ударну силу свого війська.

Словом, на схилку того століття гойднулися терези сві-
тової історії. У ній, з різного ступеня подієвою інтенсив-
ністю, пізньосередньовічний (і взагалі середньовічний) 
принцип абсолютного авторитету того чи того володаря 
поступається місцем авторитету тієї чи іншої людської 
маси «або, висловлюючись романтично, — народу» (Томас 
Ман). Народу як носія суверенітету і світоглядно-ідеоло-
гічного, і юридично-політичного.

Грандіозний процес, який у безлічі своїх форм і «жан-
рів», у міріадах розмаїтих колізій, «семантик», як колек-

МІСТАГОГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Із нотаток про «народознавство»  

Тараса Шевченка
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тивних, так і індивідуальних мізансцен, поведінкових мо-
делей і т. ін. дебютував саме тоді, наприкінці згаданого 
століття. І в певному розумінні ще й досі не закінчився і 
понині ще не вичерпав себе.

Принаймні він ще триває на тих чи тих геополітичних 
широтах, на певних культуротворчих ділянках сучасно- 
сті. Ба інколи навіть виказує себе там, де, здавалося б, по-
шуки згаданої суверенності давно ніби вже й скінчилися, 
ніби давно вже застигли у вигляді автентичних мумій су-
веренності тих чи тих політичних і соціальних інституцій, 
тих чи тих усталених форм-конвенцій суспільної свідомо-
сті. Адже і найновітніша, вже сьогоднішня історія час від 
часу вибухає аж тектонічними струсами «національного 
характеру». Але взагалі: чим є за своєю архітектонікою 
той мегапроцес, що його дебют колись був своєрідно по-
значений сплеском народного історіософського — «підки-
ївського — інстинкту»? 

Він, той процес, передовсім постає як сума різнорід-
них, але завжди «усамостійнених» у своїй основі масових 
процесів, масових прагнень до такого «усамостійнення» 
(Дві великі постаті світової думки, спрямовані у бік 
автентичного осмислення діалектики масових про- 
цесів у поєднанні з тим «усамостійненням» — авангар-
дистська соціологія французького марксиста-парадокса-
ліста Жоржа Сореля і математизована соціологія нині, 
на жаль, призабутого його сучасника, російського консер-
ватора Павла Некрасова).

Десь у вже позаминулому столітті чи не найпопуляр-
ніший у ньому філософ, до краю наївний шотландець 
Семюель Смайлс видрукував трактат під назвою «Само- 
діяльність» — щасливо знайдений неологізм, який мав 
комічно-химерну мовну долю у радянському тоталітар-
ному філологічному жаргоні («художня самодіяльність»). 
Тоді як в автентичному своєму значенні та новолексема 
стала головним паролем масових процесів, усілякого «уса-
мостійнення» і суверенізації.

Україна, попри всі незліченні драми своєї попередньої 
історії, незрідка аж уже зовсім безпросвітно замкненої в 
довколишні, такі нещадні «авторитаризми» (а може, саме 
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через свій необхідний-неуникненний опір їм?), не могла, 
не повинна була опинитися десь на узбіччі тих процесів.

«Старі форми руйнуються», — привітав перші сезони 
XIX століття у своїй оді Фридрих Шилер.

Масові процеси дестабілізації тих форм в Україні лише 
тепер, уже ретроспективно (зрозуміло «масові» не в чис-
ловому, не в демографічно-статистичному обрахунку і 
значенні) постають як різнорідно-розмаїті феноменоло-
гічні ряди потягу величезної моноетнічної території до 
прийнятних для неї нових буттєвих форм, вибудованих 
відтак уже на «само-діяльності», на тому чи тому само- 
здійсненні. Словом, тут має місце продовження процесів, 
започаткованих вищезгаданими революціями вісімнад-
цятого століття.

Явище Шевченка майже відразу опинилось у ядрі на- 
ціонально-творчих процесів. І нині там залишається. 
Стійко витримуючи в умовах «масовості» тих процесів 
конкуренцію з будь-якою іншою національною постаттю.

Чому ж шевченківський феномен постав у центрі фено-
мену українського? 

Перебуваючи там, якщо вдатися до математичної ме-
тафорики, у вигляді головної точки прикладення всіх 
сил — усіх новоукраїнських сил усіх їхніх напрямів, усіх 
їхніх значень, впливів, інтересів і т. д.? Немалий українсь- 
кий усесвіт і досі обертається довкола того феномену.  
У незліченних жанрах того руху. Чому? (Див. мою давню 
спробу відповісти на це питання у ст.: [Скуратівський, 
1978: с. 184–189]. Про подальшу, доволі фантасмагорич-
ну долю основних тез цієї статті див.: [Скуратівський, 
2003 а: с. 68–72]).

До краю наївна, обрядово-риторична відповідь на те 
питання українського національно-патріотичного катехи-
зису: Тарас Шевченко був генієм. Передовсім геніальним 
поетом. І далі вже все під обов’язковий, аж ритуалізова-
ний акомпанемент окличних знаків.

Тож спробуймо не ревізувати, а саме пояснити пер-
шоприсутність Шевченка в усіх українських культурно- 
символічних ієрархіях. Шевченко справді геніальний 
поет — та ще й з того віку, котрий аж переповнений чи не 
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Грандіозними пошанівками на адресу своїх літературних 
геніїв.

1849-го року — усенімецький ювілей Ґете.
1859-го — ще більших обсягів шилерівські урочистості.
1865-го — шістсотрічний ювілей Данте.
1885-го — мільйон французьких читачів Віктора Гюґо 

проводжають його в останню путь.
1899-го — і підкреслено офіційне, і так само підкрес-

лено неофіційне сторіччя Пушкіна і народження в атмос-
фері того ювілею по тому вже загальноприйнятого: «Пуш-
кін — великий, національний поет».

Усі ці десятиріччя «низова» Угорщина повниться чут-
ками, що її великий національний поет Петефі не заги-
нув від російської кулі, а десь ув’язнений в Сибіру — і ось-
ось звідти повернеться.

При всій зовнішній схожості посмертної учти на честь 
поета, зворушливих обставин довкола його похорону — 
обставин, які стали патетичною репетицією майбутніх 
масових урочистостей довкола його імені, впадає в око 
швидше несхожість шевченківського феномену з тим єв-
ропейським національно-літературним кодом.

Впадає в око саме унікальність того феномену в тому 
ряду — трагічна унікальність.

Річ не лише у почережності у низці немалих грома-
дянських катастроф, започаткованих на тому похороні і 
відтак зі зловісною системністю повторюваних на всіх по-
дальших некрологічних і ювілейних учтах (та ще й ста-
тистично у дедалі більших кількостях). Так, п’яте десяти-
річчя з дня смерті поета — і невдовзі стоп’ятдесятиріччя 
від дня його народження — в умовах старої «тюрми на-
родів» справді аж по вінця переповнені різного роду по-
ліційними інцидентами (приміром, символічно-«прогно- 
стична» заява-обіцянка прем’єра Столипіна у київському 
«Клубі російських націоналістів» наприкінці 1900-х: доки, 
мовляв, він «сюди приїздить», «тут» ніякого пам’ятника 
Шевченку «не буде»).

Після ж нібито фундаментальної перебудови тієї «тюр-
ми» навіть село Столипіно на Поділлі було негайно пере-
йменовано в Шевченкове. Але ж водночас почалася доба 
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такого безоглядного і безсоромного присвоєння шевчен-
кового явища новим офіціозом і відповідно доба такої аж 
скандальної суми безсоромних фальсифікацій та неми-
нучих у цьому випадку поліційно-ідеологічних дій проти 
бодай найменших, хоча б суто літературознавчих спроб до 
демістифікації тієї неправди, що всі попередні поліційні 
кампанії проти пам’яті поета виглядали чи не адміністра-
тивним дилетантством (Див. номенклатуру тих ніби апо-
літичних фальсифікацій Шевченка у циклі робіт Івана 
Дзюби та Євгена Сверстюка. Див. також мої нотатки: 
[Скуратовский, 2003b]).

Піввікова війна російського авторитаризму проти по-
ета несподівано перетворилася на вже зовсім нещадне 
тоталітарне мародерство довкола його явища, яке стало, 
сказати б, ідеологічним трофеєм того тоталітарного ма-
родерства.

Так, посмертна доля Шевченка виявилася дуже важ-
кою. А точніше — драматично складною: з одного боку, 
офіційні або приниження поета, або ж офіційні його 
фальсифікації; а з іншого — безприкладний у всій світо-
вій літературі справді народний культ поета, незліченні 
як «нерукотворні», так і рукотворні пам’ятники, тим куль-
том споруджені; певні наївні міфи-гіперболи довкола них. 
А з деякого часу назустріч тим гіперболам — непоодинокі 
спроби їх постмодерністської ревізії. Аж до памфлетних 
випадів проти поета, як правило примітивних і агресив-
них (див.: [Іван Дзюба, 2006]).

Словом, сьогодні, коли знову запалахкотіли ювілейні 
вогні довкола того імені, не зайве, прагнучи досягти бодай 
якогось ступеня необхідної об’єктивності, відкрити — саме 
об’єктивно — характер шевченківського явища (яке пере-
буває зрозуміло, поза його і «імперсько-романовськими», і 
«радянськими» інтерпретаціями), але також і в буттєвих 
вимірах, анітрохи не схожих на героїв згаданих ювілей-
них і некрологічних урочистостей тепер уже позаминуло-
го століття.

Річ, до прикладу, не лише у розбіжності політичних 
уподобань, примхливості поетичних масок порівнюваних 
ювілярів.
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Не у тім, що великий національний поет Ґете не просто 
стримано, але навіть скептично спостерігав патетику всені-
мецької «визвольної війни» на схилку наполеонівських війн. 
Не в тім, що Шилер-драматург закінчив апологією династії 
Романових — їх поява на московському престолі видавала-
ся йому спасенним поновленням «національної норми». І не 
в тім, що згаданий ювілей Дайте, великого середньовічно-
го «космополіта», апологетіка і теоретика наднаціональної 
«світової монархії», фактично виглядав просто-таки яки-
мось «оксюмороном», до краю невдало обраним щойно об’єд-
наною Італією на роль «національного» символа.

Річ також не в парадоксах поетики Петефі з її особли-
вою почережністю «масок» поета — то «вояка», то «щасли-
вого коханця», то «нещасливого» (Див. про це в циклі ро-
біт відомої вітчизняної унгаристки Кіри Шахової).

Отож, геній Шевченка якось не схожий на тих європей-
ських геніїв. То що ж, повторю, становить основу — власне 
першооснову того генія?

Український «дошевченківський» пейзаж — і, зрозумі-
ло, не тільки літературний, — починаючи з тих емблема-
тичних масових есхатологічних сеансів-1788 і далі — то 
справді сума масових тут процесів. У напрямі пошуків 
того, що невдовзі німецька філософська традиція назове 
«себе-тотожністю», а вже набагато пізніше, у двадцятому 
століття, традиція англосаксонська називатиме «само-
ідентичністю». Справді, всі стани, всі класи, всі середо-
вища на території і підросійської, а потому вже і підав-
стрійської України згаданого періоду у стихії тих процесів 
починають шукати «самих себе», — своє онтологічне, істо-
ричне, семіотичне і т. ін. підгрунтя. Створюють свого роду 
аксіологію свого гіпотетичного минулого. Ось теперішньо-
го. І знову-таки гіпотетичного майбутнього.

Отже, зрозуміло: показати всю історично-подієву та 
ідеологічну панораму цих пошуків само-тотожності — не 
лише в окремому дослідженні, а й навіть у зусиллях усього 
українського цеху вочевидь неможливо. До цілісної укра-
їнської «карти» тієї доби «модерна» Україна, схоже, тільки 
приступає (Див. про це у моїй ст.: [Скуратівський, 1992: 
с. 144–146]). Але одразу ж — сказати б, прямо з «когнітив-
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ного» порогу проблеми — можна стверджувати, що насам-
кінець усіх тих «масових пошуків- процесів» усіх перших 
їхніх генерацій завжди вимальовується постать Шевчен-
ка. Як особливе їх завершення, як остання і найбільш  
переконлива їх каузальність (Див.: [Скуратівський, 1989: 
с. 11]).

Передовсім тут постає абсолютне значення Шевченка 
і для самого розуміння чи не найбільш сугестивного, чи 
не найбільш дійового із усіх тутешніх станових «масових 
процесів» — селянського, і для поетового самоосмислення 
у цих процесах.

Справді, чи не столітня безбарвна риторика про «на-
родність» Шевченка аж ніяк не має завадити нам осягну-
ти автентичний зміст і характер цієї «народності». Адже 
історія посередньовічної України склалася так, що вона 
свою аристократію втратила десь ще на порозі сімнад-
цятого століття, а потому всі подальші українські еліти, 
інституалізуючись, поспішали віднайти себе під дахом 
еліт чужинецьких, відповідно у напрямі то полонізації, то 
обрусіння самих себе (доволі пригадати майже столітню 
драму — а чи швидше трагікомедію — входження козаць-
кої верхівки, а за нею і тутешніх «джентрі» до російського 
дворянського стану). Не пасли задніх і тодішні осередки 
українських містян, цієї тутешньої протобуржуазії (Див. 
про це [Скуратівський, 1994b:с. 17–18]).

У зв’язку з цим лише демографічно аж неозоре укра-
їнське селянське море не лише зберігає свою первісну 
протонаціональну автентичність, від якої відкочувалися 
усі нескінченні спроби цілковитого культурно-релігійно-
го упокорення цього моря. Українська селянська стихія 
у своїх рефлексійних соціальних жестах рухається у бік 
бодай якогось «усамостійнення», бере на себе обов’язок за-
гальнонаціонального творення.

Тут не йдеться, звісно, про ті чи ті колізії цього творен-
ня (аж до катастрофічних включно) — йдеться передовсім 
про Шевченкове місце у ньому. Власне, про те, що саме 
він, з його першоналежністю до того моря, першим від-
найшов певні його першориси, найголовніші його ознаки 
й характеристики. Першим вловив-пояснив саму ритмі-
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ку його історичного буття саме з усіма такими колізіями 
останнього (Див. жорстку критику відповідних уявлень 
про Шевченка — «селянського поета» у рецензії Юрія  
Шевельова-Шереха на мою згадану, 1978-го року стат- 
тю «Шевченко в контексті світової літератури»:  
[Сучасність, 1979: с. 3] — рецензію інтелектуально  
дуже елегантну, але «історіографічну» не завжди пере-
конливу).

Рецепція Шевченка і досі химерно постає, з одного боку, 
як — незрідка справді наївний — пафос-апологія його як 
«селянського поета», а з іншого — за те саме Шевченко, 
ще з часів Куліша і по тому Драгоманова — отримує су-
ворі світоглядні, естетичні й т. ін. догани. Сьогодні ж ті 
вже, здавалось би, давно девальвовані та зужиті докори 
на сучасних соціокультурних марґінесах вряди-годи на-
бувають пропагандистсько-мілітаризованої, але промови-
стої жанрової форми українофобського памфлету.

Головне інше: «селянський поет» Шевченко — то на-
справді не вузько «класове», зовсім не «станове» явище. 
І ті його наївні апологети, і його ненаївні памфлетисти 
проходять «обабіч» — повз автентичну сутність поета.

Шевченко з дивовижною спостережливістю і глибиною 
угледів у згаданому морі всі його надводні і підводні те-
чії, подав у полі своєї незрівнянної ліричної рефлексії всі 
його, того «моря», змісти, раніше приховані, а вже потому 
з неймовірною поетичною енергією прояснені поетом при 
повному світлі і тогочасного, і подальшого історичного 
дня — включно із днем сьогоднішнім.

Українське селянство дало і собі, і світові Шевченка. Шев-
ченко ж подав і тому селянству, і всій Україні, як сучасній 
йому, так і подальшій, свого роду завершення — і загально-
світоглядне, і естетичне — рішуче всіх «масових процесів», 
які бурхали і на поверхні, і в глибинах протонаціонального 
існування, передовсім — у глибинах селянських.

Чому Шевченко ті свої зусилля розпочав саме у тому со-
ціальному просторі? Тільки тому, що він там народився? 
Не тільки.

Коли тут розпочалися процеси-пошуки у напрямі на- 
ціональної себетотожності, то Іван Котляревський, ко-
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трий уже майже закінчував свою травестію, подав, поряд 
із нею, «травестію» іншу. Соціальну і навіть соціологічну.

Пригадаймо: головна героїня-селянка «Наталки-Пол-
тавки» — поза межами безпосереднього сюжету, «фабуль-
но» — насправді ввійшла у життя майже як панночка. 
Наталка адже — містяночка за своїм походженням. Лише 
за сімейними обставинами вона стає селянкою. І це зов-
сім не фабульна витребенька у сюжеті, а похідне там від 
стратегічно важливої переміни в українській національ-
ній долі. Остання, у своїх головних напрямках, з певного 
часу, після катастрофи українського бароко, стрімко змі-
щується із барокового міського простору, із шляхетської 
садиби, із простору конфесійного — у зовсім інший ста-
новий простір (Див.: [Скуратівський, 2004: с. 638–677]). 
Саме селянський.

Найславетніші «ідеологи» того століття, від Прудона і 
Маркса до їхнього вже «перетвореного» спадкоємця, Жор-
жа Сореля, обов’язково зупиняли свою зіницю на тій чи 
тій людській масі. Як на ударній, саме масовій силі своєї 
центральної ідеологеми. На силі, що за самим своїм огро-
мом мала суспільно-політично, реально здійснити ту іде-
ологему. Соціально-інституційно втілити її у реальну іс-
торію. То був, отже, інструментальний погляд на ту масу, 
ніби «евристичне», аж прагматично-корисливе ставлення 
до неї.

Шевченкова ж зіниця зупинилася на колосального обся-
гу українському селянському морі не лише тому, що тільки 
воно на той час — статистично і за самою своєю енергети-
кою — чи не вичерпно репрезентувало всю українську де-
мографічну суму. Не тільки тому, що всі інші українські 
стани — від аристократії до, сказати б, тих наших «джен-
трі», від згаданих містян до тутешніх конфесіоналів усіх 
їхніх Гатунків — перебували у стані перманентної, аж ли-
хоманкової (вдамся до терміна пізніших часів) колабора-
ції. Намагання цих суспільних середовищ так чи інакше 
пристосуватися до чужинецьких структур. Намагання соці-
ально, психологічно, мовно, релігійно (і т. д.) розчинитися 
у них.

Санкт-Петербург із самого свого початку і далі, з його 
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незліченною українською «колонією», став ніби свого роду 
лабораторією-колискою тієї малоросійської адаптації.

Шевченко був першим там українцем, який ту адап-
тацію полишив, обравши зовсім іншу роль в українській 
буттєвій драмі (На це першим звернув увагу російський 
критик і питомий українець, великий шанувальник 
Шевченка Корній Чуковський (див. його класичні етюди 
про Шевченка)). Роль містагога та завершителя основопо-
ложних процесів ідентифікації у національних стихіях, 
процесів, які розгорталися у згаданому соціальному епі- 
центрі тієї драми.

Шевченко і продовжив, і — в різних жанрах — саме 
завершив ті процеси, надавши їм необхідної чіткості.  
І чіткості такого ступеня, що масова свідомість тут, усіх її 
історичних «метрик», осмислювала себе — і, схоже, про-
довжує осмислювати — саме у напрямі тих віх, що їх ко-
лись розставив Шевченко. І у своїй поезії, і взагалі у всій 
своїй присутності в українській історії.

При цьому належить говорити, що національне здійс-
нення тут відтак розгортається у системі соціальних коор-
динат, віднайдених і означених саме Шевченком. Саме в 
його «народознавстві», а точніше — у низовому демокра-
тичному полі, у полі тутешньої «демоприсутності». Отже, 
у життєдіяльності того людського колективу, який, за пев-
ними, вищезгаданими обставинами, виявився єдиною тут 
соціальною величиною, справді здатного до націотворення.

Зважаючи на цю обставину, поет і став речником того 
колективу, речником процесу самоздійснення у ньому, 
емансипації там від усіх форм відчуження, від усіх форм 
упослідження-приниження людини.

Українське селянство, яке ще на порозі Нового часу по-
трапило у всі можливі і, здавалося б, усі не-можливі, аж 
сюрреалістичні, пастки-тортури того відчуження, в особі 
Шевченка отримало абсолютну постать чи не «сальваціо-
ністського» (себто «спасенного») характеру.

Шевченко з надзвичайною послідовністю узагальнив 
усі жести, всі зусилля української селянської демократії 
у напрямі її розвідчуження, всі, метафорично кажучи, 
сюжети й фабули, всі «паролі», всі ідеологами відповідно-
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го процесу, осмислив усю суму його подієвості. Феномен 
Шевченка — це передовсім створена ним феноменологія 
національно-станового визволення — відтвореного пое-
том від перших, ще напівлегендарних, ще до краю міфо-
логізованих кроків у напрямі того визволення і далі, аж 
до подій, сучасних поетові.

Справді, якщо ми всю визвольну семантику поета, поза 
її конкретною біографічною хронологією, облаштуємо від-
повідно до хронологічної послідовності історії національ-
ної, то виявиться, що Шевченкова поезія «розпочинаєть-
ся» з першої спроби козацько-селянської революції — зі 
спроби до неї «преславного запорожця Павла Кравченка- 
Наливайка» («У неділеньку у святую у досвітню годину»). 
Себто ці ще «досвітні вогні» українського визвольного епо-
су запалахкотіли десь у 1580-х. Характерно, що перед тим 
твором поет подає гіпотетичну «ідилію» польсько-укра- 
їнського братерства — і виразну панораму його подальшої 
катастрофи, яка і призводить до тієї героїчної, але невдат-
ної спроби (Див.: [Скуратівський, 1997: с. 172–176]).

А потому вся Шевченкова поезія, у повній відповідно-
сті з об’єктивною реальністю-послідовністю національної 
хронології, зупиняється на всіх головних фактах, кілька-
столітньої «перманентної революції» української демокра-
тії. Передовсім селянської, — хай, згідно з тією епохою, і 
пофарбованої у козацькі кольори. Шевченко — і речник 
тієї революції, і безпосередній (а чи «опосередкований») 
її свідок, і, за всіма колізіями своєї біографії, її учасник. 
Шевченко-поет узагальнив і усний, і писемний легенда-
рій згаданого національно-станово-класового епосу, всіх 
його перемог і всіх його поразок.

Перед тим саме Шевченкове дитинство проходило, за 
пізнішими його спогадами, у розпеченій атмосфері далеко 
не міфологізованої «місцевої історії» — довкола гайдамач-
чини і її кривавого зеніту — Коліївщини. «Історії», до якої 
велика історія додала ще й селянське повстання в самих 
Моринцях 1818-го року, придушене воєнною силою («Мос-
ковською заукацією», у термінах тодішньої «народної по-
літології»). А вже в передостанні роки поетового солдат-
ства у тій же «підкиївській» географії спалахнув ще більш 
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широкий селянський рух (так звана Київська козаччина, 
яка швидко набирала ознак справжньої селянської рево-
люції). І, нарешті, серед небагатьох –усього кількох — вір-
шів 1858-го року (рік остаточного звільнення поета) остан-
ній із них містить найголосніший і найрадикальніший на 
той час пароль селянської революції.

Словом, усі факти відповідного шевченківського сло-
ва засвідчують очевидний його зв’язок з радикальними 
інстинктами його стану — і поглиблену художню роботу 
над цим інстинктом, художню рефлексію на них.

Недавній офіціоз, який брутально монополізував пра-
во на оцінку всього спектру добільшовицької революцій-
ності — від великих «буржуазних революцій» до «револю-
ційних демократів» (термін-неологізм, запропонований 
Чернишевським для характеристики Жан-Жака Русо — 
термін, який мав дивну долю у словообігу того офіціозу), все 
зробив задля демагогічної компрометації усього світового 
революційного процесу — невіддільної і неуникної скла-
дової процесу загальноісторичного (Див.: [Скуратівсь- 
кий 1989: с. 164–166]).

Історично склалося так, що саме той догмат і подав — із 
кон’юнктурних міркувань, але, визнаємо це, вперше в істо-
рії шевченкознавства — по-своєму цілісну панораму шев-
ченківської інтерпретації кількасотлітньої українсько- 
селянської революційності. В такий спосіб було завбагли-
во представлено його суто тоталітарну інституалізацію в 
історії як нібито щасливе завершення-епілог тієї револю-
ційності, її «hарру-еnd». Зважаючи на чи не гротескний 
незбіг тих догматичних амбіцій з упокореною ними ре-
альною національною історією, не могла не виникнути 
повсюдно антипатія до всіх «офіційних» тлумачень Шев-
ченкового феномену. Зрозуміле намагання будь-що дис-
танціюватися від них як від ідеологізованого примітиву 
і взагалі від кон’юнктурних фальсифікацій (Можна при-
гадати відповідну «офіційну атмосферу шевченківських 
ювілеїв 1961-го і 1964-го років, що саме їхнім «антипро-
дуктом» стали чи не геніальна поема молодого Івана 
Драча «Смерть Шевченка» і блискучий «шевченківський» 
цикл молодої Ліни Костенко).
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Упродовж усього минулого століття спостерігається 
саме таке намагання з боку «опозиційного» шевченкознав-
ства відкластися від його «марксизованої» міфології.

При всій громадянській необхідності та правоті тих зу-
силь належить відзначити, що згодом полеміка, яка вела-
ся з тією міфологією, незрідка починає заперечувати і ціл-
ком очевидну наявність у Шевченковій поезії величезного 
масиву художніх фактів, які, саме вочевидь, засвідчують 
не лише постійний, невгасимий інтерес мистця до рево-
люційних стихій, що ніби аж клекочуть у тому суспільно-
му середовищі — середовищі, котре впродовж століть було 
і залишалося ударною силою тутешнього національного 
творення. Шевченко, отже, — не лише свідок відповідних 
«масових процесів» — він створив на основі їхньої конкрет-
ної подієвості Грандіозну ліроепічну панораму, чи не ви-
черпний за своїм обсягом і глибиною поетичний літопис.

Це — літопис покнязівського — козацько-селянсько-
го — спротиву кінця шістнадцятого — початку вісімнад-
цятого століть усім формам тут соціального, національно-
го, релігійного гноблення. У поетичному — у широкому 
значенні — циклі від згаданого вже вірша «У неділеньку 
святую» до «Чернеця» та «Іржавця».

Себто дебют того спротиву і його трагічний, ніби невда-
лий епілог.

Потому постає грандіозна картина грандіозного гайда-
мацько-селянського руху в поемі, що її академік Білець-
кий винахідливо-точно, за головними її художніми озна-
ками, назвав «ораторією». Довкола «Гайдамаків» швидко 
постає супровідний їм цикл творів, який, уже фрагмен-
тарно, подає ті чи ті епізоди тієї ж епохи, позначеної як 
спалахами, так і затуханнями у ній того революційного 
вулкана.

Потому у спадщині поета постає вже період, йому су-
часний чи майже сучасний. Ущерть переповнений мізан-
сценами і людського приниження, і різних спроб опору 
йому, із різного ступеня успіхами-неуспіхами цього опору.

Я навмисно поєдную у цій, національній історії умов-
ної шевченківської «трилогії» разночасові її твори. Така 
«індукція» останніх, однак, з особливою переконливістю 
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дає можливість побачити цілісність національної ретро-
спективи, відтвореної поетом. І дає змогу бодай частково 
осягнути масштаб читацького резонансу довкола Шевчен-
кового «національного епосу», по суті, безпрецедентного в 
історії світової літератури, принаймні літератури Нового 
часу. Поет витворив художнє свічадо народного буття у 
його найбільш драматичних і, сказати б, найбільш «ма-
сових» виявах і проявах. Колись саме безприкладний за 
своєю енергетикою народний культ Шевченка, — саме 
культ (це треба вже визнати), напруга якого спадає лише 
на очах нинішніх генерацій, — уявляється найбільш пе-
реконливим «рецепційним» мірилом справді унікальної 
повноти того поетового гілерепосу.

Але відтак належить назвати ще дві супровідні тому 
культу причини і водночас величини.

Грандіозний мовний жест-подвиг поета, який власно-
руч, ніби «лінгвістичний» атлант, підняв мовно-естетичне 
небо української поезії.

«Етіологія» цього подвигу.
Історія явища, що його у нас зазвичай називають «на-

родною мовою», позначена тут, в Україні, трагічною спе-
цифікою...

Вельми компетентний знавець київськоруської доби 
і водночас вельми далекий від будь-якого «українофіль-
ства» академік В. Ключевський (Не зайве пригадати чи 
не обрядові випади російського історика-«государствен-
ника» проти запорізького козацтва: «продажная сабля 
без совести и Бога») на питання своєї університетської ау-
диторії — а якою ж мовою говорила та доба? — незворуш-
но відповідав — у відповідності зі згаданою своєю компе-
тентністю: «примерно на том же языке, на котором сейчас 
говорят подкиевские малорусские крестьяне». Саме так.

Але ще недостатньо досліджений і ще не зовсім осмис-
лений парадокс київськоруського і потому й усього іншого 
тут письменства — аж до кінця українського бароко: «на-
родна мова» проривалася в те письменство лише спора-
дично. Нуртуючи десь у «глибині рядка» тодішніх текстів, 
вона разом з тим перебувала все ж таки ніби на периферії 
і давньої, і взагалі всієї доромантичної літератури. Лише 
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десь із травестії Котляревського, з «лінгвістичної лабора-
торії» харківських романтиків, з «петербурзького анклаву» 
цієї лабораторії (Орест Сомов, Євген Гребінка та жмень-
ка інших) починається поступове входження «народної 
мови» в літературу і відповідно її лексично-граматична, 
стильова, орфографічна і т.д. інституціалізація саме як 
мови літературної.

Мовна комунікація — це вочевидь найбільш «масовий» 
із усіх «масових процесів» цивілізації. Шевченко-поет, з 
одного боку, постає одним із учасників того українського 
мовного пориву, транспонування усної українсько-мовної 
стихії у письменство: «у двовимірний світ» писемної, а по-
тому вже і друкованої сторінки.

Але є ще одна «щонайпримітніша» особливість Шев-
ченка як учасника того мовного процесу.

Чи не тисячоліття усного буття українського слова, 
зрештою, витворило колосальну фольклорну скарбницю. 
Передовсім, широко кажучи, пісенну. Залишаючи осто-
ронь номенклатуру її чи не безберегового жанрового роз-
маїтгя, відразу звернімо увагу на дивовижну синкризу 
українського слова з музичною стихією. Впродовж століть 
така синкриза і була естетикою, художнім оформленням 
українського слова — у його поєднанні з музикою (Сиг-
нального значення інтерес до української пісні Бетхове-
на, Ліста, Чайковського та інших музичних геніїв поза-
минулого століття).

Отже, Шевченковий феномен у своєму художньому 
«акме» і полягає саме в тому, що поет, перетворюючи на 
літературу доти лише фольклорне українське слово, уні-
кальним — у всьому світовому літературному обігу і досві-
ді — «акустичним» чином зберігає музичний звукоряд 
того слова. Зберігає його, зрозуміло, у вже зовсім іншому 
семіотичному контексті.

Стільки ж поширене, скільки ж і досі ще неповне уяв-
лення про «музичність» Шевченкової поезії має бути до-
повнене саме тим феноменальним «акустичним методом» 
мистця, спрямованим на акустичне ж збереження музич-
ного контексту кожного українського слова, колись саме 
так опрацьованого фольклором.
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Не просто «народна зіниця» зупинилася на Шевчен-
ковому слові — воно насамперед заворожило «народний 
слух», одвіку вже призвичаєний до тієї геніальної синкри-
зи. Унікальна акустична архітектура Шевченкової поезії 
постає особливо виразно у своїй унікальній же «музичній» 
своєрідності — у контексті особливого цивілізаційного фе-
номену доби романтизму і подальшого часу. Період, коли 
європейська культура відтак надзвичайно зацікавила-
ся усім спектром приступного людському слуху «звучан-
ня» — і всіма засобами до фіксації останнього.

І велика романтична музика, і стрімке зростання усіх 
форм музичного виконавства, і поява улюблениці тієї епо-
хи — стенографії, і так само зростання майстерності діало-
гу у літературі — від драматургії до діалогів Бальзака чи 
його шанувальника Достоєвського, і поява лінгвістичних 
дисциплін довкола усного слова — аж до появи перших 
звукозаписувальних приладів (Від «еолової арфи», цієї 
улюблениці-іграшки романтизму аж до першого механіч-
ного звукозапису, характерно здійсненого поетом-фран-
цузом Шарлем Кро (1870-ті роки)) — усе це становить ва-
гомий масив тогочасної цивілізації. І дивовижна «фоніка» 
Шевченка — ніби посередині того масиву! Слово україн-
ського поета і зберегло, і продовжило — «застенографу-
вало» українське народно-фольклорне слово у всій його 
незрівнянній музичній силі, у всіх його, у цеховій термі-
нології, музичних «інтервалах» (Так само характерно, 
що Чайковський, який писав музику на слова «наймузич-
нішого», за його словами, російського поета Фета-Шен-
шина, лютого ненависника Шевченка, кладе на музику і 
твори Шевченка. А вже по тому великий шанувальник 
Фета, поет-символіст Сологуб переклав чи не всього 
Шевченка російською і, відкидаючи, скажімо так, світо-
глядну «грубість» українського поета, захоплювався його 
«безприкладною», «дивовижною гармонією…»).

На жаль, у бібліографічному океані шевченкознавства 
фактично ще не видно саме цих цехових праць, які б до-
сліджували ту загадкову шевченківську еквівалентність 
двох художніх, музично-словесних стихій — особистісної і 
народно-колективної.
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Або ж бачимо-чуємо цей справді унікальний народний 
рефлекс на Шевченкове слово: намагання повернути його 
в музику. «Народ-языкотворец» — вислів Маяковського. 
Але ж тут можна ввести в обіг і супровідний йому вислів: 
«народ-музикотворець». Народ, який чи не блискавично 
реципіював уже чи не перші Шевченкові вірші — у на-
прямі їх музичного перетворення. При цьому йдеться не 
стільки про фахову музику всіх її історичних «метрик» з її 
музичним Монбланом «на слова Шевченка», скільки саме 
про народну їх рецепцію.

Ось так Шевченко продовжував-завершував як подіє-
ві, історичні «масові процеси» у середовищі свого народу, 
так і «масові процеси» мовно-комунікативні, що за своєю 
інтенсивністю, за своєю семіотичною енергією не поступа-
ються всім іншим.

А проте грандіозна панорама Шевченкового «наро-
дознавства» була б неповною, якби вона не містила свій, 
по суті, заключний, трагічний акорд, особливу свою се-
мантичну каденцію.

Шевченкова поезія — вся, від «Причинної» аж до ос-
танніх, передсмертних рядків — постає як трагічний епос 
не-зустрічі «його» і «її». Це наскрізний мотив цієї поезії. 
Сотні й сотні його сюжетно-фабульних мані фестацій. Ця 
не-зустріч, по суті, є чи не центральною в усій топіці-тема-
тиці Шевченка; є ніби семантичним осердям його поезії.

Нагадаю, що на Заході поезія й, особливо, проза доби 
романтизму теж зосереджені довкола колізій зближення, 
а чи відчуження «його» і «її»; довкола, сказати б, цієї родо-
вої онтології людського буття. Можна навіть висловитись 
у зв’язку з цим про смисловий центр західної літературної 
сюжетотворчості — про свого роду «священний шлюб» у 
ній, навколо якого і обертається та сюжетотворчість: шлюб 
цей або здійснюється, або ж не здійснюється — руйнуєть-
ся. З різним ступенем патетики. Від трагедії до водевілю 
і навпаки.

Разом з тим, приміром, європейський історичний ро-
ман провідного типу (зокрема, так званий «вальтерско-
тівський») чи не обрядово закінчується тим, що «герой» і 
«героїня», попри віхоли історії, попри її хаос (а може, саме 
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завдяки їм), усе ж таки та знаходять одне одного. Саме така 
аж обрядова сюжетна кода західного романного хронотопу 
згаданого типу (Пор. завершення «Чорної Ради» Куліша).

Шевченковий же космос, схоже, не знає навіть якихось 
окремих щасливих винятків із тяжкого правила «не-зу-
стрічі» «його» і «її». А зрештою, лише кілька таких винят-
ків тільки підкреслюють те правило (скажімо, дещо штуч-
ний «happy end» «Назара Стодолі», зумовлений, очевидно, 
тогочасними сценічними конвенціями, або ж «щасливіш 
союз» скаліченого Сліпого і Ярини насамкінець поеми 
«Невольник»).

Характерна передсмертна «дилогія»-мініатюра поета: 
наприкінці свого життя він спочатку пише зворушливу 
картину ніби «щасливого союзу» («Росли укупочці, зрос-
ли...»), а потому чи не одразу — меланхолійне, ба навіть 
песимістичне його спростування («Зійшлись, побрались, 
поєднались...»).

Так само примітно, що інша, попередня лірична мініа-
тюра «сімейного щастя» («Подражаніє Едуарду Сові») — то, 
схоже, лише «вірш-на-випадок», геніальні, але ніби «аль-
бомні» рядки на посвяту особливих сердечних обставин 
друга-поета, ба навіть названого «брата», Антонія Сови (У 
вірші, схоже, зворушливо натякається на можливість 
«щасливого союзу» поміж польським поетом і його подру-
гою, жінкою дуже своєрідної долі, письменницею Софією 
Буткевич, приятелькою кирило-мефодієвця Василя Бі-
лозерського).

Зрештою, чи не найпереконливіше «ліричне спросту-
вання» самої можливості щасливої шлюбної спілки постає 
у тих творах поета, які віддають усю драму особистих його 
сердечних катастроф («Подражаніє сербському», а за тим 
цикл, присвячений уже іншій особі, яка обдурила надії 
поета — «трилогія» довкола обставин, пов’язаних з інши-
ми шлюбними його планами — «Лікері»; «Барвінок цвів 
і зеленів»; «Л.» (Про відгомін особистої драми поета у 
«Подражанії сербському» див. мою ст.: Із шевченкознав-
чих етюдів. І. Подражаніє сербському. ІІ. Архімед і Галі-
лей. — У кн.: Обрії особистості. Книга на пошану Івана 
Дзюби. — К.: Дух і Літера, 2011. — С. 127–146).
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Нагадаю, що 1850-ті роки — то геніальний «етногра-
фічний» дебют молодої євроамериканської «культурної 
антропології» у царині осмислення нею інституту ро-
дичання, сім’ї, шлюбу. Те десятиріччя розпочинається 
першими працями у тій царині американця Морґана, а 
закінчується піонерськими розвідками швейцарця Бахо-
фена — праці, які виявили відповідну першооснову будь-
якої «соціальності».

Шевченко ж, повторю, від перших своїх рядків аж до 
останніх подав ліричну рефлексію саме тієї теми. Тільки 
трагічно представлену — вже у безнастанних руйнаціях 
тих першооснов.

Не гіперболізуючи, але все ж таки скажу: семантика тих 
руйнацій, у безлічі її мізансцен, розмаїтих, але обов’язко-
во трагічних — становить чи не найбільший фабульний 
масив Шевченкової спадщини: нещадне розщеплення іс-
торією самого родового ядра поетового етносу, травмова-
ного тією історією.

Його поезія аж емблематично закінчується трагічною 
іронією мистця над своєю єдино здійсненою «шлюбною 
спілкою» — зі своєю музою. І спілкою — вже потойбічною... 
(останній вірш поета «Чи не покинуть нам, небого» — «14–
15 февраля» 1861-го року).

Така загальна архітектура поетичної спадщини одного 
із найбільших художників слова — і чи не найбільшого з 
усіх «народних» поетів світу. Поета, що його титул «народ-
ний» унікально був йому присвоєний зовсім не «згори», а 
рішуче «знизу». Поета усього спектру аж тектонічних «ма-
сових процесів» у тутешній етнічній стихії — у перших її 
зусиллях перетворення себе на націю.

А тепер — щодо самої історії найбільшого шануваль-
ника Шевченка, шевченківського читача, себто народного 
реципієнта Шевченкових текстів, який так вдячно сприй-
няв «трилистий» зміст Шевченкової спадщини (історія, 
мова, згадана «не-зустріч») і відтак витворив згаданий 
культ поета (Див. надзвичайно цікаве дослідження: Ми-
хайло Назаренко. Поховання на могилі (Шевченко, якого 
знали). — К.: Видавничий дім «Сварог», 2006). Витворив 
чи не одразу по смерті поета. І тут належить внести пев-
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ний коректив до розуміння того пошанування, того культу 
поета. «Народний» читач Шевченка лише через півстоліт-
тя після його смерті отримує доволі відносну можливість 
познайомитися з основним корпусом віршів поета! А вза-
галі це знайомство реально могло здійснитися лише у до-
революційну добу, в особливих, дуже особливих її умовах 
(див. вище).

Отже, довгий час поза межами і можливостями того чи-
тача-шанувальника залишалася чимала сума Шевченко-
вих текстів. «Мистецтво, що ти робиш без нас?» — питав 
один трагічний «пізньопетербурзький» поет Ввєденський.

То чим же була та Шевченкова поезія, образно кажу-
чи, «без нас», поезія без масової зіниці масового читача?  
А особливо «пізньопетербурзька» поезія українського по-
ета? Поета вже не лише «народного», але «паралельного» 
Шевченка з його вже світознавством.



«Мій боже милий, знову лихо...»
Мій боже милий, знову лихо!..

Було так любо, було тихо;
Ми заходились розкувать

Своїм невольникам кайдани.
Аж гульк!.. І знову потекла 

Мужицька кров! Кати вінчанні,
Мов пси голодні за маслак,

Гризуться знову.

Перед нами чи то фрагмент певного шевченківсько 
 го задуму, зрештою, так і не здійсненого поетом, 

чи то його лаконічний, у вісім рядків, але цілісний текст-
рефлекс на тогочасні, 1850-х років, воєнні події. Можли-
во, — на фактично вже світову війну, що її пізніше нази-
вали Східною, або Кримською (1853–56), а, можливо, — це 
вірш-відгук на війну більш локальну, так звану австро- 
італійську (1859) (власне, на початок тих подій).

Подані Шевченкові рядки, за однією з версій, написані 
1853-го року. Отже, вони хронологічно перебувають ніби 
посередині біографічної пустелі поета. Посередині довго-
го його мовчання. Мовчання саме як поета.

Навесні 1850-го, напевне, незадовго до оренбурзького 
арешту, Шевченко записує до «захалявної книжечки» ос-
танній вірш того року — за номером дванадцятим. І як 
потім виявилося, останній не тільки того року.

Поетична інтенсивність повертається до митця лише 
року 1857-го. Себто, коли вже закінчувалася понура дека-
да, десятирічний термін царської репресії.

Виходячи зі згаданої хронологічної версії, поміж тра-
гічною оренбурзькою весною 1850-го і вже сповненим пев-
них надій на майбутнє нижегородським груднем 1857-го 
мовчання поета було порушене — один-єдиний раз? —  
наведеними вище рядками. Нібито незакінченими.

...Зрештою, є й інша часова версія довкола тих рядків. 
За цими твердженнями, вони написані набагато пізніше 
1853-го, десь аж 1859-го, під враженням звісток про воєн-
ні події в Європі, які, серед іншого, політично могли зупи-
нити і без того тяжкий процес емансипації покріпачених 
російських мас — у зв’язку з можливим втручанням Пе-
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тербурга у ту європейську війну. А проте перша версія, 
схоже, дещо переконливіша.

Восени 1853-го Туреччина, перед тим дипломатично 
нещадно атакована Росією, вже перед безпосередньою 
загрозою втрати свого суверенітету, внаслідок тих украй 
аґресивних дипломатичних атак, оголошує війну Росії.  
А невдовзі до Босфору прибуває англо-французький 
флот, — на допомогу Туреччині.

Безпосередні воєнні дії розпочинаються на Дунаї і 
на Кавказі у жовтні того ж року. Ставало зрозуміло, що 
розпочинається, за тогочасними масштабами, справжня 
світова війна. Західна Європа чи не у повному своєму по-
літичному складі була вкрай роздратована амбітною пе-
тербурзькою політикою, яка намагалася підкорити своєму 
впливові абсолютно всі тамтешні «кабінети». А на Отто-
манську імперію дивилася вже як на повну свою здобич.

Шевченко, як засвідчує пізніший його вірш «Слава» 
(написаний 9 лютого 1858-го), вповні розумів характер тієї 
світової авантюри «п’яних кесарів», що розпочали переділ 
тогочасного світу. Там присутній і шукач політичних при-
год, який, зрештою, стає імператором французів, Напо- 
леоном III, і... версальським злодієм, — за енергійним 
виразом поета. Шевченко картає славу за те, що вона «з 
своїми лучами», «у Версалі над злодієм // Набор розпусти-
ла». У тієї ж «слави», «перекупки п’яної»», сумнівні взає-
мини — «а надто з тим Миколою // У Севастополі».

Але Шевченка турбували, власне, не безпосередні по-
літичні причини і колізії тієї грандіозної війни, а можливі 
катастрофічні її наслідки. У зв’язку зі згаданою еманси-
пацією покріпачених, її перспективою.

І тут знову необхідно пояснити всю складність того про-
цесу. Адже він, всупереч пізнішим спрощеним уявленням 
про історію самого інституту російської кріпаччини, роз-
починається не з олександрівського, а з попереднього — 
миколаївського — царювання.

Річ у тім, що у найвищих урядових сферах імперії, в 
особі їх найбільш проникливих персон, ще у самому по-
нурому зеніті миколаївської доби, потроху постає розумін-
ня всієї вибухонебезпечности інституту кріпацтва. А його 
господарча, сказати б, нерентабельність, зловісна еконо-
мічна нерезультативність, стає зовсім очевидною.
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Шевченко 1840-х беззастережно відкидав те, що діяло-
ся у петербурзьких, за його пізнішим виразом, «оскверне-
них палатах». Зрозуміло, що тоді він аж ніяк не міг знати 
про глибоко законспіровані зусилля певних кіл і персон 
тамтешньої бюрократії, про їхні зусилля, спрямовані бо-
дай на «академічне», суто інформаційне та науково-праг-
матичне прояснення тієї нерентабельности. І взагалі ви-
бухонебезпечности.

1839 року, в умовах саме такої специфічної двірцевої 
конспірації, в умовах особливого, бюрократичного ніби 
«підпілля», виникає «секретний комітет». В ньому особли-
ву роль грають міністр державних маетностей, граф Павло 
Дмитрович Кисельов (нащадок Адама Киселя), за висло-
вом Олександра Герцена, «очень порядочный человек», і 
його вельми енергійний співробітник, питомий українець, 
Андрій Парфенович Заблоцький-Десятовський, родом з 
Чернігівщини, з небагатої дворянської родини.

Трохи старший за Шевченка (народився 1807-го року), 
математик, а по тому економіст найвищого класу, Андрій 
Заблоцький-Десятовський був не просто противником 
кріпаччини. На суворо документованій основі, за доручен-
ням свого шефа-міністра, після тривалої (влітку 1841- го) 
поїздки «у внутрішні губернії», він створює службову за-
писку «О крепостном состоянии в России», яка, на суто ді-
ловому жаргоні, подає весь негативний спектр кріпаччи-
ни: від господарчих до моральних і, зрештою, політичних 
її наслідків.

«Записка» створювалась в умовах посиленої секретно-
сти (граф Кисельов, навіть не ризикнув показати її імпе-
раторові). Проте зміст її поступово стає відомим, і спочат-
ку — ультрареакціонерам, передовсім князю Меншикову 
(його агресивна «дипломатія» щодо Туреччини і підштовх-
нула останню до війни...). Але потроху чутки довкола тієї 
записки, довкола її автора — та позицій його шефа, міні-
стра державних маетностей, поширюються й у вже зовсім 
іншому середовищі.

Заблоцький-Десятовський, ніби у пряме продовження 
своїх суто законспірованих зусиль, вдається до відповід-
них спроб уже відкритого літературно-публіцистичного 
характеру. У середині 1840-х, не полишаючи службової 
діяльности, він займається літературою.
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Певний час він негласно, але фактично редагує жур-
нал Краєвського:

«Отечественные записки». Коли Шевченко вже перебу-
вав у казематі, Заблоцький-Десятовський ризикнув на-
друкувати у тому журналі, здавалося б, дуже «спеціальну» 
за своєю назвою статтю «О причинах колебания цен на 
хлеб в России» («Отечественные записки», 1847, кн. п’ята 
і шоста). Причиною загрозливого зниження цін на хліб у 
країні була названа так звана «обов’язкова рента», власне 
кріпаччина, дармова праця селянина на поміщика...

Шевченко і без тієї статті, зрозуміло, знав, чим є та по-
творна економічна структура, що у ній «наш брат хуторя-
нин» прагне неврожаю, який повищить ціни на той хліб 
із дешевих кріпацьких рук. А відтак той «хуторянин» і по-
каже себе «у Парижі» чи де-інде (поема «Княжна»), Але 
головне інше. Напевне, лише у засланні поет якось та діз-
нався про згадані потаємні зусилля «нагорі», вочевидь па-
ралельні його, Шевченка, устремлінням. Дізнався — як 
саме і звідки?

До того часу Шевченко, напевне, не мав особливого 
інтересу до журналу, на сторінках якого неподільно па-
нував Бєлінський, котрий колись, 1842-го, так мимохіть і 
тяжко образив його своєю рецензією-лайкою на «Гайдама-
ків». Але ж на час появи статті Заблоцького-Десятовсько-
го Бєлінський уже залишив «Отечественные записки», 
перейшовши до редакції некрасовського «Современника».

Отож, звідки ж солдат-засланець міг дізнатися про ту 
статтю, і взагалі про ті обережні зусилля «нагорі», які зу-
мовили її появу?

...Було так любо, було тихо;
Ми заходились розкувать
Своїм невольникам кайдани.

...5 березня 1848-го року до Оренбурга прибуває на-
чальник Аральської описової експедиції, до якої незаба-
ром, за його проханням, був зарахований і Шевченко. Від-
так розпочинається інтенсивне, впродовж півтора року, 
«аральське» спілкування того капітан-лейтенанта і того 
рядового — без особливого огляду на начальство, яке за-
лишилося десь далеко в Оренбурзі.
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Олексій Іванович Бутаков, військовий моряк високого 
класу, був надзвичайно освіченою людиною, мав широкі 
гуманітарні інтереси. Зокрема літературні.

Серед іншого, починаючи з 1843-го року і до кінця свого 
життя, він доволі інтенсивно друкується у згаданих «Оте-
чественных записках», уміщуючи там як свої мандрівні 
мариністичні нотатки, так і переклади (зокрема романів 
Діккенса).

...Можна собі уявити і почуття, і надії Шевченка, що 
охопили його після того як він (напевне, саме від Бутако-
ва), — дізнався про такі «течії» у тих «сферах»... І тим більше 
можна уявити відчай Шевченка, коли, серед іншого, лютий 
антагоніст Кисельова і Заблоцького-Десятовського, князь 
Меншиков, своєю дипломатичною агресією спровокував вій-
ну одразу на двох континентах. Закон імперії: всі її війни 
обов’язково супроводяться лютою внутрішньою реакцією.

...І знову потекла
Мужицька кров! Кати вінчанні,
Мов пси голодні за маслак,
Гризуться знову.

Мільйонна російська армія (зрештою, гадана її міць 
невдовзі виявилася доволі фантомною) розпочинає війну, 
що у її стихіях необхідно повинні були зникнути бодай ок-
ремі добрі наміри бодай окремих персон там, «нагорі».

Миколаївській системі, звісно, було вже не до обереж-
них гуманістичних експериментів окремих її освічених 
функціонерів. Відчувається: поета охоплює відчай. Пози-
тивний розвиток історії ніби відкладається надовго...

А тепер стосовно припущення, що шевченківські ряд-
ки з’явилися десь 1859-го, на тлі тогочасних європейських  
воєнно-політичних конфліктів.

Уже наприкінці 1857-го, з поверненням Шевченка із 
заслання, з поверненням його в поезію, той відчай мав по-
ступитися зовсім іншим почуттям. Світ, і на Заході, й на 
Сході, після так званого Паризького миру 1856-го, стрімко 
ставав іншим. Ба, навіть загроза великої війни — війни 
поміж Австрією і Францією за їхнє домінування в Італії — 
вже не могла викликати у поета таких почуттів, як у тих 
рядках. Світ справді ставав іншим.
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Серед іншого, «версальський злодій» своєю італійською 
політикою зумів тоді обдурити — хай навіть тимчасово — 
всю європейську громадськість, і ліберальну, і ліворади-
кальну. Свого часу, зовсім молодою людиною, майбутній 
Наполеон III брав активну участь у патріотичній діяль-
ності італійських карбонаріїв, у їхніх героїчних змовах та 
воєнних експедиціях, що не завадило йому пізніше, коли 
він уже став президентом (точніше авторитарієм) Фран-
цузької республіки, задушити-залити кров’ю республіку 
Римську.

А проте десь через десять років після тієї своєї «рим-
ської» інтервенції, уже в ролі імператора Наполеона III, 
спритний авантюрист чине віртуозно обдурив усю Євро-
пу, переконуючи її, що він розпочинає воєнні дії проти 
Австрії — єдино задля звільнення Італії від деспотич- 
ного там панування віденського «Китаю-на-Дунаї». Ли- 
ше за кілька місяців по тому обдурені зрозуміли, що їх 
обдурили.

Учень і вихованець петербурзької Академії мистецтв з 
її обрядовим «італофільством», напевне, мав опинитися, 
разом з усім континентом, серед обдурених. Принаймні 
зустріти ту війну Франції з Австрією згаданими рядками 
він не міг...

Між тим, Шевченко, повертаючись із заслання, уже 
знав, як, зрештою, і вся країна, про гострі конфлікти у 
правлячих колах щодо звільнення селянства. Але так 
само він міг знати, що відтак те звільнення уже не на-
стільки залежить від міжнародної кон’юнктури, як це 
було з початком Східної (Кримської) війни.

Водночас у вірші «Я не нездужаю нівроку», написа-
ному восени 1858-го у Петербурзі (вірш, який відтворює 
загальмованість процесу того вивільнення) є рядок, який 
повертає нас до настроїв, що переповнюють трагічні ряд-
ки 1853-го року. Отож:

Добра не жди,
Не жди сподіваної волі –
Вона заснула — цар Микола
Її приспав.

На той час у суспільних колах стають доволі добре ві-
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домими не тільки згадані, 1840-х, спроби окремих особи-
стостей із правлячих кіл розпочати звільнення селянства, 
але й тодішні хитання «царя Миколи», який спочатку бо-
дай прислухався до відповідних порад, а потім боягузли-
во відкинув ті спроби після серії агресивних «подметных 
писем» від поміщиків, зі свого боку переляканих самими 
чутками про можливість того звільнення.

Серед іншого, в анонімних листах Миколі Павловичу 
погрожували долею його батька, забитого до смерті під 
час палацового перевороту у березні 1801-го. І Микола 
успішно пішов назустріч листовним вимогам: він призу-
пинив усі дії згаданого «секретного комітету» в напрямі 
бодай якоїсь нової урядової стратегії щодо кріпаччини. 
«Воля», отже, тоді відкладалася.

Вона заснула — цар Микола
Її приспав.

Тут ідеться не просто про загальну політику «неудобоза-
бываемого тормоза», а конкретно — про призупинення тим 
«тормозом» серії дій і проектів, що з такою виразністю по-
стали у діяльності там, «нагорі», Андрія Заблоцького-Деся-
товського, Шевченкового земляка. І все ж таки 1857–58- го 
в країні стояла вже зовсім інша суспільна погода.

Відтак, згадані рядки належать саме 1853-му рокові.
І ще одна ознака 1853-го року в тих рядках. Так зва-

на Східна війна за своїм історичним родоводом — то пе-
редовсім гострий геополітичний наслідок конфлікту по-
між інтересами двох дуже несхожих за своєю суспільною 
структурою і загальною стратегією імперій, Російської і 
Бритійської. Ці антагоністичні інтереси зустрілися тоді 
не лише на Близькому Сході, на Балканах та в Криму, а 
й у Середній Азії.

Отже, зовсім поряд із географією Шевченкового за-
слання.

1847 року оренбурзькій генерал-губернатор та коман-
дир тамтешнього «Окремого корпусу» Обручов заснував 
на березі Сирдар’ї укріплення Раїм, яке залишило вираз-
ний слід у біографії поета 1848–1849 років. Раїм — утво-
рення на аванпостах петербурзької імперії у її тогочасно-
му просуванні в глибину Середньої Азії, власне у напрямі 
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прийдешньої анексії Кокандського ханства. Анексії, яка 
мала випередити появу там іншої імперії з її не такими 
вже й далекими, за азійськими масштабами, індійськими 
володіннями.

Наприкінці 1849-го чи на початку 1850-го в Оренбурзі 
Шевченко, нагадаємо, виконав акварельний портрет пані 
Бларамберг, дружини військовика Івана Бларамберга, 
обручовського оберквартирмейстера (себто начальника 
штабу). І військового географа, який працював над кон-
кретною «геодезією» тієї анексії. Коли Шевченко перебу-
вав уже в Новопетровському укріпленні, то саме полков-
ник Бларамберг з немалим загоном вояків, за наказом 
нового оренбурзького тетрарха, графа Василя Перовсько-
го, 1852-го року виступив у похід проти прикордонних 
кокандських укріплень. Це був виразний петербурзький 
геополітичний сигнал володарці Індії, хто ж має бути го-
сподарем у Середній Азії.

Бларамберг з його загоном (півтисячі солдатів) захопив 
і зруйнував дві кокандські фортеці, але не зміг це зроби-
ти з третьою на ймення Ак-Мечеть. І наступного 1853-го 
водночас (майже «синхронно»!) з російською окупацією 
дунайських князівств (фактичний початок Східної війни), 
оренбурзький генерал-губернатор Василь Петровський, 
дядько княгині Варвари Рєпніної, вже особисто очолив 
похід на Ак-Мечеть та її облогу. «Успішну»: майже три-
тисячний загін Перовського (при дванадцяти гарматах) 
27 липня того року взяв штурмом фортецю. Її обороною 
керував, сказати б, середньоазійський Шаміль, ворог і ро-
сійської, і китайської політики, славнозвісний Якуб-хан 
(пізніше Аталі Газі, себто «захисник віри»). Воєнні дії під 
стінами Ак-Мечеті — голосний середньоазійський відго-
мін фактично світової Східної війни.

Те, що орсько-оренбурзький рядовий Тарас Шевченко 
не опинився під тими стінами — обставина, похідна, во-
чевидь єдино від репресії 1850-го р., внаслідок якої він, як 
відомо, був перевезений до Новопетровського укріплен-
ня... Тоді як там, біля тієї кокандської фортеці, опинили-
ся військовики, перед тим йому, напевне, добре знайомі. 
Отже –

...І знову потекла
Мужицька кров! Кати вінчанні... і т. д.
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Безсумнівно, те, що діялося біля стін Ак-Мечеті, для 
всіх, хто перебував у Новопетровському, мало значення 
не менше, аніж те, що діялося «у Севастополі». А особли-
во для рядового Тараса Шевченка, який, схоже, лише з 
примхи долі не опинився у першій Кокандській диверсії 
імперії, яка — вперше — голосно потвердила свою при-
сутність у Середній Азії всупереч претензіям там імперії 
іншої. Факт світової історії — світового горя — біля факту 
поетової біографії...

А тепер слід осягти глибину відчаю, що охопив поета 
в ті роки — і до написання тих рядків і після них. Сім 
років поетового мовчання (1850–1857), порушених єдино 
тим незакінченим віршем. Пустеля, яка довкола оточува-
ла поета, потроху переходила і в його душу.

...Лише у XX столітті так званий «аванґард» звернув 
пильну увагу на можливість радикального висловлен-
ня — шляхом невисловлення, ба навіть мовчання.

Поети-аванґардисти, які «друкували» свої твори у виг- 
ляді білих, незаповнених сторінок (див. таку «Поему кін-
ця» українського поета-футуриста Василіска Гнідова, 
який пізніше перекладе російською всього «Кобзаря»). 
Американський композитор Кейдж, який продавав пла-
тівки зі своїм мовчанням. Музикологи, які пишуть роботи 
про функцію тиші у музичних творах. Літературознавці 
ж, приміром, про «семантику мовчання» Райнера Марії 
Рільке доби Першої світової війни. І так далі. Отож, нале-
жить зрозуміти, що Шевченкове мовчання 1850–1857 ро-
ків, порушене лише тими рядками, то теж ніби трагічний 
твір, виконаний засобами Мовчання...

P.S. До теми. «Кати вінчанні» у Шевченка тут — це 
можливо, не лише європейські «кесарі», які влаштували 
першу всесвітню бійню, а й їхні регіональні, поменшені, 
але так само деспотичні двійники. А власне параноїдальні 
азійські володарі, передовсім Коканду, з їх нескінченни-
ми палацовими переворотами, що обов’язково супроводи-
лися найжорстокішими вбивствами або самих тамтешніх 
монархів, або їхніх суперників у боротьбі за скривавлений 
до краю кокандський трон.

Так само необхідно звернути увагу й на рішучу несхо-
жість такого різкого Шевченкового рефлексу на початок 
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Східної війни — з квазіхудожніми апологіями деяких ви-
датних мистців епохи.

...Адам Міцкевич помирає у Константинополі, де він 
бере (зрештою, доволі символічну) участь у формуванні 
польсько-українського «козацького леґіону», котрий мав 
брати участь у воєнних діях проти Росії (зрештою, Блиску-
ча Порта завбачливо, очевидно в інтересах Австрії, навіть 
відмовила тому леґіонові називатися «польським»...) Пе-
ред смертю поет написав латиною полум’яну оду на честь 
«версальського злодія» — «Оду Наполеону III, кесарю-Ав-
густу, на честь взяття Бомар-зунду», себто на взяття ан-
гло-французьким флотом третьорядної фортечки Бомар-
зунд на Аландських (тоді російських) островах.

Гротескний відповідник згаданої перемоги росіян,  
котрі якраз перед тим взяли штурмом кокандську Ак- 
Мечеть.

...I майже водночас, на іншому кінці світу, інший солдат- 
засланець, вчорашній каторжанин, Федір Достоєвський 
пише у семипалатинській казармі свої абсолютно графо-
манські оди, але, зрозуміло, в напрямі вже зовсім іншої 
апологетики («На европейские события 1854 года», «На 
первое июля 1855 года», та оду під умовною назвою «На 
коронацию и заключение мира»).

Словом, двоє здезоріентованих Геніїв світової літерату-
ри оспівали кожен свого «кесаря»... Про слабенькі українсь- 
кі сервільні вірші (на кшталт «Ради султанові...» Гулака- 
Артемовського) можна навіть не згадувати.

Тарас Шевченко ж прокляв усіх «кесарів»: західних, 
«своїх», східно-азійських (кокандських?)...

Разом з тим вимушена присяга одному із них (Мико-
лі Романову) тяжко нависала над свідомістю, пам’яттю 
поета, над його безмежно трагічним тоді самопочуттям. 
Абсолютна психологічна травма, яка відтак гальмувала 
будь-які спроби до поетичної творчости, саме повернення 
до неї. «Мій боже милий! Знову лихо», — то саме така при-
зупинена непоборним внутрішнім трагосом спроба...



Європейське мистецтво Нового часу і за своєю со- 
 ціологією, і за тематикою зосереджувалося пе-

реважно біля самісіньких вершин клейового Олімпу: до 
Бернса західні літератури не знали жодного видатного 
письменника — селянина за походженням; до натураліз-
му ці літератури не знали жодної переконливої фабули з 
народного життя (різного роду фальсифікатів не беремо 
до уваги).

Це не значить, що воно не сходило звідти в соціальні 
низини. Від славнозвісних парламентських промов Бай-
рона, підкріплених його віршами, починається відрахуйся 
перших демократичних акцій европейської літератури — 
аж до Віктора Гюго, що створив хроніку європейської ка-
торги. Байрона напевне вразили оповідання про тих ро-
бітників-луддитів, які вперше в житті вповні вгамували 
голод лише перед стратою, коли за старовинним звичаєм 
їм подали добру вечерю; ораторським і поетичним словом 
він захищав англійське робітництво. Щоправда, проле-
тарська «виправа» Байрона, хоча й ефектна, тривала не-
довго, а бездонне, споконвічне горе «тих, хто внизу», зали-
шалося все ще поза, здавалося б, надзіркими об’єктивами 
й окулярами великої літератури. Так, грізно прошуміла 
на задвірках англійської літератури кількавікова траге-
дія англійського селянства, розіп’ятого й замученого на 
хресті первісного нагромадження, трагедія, помічена, по 
суті, лише «озерною школою». Загинули десятки мільйо-
нів людей, а в історико-літературній пам’яті залишилося 
кілька десятків віршів, створених під час моціону на мерт- 
вих вулицях «покинутих сіл».

Деякі африканські лідери нині твердять, що Африка, 
потрапивши в орбіту європейсько-американської циві-
лізації, заплатила за цю честь двомастами мільйонами 
життів чорних людей. Деякі європейські рахівники з при-
таманною їм точністю скидають з цього дебету, що вже ні-
коли не оплатиться, кілька десятків мільйонів... Що ж за-
лишилося від цього плавучого атлантичного концтабору? 
Новела Проспера Меріме. в якій невідпорний галльський 
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інтелект автора — «іроніка» переводить трагедію у фарсо-
вий регістр («Таманго»).

В «Гофолії» Расіна Подай говорить, шо народ «прире-
чений до сліз і праці» і що він, крім того, «воліє, щоб ним 
правили залізним скіпетром». Ось, здається, і все наро-
дознавство вшитого драматурга.

Звичайно, зовсім не йдеться про те, щоб Жан Расін інс-
ценізував картини з селянського побуту Луї Ленена, свого 
старшого сучасника... Йдеться про те, що велика літера-
тура фатальним, хоч соціологічно зрозумілим чином роз-
миналася з великими життєвими масивами, обходила їх. 
Народно-масове буття, демографічне, господарче і, зреш-
тою, духовне підгрунтя буття загальнонаціонального, не 
було представлене в знаках мистецтва, не «озвучувалося» 
художньо. Навіть його найтрагічніші і довготривалі зсу-
ви і зміщення, які лихоманили весь суспільний організм, 
залишалися десь на околицях мистецької свідомості, в 
кращому випадку глухо відлунювалися в ній. Ю. М. Лот-
ман доречно звернув увагу на те, що в «Гептамероні» Мар-
гарити Наваррської загибель слуг не є подією, значимою 
ланкою сюжетного плетива (Лотман Ю. М. Структура  
художественного текста. — М.: Искусство, 1970. —  
с. 284). В цьому прохопилася вся недемократична етика 
недемократичного крила французького ренесансу.

А тим часом культура брала в народу — свідомо й не-
свідомо — і брала немало.. Так, в усій літературі Нового 
часу відчутне карнавальне бродіння — вже невиразна 
пам’ять про народні свята з їх особливими дійствами і 
мовою, пам’ять, віднайдена і досліджена М. М. Бахтіним.  
А чим би був класицизм без багатовікового почуття вір-
ності васала своєму сюзеренові — етичної основи серед-
ньовіччя; просвітництво без здорового народного глуз-
ду — свого головного світоглядного тла; романтизм — без 
фольклору, без народних повір’їв, що проростають у мі-
фопоетичні безодні; а критичний реалізм — без одвічної 
народної опозиційності до неправедної державності, до 
містифікованих і спотворених міжлюдських відносин?

***
Що є мірою вселюдської величі Шевченка, в чому зна-
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чення його творчості як однієї із найбільших величин сві-
тової літератури?

Часто ми визначаємо цю міру дещо механічно, ба навіть 
кількісно, віднаходячи її, скажімо, в «частотності» світово-
го резонансу Шевченкової спадщини. Звичайно, історики 
літератури мають «зафонографувати» кожне, хай навіть 
неголосне відлуння поетового голосу в будь-якій традиції 
(художній, публіцистичній і т. д.) будь-якої епохи. Для нас 
дороге кожне «незле тихе слово» про поета, навіть кинуте 
мимохіть — у листі, щоденниковому записі, в лекції, бесі-
ді тощо. Але воно, зрозуміло, ще не може бути еталоном 
згаданої міри. Так само замало для розуміння поетового 
місця у світовій літературі байдужого компартивістського 
переліку алюзій і ремінесценцій з неї, помічених і ще не 
помічених у «Кобзарі».

Скажімо, в «Сні» ледь помітно мерехтять кілька «по-
зик» із «Санктпетербурзьких вечорів» Жозефа де Местра 
(1821), вкрай реакційного, але напрочуд обдарованого і 
спостережливого французького мислителя, шо залишив 
виразний слід у філософській спадщині Чаадаєва, Хомя-
кова, Тютчева та ін. (Ці ремінесценції у Шевченка, мож-
ливо, опосередковані «Мідним вершником» Пушкіна, що 
його певні ходи полемічно перетворені в «Сні» (Про алюзії 
із «Санктпетербурзьких вечорів» у «Мідному вершнику» 
див. у кн.: М. П. Алексеев. Пушкин. Сравнительно-исто-
рические исследования. — Л.: Наука, 1972. — с. 204–205. Не 
зайве також звернути увагу на те, що назва «Вечорів на 
хуторі біля Диканьки» Гоголя — це, можливо, різка гео-
графічно-ідеологічна травестія «Soirees de S. Petersburg» 
Жозефа де Местра). Варто звернути увагу на добре чутний 
відгомін у «Сні» та в інших шевченківських творах книги 
іншого французького письменника — «Росія в 1839  році» 
Адольфа де Кюстіна. різкого памфлета проти миколаївсь- 
кої імперії, що її Кюстін назвав імперією «каталогів і фан-
томів» (пор. петербурзькі гротески «Сну»).

З другого боку, для нас очевидно, що, сказати б, «єгип-
тологія» Андрія Белого — нескінченні уподібнення Петер-
бурга з його імперським склерозом давньому Єгиптові, що 
на них ледь не схибнувся вразливий письменник, — веде 
свій родовід від шевченківського –
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Кума моя і я
В Петрополіськім лабіринті
Блукали ми — і тьми, і тьми...
«Ходімо, куме, в піраміду
Засвітим світоч». І зайшли,
Єлей і мирро принесли,
І чепурненький жрець Ізіди... і т. д.

При бажанні такі й схожі алюзії з «Кобзаря» можна 
знайти і в інших російських поетів тієї доби — від Федо-
ра Сологуба, який Шевченка перекладав і який, здаєть-
ся, дещо наслідуючи його, дбав про міфо-фольклорне тло  
своєї поезії (Про це див. у кн.: И. П. Смирнов. Художе-
ственній смісл и єволюция поєтических систем. — М.: 
Наука, 1977. — с. 44–45), і Інокентіи Аннєііського, що вже 
під час свого перебування в Києві у 80-х роках у супереч-
ці з викладачем Галаганівської колегії виснув своє, ви-
зивно не хуторянське прочитання «Кобзаря», до пізнього 
О. Мандельштама з його гострим і приязним інтересом 
до Шевченка. Але все це — лише тінь поетової слави, по 
суті, другорядний історико-літературний додаток до неї. 
і алюзії в Шевченка і алюзії із Шевченка потрібні не для 
самоцінних і самодостатніх порівнянь, а для інших, ви-
щих і важливіших цілей. Словом, для визначення згада-
ної міри треба вийти на соціокультурний простір, значно 
ширший від елементарних історико-літературних уподіб-
нень, аналогій, відгуків і т. п.

Найвідважніші і найсовісніші з-поміж найбільших єв-
ропейських митців, як ми переконалися, іноді спускали-
ся вниз по соціальній драбині, добираючись до її останніх 
щаблів, — хоч і ненадовго. На дозвіллі Віктор Гюго міг 
завітати в робітничі підвали Лілля і потому написати зво-
рушливого вірша («Веселе життя»), але це була, по суті, 
традиційна французька «поезія на випадок», наслідок ви-
падкової і миттєвої зустрічі двох антисвітів — вишуканої 
культури, що так зручно влаштувалася в бельетажі сус-
пільної будови, з підпіллям останньої — в цьому «випад-
ку» з лілльськими підвалами.

Така культура іноді й сходила в народ, як Віктор 
Гюго сходив у робітничі підвали, але так само, як і Гюго,  
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невдовзі поверталася «нагору», в затишні кабінети й ві-
тальні, до гарних книг, картин і статуй, до красномовних 
співрозмовників і прекрасних співрозмовниць Та й до цих 
сходжень вона повинна була пробиватися, допрацьовува-
тися віками, з величезними зусиллями видобуваючи еле-
ментарний демократичний досвід і потяг!

А що ж самі маси, саме пекло класово антагоністичного 
світу? Чи лунали звідти якісь охудожнені крики-сигнали 
відчаю й болю? Чи якось прохопилося в літературі слово 
самих невільників і мучеників цього пекла? Можна гово-
рити про пізньофольклорне оформлення цього крику (від 
потрясаючої «Бондарівни», що тікала «поміж возами» до 
«de profundis» негритянських «спіричуелс», де згаданий 
крик уже перестає бути метафорою і в усій своїй психо-
фізичній данності входить у музично-словесну структуру 
(Очевидні типологічні перелелі поміж «спіричуелс» — 
сплав народної пісні і псалом — і ветхозавітними па-
рафразами Шевченка («Псалми Давидові», «Ісаія. Глава 
35», «Осії. Глава ХІV», «Подражаніе Ієзекіїлю. Глава 19» 
і т. д.)). Були, як зазначалося, і різного роду репортажі з  
пекла, що транслювалися спеціально для еліти (книга 
абата Рейналя «Історія обох Індій», що живописала стра-
хіття работоргівлі, розтопила навіть таку камінну душу, 
як Наполеон, а над «Записками із мертвого дому» нібито 
плакав сам Олександр II).

Проте фольклор мас зовсім іншу, ніж література, соціо- 
культурну долю, обумовлену, зокрема, усним способом 
його існування, що й зумовило порівняну нечисленність 
тих «сигналів», які все ж таки дійшли до нас, подолавши 
свою «комунікативну» крихкість. А про двоїстість і навіть 
двозначність соціального буття й обличчя згаданих репор-
тажів, їхньої соціальної адреси йшлося вище. (Так, Напо-
леон писав захоплені листи Рейналеві, дякуючи йому за 
негрофільську книгу, і через півтора десятка років по-
новив рабство на Гаїті, а Олександр II, відплакавшись 
над Достоєвським, капітально збільшив число «мерт- 
вих домів» у своїй імперії). 

Отож вікове горе мас, по суті, не мало своїх літера-
турних уст, не розверзалося ними, не прорізалося своїм 
художнім голосом, «озвучувалося» в кращому випадку 
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фольклорно. За свідченням мемуаристів, антільські раби, 
потрапивши в тамтешній етнічний котел з усіх кутків 
Африки, не могли одразу знайти спільної мови і тому, 
збираючись, не співали пісень, а просто вили (дивись чи 
вірніше слухай один з епізодів п’єси У. Дюбуа «Гаїті»). Це 
вичерпна метафора «мистецької ситуації» в найдальших 
колах соціального пекла, шо про них, якщо пригадати 
один давньоруський апокриф, «уже забув сам бог» (прига-
даємо Шевченкове про «про тих сірих сіромах» — «вони і 
господом забуті»).

Один із найбільших парадоксів в історії культури по-
лягає в тому, що навіть у тих украй рідкісних випадках, 
коли після міріадів перешкод вчорашні раб усе ж таки 
здобував право літературного голосу (завдяки своїй уні-
кальній обдарованості, «щедротам» меценатів і т. д.), його 
голос був усього-навсього слабким відлунням елітарної 
культури. Така Валаамова ослиця починала говорити не 
голосом бога, а найвпливовішої на той час школи, течії, 
естетики тощо. Вуста, що запеклися кров’ю, промовляли 
словником і світоглядом панівної культури, з професіо-
нальним красномовством того літературного цеху, до яко-
го доля записала благопридбаного автора.

Півтораста років тому, в Бостоні доби «Ліберейтора», 
газети У. Л. Гаррісона, що започаткувала аболіціоністсь- 
ку традицію, зібралося кільканадцять літераторів, учо-
рашніх рабів. І все це закінчилося епігонством наявних 
літературних зразків, їх дилетантськими дублікатами, 
словом, безневинними літературними вправами, верси-
фікаторською гімнастикою під проводом лояльних білих 
наставників. Винятки (памфлет «Заклик» негра Д. Уоке-
ра, спрямований проти рабства) лише підтверджували 
опортуністичне правило такої літератури. З нею слід по-
рівняти селянсько-кріпацькі за походженням і одверто 
наслідувальні за своєю художньою спрямованістю явища 
в російській літературі миколаївської епохи — типу Єго-
ра Аліпанова або Федора Слєпушкіна. їхні твори, далеко 
не бездарні, подібно до версифікації їхніх американських 
братів «по музе, по судьбам», насичені такою патокою, від 
якої нудило навіть цілком лояльних рецензентів.

Інерція панівної культури, тягар її формальних «кон-
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венцій» (від метрики до словника) гнули додолу плебей-
ську «мислячу тростину», одразу ж заглушали її і без того 
несміливе нарікання, робили з неї дудку для різних ідео-
логічних оркестрів, що ними керували імперські та феде-
ральні капельмейстери.

Така література була не просто панською іграшкою, то-
гочасним відповідником сучасного «примітивізму» з усіма 
властивими йому (досить-таки принизливими) суспіль-
но-естетичними функціями. Література була також підмі-
нена німотою мас, німотою, що прикидалася голосом. На-
справді ж ця німота, закінчилася лише появою «Кобзаря» 
(йдеться не спеціально про його видання 1840 року, а про 
поетичну систему українського генія).

Саме Шевченко вперше в історії (і не літератури, а 
людства) порушив цю тисячолітню німоту, саме через ньо-
го вперше прохопилася словом, а не лише криком, саме 
зазвучала, як казали середньовічні теологи, «субстанція  
пекла», його моторошна, наскрізь пропечена страждан-
ням «речовина». Тут не Орфей спустився в пекло — тут 
раптово заспівало, затужило в повний голос усе його ка-
міння, усі його стіни й склепіння. Уявимо собі на хвилину, 
що соборний плач антільських невільників раптово повер-
нувся в слово, віднайшов його, осів у ньому, не втратив-
ши при цьому жодної своєї сльози. Уявімо собі, що він із 
своєї до-знакової, необхідної неоформленості і стихійності 
перейшов у знаки з усіма їхніми прикметами, якостями, 
умовами, обов’язками — у знакову реальність мови, збе-
рігаючи водночас свою стихійну, невідпорну силу, свою 
дорефлективну, дораціональну міць. Із своєї безмірності 
він прийшов до міри, в гранично вивірений простір вірша, 
у піфагорейську періодичність метра й ритму, при цьому 
залишаючись по суті своїй безмірним, постійно перекри-
ваючи всі ритуали розміру й рими.

Сума таких уявлень і наблизить нас почасти до розумін-
ня всієї грандіозності й загадковості явища Шевченка, до 
його планетарного значення. Вперше його словом загово-
рили світи, які залишалися таємницею за сімома замка-
ми для елітарної культури, чи не для всіх її літературних 
експедицій, туди споряджених. Не знак наблизився до яви-
ща і покрив його, знак, замислений і опрацьований у най-
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кращих інтелектуальних та естетичних лабораторіях: саме 
явище, ні на крихту не змінюючи своєї сутності, не посту-
паючись своєю онтологічною природою, стало знаком, заго-
ворило саме про себе. Таке буває лише у великих космого-
нічних міфах, у грандіозних світоглядних першосистемах.

Цілком очевидні абсолютні переваги такого художньо-
го «самоосмислення» світу над входженням у нього «збо-
ку», власне, із соціального «верху» з його нескінченними 
абераціями зору і розуму, з його неуникними містифі- 
каціями.

Пригадаємо хоча б тяжкий шлях російської літерату-
ри — її столітнє просування до справжньої, «останної» 
реальності, її найглибших і найтрагічніших шарів — від 
колись сенсаційного відкриття М. М. Карамзіна, що «и 
крестьянки любить умеют» («Бідна Ліза») до «Воскресін-
ня», що нарешті прочитало карамзінську фабулу по реа-
лістичному шифру. Пушкін, спускаючись у вогнедишний 
кратер революційно-селянського вулкана, їздив в Орен-
бурзьку губернію. В Оренбурзьку ж губернію імперія ко-
мандирувала Достоєвського для грунтовнішого знайом-
ства із першоосновами народного життя, тоді як Шевченко 
потрапив туди вже з абсолютним знанням останнього. Він 
сам був цим життям, його найгустішим і найпереконливі-
шим втіленням. Йому не треба було «збирати-матеріал» 
до народної трагедії, щоб потім її художньо втілити («Істо-
рія Пугачова» — «Капітанська дочка») — він сам був най-
патетитнішою та наймоторошнішою явою цієї трагедії.

У Шевченкові, ніби перебиваючи одна одну, заговори-
ли всі, доти безмовні складові народної стихії, національ-
ні (скажімо в «Гайдамаках») і загальнолюдські («пізньо-
петербурзька» лірика), етнічно й історично виокремлені і 
рішуче універсальні. В «Кобзарі» поспішало «означувати-
ся» те, що впродовж століть внаслідок зрозумілих соціаль-
них причин при всій своїй патетичності не могло художньо 
та ідеологічно оформитися, віднайти свій світоглядний та 
естетичний регістр. «Гнані і голодні» всіх країн, інтерна-
ціонал знедолених і скривджених від рабів перших класо-
вих формацій до рабів пізніших імперій і цивілізацій тут 
уперше знайшли свого речника, свій громоносний орган, 
що за своєю силою, за своєю здатністю віддавати всю гаму 



ШЕВЧЕНКО в контексті світової літератури    ◀ 287

людського болю — від найлютішого і найголоснішого, 
вперше звіданого під ветхозавітним небом, до стишеного 
європейською дисципліною, — і знаходити її загадково 
адекватний словесний вираз, залишає далеко позаду інші 
відповідні спроби.

«Кобзар» знаменував радикальну демократизацію сві-
тової культури. Йдеться не про її необхідне омасовлення 
з усіма його світлотінпми, не про переміну її соціальної 
адреси (донедавна індивідуально-елітарної, тепер наці-
леної на великі колективи) — йдеться про її нову якість, 
про перетворення всієї її суспільно-художньої фактури.  
У Шевченка вона набирає нових соціальних ознак, визрі-
ваючи та викристалізовуючись не на горішніх поверхах 
соціуму, а в його «лілльських підвалах», змішується ближ-
че до першореальності, подалі від умовностей, що ними 
обставлена і захаращена культура тих поверхів.

1826 року Грибоедов з гіркотою говорив, що класово- 
культурний розкол країни досяг такої гостроти й різкості, 
яка вже набирає ніби етнічного, расового характеру — 
дворяни й селяни, за його словами й спостереженнями, 
вже такі несхожі, що ніби належать до різних народів 
(«Поїздка до Парголова»), Весь свій геній, усю свою енер-
гію Лев Толстой витратив на подолання цієї прірви, на 
спробу «прорватися» в народ. Відома, чого це йому кошту-
вало і чим це закінчилося. Під кінець життя він, здається, 
зрозумів, що народові легше «прорватися» в культуру, а не 
навпаки. Не випадково він з таким гострим інтересом зу-
стрів людину, яка здійснила цей «прорив», — О. М. Горь-
кого, що його він вивчав просто-таки лабораторно, як за-
гадкового «представника іншого соціального виду» (див. 
горьківські спогади про Толстого).

Проте ще раніше, за ще складніших, билинно важких 
умов, такий подвиг здійснив Шевченко. Потім цей подвиг 
став майже обов’язковим — варто пригадати найгучніші 
письменницькі життєписи XX століття, весь їхній демо-
кратичний потенціал. Але в літературі останніх століть 
ніхто з такою силою і рішучістю не перетворив кожний 
атом своєї біографії на художній досвід, на світоглядне 
підгрунтя своєї творчості, як Шевченко.
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***
Ми вже зафіксували кілька випадків дивовижної глу-

хоти Європи до тих розпачливих криків, що долітали з її 
індустріальних і колоніальних підземель. Дантові карти-
ни з Енгельсового «Становища робітничого класу в Англії» 
тогочасна англійська література «репродукувала» блідо і 
невпевнено. Діккенсу «Холодного дому», скажімо, вираз-
но бракувало справжнього, не книжного знання цього 
становища, безпосереднього з ним знайомства, абсолют-
ної автентичності — тобто, погляду на нього «зсередини», 
з якогось там кола соціального пекла, а не з суспільного 
узвишшя. Шевченкова ж доля тільки те й робила, що оби-
рала найзручніший спостережний пункт для різного роду 
суспільних узагальнень, який рішуче усував щонаймен-
ше художнє відхилення чи спотворення — в самісінькому 
центрі згаданого пекла.

Шевченко тут не мав досвідченого гіда рангу Вергілія, 
та й потрапив сюди не в ролі Данта. Проте, без упину сумі-
щаючи в собі свідка з мучеником, в один і той же час спосте-
рігаючи — картаючи зло на всіх пекельних колах і кругах 
і безмірно й бездонно терплячи від нього, він ні на мить не 
припиняв художньо переповідати свій страхітливий досвід.

Ренесансне малярство десятки разів зображало муче-
ництво святого Себастьяна — передусім, напевне, задля 
анатомічного ефекту. Пізніше новоєвропейське мистецтво,  
сказати б, перетворило цю і подібні фабули на свій фах, 
зображаючи чуже страждання саме «на віддалі» (історич-
ній, естетичній і т. ін.). Неможливо уявити собі «розпо-
відь» святого Себастьяна про своє мучеництво, проте не-
важко зрозуміти, якою вона була б несхожою на оте його 
розмальоване і підфарбоване «житіє». Так от — очевидна 
дистанція поміж ними і може бути метафорою-мірою тієї 
космічної відстані, що пролягла між Шевченком і літера-
турним загалом його часу, поміж двома протилежними 
способами оповіді про світ — тієї, що в ній букви, мов свя-
те письмо в «Страшній помсті», наливаються кров’ю, і тієї, 
в якій вони наливаються лише друкарською фарбою.

Шевченківський «болезапис», абсолютна і трагічна 
«синхронізація» страждання і його художнього закріплен-
ня з необхідністю вели поета за ту рису, що на ній, острах-
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нувшись, зупинилися, наприклад, навіть Гойя або Лакло, 
зупинилися перед тими найглибшими таїнами людського 
буття, що їх зважилися передати лише найсміливіші з 
письменників XX століття.

Справді, яка художня свідомість Шевченкової доби ви-
тримала б усю вагу того, про шо йдеться в «Сові», у «Відьмі» 
або «Варнаку»? Щось схоже постає лише століття потому, 
скажімо, у «Дитяті» Всеволода Іванова, виконаному, по 
суті, в межах того ж світогляду і, почасти, тієї ж географії, 
що й «Варнак». «Відьма» ж віддає людське безумство — 
не умовне «декоративне» безумство Аріостового Орланда, 
що його так полюбляв романтизм, а справжнє безумство в 
усій його клінічній реальності, з усіма відповідними зсу-
вами людської психіки. Цьому мистецтву красне письмен-
ство навчилося теж лише в XX столітті — десь із появою 
«Галасу і шалу» Фолкнера, — але здебільшого не з «книги 
життя», а з підручників психіатрії.

Шевченко не випадково вдався до засобів, по суті, ще 
не освоєних літературою, яка тоді по-гамлетівськи іміту-
вала безумство, по-справжньому не входячи в нього.

Саме так і «озвучувалося» пекло, прохоплювалася сло-
вом-стогоном його речовина. Саме так розпечений народ-
ний моноліт і заспівав наче античний колос — Мемнон, 
порушивши своє пофольклорне мовчання. І цей голос 
Орфея, який не зійшов у пекло, а в пеклі народився аб-
солютний у своїй світоглядній і художній (вивіреності, 
зрозуміло, на тисячі мегагерц сильніше тих, зрештою, і 
нечисленних голосів, що їх подавала елітарна культура 
під час своїх короткочасних екскурсів до першого кола.

Розповідають, що равеннські жінки, зустрічаючи Дан-
те, шептали, охоплені жахом, що він був «там», але ж 
він «звідти» повернувся — до листування з государями й 
книжниками, до своїх трактатів, до Джемми Донаті, своєї  
«забутої тіні»... В грудні 1851 року після бонапартистсько-
го перевороту був ув’язнений у Венсенський замок граф 
Алексіс де Токвіль, історик і соціолог, один із найблискучі-
ших умів XIX століття. Після і внаслідок ув’язнення він 
оголосив це століття і взагалі всю буржуазну епоху апо-
каліпсисом, представив його як низку нескінченних ката-
строф і т. п. Його ув’язнення тривало... один день. А якби 
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йому три тисячі шістсот п’ятдесят днів солдатчини і за-
слання Шевченка?

Теодор Візенгрунд-Адорно, один із речників елітарної 
культури в її останній версії, оголосив, що «після Освенці-
му не можна писати віршів» і потім у відчаї закінчив апо-
логією антикультури. Так елітарні нерви не витримали 
того «Оренбургу», що в нього вперше потрапили «гравці в 
бісер» — тепер уже не в ролі цікавих туристів... Шевчен-
кові ж вірші постали саме в найтемніших і найстрашні-
ших закутках усесвітніх «лілльських підвалів». І завдяки 
цьому його слово не лише не втратило, а здобувало без-
прикладну художню міць, енергію, переконливість. Все 
це було зумовлено саме абсолютною близькістю поета до 
найболючіших точок тогочасного світу; поета, який, зреш-
тою, сам був такою больовою точкою, близькістю, шо їй не 
могли заважати мури і підмурівки тогочасних мистецьких 
теплиць. «Абсолютне» людське страждання нічим і ніким 
не впокоєне, не «приспане» і не пом’якшене жодним соці-
альним чи естетичним обезболюванням, заговорило в ньо-
му і через нього. Заговорило те, що мовчало століттями і 
навіть тисячоліттями, те, про що на різного роду мистець-
ко-духовних олімпах лише невиразно здогадувалися...

З Шевченка заговорили цілі соціальні материки, ледь 
намічені на елітарних культурологічних картах, веле- 
тенські, доти не знані масиви людського горя, вперше за-
лунав на повну силу той трагічний супровід світової істо-
рії, шо його так довго не чула чи не хотіла чути культура, 
усамітнена на своїх «чарівних горах». По суті, саме з Шев-
ченка (зрозуміло, у світоглядному, а не вузько історико- 
генетичному плані) розпочинається довгий і драматич-
ний процес планетарної демократизації світової літерату-
ри, повсюдне оновлення її етосу, її героїчні намагання шо-
найбільш переконливо розповісти про всі «мертві доми», 
всі гекатомби нової і новітньої історії, про весь її трагіч-
ний «баланс». Очевидне її бажання віддати весь неосяж-
ний діапазон людського болю, віднайти абсолютну солі-
дарність з упослідженою і покривдженою людиною світу, 
пошматованого антагоністичними класово-егоїстичними 
пристрастями. «Кобзар» — один із перших взірців такого 
по-справжньому олюдненого мистецтва.



На порозі тепер уже минулого століття — власне у люто- 
 му 1902-го — у петербурзьких «Биржевых ведомо-

стях» з’явився сердитий фейлетон якогось Старого Петербур-
жця: герой-артист цього фейлетону, Вадим Грядущий, у бо-
гемній компанії, оголошує найновітніший художній напрям. 
«Грядущизм» або «фютюризм».

Отож спочатку було слово. Випадковий газетний неологізм. 
Заледве ким помічений. Який лише означав неприйняття 
«старими петербуржцями» Європи перших, ще несміливих у 
ній мистецьких експериментів. А рівно через сім років, — теж 
у лютому! — у паризькій «Фігаро» з’явився той петербурзький 
неологізм «уже як самоназва групи міланських амбіційних 
«грядущих».

І по тому на ціле десятиріччя забурхав мистецький та бі-
ля-мистецький самум на ймення «футуризм». Імперія імен, 
текстів, доктрин, незліченних ритуалів і т. п. І — скандалів. 
Скандальних вернісажів, прем’єр, лекцій, інтерв’ю. І так далі.

Той усеєвропейський, а за тим і всесвітній скандал (радян-
ський розвідник Зорге на Далекому Сході залюбки спілкував-
ся уже з... китайськими футуристами, а по тому — і з японськи-
ми!), те білямистецьке видовищне дійство-клоунада, і в ті часи 
і нині не стільки показують, скільки затуляють автентичний 
зміст згаданого «самуму». Літературного і не літературного. 
Самуму, що зачепив, перемістив-перемінив усі художні «жан-
ри» цивілізації. А ті скандали, що їх і досі безнастанно згадує 
і масова, і не тільки «свідомість» — то лише один із сингалів 
згаданого автентичного змісту футуристичного гіперфеноме-
ну. Сигнал, між нами кажучи, факультативний...

Інше, щось інше містив той феномен. Колись Троцький, 
запобігаючи перед молоддю, говорив, що вона — «барометр 
революції».

Футуризм же у всіх проявах і персонах — то саме барометр 
революцій. Усіх революцій — політичних, інтелектуальних, 
які струснули XX століття. І які ще й досі не заспокоїлися у 
своїй тектоніці.

Навіть сьогодні сама ретроспектива футуристичного 
руху — десь від перших його «сезонів» і далі — дає для розу-
міння нинішніх умов людського існування набагато більше, 
аніж весь так званий «постмодернізм» з усіма супровідними 
йому «ізмами».

ДАВИД І МИКОЛА БУРЛЮКИ. І ДОВКОЛА
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Саме тому належить згадати дебют і подальшу долю ро-
сійського футуризму. Та ще й з його очевидним — міцним — 
українським корінням.

Йдеться не просто про родовід Хлєбнікова чи Маяковсько-
го — мистців, які аж обрядово пригадували те своє коріння. 
Останні спалахи давньої української органіки — і за своєю ге-
ографією, і за її до краю своєрідними характерами — і витво-
рили, принаймні, дебют східноєвропейського футуризму.

Династія Бурлюків. Давид Бурлюк (1882–1967) — поет, 
художник, літературний і художній критик. Микола Бурлюк 
(1890–1920?), поет і прозаїк, теоретик мистецтва. Художник 
Володимир Бурлюк (1888–1917). Художниця Людмила, їхня 
сестра (1886–1917). Діти Слобожанщини і Таврії (по давньо-
грецькому — «Гілеї»).

Вони виростали там в умовах, що поєднували, з одного 
боку, все, що нагромадила на той час культура, а з другого — 
все те, що там передувало добі задовго до появи тієї назви. 
Ландшафти. Первісні кольори і землі, і неба. Календарний 
ритм, який так багато зберіг від тієї доби. З одного боку, міста- 
анклави вже цілком сучасного урбанізму. З другого — лісо-
степ і взагалі степ, тією сучасністю ще не зачеплений.

Малярство всіх Бурлюків — це похідне від граничної, 
вкрай напруженої чуттєвості, яку тільки й можна було зберег-
ти у тому степу. І яка, приміром, всі півтора десятка років уч-
нівства Давида Бурлюка-художника неуникно зустрічалася з 
надвитонченою технікою зовсім юного західного мистецького 
авангарду.

А проте саме «південна» органіка Давида і Миколи Бурлю-
ків дозволила їм поєднати радикально ліве малярство з поезі-
єю, подолати їхню, сказати б, естетичну усобицю. Молоденька 
Анна (Горенко, яка вже ставала «Анною Ахматовою», за влас-
ним зізнанням, опинившись у Парижі, відразу зрозуміла, що 
«живопис там з’їв поезію» у тій усобиці.

Бурлюки ж, зберігаючи «первісний», «синкретичний» ху-
дожній інстинкт, зберегли у своїй діяльності рівновагу поміж 
письменством (передовсім поезією) і просторовими мистецтва-
ми (передовсім живописом).

Зрештою, Микола Бурлюк був здебільшого поетом (і над-
звичайно своєрідного спрямування), а не власне художником, 
але зате він особливо активно виступав у царині художньої 
критики, мобілізуючи свій немалий інтелектуальний кругозір 
(Микола Давидович навчався і на історико-філологічному, і на 
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фізико-математичному факультетах Петербурзького універси-
тету — саме в розпалі футуристичного штурму-і-натиску).

І все ж таки уперед братів вела їхня поезія, спрямована 
на пошук доти небачених, — принаймні, у російській літера-
турі — нових форм і способів відтворення раніше небаченого 
людського досвіду. Індивідуального і не-індивідуального.

...Справді, світ стрімко ставав іншим, стрімко змінювався у 
напрямах загадкових у своїх швидкостях і змістах. Треба було 
віднайти нове письмо для цього нового.

Давид Бурлюк з дивовижною проникливістю ввійшов у всю 
суму західного, у широкому значенні, «модерного» начала. Се-
ред іншого, у поетичну революцію паризьких її ентузіастів — 
від Рембо до Малларме (що їх він власноруч перекладав, а 
чи швидше переспівав). Бурлюк-старший взагалі володів точ-
ними уявленнями про всю тодішню амплітуду «лівого» мис-
тецтва всіх його імен і зразків. Та найголовніше те, що він 
не просто посвячував у те своє ентузіастичне знання сучасни-
ків — він по-своєму терпляче і послідовно навчав тому знанню 
найталановитіших із них. Він став навчителем Маяковського, 
який по тому незмірно піднявся над своїм наставником, але 
ж, зрозуміло, без Давида Бурлюка не було б і самого Маяков-
ського. Того Маяковського, що його Анна Ахматова назвала 
найбільшим поетом XX століття.

Давид Давидович із сьогоднішнього погляду постає взага-
лі як наставник усієї системи східноєвропейського футуризму. 
Власне, навіть такий геній-аутсайдер останнього як Хлєбні-
ков навряд чи дійшов би до нашого часу у тих обсягах і конту-
рах, що їх ми нині бачимо без Бурлюка-наставника. 

Давид Бурлюк опікувався всіма постатями російського фу-
туризму, був ніби генеральним його продюсером. Він запекло 
воював з багатьма авторитетами, але сам став — абсолютним 
авторитетом того напряму. Саме як його ініціатор і його орга-
нізатор-розпорядник.

Хай не ображається Давид Давидович: він — перший мі-
ністр російського, українського, «кавказького» футуризмів. 
Саме як його натхненник...

От тільки парадокс того його патронату: Микола Бурлюк, 
молодший брат, виявився доволі самостійним стосовно такого 
покровительства. Його поезія постає ніби свого роду літера-
турною лабораторією, де зустрічаються власне авангардизм і 
попередні художні традиції — включно з символізмом, метри 
якого Брюсов і Гумільов подали високу оцінку експеримен-
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там дебютанта-футуриста. Люта війна, спочатку світова, а за 
тим — громадянська безжально зупинили цей яскравий де-
бют (за деякими відомостями, Микола Давидович був розстрі-
ляний чекістом — недалеко від його рідної «Гілеї»).

Давид же Давидович після років і років різних колізій кар-
коломних пригод опинився у США. По суті, це був цілком про-
думаний жест зачинателя і вихователя тутешнього футуризму, 
що відтак його систематизацію, розумування-«резюме» довкола 
нього можна було продовжувати лише там, де барометри циві-
лізації лише зрідка показували «бурю». А до того ж футурис-
тичний пейзаж Нью-Йорка, високоінтелектуальні абриси там-
тешньої техніки, всі можливості до згаданої систематизації.

«Пізній» Бурлюк активно — здалеку — спілкується з останні-
ми тут свідками і учасниками футуристичної «гілеї» (адже і ро-
сійською, і українською це слово, зокрема, означає «бунт»-«бун-
тарство») — і з першими тут поцінувачами того «бунту».

Пригадуються цитати із його листів у Київ 1960-х:
«Товаришу радянський цензор! Та пропустіть нарешті мій 

журнал до мого адресата!» (до знаного нашого шевченкознав-
ця і колекціонера Івакіна!)

Інший лист (до хлєбнікознавця — і не тільки — Олексан-
дра Парніса):

«Устройте мне выставку в Києве — в пику москалям!»
Взагалі український фольклорний, мовний, «ландшаф-

тний» бік бурлюківського феномену заслуговує спеціального 
грубезного дослідження.

Але найкраще — і все — сказав про Бурлюка Давида і його 
героїчний клан великий його учень Маяковський: 

И — 
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк — 
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!».



Перекладацька діяльність Григорія Порфировича 
 Кочура у напрямку дивовижної «синхронізації» хро-

нологічно чи ж не абсолютно збігається з великою драмою 
української літератури 1930–80-х років, відчуженої від самої 
себе, від бодай якогось справді автентичного самовияву.

Кочур-студент тільки-но пробує своє перекладацьке перо 
(переклади із Франсуа Коппе) — під естетичним та інте-
лектуальним патронатом Миколи Зерова, як невдовзі вже 
сталася громадянська катастрофа Миколи Костьовича. Десь 
у тому часі пролунав постріл Миколи Хвильового: самогуб-
ство, яке стало моторошним сигналом того абсолютного полі-
ційного упокорення української літератури.

А десь десятиріччя і десятиріччя по тому, коли вже сам 
Григорій Порфирович опинився поза друком, гранично 
«застійного» 1979-го з’явилася збірка одного нібито поета з 
життєрадісною назвою «Все співає і росте». Моторошний же 
сигнал — «оксюморон» до тогочасної дійсності. Словом, пів-
віку імітації літературного процесу, справді загнаного в ту 
поліційну безвихідь, у те до краю невільне слово.

Отож, слово те треба було рятувати. І рятували у відпо-
відності з одвічною його загальноестетичною структурою, 
колись фундаментально і назавжди визначеною в арісто-
телівській «Поетиці». Великий друг Григорія Порфирови-
ча, філолог-класик А. О. Білецький називав ту «Поетику» 
«єдиною вартісною літературознавчою книжкою, яка з’я-
вилась у радянський час» у зв’язку з її повоєнним російсь- 
ким виданням.

Роди літературні — епічний, ліричний, драматичний. 
Треба було зберегти цю велику трихотомію красного пись-
менства взагалі — для письменства українського. Через пе-
реклад. Через те «вікно», в яке одна національна культура 
глядить на всю довколишню світову культурну суму.

Григорій Порфирович Кочур обрав передовсім лірику. Той 
рід літератури, який за всіма своїми головними ознаками є 
вже зовсім абсолютною альтернативою «вимушеній», «штуч-
ній» псевдолітературі. Радикальною її протилежністю...

Українська лірика від Франкового «Зів’ялого листя» і 

НОТАТКИ ДО ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ «СТРАТЕГІЇ» 
ГРИГОРІЯ КОЧУРА



296 ▶   Нотатки до перекладацької «стратегії» Григорія КОЧУРА

далі, аж до згаданої катастрофи 1930-х, виразно рухалася 
в напрямку того, що дещо пізніше було трохи наївно, але 
саме виразно названо «щирістю в літературі». Отож Кочур 
за нових історичних умов продовжив той напрямок ново-
української лірики переінтонувавши її в переклад. Про- 
довживши там втрачену її тональність.

Впадає в око інтерес Г. Кочура до українських поетів- 
ліриків початку XХ століття — від Миколи Вороного і 
далі. Вже й до тих поетів ніби «другоряду» (зрозуміло, в 
необразливому значенні слова). Вороной-син, Ладя Мо-
гилянська, Дмитро Тась, Аркадій Казка та багато інших. 
Носії тієї щирої української ліричної ноти були чи не всі — 
знищені. І треба було неодмінно порятувати бодай саму ту 
ноту — через переклад численних світових відповідників 
національній літературі на тій її «ліричній» ділянці.

Відповідним чином так і постає літературна стратегія 
Кочура-перекладача. Її неймовірно широкий хронологіч-
ний та географічний обрій — необхідний засіб тієї страте-
гії, яка починається з грецької і римської античності — з 
перших (і найсильніших) сплесків тамтешньої лірики від 
Архілоха чи Сапфо до «Сумних елегій» Овідія. Блискучий 
знавець класичної філології, Кочур водночас поцінував 
ті тексти не як вишуканий літературний антикваріат, а в 
інструментальний спосіб. А у своїх пошуках навічного лі-
ричного алгоритму для українського слова. «Григорій Пор-
фирович знає латину, як українську» (Тетяна Чернишова, 
сама блискуча поціновувачка античної спадщини). Та ж 
Тетяна Миколаївна читала йому вголос поезії Константіно-
са Кавафіса, а він прислухався у них до «давньогрецької», 
яка особливим чином «ревербувала» у віршах великого но-
вогрецького поета. За тим античним словом Кочур-пере-
кладач прислухається вже і до всього новоєвропейського 
роду ліричного, відродженого саме у Новий час.

Юрій Лотман колись зауважив, що історія літерату-
ри — «то не історія шедеврів». Що ж, Кочур як історик 
української поезії знав це як ніхто. Але от у царині «пере-
кладу» — передовсім з романо-германських літератур — 
він зосереджувався, схоже, саме на шедеврах.

Можна пригадати хрестоматійний 35-й сонет Фран- 
ческо Петрарки. Або так само хрестоматійний вірш Емі-
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неску «Та зірка, що вгорі блищить...». І десятки, десятки 
інших тамтешніх саме шедеврів, що їх перекладач і вво-
дить до українського обігу. Що із нього була фактично 
вилучена суверенна лірика. «Озимандія» Шеллі. «Коник 
і цвіркун» Кітса. «Великі «малоформатні» поеми Еліота. 
«Ти, пильний лісе, дихання весняне» Рільке. «Відповідь 
ночі» Буонаротті. «Нічна пісня подорожнього» Ґете. «Двій-
ник» Гейне. «Ельдорадо» і «Крук» По. «Осіння пісня» Вер- 
лена. І так далі... Абсолютні шедеври тих літератур, їх тон 
і транспонується в українську мову, заповнюючи її трагіч-
ну ліричну порожнечу відомого періоду.

Так само перекладач зупиняється і на наддосягненнях 
інших регіонів світової літератури. «Чекаючи варварів» 
Кавафіса. Безсмертна «Лета» Мавіліса. «Голубого неба ко-
лір» Бараташвілі. «Дівчина» Майроніса. «Питалася дівчи-
на» Райніса. «Клонись, душе моя» Гофштейна. Скрижалі 
вже тієї лірики.

Але якось зовсім по-іншому виглядає слов’янський 
ландшафт перекладачевого доробку. Особливо переклади 
з польської і чеської. Таке об’єктивне враження, що май-
стер тут готовий перекладати тих поетів — і взагалі ту 
поезію — чи не поспіль...

Зрозуміло, годі й думати, що причина цього — тільки 
в певній мовній близькості, у якомусь суто лінгвістично-
му паралелізмі. Йдеться швидше про особливий анти-
паралелізм у долях майже суміжних — і географічно, й 
історично — літератур. Тепер, на порозі XXI віку, вже на-
лежить з усією певністю говорити про колосальної сили 
ліричний вибух у міжвоєнній польській та чеській поезії 
XX віку. Вибух, що внаслідок його постав той, сказати б, 
середньоєвропейський материк світової лірики — найви-
щого ґатунку.

Григорій Порфирович із притаманним йому гумором, 
за яким крилось щось інше, розповідав, як, приміром, 
у біографії «пізнього» Тувіма вже поставали цензурно- 
видавничі знаки кінця «царського» періоду тієї поезії. 
Вона справді скінчилася по Другій світовій війні.

І лише по тому, з початком тамтешньої антисталінської 
«відлиги», все ж таки ожила. Але вже в режимі, переваж-
но, ніби резонансу попереднього свого розквіту. Схоже, 
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дуже можливо: Кочур у тому розквіті вбачав суму ней- 
здійсненних, але таких же шансів і можливостей для 
української лірики, вкраденої в нашої країни її історією.

Ось тут і проступає той гіпотетичний паралелізм. По-
між слов’янським середньоєвропейсько-міжвоєнним, па-
тетично кажучи, «Парнасом» і нашою літературою, у якій 
з самого початку століття пробивалася така певна лірична 
потуга, по тому суто брутально-фізично усунена. Польсь- 
кі, чеські, словацькі поети (передовсім вказаного періо-
ду) постають для Майстра втіленням зусиль, до яких уже 
наближалася і вітчизняна поезія початку тепер уже ми-
нулого століття, але потім тим же століттям призупине-
на. Петр Безруч, Вітезслав Незвал, ціле гроно блискучих 
чеських імен 20-х — 30-х років, іцо їхня доля за тим була 
так потьмарена. Їхні польські ровесники — і взагалі бра-
ти «по музе, по судьбе». Насамперед Юліан Тувім. Ось та 
стихія, що в парадоксальній, ніби оберненого характеру 
спорідненості з українською долею вабить зіницю і перо 
перекладача. Йдеться саме про обернену історико-літера-
турну симетрію тієї міжвоєнної ситуації, що на одному її 
краї — неймовірний поетичний розквіт, а на другому — 
понура пустка, випалена тут здичавілою історією.

Отож український перекладач і здійснює ніби щеплен-
ня того розквітлого сусіднього ліричного дерева — до ві-
тчизняного слова. Витворюючи по-своєму унікальне в усій 
літературі Нового часу явище стільки ж своєрідної, скільки 
ж і необхідної естетичної компенсації — у просторі слова.

Така, в загальних рисах, перекладацька стратегія май-
стра, його намагання не просто віддати переконливий сві-
товий контекст національної літератури, а перетворити ту 
контекстуальність на дієву силу, на особливий принцип 
доповнюваності до свого рідного слова.

Колись молодий Іван Драч термінологічно ніби й точ-
но, але, за українських умов, украй дискусійно подав де-
фініцію перекладача — «неоригінальний мистець». Як 
виявляється, трагічна «ієрархія предметів» в українській 
літературі-XX зумовила зовсім інший характер перекла-
дацької діяльності.

Григорій Кочур — один із найбільших українських 
мистців XX віку.



Ще так недавно вулицями Києва ходив чоловік,  
 завжди — і влітку, і взимку — в благенькому 

спортивному костюмі. І слідом за собою водив українське 
Слово у його майже фантастичній смисловій повноті й 
глибині, і не менш фантастичній красі. Дивак і геній. 
Так, кажемо це сміливо.

Розповідають, що по смерті Байрона підліток Альфред 
Теннісон (майбутній автор чарівних «Королівських іди-
лій») вирізьбив на граніті у покинутій каменярні: «Бай-
рон помер». Не знаю, чи знайдеться нині хтось, хто ви-
різьбить:

«Микола Лукаш помер». Звичайно, хотілося б, але на-
вряд. Адже не те що масовий читач, а й деякі академіки 
ще не спромоглися осмислити «феномен Лукаша». При 
цьому йдеться не лише про тих академіків, які відверто 
цькували покійного поета-перекладача (скажімо, Микола 
Шамота), а й про тих, які спостерігали те цькування, зав-
бачливо набравши в рота конформістської водиці

У другому виданні «Української Радянської Енцикло-
педії» — цієї енциклопедії замовчувань в алфавітному по-
рядку, — статті про Миколу Олексійовича Лукаша нема. 
Нема такої статті і в «Краткой литературной энциклопе-
дии», яка досить ретельно фіксує нашу письменницьку 
номенклатуру. Загалом таке враження, ніби 70-ті роки на 
всіх своїх «скрижалях» — далеко не гранітних — невтом-
но різьбили: «Миколи Лукаша в українській радянській 
культурі нема!».

Тим часом Микола Олексійович Лукаш, мов у свій дім, 
входив у десятки і десятки мов. Від англійської і латини 
до японської і... циганської. І водночас унікальне лінгві-
стичне обдаровання М. Лукаша — це лише одна грань 
його феномена.

...В уявному стомовному лісі людства стоїть людина і 
дивовижним, незбагненним чином «читає» шелест усього 
його словолистя. Що ж, зрідка таке буває. Але ось цей ше-
лест перетворюється на розмаїті музичні «вітри» світової 
поезії, «вітри» всіх її національних і художніх напрямів.  

«ЙШЛА ПІСНЯ САМА ЗА МНОЮ…»
ПІСЛЯМОВА ДО ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛУКАША
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І ця ж таки людина знову чує, розуміє їхній подих, зітхан-
ня, струмування. Буває і таке, але вже на стільки не часто, 
що треба добре напружити фахову філологічну пам’ять, 
пригадуючи. Нарешті, починається те, що вже перебуває 
поза компетенцією будь-якої філології. Виявляється, ця 
сама людина може спрямувати чужоземне слово — у всіх 
його національних вимірах і сенсах, у всьому смислово-
му багатстві — у річище своєї рідної мови, своєї культури, 
повністю зберігши най тонші фарби та відтінки!

Світовий епос, світові лірика і драма однаково корили-
ся Миколі Лукашеві. Патетика і сатира, сповнене потой-
бічної туги «піднебесне» і цілком «поцейбічне», побутове, 
буденне, меланхолійне та іронічне, позначене граничною 
ускладненістю і благородно-просте — весь емоційний та 
інтонаційний діапазон літератури, виявляється, йому 
під силу. Німецька класика, мов різьблена на камені; 
французький символізм, де музика випереджає слово, ще 
примхливіший французький «авангард», що в ньому об-
раз досягає останніх меж парадоксальності; поезія Берн-
са, що постає на перехресті фольклорної традиції і особи-
стісної витончено-інтелігентної винахідливості; угорська 
пролетарська поезія; де майже лубочна основа чергується 
з рафінованою літературною культурою, багатюща спад-
щина слов’янської Музи; поезія Лорки при посередництві 
М. Лукаша до нас у гостину, здається, завітали прапори 
світового красного письменства всіх естетичних кольорів, 
від найсивішої давнини до злободенної сучасності...

Звідки ж таке багатство? Що це — обдаровання, ща-
слива випадковість? Швидше — історична необхідність, 
зумовлена драматичною повоєнною ситуацією у нашому 
письменстві. Для нього вкрай несприятливою виявилася 
доба, коли дебютував Лукаш-перекладач. У ті часи поя-
ва, скажімо, «Мандрівки в молодість» Рильського, «Миру» 
Яновського, ліро-епічної мініатюри «Любіть Україну» 
Сосюри закінчується катастрофою. Виникає хиткий ма-
терик псевдолітератури, неозорої конформістської словес-
ності, яка поступово втрачає зв’язок із живою дійсністю. 
Отож треба було рятувати Слово, зберегти його, і не будь-
якою, а саме художньою піною.

Так з’являються геніальні переклади великих слов’янсь- 
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ких епопей — «Пан Тадеуш» і «Євгеній Онєгін», зробле-
ні Максимом Рильським. Ці переклади в найважчі, най-
страшніші для рідного слова хвилини належним чином 
засвідчували його можливості, його і наявну, і потенційну 
силу, безмежний смисловий виднокруг. Воно без будь-яких 
зовнішніх перешкод, спокійно і достойно проходило шля-
хами, прокладеними світовим літературним розвитком.

...1955 року з’явилися у Лукашевому перекладі «Фауст» 
і «Пані Боварі». Український перекладач використовує всі 
ресурси рідного слова. Воно тут не просто досягає зеніту, 
а й блискуче демонструє справжній стан національної лі-
тератури — літератури без страху і докору. Пригадаємо, 
принаймні, сторінку — другу «Фауста»:

... То палає хата вбога,
Мохувата вогка стріха;
А впинить огню не змога.
Де рятунку взять од лиха?
Підлітають вище й вище
Хвилі полум ’я страшного...
Чи старенькі там живі ще,
Чи втекли із пекла того?

Український переклад «Пані Боварі» — свого роду 
маленька філологічна академія українського синтакси-
су. Так само впевнено Лукаш веде українське слово слі-
дами іншої великої «фаустіади» світової літератури — в 
«Трагедії людини», в чотирнадцяти діях якої угорський 
драматург Мадач зробив спробу подати художню історію 
людства. Так само віртуозно перекладач відтворює в укра-
їнському «Декамероні» появу новоєвропейського оповід-
ного слова, початок і новелістики, і романістики Нового 
часу.

У прийдешньому, напевне, напишуть — і не одну! — ка-
пітальну працю про, сказати б, «неевклідову», багатовимір-
ну «лінгвістику» Миколи Лукаша, який у своїх перекла-
дацьких зусиллях збирає всі естетичні сили української 
мови. І по історичній «вертикалі» — від праслов’янсь- 
кого мовного стану — через середньовіччя і бароко — до су-
часного міського інтелігентського діалогу. І по «горизонта-
лі», — добуваючи ці сили з усіх її територіальних і фахових 
діалектів, усіх її потужних шарів і рівнів...
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Не певен, що таким людям потрібні меценати, а тим 
більше звання, премії та інше схоже причандалля «нор-
мальних» письменницьких біографій. Але хай паленіють 
від сорому люди, з чиєї важкої руки Микола Лукаш опи-
нився на початку минулого десятиріччя поза Спілкою 
письменників України. Хай незручно стане тому, хто за-
пропонував Миколі Лукашеві замість художнього пере-
кладу займатися технічним (було й таке). Зрештою, тому, 
хто вкрав в українського читача мало не десятиріччя, 
впродовж якого ім’я перекладача було, по суті, закрите. 
Вкрав, зокрема, ті переклади Миколи Олексійовича із ве-
ликого угорця Ендре Аді, які він спалив після ганебної 
відмови їх надрукувати.

Якось М. Лукаш блискавично переклав початок вір-
ша видатного італійського поета Умберто Саби: «Життя 
таке гірке. Вино таке солодке»... Але закінчити хотілося 
б оптимістичніше. Тому, шановний читачу, звернімося до 
найдостовірнішого поетичного джерела геніального укра-
їнського митця — до його перекладу з чеського співця-са-
мітника Петра Безруча:

Залізом ти душу зчавила мою...
Ні, Доле, рукою легкою, —
та скрізь, у якому б не був я краю,
Йшла Пісня переді мною.



Переводы Шекспировских сонетов, выполненные г-ом  
 Георгием Пилипенко, — явление столь же неожи-

данное, сколь и ожидаемое.
Переводчик — моряк. Некогда Гете сказал: «Шек-

спир — и несть ему конца...». В море с его безбрежностью 
невозможно человеческому инстинкту, человеческой па-
мяти не обратиться к Шекспиру.

Море — его космический двойник.
Из истории старинного английского флота. Парусник 

в океане. Полный штиль. Неожиданный досуг. И матро-
сы решили поставить спектакль. По «Гамлету». Одна без-
брежность — в другой безбрежности.

Да, Шекспир неисчерпаем. Как море. Но есть во все-
ленной величайшего из поэтов как бы созвездие главных 
смыслов той вселенной. 154 сонета. Написанные между 
1592–1600 годами. Напечатанные — без разрешения ав-
тора — в 1609 г. Вот они-то и означают — представляют 
главные шекспировские смыслы. В четырнадцати ко-
ваных строках своего канона они помещают весь состав 
Шекспира-драматурга. То есть предваряют, предвещают 
его. Поразительные лирические «аннотации» того, что бу-
шует в безбрежности Шекспировской драматургии.

Когда в Шекспировских трагедиях особенно сгущаются 
время и страсти, то внезапно «белый» их стих преломля-
ется в рифму. Скажем, в самом начале неистовств Ричар- 
да Третьего вынужденный их свидетель и писец, спеша по 
лондонской улице, произносил монолог в четырнадцать 
строк о некоей грозной изменчивости мира. Двенадцать 
безрифменных строк — и затем, словно страшная звезда с 
рушащегося неба:

Bad is the world; and all will come 
to naught,
When such ill dealing must be seen
in thought.
Плох свет и хуже будет с каждым днем,
Когда такое зло творится в нем.

(пер. Анны Радловой)

О ПЕРЕВОДАХ ГЕОРГИЯ ПИЛИПЕНКО
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Как видим, перевод не совсем точен. Точен зато сам 
Шекспир, резюмирующий в тех рифмах катастрофиче-
ское состояние мира. Соскальзывающее в «ничто», «нуль».

Пройдет несколько столетий после появления тех строк, 
и немецкие философы заговорят о «нулевом меридиане» 
на краю тех столетий, о риске истории и человека вообще, 
там очутившегося. Возможно, философы заговорили о том 
«меридиане» именно вослед тем строкам, но главное то, 
что они уже были написаны. «Слово найдено», — как ска-
зал Шекспировский ученик А. Пушкин.

Таким образом, в известном смысле, сонеты Шекспира 
помещены внутри его театра. Особенно там, где в нем раз-
дается рифма. Рождение рифмы из духа трагедии, — как 
некогда говорил Сергей Аверинцев.

Сонеты Шекспира, скажем так, эксплицируют нескон-
чаемый театр нескончаемых его смыслов. И, похоже, если 
читатель, комментатор, переводчик Шекспира обращают-
ся к нему, то им надлежит начинать именно с его сонетов, 
составляющих как бы оглавления той сверхкниги, пере-
числение ее содержания.

Георгий Пилипенко так и делает. В своей средиземно-
морской безбрежности, где он видит свой корабль, перевод-
чик-моряк приближается к Шекспиру по его сонетной «кар-
те», указующей на самое главное у великого художника.

Есть у русского писателя Е. Замятина повесть под на-
званием «Рассказ о самом главном». Сонетарий Шекспира 
и есть рассказ о самом главном в его явлении.

Вот так переводчик и предстает в поле невероятной 
своей ответственности, приближаясь к Шекспиру. С одной 
стороны, те его колоссальные, неисчерпаемые смыслы.  
С другой, уже состоявшиеся и даже «отстоявшиеся» соот-
ветствующие переводы Шекспира в тех или иных нацио-
нальных литературах.

В этом случае, в литературах русской и украинской.
Двуязычие переводчика здесь вовсе не эксцентрика, 

не случайность. Ведь содержание переводимого таково, 
что исчерпать его в одном языковом направлении невоз-
можно. Надобно еще одно. Еще один язык. Вот перевод-
чик и работает со своей «билингвой». С языками русским 
и украинским. «Шекспир — и несть ему конца...» И там, 
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где заканчивается в своих смысловых границах перевод 
русский, следует перевод украинский. И наоборот.

Разумеется, исчерпать ту шекспировскую безбрежность 
невозможно. Но входить в нее, пытаться ее понять, осмыс-
лить — надо непременно.

В сущности, европейское человечество вот уже который 
век только то и делает, что интерпретирует Шекспира, 
воспроизводя в своей истории его мизансцены, коллизии, 
персоны.

Но также интерпретируя его непосредственно. В ком-
ментариях и в переводах. На все европейские, а теперь 
уже и неевропейские языки.

Переводов Шекспира действительно очень много. Но 
все, кто переводит Шекспира, встречаются с одной и той 
же трудностью, выплывающей из шекспировского моря 
под названием весьма неточным. Так называемая «точ-
ность перевода». Что это такое?

Разумеется, подчас тот или иной перевод может быть 
действительно неточен. Вплоть до лингвистического 
скандала. Когда-то молодой Михаил Светлов весьма лег-
комысленно «перевел» строчку своего украинского земля-
ка — «на розі трамвай дзвенів» — как «на розе трамвай 
звенел».

Но в нашем случае речь идет о другом. Когда-то В. Бе-
линский гениально простодушно назвал искусство «мыш-
лением в образах». Но ведь шекспировские образы поисти- 
не неисчерпаемы... Как же можно точно воспроизвести в 
другом языке то, что — неисчерпаемо?!

Другое. Действительно другое. Переводчик Г. Пилипен-
ко стремится не к «точности» — он стремится приблизиться 
к шекспировскому образу. Подобраться к нему как можно 
ближе. С помощью двух языков. Где не хватит средств од-
ного, должно прибегнуть к возможностям другого.

И наоборот.
В усилиях переводчика здесь самое интересное, самое 

значительное — это нескончаемое его приближение к пе-
реводимому образу. Приближение, обязательно включаю-
щее в себя и то или иное отдаление. А как же иначе?

...В украинском переводе существуют вполне конкуриру-
ющие между собой подсистемы переводов Шекспира. Так, 
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Костецкий и вовсе перевел сонеты Шекспира на трудный 
для нашего современника «диалект» украинского барок-
ко. Разительно непохожий на современный литературный 
язык. Можно вспомнить также и радикальнейшее несход-
ство, скажем, Маршаковского и Пастернаковского перево-
дов 66-го сонета. Этой, быть может, самой яркой вспышкой в 
том шекспировском созвездии, освещающем его вселенную.

Но отодвинем в сторону специальные, цеховые, фило-
логические, «переводоведческие» споры о том, кто более 
точен в своих переводах. Костецкий? Маршак? Пастер-
нак? Пилипенко?

Нет, дело не в точности, а именно в движении к Шекспи-
ру. В непрестанном к нему приближении, включающем, 
как уже говорилось, и необходимое отдаление. Да, кто-то 
может в тех своих усилиях, казалось, приблизиться к сво-
ему грандиозному объекту больше других. Возможно. Но 
главное ведь — другое. Главное именно в том движении, 
в его «моторике», во всех его жестах в ту или иную сторону.

Но ведь любой художественный образ — особенно высоко-
го класса — это некая «идеальность». Войти полностью в этот 
идеал, как и во всякий другой, уже невозможно. Зрителю — 
слушателю — читателю можно уже только созерцать — слы-
шать — «читать» его. А переводчику еще и переводить.

Все могут, согласно известной пословице, смотреть на 
короля. Все переводчики (разумеется, если они непохожи 
на трагически исхалтурившегося «переводчика» из пове-
сти Юрия Трифонова) чрезвычайно интересны именно 
тем, как они смотрят. Их движения в поле «чужого» обра-
за. Особенно такого сверхобраза, как Шекспировский.

Главное в Пилипенковских переводах — и русских, и 
украинских — их интонация. Отложившаяся от изыскан- 
ной филологии в сторону чувства. Разделенного и нераз-
деленного. То есть того, что и составляет первое содер-
жание Шекспировского сверхцикла. Переводчик ищет 
именно интонационное, а не специально лексическое 
соответствие. И, в общем, находит его. Особенно убеди-
тельны его украинские усилия, явственно перекликаю-
щиеся с тем украинским словом, фольклорным ли, Шевчен- 
ковским, которое уже окончательно — музыкально слива-
ется с чувством, растворяется в нем. Такая уж общая судь-
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ба украинских литературных усилий, исторически, что 
называется, только вчера отложившихся от фольклора.

И еще. Переводы эти могут вызвать раздражение так 
называемых пуристов. Людей, считающих, что тот или 
иной язык уже навсегда отложился в каких-то специаль-
но кем-то и когда-то сочиненных для него формах и кон-
струкциях. На самом деле, так называемые «языковые 
небрежности» — это органичное производное от судьбы 
любого языка. Как вздрагивает в наших руках бинокль, 
подзорная труба и, соответственно, изображение в них, 
так «вздрагивает» и язык в тех или иных своих образова-
ньях — образах. И хорошо делает...

Ведь сам Шекспир состоит из множества языковых сме-
щений, когда-то, в эпоху классицизма, казавшихся непро-
стительными «языковыми небрежностями».

Как раз в переводах украинского и русского автора за-
мечательны эти подрагивания языка, рефлекса живой его 
плоти на те «чужие» образы.

«Чужие»? Когда-то замечательный русский филолог 
Ефим Эткинд высказал удивительную мысль о грядущей 
судьбе сугубо филологического «переводоведения»: со вре-
менем оно превратится в сверхфилологическую теорию 
«перевода» как генерального принципа культуры, в кото-
рой все ее компоненты, все ее составляющие стихии отны-
не будут «переводить» друг друга. Друг друга окликать, 
взаимопроницать.

Ну, до этого идеального состояния культуры, понятно, 
еще далеко. Георгий Пилипенко делает дело гораздо бо-
лее конкретное. Стоящие за ним национальные культуры 
он приближает — к другой. Своими средствами. Вполне 
убедительными, судя по самой интонации его переводов.

В замечательном грузинском антитоталитарном филь-
ме «Покаяние» диктатор, советско-кавказский двойник 
Ричарда Третьего, цинически рисуясь, декламирует 66-й 
сонет Шекспира. О всесилии зла.

Литература, понятно, не в состоянии победить это все-
силие своими «прямыми действиями». Но она неуклонно 
тормозит его, освобождая жизненное пространство для со-
всем других стихий.

Уникальность и самой фигуры моряка-переводчика, и 
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его двойной «языковой» стратегии, и всего своеобразия его 
неумолимого приближения к Шекспиру напоминает нам 
о бесконечной сопротивляемости добрых начал мира, об 
их солидарности, конкретнейшим проявлением которой и 
есть литературный перевод. В том числе и представлен-
ный в этой книге.

Я твой подарок в сердце сохранил,
А надпись — в памяти хранится вечно —
Надежней выцветающих чернил
В потоке нашей жизни быстротечной.

                              (В. Шекспир. 122-й сонет,
перевод Георгия Пилипенко. 1-ый вариант)



Чи не в кожному популярному тексті про Катери- 
 ну Білокур обрядово згадується про те, як Пабло 

Пікассо у Парижі-1954 довго дивився на її картини: «Бе-
різка», «Цар-колос» і «Колгоспне поле», а затим назвав її 
«геніальною». То що ж він, зрештою, там побачив, у тих 
картинах?

Пікассо був не просто скупий на компліменти художни-
кам-сучасникам. Він, схоже, взагалі їх нікому не говорив... 
А тим більше — таких. «Я потопаю у лайні», — ось його 
брутально містка формула і сучасного мистецтва, і за ним 
самої сучасної історії. Серед іншого, офіційне радянсь- 
ке мистецтво для нього просто не існувало («мистецтво ге-
неральських мундирів з орденами» — за іншим його різ-
ким висловом). І раптом — такий от абсолютний комплі-
мент. Що ж усе таки стояло за ним?

Пікассо у всіх сенсах і напрямках просто-таки з неса-
мовитою енергією завершує традицію новоєвропейсько-
го зображення. Завершує на неймовірних швидкостях. 
«Чотирнадцяти років я вже писав як Рафаель» — відтак, 
отже, належало не лише писати якось по-іншому.

Новоєвропейське зображення починається десь з Джот-
то, який відтворює уже не грандіозну спіритуалістичну 
Ідею попередньої доби, а так само грандіозну матеріальну 
суму світу цього, що його умовно затим назвали — «реаль-
ним». Реальний час, а надто реальний простір.

І от до тієї паризької всесвітньої виставки те зображен-
ня пройшло довжелезний, у кілька століть, вкрай драма-
тичний, якщо не трагічний шлях. Суворо паралельний 
всій новоєвропейській цивілізації. Зображення те, у мі- 
ріадах напрямів, стилів, манер, поетик, розпочинає з за-
чарованості — матерією світу. А потому якось зловісно-не-
помітно та зачарованість поступається місцем, сказати б, 
розчаруванню у тій матерії... Її підкреслено аналітичною 
меланхолійною ревізією. Яка зрештою закінчується вже 
у цьому столітті ніби візуальним відповідником давньо-
го — гностичного — світогляду з його доктриною злої, а то 
й аж знавіснілої матерії. Тільки гностицизм у власному 
значенні — це, сказати б, усе ж таки білий квадрат іде-

ІЗ НОТАТОК ПРО КАТЕРИНУ БІЛОКУР
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ального на чорному тлі матерії. Останній протистоїть да-
лека і, хоча й недосяжна, але безсумнівна — «безосновна 
основа» світобудови. Бог. У нинішньому ж столітті маємо 
вже, однак, «чорний квадрат на білому тлі». Цей гранич-
но сплющений образ матерії, що вже сам її колір виразно 
вказує на її метафізично-понурий характер.

...Перед картинами української художниці отже стояв 
художник із іншого — об’єктивно песимістичного — ви-
міру. Виміру, який дійшов до краю — нещадно експлу-
атованої, філософськи скомпрометованої, готової до своєї 
остаточної нуклеарної катастрофи матерії. Стояв автор 
«Герніки», що у ній художник, за словами його друга- 
киянина Еренбурга, «передчував ядерне безумство». Від-
повідно, страшна семантика тієї картини-символу і стала 
її, в самому широкому значенні, «технікою».

І ось раптом — картини-сигнали із іншого світогля-
ду. «Берізка», «Колгоспне поле». А особливо «Цар-колос», 
який разом з «Берізкою» так і не повернувся в Україну, 
але навіть його «як їх там — репродукції» (із одного листа 
художниці) справляють враження чуда. І чуда ніби «ма-
теріального». Абсолютна гармонія біологічної матерії. Що 
до неї, до того Колоса, до ніби-то знайомих українських 
квіток належить додати і саму зіницю художника. Може 
єдину таку за всю історію людини.

Матерія тут перебуває вочевидь-абсолютно до свого 
падіння. «І насадив Господь Бог рай ув Едемі на сході...» 
(Книга Буття, 2.8).

Напевне, так і бачила той едемський сад першолюди-
на у ньому — до своєї буттєвої катастрофи, до вигнання 
із того саду. Густий рослинний рай тут, його зело, квіти, 
плоди у своєму синтаксично дивовижному танку розташо-
вані якось по колу. Довкола загадкової пітьми, що у ній і 
проглядає той Цар-Колос.

...Коли зникло золоте тло-небо середньовічної ікони, то 
у ренесансному і подальшому зображенні те тло незрідка 
заміщає того чи того кольору, але обов’язково наближено-
го до «ночі» — суцільний масивно «безпредметний» фон, 
що на ньому і розгортається той чи той цілком реальний 
сюжет. Цей фон — то реліктовий символічний простір 
картини, який у нових світоглядних умовах зберігає у ній 
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пам’ять, метафорично кажучи, про «Царя-колоса». Про ту 
Силу, яка визначає як те, що діється на картині, так і те, 
що відбувається поза нею. Але ж як часто — який гріз-
ний цей фон! Навіть у «реалістичних» натюрмортах із зо-
браженням чи не буденних предметів людського вжитку. 
Приміром, «ніч», яка фоново аж нависає над доволі зви-
чайним «Кавовим набором» Сурбарана-молодшого, що у 
київському музеї Ханенків. Так постає ніби пластичний 
образ великого буттєвого розколу поміж Першосилою сві-
ту і її видимими наслідками.

На картині ж Катерини Білокур (йдеться вже про дру-
гий варіант «Царя-колоса» 1949 р.) теж ніби така «ніч». 
Оточена у своєму контурі тим, що вона породила, тим ди-
вовижним концертом квітів. Але ця пітьма — пітьма твор-
ча. (Якщо пригадати вислів-образ поета, великого шану-
вальника художниці, образ із «Сонячних кларнетів».)

Отже посередині «Царя-колоса» перебуває те, що пла- 
стичні мистецтва колись зазвичай остерігалися зобра-
жати. Білі плями замість обличчя Пророка на перських 
мініатюрах... зрештою, навіть біле тло того «Чорного ква-
драта». А чи наближені до такого ж принципу порожня 
кімната в Єрусалимському храмі, порожні кімнати у су-
часних меморіальних музеях. Що символічно зображають 
те, що взагалі-то зобразити не можна: Славу Божу чи ж 
славу людську.

Катерина Білокур, однак, ризикнула зобразити той 
Центр і зеленого, всього іншого нашого світу... Так вини-
кає образ рівноваги поміж матерією і Тим, що її започат-
кувало і затим продовжує, тримає, надихає. Та пітьма, 
ледь прорізана двома світловими смужками-колоска-
ми, — то унікальний у пластичних мистецтвах «портрет 
Бога». У теології є термін «апофатичний», що означає, по 
суті, повну неможливість представлення Господаря світу 
у наших збіднених, аж безпорадних уявленнях і термі-
нах. Той «портрет» із пітьми — саме апофатичний. Його 
можна відчути-побачити, але не можна, скажімо, пояс-
нити — для такого пояснення у нас нема мови. Є тільки 
відповідний образ, створений українською художницею, 
довкола якого українським дівочим вінком композиційно 
народжується-обертається та геніальна українська бота-
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нічна сума. Катерина Білокур загадковим чином перетво-
рює фундаментальну ікону-схему — обличчя і аура-німб 
довкола нього. Але так само тут пригадується і дівоча го-
лова у тому вінку. Отож, якийсь таємничий синтез дав-
ніх зображень трансцедентного і зображення пізнішого, 
ніби «реалістичного». «Чудеса ботаніки», як колись сказав 
поет. Конкретно української, аж регіональної за всіма та-
кими точними своїми ознаками. І водночас — чи не абрис 
породжуючої ті чудеса Сили. «Цар-колос» — епохальне 
явище в українському образотворчому мистецтві» (Сте-
фан Таранушенко).

«Колгоспне поле» ніби переводить в інший оптичний 
режим композиційний принцип «Царя-колоса». Із вічної 
ночі у так само вічний день. Знов те саме вікно-у-транс-
цендентне, тільки в ньому, на відміну від «Царя- Колоса», 
вже розвиднялося. Небо, ієрархія купчастих хмар і хма-
рок, яка з дивовижною переконливістю передає архітек-
туру того неба, його метафізичний авторитет; поле, вода, 
яка за своїм кольором частинно віддзеркалює небо. І ге-
ніально-невиразний трактор, який швидше скидається на 
хмарину з того неба. І цей простір-віконце у сам принцип 
світу знову заквітчано-уславлено всією національною бо-
танічною сумою. Було на що дивитися художнику, який 
персоніфікував у собі всю нелегку долю новоєвропейсько-
го зображення, яке почало з осанни матерії, а закінчувало 
її понурою аналітикою, котра стільки ж загадкова, скіль-
ки необхідно збігається і в часі, і в самому методі — з агре-
сією фізики у саму структуру речовини. «Герніка» справді 
передбачала-прогнозувала Хіросіму. Історія, на щастя, 
зберегла, бодай у вигляді репліки з інтерв’ю, добрі сло-
ва французького художника про свою українську колегу. 
Лише у вигляді гіпотези можна представити ту специфіч-
ну схвильованість, що він відчув, розглядаючи ті картини.

...Невдовзі потому польський белетрист Єжи Андже-
євський написав роман про Пікассо «Ось він іде, ось він 
скаче горами», де старий титан «Ортіс» мимохіть щось 
підмалював на етюді молодого художника. І сила кількох 
тих чи не випадкових жестів була така навально-очевид-
на, що той молодий художник впадає у відчай. Від чужої 
величі і власної змалілості. Зрозуміло, ми в жодному разі 
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не ризикуємо накладати ту колізію на ситуацію Пікассо 
перед картинами Катерини Білокур. Але таки він бачив 
у їхніх рожевих і синьо-голубих глибинах те, чого в його 
мистецтві справді не було...

Що ж, таке вже траплялось в цьому столітті. Режисер 
Анджей Вайда якось сказав про витворену ним екранну 
сагу польської долі: все зміг зробити, окрім «Калини чер-
воної». Тут характерно названий російський режисер під-
креслено народницької орієнтації. З його, мов у Білокур, 
культом тієї червоної калини і берези (до речі, перебува-
ючи у ролі українського кіноактора, В. М. Шукшин мав 
намір назавжди осісти приблизно у тій же географії, де 
перед тим жила українська художниця).

Все витворене Катериною Білокур має яскраве, мов її 
мальви, жоржини, чорнобривці, барвінок, півонії та інші 
українські квітки, українсько-етнічне походження. Та ще 
й регіонально-конкретне.

Як її епістолярна спадщина зворушливо резонує там-
тешнім діалектом української мови, так і її мистецтво во-
чевидь «гомонить» у тих своїх квітках відповідним бота-
нічним діалектом українського рослинного космосу.

І, зрозуміло, не лише у квітках. Мистецтво Катерини 
Білокур виростає саме із певної української місцевості, на 
цілком певному «ґрунті», окресленому її долею, її біогра-
фією настільки чітко і виразно, що, сказати б, «білокуроз-
навство» (передовсім, цілий масив самовідданих зусиль 
добродія Миколи Кагарлицького) необхідно постає у пев-
них своїх вимірах як гілка тамтешнього «краєзнавства».  
І навпаки.

Постає перспектива чи не унікального мистецтвознав-
чого методу, що у ньому персонально-біографічне і все 
довколишнє, родове, народне якось дивовижно збігають-
ся. Катерина Білокур — народна художниця у найглиб-
шому значенні цього слова, вже зовсім позбавленому тут 
будь-якої риторичності. Світи Катерини Білокур — то, 
серед іншого, географічно, історично, етнологічно, ціл-
ком конкретний «підсвіт», визначений і висловлений че-
рез ту художницю. Вона пластично віддала безліч ознак, 
особливостей і властивостей того полтавсько-черкаського 
«підсвіту», що їх «білокурознавство», схоже, зібрало ще да-
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леко не в повному обсязі. Таке враження, що через велику 
мисткиню прагне висловитися-проговоритися ціла ділян-
ка світу великого.

Біографія Катерини Білокур аж вражає страшною 
кількістю своїх нещасть і невдач. Життя художниці аж 
епічно важке, рішуче у всіх своїх стражденних проявах.

А проте слід розуміти і пам’ятати, що таким у цьому 
столітті, у перший рік якого і народилася художниця, було 
життя і кожного українського селянина. Без будь-якого 
винятку. Майбутні історики, соціологи, демографи і т. д. 
з часом мають обрахувати всі статистичні та інші пара- 
метри того пекла, у якому опинилося українське селян-
ство цього століття. Селянство, яке і в попередні віки, зро-
зуміло, жило далеко не в Едемі...

Автора цих рядків колись безконечно вразила хроноло-
гія естетично найкоштовніших «квітів» Білокур. «Польові 
квіти» — 1941 рік, «Квіти увечері» — 1942 рік. Нарешті, 
сам «Цар-колос» (перший варіант) — 1947 рік. Адже то 
вже був, здавалося б, остаточний апокаліпсис українсько-
го селянства. Завершення, у формах «зовнішньої війни», 
ще страшнішої попередньої війни «внутрішньої» проти 
цього селянства. І у розпалі тієї війни з’являються ті «кві-
ти», біографічно ніби аж загадкова воля до їх творення. Із 
одного автобіографічного «примітиву» художниці: «знов я 
працюю по ріжних сільськогосподарських роботах аж до 
1933-го р[оку]. А [в] 1933 році, восені кажу своєму батькові 
та матері: «Оце вже я дальші відкладати не можу, а буду 
вчитись малювати! А батько подивились на мене такими 
очима, наче я їм сказала, що поставлю драбину і полізу 
на місяця...».

Справді неймовірно. Художницький геній тут виявляє 
себе у наймоторошніші із усіх моторошних сезонів націо-
нальної історії. «Після Освенціму неможливо писати вір-
ші» (Теодор Адорно, один із соратників і, зрештою, комен-
таторів Пікассо). А — в самому Освенцімі?

Мистецтво Катерини Білокур починається десь посе-
редині пекла. Власне, у тих найдальших його колах, що 
про них, згідно з одним давнім апокрифом, «уже забуває  
сам Бог».

Та не забуває про Нього сама, здавалося б, уже зов-
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сім упосліджена і втрачена людина. Відбувається якийсь 
загадковий буттєвий процес, що його цеховій науці в її 
поняттях і термінах не щастить осмислити. Принаймні, 
очевидно, що і сам дебют художниці, і її найбільші творчі 
подвиги хронологічно справді збігаються з добою абсолют-
ної національної кризи.

От на дні того відчаю і починається те мистецтво. Як 
абсолютна альтернатива тій абсолютній кризі.

Рішуче всі композиції Катерини Білокур — то ніби іде-
альний стан світової речовини до її гріхопадіння. До пер-
шої катастрофи матерії.

Але саме матерії. Тут — ботанічної. Та ще й у її згада-
ній полтавсько-черкаській конкретності.

Ніби містична ботаніка. Але всі ці квіти і взагалі рос-
лини — підкреслено реальні. Це не фантастична ботані-
ка, яка буквально і віддавна переповнює мистецтво з його 
«декоративними квітами» всіх можливих і неможливих 
форм.

Так само реальний календарний час цих композицій. 
Художниця у своїх листах фантазувала про побачений 
нею привид пізньої осені, але взагалі-то вона надає рішу-
чу перевагу літу у його розпалі і, принаймні, його вересне-
вому присмерку. Пластичний відгомін цілком реального 
селянського календаря.

Колись Гете повчав Еккермана з приводу Рубенсового 
пейзажу, нібито «списаного з натури»: «Ні, таку досконалу 
картину ніколи не побачити у натурі, ми зобов’язані цією 
композицією поетичному духові маляра Адже у великого 
Рубенса була настільки блискуча пам’ять, що всю приро-
ду він тримав в уяві і коли йому потрібні були деталі, при-
роді залишалося тільки виконати його наказ».

Катерина Білокур ще в більшому ступені витворює та-
кий узагальнений портрет природи, стільки ж реальної, 
скільки і перетвореної уявою художниці. Перетвореної у 
напрямі саме «ідеального», гранично довершеного її стану.

Стан той постає як прихована, але рішуча альтернати-
ва знавіснілій історії. І чим несамовитішою стає остання, 
тим довершенішим стає дивосвіт, що у ньому палахкотять 
квіти Катерини Білокур. Новоєвропейське зображення 
від часів «світової скорботи» до перших зразків модерніз-
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му так чи інакше інволюціонує саме в зв’язку з загальною 
стратегією тієї культури, позначеною згаданим розчару-
ванням у матерії, поверненням до гностичного її розумін-
ня. Українська ж художниця разом зі своїм народом ті 
спазми історії відчула у формах, зрозуміло, набагато бру-
тальніших, аніж то було у «присмерках Заходу». Вельми 
характерно, що в її листах безнастанно цитується народна 
пісня підкреслено лірично-катастрофічного типу. А проте 
Катерина Білокур як художниця подає зовсім іншу версію 
світу. Світу гармонії, рівноваги, увзаємнення. Переважно 
шляхом тієї своєї «рослинної» лірики. «Ботаніка» Катери-
ни Білокур, скільки ж реальна, стільки ж і перетворена, 
стає ніби метонімією порятунку всього іншого світу, всієї 
суми його матерії.

За своїм геніальним інстинктом художниця тут іде 
із самих глибин народної інтуїції, одвіку надзвичайно 
чутливої до цілісності світоустрою. Гармонія Білокур — 
фольклорного, ба навіть міфопоетичного походження. 
Але вражає, що той інстинкт вибухнув-спалахнув у добу, 
здавалося б, цілковитої поразки «народного» у всьому його 
спектрі. Виявляється, що ті світоглядні джерела б’ють на-
віть у найбільшій пітьмі історії (ще раз див. хронологію 
шедеврів Білокур). Ба, навіть більше: вочевидь саме та 
ніч історії і постає генеральним чинником до появи Біло-
кур. Художниця заповне розглядала свої твори як проти-
вагу тій ночі.

Треба було захищатися від історії — і Катерина Білокур 
захищається від неї своїм мистецтвом, своїм «святим ма-
люванням». Картина як особлива магічна операція, як за-
кляття хаосу, як спасіння майбутньої просвітленої матерії.

Треба було захищати сам принцип свого перебування у 
світі. Селянська садиба, що її пограниччя — тин — нерід-
ко з’являється у композиціях Катерини Білокур.

Той же Гете говорив, що його не турбують двірцеві ка-
тастрофи. «Згорілий селянський двір — ось трагедія».

У певному значенні селянка Катерина Білокур із епо-
хи безперестанних «пожеж» такого страшного штибу. Але 
художниця Білокур протистоїть тій планетарній стихії 
руйнування, що з найбільшою силою пройшлася саме 
Україною. А проте тій силі знайшлася противага. Хай і 
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суто «семіотична», символічна. У вигляді тих кількох де-
сятків композицій, що відтак будуть навічно закарбовані 
не лише у національній, але й світовій пам’яті.

Загинув би напевно люд нещасний,
Якби погасла та маленька іскра
Любові братньої, що поміж людьми
У деяких серцях горіла тихо.

Леся Українка.

Катерина Білокур не мала щонайменшої можливості 
передати біль своєї доби у своєму мистецтві — через сюжет, 
через «літературу» у спеціальному значенні. І маленьку 
іскру «любові братньої» вона перенесла на рослинну част-
ку суми світу, цю невід’ємну його частину. «Бессмертья, 
быть может, последний залог», — кажучи словами ве-
ликого російського поета, написаними колись в Ірпіні, у 
часи тієї ж «чуми».

Феномен Катерини Білокур неуникно вказує на ко-
лосальні труднощі народного творення в епоху вже ніби 
і зовсім позбавлену бодай натяку на якусь фольклор-
ну ідилію. Все творилося в пеклі, все йому протистояло. 
Тут навіть неясною постає сама генеза поетики Білокур 
(зрештою мистецтвознавець Ірина Конєва ще у 1970-х ви-
словила оригінальну і доволі переконливу гіпотезу про це 
малярство як особливе продовження-перетворення «тех-
ніки» народного вишивання).

А проте найголовніше все ж таки — геніальне квітни-
карство Катерини Білокур, занурене у якусь загадкову 
товщу родового людського інстинкту-інтересу до цих рос-
линних див як можливих «ботанічних» сигналів із іншого 
виміру. В іншому, аніж сучасна історія, напрямі.

Характерно, що лише насамкінець XVIII століття євро-
пейське людство вдається до звички укладати букети із 
зірваних польових квітів. Раніше це вважалося негідною 
і недоброю справою (пригадаємо, як Катерина Василівна 
страх як не любила, коли зривали ті квіти, позбавляючи, 
отож, їх життя).

Катерина Білокур прийшла до нас як загадкова гостя 
із глибини того часу — зі своєю «зеленою Євангелією». Як 
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людина-запорука до одужання всього іншого людства, яке 
все ще б’ється у різного роду демонічних судомах.

...Великий іспанець, який замислився перед картина-
ми української художниці на тій паризькій виставці.

...Великий російський письменник, який починає свого 
«Хаджі-Мурата» ніби з Катерининого поля, у самій «сере-
дині літа», коли оповідач необережно намагається вирва-
ти для свого букета «чудову малинову» квітку, а вона вся 
опирається і опирається... «Яка ж, однак, енергія і сила 
життя...»

Отож, а раптом світ усе ж таки буде таким, яким колись 
його побачила Катерина Білокур?



Рецензована робота уявляється нетрохи унікальною 
 у всій, з певного часу, чи не неозорій сумі вітчизня-

ного, якщо пригадати відповідну німецьку термінологію, 
landerkunde, а власне — українознавства. Саме сучасного 
українознавства у його вочевидь інтенсивному становлен-
ні — інституалізації. І якісному, і кількісному.

Річ у тім, що відповідний процес з перших його «пора- 
дянських» сезонів справді вочевидь поділився — на ті чи 
інші спроби узагальнення — незрідка аж граничного — 
світоглядного порядку і відповідного йому обрядово-«ін-
ституційного» буття українського народу. Від перших, 
найдавніших сплесків його історії аж до нинішнього зло-
боденна. А з другого боку національної проблеми маємо 
справді неозору суму суто «частинних» досліджень того 
буття. Досліджень як підкреслено академічних, так і не 
дуже...

Маємо, отож, ніби розподіл національно-інтелектуаль-
ної праці: згадані узагальнення, що їх певна частинна, на 

жаль, не інколи та збиваєть-
ся на риторику, на елегантну 
якщо й не її доказовість, то, 
принаймні, саме на ритори-
ку. А навстріч маємо вже ві-
тчизняні монбланн саме «ча- 
стинних» досліджень. Зде-
більшого і ділових, але саме 
«частинних».

У зв’язку з цим: у немало- 
го обсягу рецензованої пра- 
ці спостерігаємо справді уні-
кальне — у нинішній вітчиз- 
няній гуманітарній ситуа-
ції — поєднання сильного  
і точного, загалом переконли-
вого узагальнення вітчизня- 

РЕЦЕНЗІЯ НА ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПАНІ ОЛЬГИ БОГОМОЛЕЦЬ.

УКРАЇНСЬКА ДОМАШНЯ ІКОНА

Св. Варвара. Чернігівщина,  
XIX в. Дерево, олія
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ного світоглядного-інституційного ландшафту — з про-
сто-таки «мегалітним» тут «частинним» матеріалом, який 
слугує, патетично кажучи, індуктивним зусиллям авторки, 
її намаганню віднайти онтологічний корінь українсько-
го — і етнічного, і тепер ось уже і національного — буття.

Знаменником того буття для авторки тут постала не 
просто загальновідома релігійність українського народу 
(зрештою, світова історія, схоже, і не знає «безрелігійних 

народів»), а дуже конкрет-
ний семіотичний центр цієї 
релігійності — Ікона!

У роботі постає, у напрямі 
якнайпевнішого висвітлен-
ня явища, а чи точніше — 
безнастанного авторського 
прагнення до такої повно-
ти, — сказати б, всеохопно-
го українського контексту 
того явища. Явища Ікони. 
Її функції, а власне багато-
функціональності. Її етосу, 
її етики, її естетики. Всіх ді-
алектів, усіх одмін, проявів і 
виявів і того, і другого, і тре-
тього...

Богородиця Одигітрія, Воздвиження Чесного Хреста,  
Микола Чудотворець. Буковина, XIX — поч. ХХ в. Дерево, олія

Архангел Михаїл. Чернігівщина, 
XIX ст. Дерево, олія
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Ікона у пропонованій роботі — це не тільки буттєве ві-
конце у трансцендентне. Це ще і вікно у саму етнічну, а 
потому і національну екзистенцію України. Чи не всіх її і 
часових, і просторових перебувань.

Особливий інтерес тут становить, у зв’язку з до краю 
розлогим фактичним матеріалом, використаним автор-
кою, сюжетно-композиційна «диспозиція» дослідження: 
чітке і ділове розміщення проблематики у напрямі на-
скрізного завдання, у праці поставленого. А власне — 
створення дослідницею свого роду «енциклопедії» пробле-
ми, висвітлення рішуче всіх (або, принаймні, майже всіх) 
вимірів-аспектів згаданого Центру української екзистен-
ції. Авторка послідовно-системно представляє всі ті вимі-
ри на основі ґрунтовно осмисленого, віднайденого нею ма-
теріалу. До краю розмаїтого, «різнофактурного», але саме 
систематизованого, методологічно доречного.

Центральні теми дослідження — явище української 
ікони в українському етнічному середовищі всіх його 
періодів і «географій» і поряд — конкретна «вжиткова» 
структура довкола її (сказати б, «прагматика» ікони у всій 
товщі народного буття) — композиційно розташовані у 
такій послідовності їхнього осмислення, що, зрештою, пе-
ред читачем постає справді «енциклопедичний» «пейзаж» 
проблеми.

Отож, дослідження містить у собі і необхідне узагаль-
нення всього значення головного метафізичного нерву 
нашого народного життя і, якщо завгодно, добрий учбо-
вий курс проблеми — доброго педагогічного значення.  
І для «інтелектуала»-«початківця» який входить у ту про-
блему, і для будь-якого кваліфікованого читача.

Випереджаючи можливі претензії до фундаментальної 
роботи пані Богомолець, давайте виходити з того, що у ній 
є, а не з того, чого у ній нема. Або майже нема. Гадає-
мо, що з часом саме на основі рецензованого дослідження 
постануть спроби до створення загальної типології «на-
родної ікони» східного християнства — від скромних його 
анклавів в Албанії, до болгарських, грецьких, сербських, 
румунських, російських та інших паралелей до українсь- 
кого феномену.

Гадаємо також, що з часом постануть вітчизняні робо-
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ти довкола самої вітчизняної — народної — рецензії того 
феномену — у напрямі гострої «опозиції» у тій рецензії як 
відтвореного авторкою абсолютного сприйняття ікони, так 
і нечисленних, але все ж таки беззаперечних фактів, так 
би мовити, «народного іконоборства» (неатеїстичного, зро-
зуміло), саме нечисленних «іконокластів» в українському 
сектантському середовищі. Зрештою, доволі пригадати ту 
«опозицію» у поезії Шевченка: з одного боку випадки ради-
кального «іконоборства» у ній, з другого, найзворушливі-
ша апологія іконного образу Божої Матері — «Іржавець».

Водночас — представлене дослідження беззаперечно 
заслуговує друку.

А друк цей заслуговує добре продуманого візуально- 
ілюстративного ряду — себто добре продуманої візуаль-
ної композиції до саме добре продуманої інтелектуальної 
композиції дослідження.



Ми незрідка використовуємо вислів «світова літера- 
 тура» саме як вислів, тобто як художній образ з 

дуже розмитою, надто «розбухнутою» семантикою, котра 
охоплює найбільш виразні явища в історії літератури, 
найбільш помітні процеси літературної сучасності. По-
няття «світова література» по цей час використовується 
ледве не в якості якогось «тропа», як украй загальний 
знак («нерозгорнутий знак», якщо згадати символічну 
термінологію «тропа» О. Ф. Лосєва) літературних макро-
ситуацій, позбавлених чітких змістовних характеристик. 
Слоном, «світова література» сьогодні — не стільки понят-
тя, скільки метафора, точніше метафоричне визначення 
проблеми, яку належить вирішити. Цілком природно, ви-
никає необхідність дослідницької роботи по перетворенню 
вислову «світова література» з метафори на поняття. Ви-
явлення н понятті «світова література» строгого і точного 
змістовного значення дозволить більш переконливо уяви-
ти літературний процес минулого і сьогодення.

Вислів «світова література» у духовному вжитку люд-
ства виник у двадцятих роках минулого століття. Він і 
зродився у відомій Гетевій реплиці — у розмові з його се-
кретарем Еккерманом («Зараз ми вступаємо в епох” сві-
тової літератури, і кожний повинен сприяти тому, щоб 
прискорити появлення цієї епохи» (Эккерман. Разговоры 
с Гете... — М. — Л., 1934. — с. 348) і почав своє існування 
саме як «образ» — «образ» усієї суми літературних проце-
сів, відомих освіченому європейцю тієї епохи.

Висвітлення художнього й інтелектуального простору 
довкола Гетевих слів про «світову літературу», можливо, 
пояснить деякий зміст цього популярного вислову, допо-
може визначити, то у ньому від суворого поняття і що від 
образу з його необхідною багатозначністю і «недовислов-
ленням».

У 30–40-х роках XIX століття вислів «світова літерату- 
ра» був підхоплений німецькою філософською і спеціаль-
но історіософською думкою, яка почала інтенсивну роботу 
над його понятійним оформленням, його історичним, есте-

«СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА».  
ДО ЗМІСТУ ТЕРМІНА
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тичним обґрунтуванням Згодом, уже в епоху позитивізму, 
ця робота була доповнена зусиллями німецької ж історико- 
літературної науки по копіткому збиранню шонайрозма-
їтіших літературних фактів світової історії під «дахом» 
цього поняття. Така робота поступово захоплює і інші єв-
ропейські і неєвропєйські національні культури, весь їх 
світовий ансамбль. Сьогодні у ній бере участь практично 
все сучасне людство — в особі своїх дослідників-фахівців.

Поняття «світова література» остаточно інституалізу-
валося у сучасній культурі — у потоці величезної тепер 
уже неосяжної, кількості досліджень, які ставили за свою 
мету простежити літературну єдність людства у всій його 
цілісності, у всіх його взаємозв’язках, усіх «географіях», у 
всі епохи цього розвитку. При всій надзвичайній (тема-
тичній, методологічній, евристичній і т. п.) строкатості 
таких досліджень їх об’єднує розуміння того що світовий 
літературний процес здавна владно вторгається до кож-
ної із відомих національно-культурних традицій, тим са-
мим зумовлюючи у них невичерпну кількість різного роду  
художньо-естетичних ефектів, створюючи там міріади тих 
чи тих літературних форм.

Відомі слова про «світову літературу» були проголоше-
ні 1827 року, — у «час пік» німецької діалектики — у ті 
роки, коли зацікавленість і смак до діалектики рішуче 
захопили всю німецьку інтелігенцію, весь тамтешній лі-
тературний «побут», усі його жанрові прояви — від грубез-
них трактатів до дружніх листів і бесід, про що, зокрема, і 
свідчить розмова Гете з Еккерманом.

Сам вислів «світова література» (Weltliteratur) — лек-
сема, вочевидь запозичена із німецького філософського 
словника, з того його «семантичного пучка» (Weltgericht, 
Weltgeist, Weltgosehichte), який відмічений універсаль-
ним значениям. Але мовний вигляд цього терміну, його, 
так би мовити, «план вираження» — лише один бік спра-
ви, лінгвістичний сигнал, який відсилає нас до згаданого 
семантичного кола. Головне те, що «світова література» — 
відлуння літератури філософської, тієї духовної традиції, 
яка народилася у Німеччині приблизно з Кантової «Кри-
тики чистого розуму».

Але характерно, ідо через деякий час після револю-
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ційно-матеріалістичної переорієнтації діалектики (після 
того, як Маркс, за словами Енгельса, поставив її з голови 
на ноги), знову виникає вислів «світова література», але 
вже в іншому, історично і соціально уточненому контек-
сті. У «Комуністичному Маніфесті» в зв’язку з енергією 
капіталістичних товарно-грошових відносин, які перетво-
рили світ з його локальною національною строкатістю в 
єдину господарчу і т. д. структуру, говориться: «На зміну 
старої місцевої і національної замкнутості та існуванню 
за рахунок продуктів власного виробництва приходить 
всебічний зв’язок і всебічна залежність націй одна від од-
ної. Це рівною мірою стосується як матеріального, так і ду-
ховного виробництва. Наслідки діяльності окремих націй 
стають загальним надбанням. Національна однобокість і 
обмеженість стають усе більше і більше неможливими, і з 
багатьох національних і місцевих літератур створюється 
одна всесвітня література» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочи-
нения. – Т 4. — с. 428).

Таким чином, уявленим про «світову літературу» вини-
кає на шляхах, багато у чому ніби паралельних розвитку 
німецької діалектики, становленню її засобів і цілей. Без-
сумнівний зв’язок «світової літератури» з усією історією і 
шкалою діалектики дає змогу відчути всі можливості пе-
ревірки цього поняття фактами.

Що ж є основою поєднання маси «літературних фактів» 
різних широт і епох в єдине ціле «світової літератури»?

Досліджуючи складне питання про взаємини літера-
турного узагальнення і художнього унікального одинич-
ного факту мистецтва, не завадить і запитати, а шо ж таке 
це «унікальне» у його конкретному історичному змісті? 
Тоді ця категорія цілком може розкритися зі свого суто іс-
торичного боку: це зовсім не «навічна», од віку задана рисі 
естетичного мислення. Вона там, мов Гераклітів вогонь, 
мірою виникає і мірою зникає. Є цілі епохи в історії мис- 
тецтва (в тому числі ї словесно-мовного), шо у них «уні-
кальне» зовсім відсутнє, виштовхнене каноном, «естети-
кою тотожності», загальноприйнятим художнім «етике-
том», за відомим визначенням академіка Д. С. Ліхачова.

Впродовж усієї величезної іконографічної шкіли світо-
вої художньої культури — від давньоєгипетської пласти-
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ки, підпорядкованої суворому естетичному регламенту, 
до сучасної масової культури, по суті нітрохи не менше 
канонічної — «унікальне» саме зникає, принаймні, лед-
ве блимає у тій художній субстанції, яка особистісну есте-
тичну ініціативу вміє лише відвертати і відхиляти, а не  
приймати.

Вся художня культура складається ніби з двох естетич-
них масивів — усієї сукупності іконографічних (ікон — від 
грецького «образ», «подібність») стилів, і всієї суми стилів 
індивідуальних, які, до речі, краще називати не стиля-
ми, а манерами. Це простий, може, навіть дуже простий, 
спосіб первісної класифікації всіх художніх багатств, на-
громаджених людством. Але його евристична цінність — 
при всій його елементарності — безперечна: весь корпус 
художніх текстів культури (сюди належать, звичайно, і 
тексти літературно-художні) так чи інакше є пориви у той 
чи інший бік — у бік однієї із двох зовсім несхожих, різно-
направлених естетичних операцій, здійснених або в пло-
щині жорсткої іконографії, або в стихіях «вільної», нери-
туалізованої, позаєтикетної художньої поведінки. Мабуть, 
найбільш виразною ця амплітуда естетичної діяльності 
людини виказує себе в історії музики — на цьому «зву-
ковому» екрані людської культури — в історії витіснення 
музики «суворого стилю» її «вільним писанням».

Вся карта світового мистецтва буквально перенасичена 
кордонами і водорозділами між явищами, які належать 
або одній або другій естетиці, її великими і малими фе-
номенами — від великих художніх епох до езотеричних 
артистичних гуртків, від великих-же, всеохопних стилів 
до ледь помітних художницьких шкіл. Поетика «каноніч-
на» і поетика «відкрита» — ось неодмінний двотактний 
цикл усього нашого художнього всесвіту; їх еволюції і ре-
волюції, зіткнення і компроміси, розвиток паралельний 
і перехрещений, лінійна і перетворена послідовність у 
часі, взаємопроникнення чи взаємоглухота багато в чому 
і складають цей усесвіт. Не дивно, що згадані кордони ру-
хомі, а часто й умовні, але згадана дихотомія художнього 
на «іконографічне» і позаканонічне не тільки створює ці 
кордони, але й не перестає рухати їх.

Скажімо, «китайська стіна» поміж класицизмом і ро-
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мантизмом — випадок-еталон такої дихотомії, — що ціл-
ком очевидна, але це аж ніяк не усуває того загальнові-
домого факту, що класицистські генії рангу Корнеля чи 
Расіна переборювали свої естетичні догми, тоді як у ро-
мантичній системі з її неодмінним культом «вільної», «ге-
ніальної», тобто спонтанної творчості, все ж таки виника-
ли надто жорсткі жанрові й інші канони, на десятиріччя і 
більші ціпеніли ті чи ті засоби, щасливо знайдені в інди-
відуальній манері. «Індивідуальне» тут узагалі часто ста-
вало ніби масовим досягненням, «канонізувалось». Така 
доля, скажімо, епігонів європейського романтизму — десь 
від Теннісона до вже відверто вироджених зразків кінця 
віку, які остаточно осіли в масово-популярній культурі 
епохи. У такому запізнілому романтизмі скільки завгодно 
художньо застиглої, назавжди захолонутої «іконографії».

Що ж, це надзвичайно ускладнює запропоноване ме-
жування художньої культури, питання про конкретні іс-
торичні та інші кордони «іконографічного», з одного боку, 
та методів, які йому протилежні, з другого, але аж ніяк не 
знімає саму проблему цього межування.

Так, художня архаїка — це, здебільшого, панування 
тих чи інших іконографічних схем, суворе формалізу-
вання естетичних мов, які за енергією такої формалізації 
дивно нагадують загальний, вкрай жорсткий стрій так 
званих «штучних мов» сучасної комп’ютерної цивілізації.

Міф розповідає про людину з допомогою якоїсь «на-
вічної», канонічної художньої форми, за точною іконо-
графічною програмою. Міф — це система різноманітних 
«рефренів», відтворювати яку в змозі тільки послідовно 
«канонічна» художня поведінка. Міфові вельми прита-
манна ієрархія різного роду «повторів»: іконописна схема, 
тисячолітній сюжетний «мотив», тисячолітні ж епітети, 
так звані «анаграми» (особові звукові повтори) в індоєвро-
пейських епосах, синтаксичні повтори («літологія») в епосі 
старофранцузькому, постійний пантеон героїв і постійний 
репертуар ідей, сама «навічна» схема космосу і історії і т. п.

З другого боку, сучасне літературознавство, всупереч 
академічній традиції, все частійшє наштовхується на осо-
бистісну рефлексію у великих епосах, на свого роду «емб-
ріони» «індивідуалізації» у них Наприклад, у С. С. Аверін-
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цева читаємо про те, то в XX столітті наука все рішучіше 
виявляє в гомерівському епосі елементи «цивілізованої 
рефлексії і творчої суб’єктивності». А втім, ще тургенєвсь- 
кий Потугін у «Дыме» говорив, що у самого Гомера вже 
помітні сліди цивілізації, «витонченої й багатої».

Мистецтво ж Нового часу (живопис, починаючи з Джот-
то, література, починаючи з «Божественої комедії» та «Де-
камерона» і, мабуть, пізніше всіх музика) прагне до інди-
відуального бачення світу, до сприйняття його засобами 
не канону, але реалістичного «мімесису», — наслідування 
довколишнього світу (зрозуміло, мова йде про мистецтво 
новоєвропейське — на інших частинах світу доцвітали і 
дозрівали методи «іконографічні»).

Щось подібне відбувалося тоді і в науці про літературу. 
Так, академік Олександр Веселовський, наштовхнувшись 
на «мотив» — цей нарративний (оповідний) атом чи не всіх 
архаїчних словесних утворень — обмежував його дії (і, ма-
буть, цілком свідомо) саме архаїкою, надаючи йому тим 
самим чітку історично-«стадіальну» характеристику. Але 
наступні генерації літературознавців — від російських 
формалістів до французьких структуралістів — перенес-
ли це поняття із фольклору і старовинного письменства 
у цивілізацію, у простір сучасного художнього досвіду. 
«Мотив» — це чи не головна несуча опора канонічної 
конструкції в словесному мистецтві. Його ж спорадична 
присутність у літературі Нового часу не підлягає сумні-
ву — сумнів викликає тільки та похапливість, з якою лі-
тературознавці колись його «транспортували», скажімо, із 
казок в романи, із притчі в новелу, тоді як і в романі, і в 
новелі зовсім не «мотив», при всьому своєму значенні, ви-
значає іхній загальний художній лад.

Історія «мистецтва — без імен» на матеріалі мистецтва 
новоєвропейського, де кожне гучне ім’я в Найвищому сту-
пені інформативне — це саме консервативна утопія, ка-
бінетна реставрація Середньовіччя в умовах Нового часу, 
підміна особистісної енергії безликими силами. Історія 
такого мистецтва цілком може бути представлена як су-
купність імен, як система антропонімічних («іменних») 
сигналів, кожний з яких несе те чи те важливе естетичне 
повідомлення.
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Але разом з тим традиційне бачення канонічного в ін-
дивідуальному, особистісному, в самій творчій особисто-
сті, при всіх своїх «іконографичних» надуживаннях усе 
ж таки може допомогти при виявленні реліктів «кано-
нічного» у сучасному тексті (образотворчому, словесному 
і т. п.) тих, що у ньому оживають (або скорше ціпеніють). 
Так, найсміливіші авангардисти, буквально захоплені 
пафосом новаторства, того, що естетично унікальне, вод-
ночас постійно зверталися до найрізноманітніших «кано-
нів» — культових, фольклорних і т. п. (див. перетворені 
рудименти міфопоетичної, біблійної, літургійної традиції 
у Маяковського, постійне поєднання «нечуваного» і «спі-
ваного-переспіваного» у Ігоря Стравинського і т. п.).

У нашій науці виникали історико-культурні та загаль-
нокультурні концепції, у яких з чималою переконливістю 
подані гносеологічні та онтологічні характеристики по-
няття «світової літератури». Мова йде, насамперед, про 
праці покійного академіка М. И. Кокрада, що у них роз-
горнута надзвичайно цікава і, по суті, унікальна у світовій 
науці модель духовного розвитку людства як безперечно 
цілісного, «недискретного» процесу, — зокрема, розвитку 
художнього.

Згідно з академіком Конрадом цей процес, позначений 
доволі суворою хронологічною і географічною послідов-
ністю, охоплює майже всі — великі і малі — етноси на 
величезному просторі у кілька континентів — від Тихо-
го океану до Середземного моря. Основою цього, процесу, 
на думку російського вченого, є колосального значення 
хвиля «ренесансів», «відроджень», які саме хвилею проко-
тилися цивілізованим світом від Далекого Сходу до євро- 
пейського Заходу — десь поміж VIII і XVII століттями, — 
не минаючи на своєму багатовіковому шляху жодної 
країни у вказаному просторі. Цей цикл закінчується у 
діапазоні власне «Ренесансу» — того великого явища в єв-
ропейській культурі, яке розпочинається в Італії з Данте 
і Джотто, а закінчується в Англії в епоху Шекспіра. При 
цьому мірою інших «ренесансів», здається; стає саме євро-
пейська (власна, соціокультурна сума тих його ознак, які 
колись були означені великим істориком Якобом Бурк- 
хардтом як «відкриття людини»).
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Але дослідник зовсім не звірює азійські «ренесанси» з 
їх європейським еталоном — він намагається виявити у 
них «відкриття людини» засобами, які цілком іманентні 
сучасній сходознавчій науці та її матеріалу, у всьому не-
вичерпному багатстві місцевих барв і колоритів. По суті 
у світовій системі цих «відроджень» «еталону» немає і не 
може бути. Всі вони чи не однаково успішно пояснюють і 
продовжують одне одного (більше типологічно, ніж гене-
тично). А втім у їхній планетарній панорамі «еталоном» 
може стати кожний з цих «ренесансів»; М. Й. Конрад екс-
плікує китайське відродження (Лі Бо, Ван Вей, Ду Фу) по-
части через Петрарку, але ж і самого Петрарку він може 
спробувати тлумачити через танських ліриків ...

Концепція М. Й. Конрада настільки глибока, наскіль-
ки й парадоксальна, — досить сказати, що всупереч ста-
лим традиціям, енергія «відкриття людини», зростаючі 
потужності цивілізації у дослідника течуть у напрямках, 
цілком протилежних наївному європоцентризмові — зі 
Сходу на Захід. В есе «Про зміст історії» Конрад визна-
чає Китай як «третій старий центр світової історії» — по-
ряд з «Європо-афро-азійським» та «індійським». Світовий 
«ренесанський» процес, що тривав протягом майже тисячі 
років, тут починає тайський Китай, а завершує елизаве-
тинська Англія.

Не дивно, що у колах вчених-синологів і фахівців з Ре-
несансу у власному сенсі ця концепція була зустрінута з 
деяким здивуванням, а то й а неприхованим роздратуван-
ням. Не вдаючись в історію полеміки навколо положень 
М. Й. Конрада, відзначимо лише, що його опоненти спро-
стовували їх, переважно протиставляючи «ідеї» і «факти», 
що містилися у цих положеннях.

Гострополемічна робота Л. 3. Ейдліна, у якій ідея ки-
тайського Відродження потрапляє під щонайрізкішу 
критику на основі найконкретніших «фактів» китайсь- 
кої літератури, так і називається «Ідеї та факти» (Див. 
«Иностранная литература». — 1870. — № 8). Глибокий 
знавець китайської литератури, Ейдлін, віртуозно оперу-
ючи безліччю відповідних «фактів», відлучає їх від цент- 
ральної «ідеї» М. И. Конрада. Але дивно те, що цю силу 
«фактів» він підкоряє не стільки якійсь єдиній «ідеї», скіль-
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ки традиційній, похідній ще від старовинних китайсь- 
ких історико-літературних «курсів» схемі тамтешнього 
літературного розвитку з її неодмінною «царською», «ди-
настичною» номенклатурою. Л. 3. Ейдлін явно недооцінив 
гносеологічний подвиг свого колеги, який спробував усе 
неймовірне багатство східних та й західних «літературних 
фактів» звести до єдиного типологічного знаменника, і тут 
виразно відчувається деякий прямий зв’язок між загаль-
нофілософською структурою цієї концепції і традицією ні-
мецького діалектичного філософствування.

Таким чином, естетичні ідеї Конрада мають серйозний 
«гносеологічний родовід». З другого боку, на думку фахів-
ців, у них є і капітальні хиби: «в ... терміни, невідділь-
ні від тих місць планети і від особливостей розвитку тих 
людських суспільств, до яких вони були прив’язані спо-
чатку», — говорить Ейдлін. Можливо, слово «Ренесанс» у 
колі цих ідей справді не зовсім вдале. Наче якийсь силь-
ний «семантичний» прожектор, воно ідеально освітлює 
події і смисли відповідного простору і відповідного часу, 
але спрямоване на інші культури, природно втрачає свою 
семантичну різкість і може надати цим культурам не вла- 
стиві їм смислові фарби і відтінки.

Тоді спробуємо «внести» до концепції Конрада трохи 
іншу термінологію, пов’язану відповідно або з антрополо-
гічною, або з міфо- чи теологічною орієнтацією культури. 
Якщо врахувати, шо під «Ренесансом» покійний вчений 
розуміє саме перше (всі «Ренесанси» у нього означають 
масивне повернення культури до власне людського змі-
сту), вже не опереседкованого полі- або монотеїстичним 
міфом, то така операція здається майже безболісною для 
конрадівського розуміння світової літератури як єдиного 
світового процесу. Останній остаточно постає як зіткнен-
ня, переплетіння і т. п. двох фундаментальних естетик, 
двох художніх версій світу, які постійно взаємодіють одна 
з одною у складній історичній діалектиці. М. Й. Конрад 
звернувся до антропологічно найбільш багатих і яскравих 
розділів у феноменології світового духу і переконливо ви-
явив — під іншими термінологічними псевдонімами — ве-
личезну естетичну енергію, що виникає у мистецтві чи лі-
тературі при заміщенні «канонічного» — «неканонічним», 
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апріорного, завчасно вирішеного і готового — досвідним і 
відкритим, надлюдяного — людяним. Він вказав на уні-
версальний, ледь не планетарний характер цієї «постійно 
змінної» людського художноьго досвіду, на її історичний 
вектор, і тут будь-яка критика доречна лише в напрямку 
подальшого уточнення і прояснення цієї грандіозної кон-
цепції, а не її спростування, тим більше фейлетонного. 
«Західно-східний диван» академіка Конрада напевне по-
служить світовій науці і його когнітивні (пізнавальні) та 
дослідницькі можливості ще тільки вгадуються.

Література — художньо-ідеологічний акомпанемент 
суспільних процесів. Слідом за гносеологічним, онтологіч-
ним і естетичним аспектами поняття «світова література» 
має з’явитися і його соціологічний вимір, який досліджує 
його соціальне обличчя.

Історія капіталізму, який колись зародився на Апен-
нінському півострові, а потім «розтікся» по всьому земно-
му колу, неодмінно призводить літературу до необхідності 
того чи іншого рефлексу на відповідні соціальні процеси, 
до художнього відгуку на них. Література не може не 
вгледіти того, то стає головним змістом соціуму.

Тим самим величезна кількість національно-літератур- 
них традицій раптом починають спілкуватися поміж собою,  
здобувають єдиний грандіозний предметно-тематичний 
знаменник, що, цілком природно, веде затим до створен-
ня і типологічно схожих естетичних реакцій, художніх си- 
стем, ієрархій і порядків.

Визначення «світова література» з’являється на сто-
рінках «Комуністичного. Маніфесту», про що ми писали 
вище, в зв’язку з окресленою там грандіозною і блискучою 
соціологічною панорамою капіталістичної експансії в часі 
і просторі, а буквально через декілька десятиліть вже на 
самій периферії тодішньої капіталістичної цивілізації — 
спочатку в Японії, а тоді і в Китаї — виникають перші 
тамтешні художні рефлекси на неї. З появою цих рефлек-
сів починається процес світового літературного творення, 
вже позначеного безперечною внутрішньою єдністю — і 
не тільки в типологічному, але і в генетичному плані. Все 
світнє літературне будівництво за єдиним «кресленням» 
стає реальністю людської культури. Цілком очевидно, що 
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такий процес був детермінований єдиною соціальною си- 
стемою.

Це особливо виразно постає на початку XX століття — 
у зв’язку з новою фазою «експансії» — цього разу вже не 
просто капіталістичною, а імперіалістичною. Буржуазний 
принцип уже не просто утверджується в очевидній пла-
нетарній всезагальності — він вже не може уявити себе 
поза «експансією», і вже не лише для заволодіння світом, 
а задля його поділу і переділу.

Стає очевидним усе значення краху індивідуалізму 
для розуміння всієї складності долі ідеологій в ту епоху. 
На світовому імперіалістичному фоні помітний декаданс 
особистості, яка з деякого часу цілком зникає в мільйон-
ній тісняві «світових міст», машинерії гігантських корпо-
рацій. Сюжет людини, ніби «стертої», пізньобуржуазними 
надінститутами, розгортається рішуче у всіх національно- 
літературних «рукавах» новітнього часу — від «Процесу» 
Ф. Кафки до японського роману останніх десятиліть.

Але це вже питання конкретного літературного дослі-
дження, спеціальних зусиль, направлених на вловлюван-
ня сучасної і минулої «світової сюжетики». Для нас тепер 
найголовніше — нагадати (і якомога виразніше) про все 
значення єдиного світового соціального поля для остаточ-
ного структурування понять «світової літератури».

Буржуазний Меркурій протягом декількох століть ре-
гулярно розносить відповідні ідеологами по всьому сві-
ту — вкупі власне з «товарами», в динамічній атмосфері 
їх постійно мінливої «вартості». «Світову літературу» знач-
ного мірою створює «світова кон’юнктура».

Таким чином, соціологічний аспект поняття «світо-
ва література» настільки розлогий, наскільки і відпові-
дальній. Він істотно доповнює і пояснює попередні. Гно-
сеологічна техніка складання одиничного у всезагальне 
у цьому понятті, потім його онтологічний фундамент, у 
який закладена родова суть людської свідомості — його 
невпинне самозростання, затим більш чи менш регуляр-
не чергування доволі схожих форм світового естетичного 
досвіду — все це різкіше і рельєфніше виявляється саме 
на соціологічному тлі.

Не власне літературознавчий, а соціально-політичний 
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аспект поняття «світова література» настільки важливий 
ще й тому, що безпосередньо поєднує це поняття з бага-
тьма проблемами і явищами сучасного світу, котрий, по-
чинаючи з Жовтневого перевороту, перебуває в ситуації 
гранично напруженої ідеологічної конфронтації.

Ми не збираємося заплющувати очі на принципове 
розмежування «центрів сил» сучасного світу, а тим біль-
ше перетворювати поняття «світової літератури» в якусь 
корпію для полегшення відповідних його болей. Навряд 
чи можна анестезувати стигмати сьогодні поділеного люд-
ства поняттям, нехай і вкрай глибоким, але з його допо-
могою можна, принаймні, простежити виникнення тих 
болей і можливість їх ліквідації у майбутньому.

Зрозуміло, велике значення мають ті події нашого віку, 
що у них так чи інакше віддзеркалюються зусилля історії, 
спрямовані на досягнення бажаної всезагальності — від 
створення Організації Об’єднаних Націй і його спеціалі-
зованих інститутів типу ЮНЕСКО до тих явиш у міжна-
родному житті, де вже закріплені безсумнівні позитивні 
наслідки їх діяльності. При всіх катастрофах новітньої іс-
торії, які ще не вичерпані, все ж та й очевидне її неухиль-
не зміщення у бік саме позитивних, більш благотворних 
форм і норм міжнародних зв’язків.

Загальний стан літератури багато в чому залежить 
саме від відповідних ідеологічних процесів. Але політика 
взагалі стає долею не тільки світової літератури, а й само-
го поняття — «світова література».

Світову культуру можна уявити як велетенський агон, 
на якому тисячі років, у тисячах жанрів і з тисяч приводів 
йде нескінченне змагання ідей, їх велика і мала боротьба. 
Капіталізм, який дебютував під прапором «особистості» 
і починав з пафосу «індивідуального», тим самим над- 
звичайно посилив цю ідеологічну різноголосицю і поділ 
світу, але поняття, а тим більше таке надузагальнення 
як «світова література» не багато важило б, якби не вмі-
ло «слухати» цей агон, слухати саме через суперечку, по- 
леміку, або навіть через лайку. Ледь чи не кожний акт 
єдності в людському світі здійснюється подібним чи-
ном — через синтез протиріччя і різнонаправленості, і 
«світова література» тут не є якимось виключенням. Це 
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поняття настільки ж діалектичне, наскільки і різнорід-
ний предмет, який воно означає, але, цілком зберігаючи 
цю різнорідність, воно разом з тим повідомляє предме-
ту дослідження безсумівну структурність, морфологічну 
чіткість — тільки не у вигляді механічних подібностей, 
безжиттєвої симетрії, а в живій і напруженій системності, 
зовсім не виключаючи спір, змагання, конфлікт, пошук, 
нарешті, поєдинок.

Сьогодні у літературній сучасності остаточно докипає і 
дозріває те, що вперше з усією силою дало про себе знати 
ще на порозі минулого віку, коли Гете в розмові з Еккер-
маном мимохідь оголосив початок «епохи світової літера-
тури». Зрозуміло, що на той час така заява була пов’язана, 
переважно, з більш чи менш інтенсивним європейським 
літературним експортом в неєвропейські країни (і, напев-
не, у Новий світ, який так цікавив пізнього Гете), з одного 
боку, і з досить скромним імпортом неєвропейських тем 
і творів у європейський художній кругозір, — з другого.  
Це була ще не «світова література», а тільки перші її ес-
кізи, несміливий і багато в чому елементарний «захід-
но-східний синтез», у термінах того ж Гете, лише «прафе-
номен» справжніх прийдешніх «синтезів», які, на нашу 
думку, і становлять усе найголовніше і найпомітніше у 
планетарній літературній ситуації кінця XX століття, ні-
скільки не обминаючи, скажімо, і російську та українську 
літератури, більше того, захоплюючи їх з надзвичайною 
силою.

Незаперечний факт сучасної історії: сьогодні ми всту-
пили ніби в п’ятий акт історико-літературної драми, який 
повідомляє всім літературним явищам сучасного світу 
ніби особливу синхронію, особливу одночасність, що при-
мушує їх «гукати» одне одного, рахуватися ж одне з од-
ним, взаємно примірятися і взаємно приглядатися.

Скажімо Генріх Белль пише рецензії на прозу Юрія 
Трифонова, а Гарсія Маркес вимушений спеціально обмо-
витися, що його «Сто років самітності» написані ним ще до 
знайомства з «Майстером і Маргаритою». Кендзабуро Ое 
зі знанням справи посилається на авторитет М. М. Бах-
тіна або Б. М. Ейхенбаума, а його співвітчизники пере-
кладають на японську мову книжку нашого дослідника 
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«Гейне в Росії». Французька дослідниця і письменниця 
Є. Шарль-Ру еталоном жанру, в якому вона працює, вва-
жає «Смерть Вазір-Мухтара»...

Звичайно, багато подібних фактів, які підкреслюють 
тісноту і щільність сучасної міжлітературної комунікації, 
можна віднайти і в зв’язку з іншими країнами та народа-
ми. Таких фактів нагромадилося вже стільки, що вони по-
требують невідкладного осмислення. На наших очах ство-
рюється небувалий в історії велетенський літературний 
космос, що обіймає вже всю земну кулю, — від найбільш 
розвинених і зрілих літератур, до першого роману народів 
папуа, який з’явився зовсім недавно. Вже зіткана густа 
всепланетна сітка міжлітературних зв’язків.

І річ не тільки у монбланах сучасних перекладів, у су-
часній транспортній і комунікаційній техніці, у соціаль-
них і культурних інститутах, які безпосередньо забезпе-
чують ці зв’язки. Сучасне світове літературне — точніше 
міжлітературне — життя надзвичайно інтенсифікується, 
запалюється тисячами гострих і яскравих міжнаціональ-
них і міжрегіональних рефлексів, тому що сучасна історія 
призводить — інколи важкою рукою, яка усуває різні на- 
ціоналістичні і ізоляціоністичні фатаморгани, — рішуче 
всі ділянки світу, від «світового міста» до «світового села», 
до єдиного світового часу. Всі ці процеси на планеті — 
включаючи і літературний, — виходять із будь-якої ет-
нічної, політичної чи іншої ізоляції, входять у стан саме 
«синхронії» і взаємозв’язку. Разом з тим вказана «синхро-
нізація» історії відбувається в умовах надзвичайно склад-
них, а то й просто жорстоких конфліктів, у безперестанній 
боротьбі ідей, в умовах очевидного, подекуди аж катастро-
фічного «різночасся» нашого світу.

У будь-якій національній літературі сьогодні неодмін-
но розгортаються процеси, так чи інакше пов’язані зі сві-
товим цілим, звучать голоси, які відгукуються на нього у 
самісінькій глибині національної художньої свідомості.

Але ще важливіше зрозуміти при цьому, що такі умови 
сучасного художнього існування — принаймні, у своєму 
ідеальному, не обмеженому тією чи тією кон’юнктурою 
втіленні, допускають щонайнапруженішу діалектику лі-
тературного «свого» і «чужого». Ця діалектика аж ніяк не 
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вчиняє замаху на національний, «саморідний» склад тієї 
чи іншої літературної традиції. Більше того, вона нез-
рідка збільшує, естетично і світоглядно підкреслює цей 
склад, поглиблює самоусвідомлення і саморозуміння цих 
традицій. (Хрестоматійний випадок, що належить ще ми-
нулому століттю: інтенсивний німецький літературний і 
філософський експорт у російську культуру, яка, скори- 
ставшись затим моделями німецького романтизму і поча-
сти Гегеля, вибудувала невдовзі гранично своєрідну літе-
ратурно-філософську систему, відому під дещо умовною 
назвою «слов’янофільства», назвою, що ніби камуфлює 
«германські» витоки цієї системи).

Такий спосіб міжлітературного спілкування почався 
давно — вже на самому порозі європейського й іншого 
національного будівництва. Але на повну свою силу він 
розгортається саме в епоху, позначену крайнім напружен-
ням як національних, так і міжнаціональних потужно- 
стей людства — в його сьогоднішній нерозривній і водно-
час драматичній, вкрай суперечливій єдності. На порозі 
цієї епохи О. О. Блок у самому розпалі роботи над «Две- 
надцатью» — і за кілька тижнів до написання «Ски- 
фов» — записав у щоденнику: «Ненавидіти інтернаціо-
налізм — не знати і не чути сили національного» (Блок 
А. Собр. Соч. В восьми томах. — Т. VII. — Л., 1963. — 
С. 314). Але настільки ж безпідставні космополітичні 
утопії — проекти по усуненню стихій «національного» із 
світової культури. Національно-оригінальне у світовому 
літературному процесі виказує себе сьогодні лише на тлі 
«загального», самоусвідомлюється у його, сказати б, інтен-
сивній «присутності», в його естетичній «тіні».

Так, наприклад, першоознаки творчої спадщини укра-
їнського прозаїка Григора Тютюнника — вчителя російсь- 
кої мови і літератури за фахом, уважного читача бага-
тьох зарубіжних авторів від Ренана до Ремарка — стають 
більш очевидними саме при порівнянні цієї спадщини 
з певними зразками світової літератури у меланхолій- 
ному світлі сонця, що вже заходить над сучасною се-
лянською «атлантидою,», котра поволі поринає у глиби-
ни історії (пер. «Прощання з Матерою» Валентина Рас- 
путіна).
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Сьогодні у кожного літературного твору — тут і всюди — 
неодмінно є якась світова міра, відповідний естетичний 
коефіцієнт. Їх виявлення і осмислення — це і є справжнє 
знання «закономірностей літератури XX століття».



У світовій літературі, при всьому її неймовірному ба- 
 гатстві, напевно, є лише жменька митців, які по-

думки, у своїй свідомості, тримають усе розмаїття світової 
історії, світової культури — всього світового процесу. І се-
ред цих митців, безперечно, одне з найперших місць на-
лежить Олександру Пушкіну, поряд з Вергілієм, Данте, 
Шекспіром, Гете...

Пушкін — це над’явище, що з отроцтва з дивовижною 
швидкістю та послідовністю вбирає в себе весь доти на-
громаджений світовий досвід, світоглядно, філософськи 
та художньо опрацьовуючи його. Практично вся хроноло-
гічна та географічна шкала людської культури, всі рівні 
людської свідомості та поведінки стають предметом пиль-
ної уваги митця, зазнають щонайретельнішої художньої 
обробки в його майстерні.

Цей універсалізм поета, його планетарний кругозір ба-
гато кому сьогодні видаються загадковими. А втім, «пуш-
кініанська висота» (В. Хлєбников) — це феномен не тільки 
російської літератури. Кожна національна традиція рано 
чи пізно виходить за свої етнічні межі, «підключаючись» 
до всього обширу загальнолюдської культури (зокрема ху-
дожньої). Досить пригадати імена Шевченка, Івана Фран-
ка, Лесі Українки — тих, хто виконав справді атлантову 
роботу, піднімаючи своє слово до узвиш уселюдського духу.

Сучасна наука, по суті, лише приступила до об’єктив-
ного відтворення тих інтелектуальних ландшафтів, серед 
яких минало дитинство та отроцтво російського поета. 
Вже тогочасна Москва за своєю духовною структурою ніби 
передує чіткому поділові поетової спадщини на «західно-
європейський», власне російський та «східноазіатський» 
домени... Ось «Кузнецкий мост и вечные французы», мі-
ніатюра світового міста на ймення Париж на берегах Мо-
скви-ріки, аристократичні палаци, у яких щонайсучасні-
ша Європа поєднувалася з іще доволі свіжого пам’яттю 
про старомосковську, допетровську минувшину, ось сама 
ця і минувшина в купецькому Зарядді, яке навряд чи по-
мітило велетенські зусилля царя-раформатора, і ось на-

ПУШКІН І ЗАХІД
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решті кусочки Індостану та Арабістану, що, як і століття 
тому, посилають свої каравани до слов’янської столиці...

Цей пейзаж Москви початку минулого століття Пуш-
кін потому відіб’є — з дивовижною системністю жанрів, 
стилів, образів, мотивів тощо — у своїй творчості, що охоп- 
лює всю суму відомого йому часу і простору — від благо-
родного слов’яноязичницького примітиву до витонченої 
новоєвропейської психологічної прози, від північноамери-
канських штатів, де ще блукали останні індіанці-номади, 
до Мурів тоді ще «недвижного Китая...»

Годі бодай перерахувати казкові інтелектуальні ба-
гатства, нагромаджені Пушкіним у його уявних мандрах 
різними часами й просторами! Його, сказати б, «кавка-
зознавство», «синологія», «тюркологія», «полоністика», 
«балканістика», «арабістика» і т. п. — це мініатюри від-
повідних наукових дисциплін, виконані з неймовірною 
майстерністю, з щонайточнішим збереженням безлічі де-
талей-фактів цих дисциплін, зі збереженням усіх реаль-
них пропорцій всередині предметів, що на них зупинився 
поетів зір (докладніше про це — у нашій статті «Пуш-
кін-культуролог»; «Всесвіт», 1974, № 6).

Приміром, пушкінська «класична філологія» — це 
справжній континент, досліджуючи який відкриваємо 
такі грандіозні формації-концепції, такі пасма думок та 
фактів, шо навіть скромний опис мандрівки таким конти-
нентом складе чималий том.

Так, ми майже навмання вказуємо на пушкінський 
вірш «Стамбул гяуры нынче славят...». Свого часу 
М. Г. Чернишевський, попри звичайну свою проникли-
вість, назвав його «беззмістовним». Що ж, тодішня епоха, 
видно, ще просто не знайшла більш-менш точного ко-
ментаря до цього твору. Лише тепер, з півторастолітньоі 
віддалі, ми можемо вгледіти його глибоку історіософську 
семантику. Пушкін тут подає різку, по-східному яскраву 
замальовку прологу до доби так званого «танзімату» (ту-
рецького «просвітництва», чи, сказати б, «просвітництва 
по-турецькому»…), до тієї фази в історії нашого східного 
сусіди, яку англійський історик А. Дж. Тойнбі вдало наз-
вав «петрінізацією» (Цей термін, що походить від імені 
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російського царя-реформатора Петра І, усталився в су-
часній історичній науці) (фази, до речі, й досі не закін-
ченої). Отож усього кільканадцять рядків, але за кож-
ним із них, як завжди у Пушкіна, — «безодня простору» 
(М. В. Гоголь про пушкінське слово). За кожним рядком 
поета, починаючи з його перших, ще іграшкових «орієн-
талій», відчувається пильний погляд дослідника, зануре-
ний у стихії східної історії. Про самих лише пушкінських 
«інформантів», цехових сходознавців, котрі знайомили по-
ета з Туреччиною, з її гучним імперським минулим, кри-
зовим сьогоденням та гіпотетичним прийдешнім, можна 
написати з десяток захоплюючих сходознавчих новел (се-
ред цих інформантів — граф С. С. Уваров, котрий почав 
свою діяльність із блискучих проектів орієнтальних сту-
дій в імперії, а закінчив ганебними інтригами проти най-
більшого поета Росії; тут і письменник, мандрівник і ди-
пломат Віктор Тепляков — людина стільки ж феєричної, 
скільки трагічної біографії; тут і бретер і знавець Сходу 
полковник Іван Ліпранді — прототип таємничого Сільвіо 
з «Пострілу» та інші).

Словом, наука про Пушкіна, яка лише недавно при-
ступила до більш-менш послідовної та переконливої си- 
стематизації свого грандіозного предмета, цілком свідо-
мо виходить з уявлення про «безодню простору» кожного 
пушкінського рядка, виходить з того, що пушкінське сло-
во з неймовірною художньою енергією резонує на найваж-
ливіші сюжети всієї світової історії.

Не заміряючись тут окреслити бодай ескізно всі над-
бання Пушкіна-культуролога, ми спробуємо простежити 
лише одну наскрізну пушкінську ідею, шо нею, мов чер-
воного ниткою, заткано безліч пушкінських витворів — і 
художніх (поетичних, прозових, драматичних), і теоретич-
них (історіографічних, публіцистичних, літературно-кри-
тичних). Йдеться про пушкінське ставлення до Заходу 
дореволюційної доби, коли вже найпроникливіші спосте-
рігачі, знавці й цінувальники тогочасної історичної суб-
станції почали здогадуватися про відверто буржуазний, 
індивідуалістичний характер суспільноісторичного роз-
витку західної цивілізації.
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Результати цього розвитку кількома десятиріччями пі-
зніше геніально зібрав і систематизував у єдиній цілісній 
концепції Карл Маркса. А вже на початку нашого століття 
Макс Вебер («буржуазний Маркс», як ного називають іноді 
на Заході, маючи на увазі використання вченим соціоло-
гічних моделей і методів К. Маркса, — однак без марксів-
ських революційно-радикальних висновків), досліджуючи, 
за його словами, «дух капіталізму», за основу цього «духу» 
взяв так звану «формальну раціональність», цебто систе-
му цілей, відчужених від людської сутності, байдужих до 
неї. Німецький суспільствознавець тим самим розкрив 
ідеологічно-психологічний акомпанемент капіталістичної 
історії, де наголос падає не на людину, а на річ (явище, 
назване в «Капіталі» «товарним фетишизмом»), де людина 
«оречевлюється», а річ навпаки — набирає цілком само-
стійного, часто-густо зловісного буття. «Формальна раціо-
нальність» постає як апофеоз саме «форми», ампутованої 
од живого людського «змісту», передбачаючи холодне ки-
піння соціальної активності, але в інтересах не людини, а 
якихось безмежно далеких від неї цілей...

В нашу добу виникли і функціонують велетенські піз-
ньокапіталістичні структури-імперії, які цілком вибудо-
вані на «формальній раціональності», на граничному від-
чуженні своїх надмеханізмів від стихій живого життя. Не 
випадково естетична опозиція цим структурам неодмінно 
оперує метафорикою людиноавтоматів, роботів, двійни-
ків, маріонеток тощо.

Пушкін жив на самісінькій зорі цього антисвагу, але 
могутність культур філософської та естетичної інтуїції 
поета дозволила йому бодай спорадично зафіксувати 
вже тоді вияви «формальної раціональності» в західній і 
близькій до неї петербурзько-імператорській сучасності. 
Він створив невелику, але напрочуд блискучу феноме-
нологію «формально-раціонального» духу, який поступо-
во і воднораз неухильно оволодівав світом після Великої 
французької революції.

Відомо, шо невдовзі після повернення з півдня Пуш-
кін майже, водночас створює вірш «Демон» і славнозвісні 
«Наслідування Корану» — свого роду антинігілістичну лі-
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ричну дилогію. «Демон» — ідеально точний портрет від-
людника-песиміста тієї доби, відлюдника, який остаточно 
втратив інтерес до будь-яких позитивних цінностей («и ни-
чего во всей природе благословить он не хотел»), «Насліду-
вання» ж Корану по самісінькі вінця, до останньої фонеми, 
сповнює пафос об’єктивної істини, закладеної у світобудо-
ву. Одразу зазначимо, що для тогочасної західнороман-
тичної традиції Схід, на якому розгорталось величне сві-
тоглядне дійство «Наслідувань», — це здебільшого полігон 
для найрізкіших і найегоїстичніших «виправ» героя-інди-
відуаліста («корсара», «гяура» та ін.), запеклого волюнта-
риста, який знає з усіх чинників світу лише «своє власне 
хотіння», — як скаже пізніше Ф. А. Достоєвський. Отож 
«Наслідування» виборюють у романтичного індивідуаліз-
му його вже традиційний простір і розпочинають у ньому 
боротьбу за ідеал або, як потім висловиться один із комен-
таторів пушкінських світоглядних процесів М. М. Стра-
хов, «боротьбу з Заходом», власне з західним нігілізмом.

У той же час Пушкін створює свою, глибоко своєрідну 
і глибоко національну версію фаустівської теми. «Сцена 
із Фауста» — це сцена із історії новоєвропейського «духу», 
яка фіксує з неповторною художньою силою його втому 
від власної активності, позначеної виключно «власним 
хотінням», невмінням і небажанням ввести цю активність 
у вселюдські, колективістичні береги. Як наслідок такої 
втоми постає невмотивована жорстокість, що нею закінчу-
ється «Сцена» .. В ній у зародковому вигляді вже містять-
ся чи не всі ідеологеми, чи не всі недуги згаданого «духу» 
на шляху його подальшої історії, аж до нашої сучасності. 
В романі Андре Мальро «Надія» іспанський інтелектуал, 
що пов’язав свою долю з республікою, в розпалі грома-
дянської війни зауважує співрозмовникові, що «активний 
песиміст» неодмінно закінчить фашизмом. Роман «Надія» 
виник на трагічному схилку цієї війни, а вже в розпалі 
іншої війни, яку Мальро назвав «Поверненням сатани», 
1942 року, Томас Манн створив грандіозну напівхудожню- 
напівфілософську алегорію — про новітнього Фауста, ко-
трий, знемагаючи водночас і від надмірної активності і 
від надмірного песимізму, зважується на найбільш ризи-



344 ▶   ПУШКІН і Захід

коване поєднання того й іншого — у вигляді пакту з Са-
таною... «Доктор Фаустус» Томаса Манна, за задумом ав-
тора, мав символічно відбити трагедію німецького народу, 
котрий уклав такий пакт «з дияволом націонал-соціаліз-
му». Славнозвісний твір німецького письменника ставить 
на фаустівській темі і художню, і світоглядну крапку. І, 
здається, в усій багатющій світовій фаустіані (включаю-
чи і її «еверест», гетевську поему) нема нічого ближчого 
до маннінського роману, аніж пушкінська «Сцена» фау-
стівської трагедії, трагедії свідомості, яка егоїстично зосе-
реджується на собі, нагромаджуючи мстиве і хворобливе 
ставлення до світу («все потопить» — і сьогодні звучить 
мов пароль «фаустівської» здичавілої фізики, готової спо-
пелити планету).

«Сцена» проникливо передбачила пізніші інтелекту-
альні сюжети Заходу, де, починаючи з так званого «кінця 
віку» (поняття не стільки хронологічне, скільки ідеоло-
гічне), онтологічна (буттєва) нудьга, що від неї задихався 
пушкінський герой, неодмінно поєднувалася з терорис-
тичним запалом. Ось вправні вбивці з романів і віршів Бо-
риса Савінкова-Ропшина, які кидають бомби у царських 
сановників лише тому, шо їх переповнює така «нудьга». 
Тепер історикові літератури очевидно, шо саме ці «герої» 
щонайбільше вплинули на ранню прозу згаданого Мальро 
з її західними ландскнехтами і кондотьєрами китайської 
революції. (Маємо на увазі передусім роман.. «Завойовни-
ки» і «Доля людська», оскільки названий роман «Надія» 
висуває вже цілком іншу, значно ближчу до революцій-
ної реальності концепцію). Дослідники також давно вже 
звернули увагу, що терорист-практик Савінков — один із 
прототипів кабінетного терориста, єзуїта Нафти з «Чарів-
ної гори» Томаса Манна. Поки що кабінетного... А ось у 
містифікованій автобіографії Томаса Едварда Лоуренса 
«Сім стовпів мудрості» песимістичні філософські новели 
безперестанку чергуються вже з добре намальованими 
картинами полювання на людей...

Словом, пушкінська «Сцена із Фауста» — це сцена-про-
лог до безлічі людських драм, «доль людських», втягнутих у 
моторошні світоглядні вихори войовничого індивідуалізму.
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З іншого боку, в геніальних пушкінських чернетках про 
«потойбічні» пригоди доктора Фауста і його супутника- 
асистента промайнув такий рядок — у зв’язку з архітекту-
рою пекла: «какой порядок и молчанье». Ці слова — чи не 
найкраща поетична характеристика такого непоетичного 
явища, як «формальний раціоналізм». Поєднання «по-
рядку» і «мовчання» — «антижиття», смерті — походить із 
кризи ліберально-буржуазного світогляду, яка вибухнула 
саме наприкінці XIX століття і стає до кінця віку нашо-
го теж одним із найфундаментальніших сюжетів захід-
ної літератури (зокрема її понурих «антиутопій», де таке 
поєднання, доходячи до геркулесових стовпів здорового  
глузду, сягає чистісінького абсурду).

Пушкін незадовго до загибелі збирався написати по-
вість «Марія Шонінг», побудовану на цілком реальному 
факті. Німецька дівчинка-городянка, рятуючи від голод-
ної смерті дітей своєї подруги, оголошує себе і свого по-
другу дітовбивцями. Обидві жінки йдуть на ешафот, зате 
дітей мають забрати до притулку. Кат відрубує Марії та 
її подрузі голови і сам непритомніє. Зате «порядок» —  
мертвотна суспільна структура-в’язниця — зберігає ціл-
ковиту свідомість, цілковите «мовчання»... Пушкінський 
задум остаточно завершила західна література, — почи-
наючи з кафківського «Процесу», що вперше анатомував 
гонитву пізньобуржуазного гіпербюрократичного «поряд-
ку» за однаково живою, як і приреченого людиною.

Зв’язки Пушкіна з неросійським світом іноді мають 
ЗОВСІМ несподіваний характер. Пригадаймо виникнен-
ня на початку минулого століття того державно-історич-
ного «атома», що у згорнутому вигляді містив чи не весь 
майбутній космос нинішнього «третього світу» — республі-
ки (а час від часу «королівства» і навіть «імперії») Гаїті, 
створеної повсталими чорними рабами під проводом «чор-
ного якобінця», громадянина Туссена-Лувертюра.

Драматичним обставинам становлення Гаїті, його чор-
ним консулам і генералам на диво багато уваги присвя-
тив М. М. Карамзін у своєму журналі «Вестник Европы», 
що його він видавав (по суті, створюючи власноруч кожну 
його книжку, від першого до останнього рядка!) у найпер-
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ші роки минулого століття За нашими спостереженнями, 
Пушкін ледве чи не дитиною щонайретельніше озна-
йомлювався з часописом свого вельмишановного настав-
ника. Отож гаїтянська тема з її можливими автобіогра-
фічно-африканськими обертонами напевне не пройшла 
повз молоду, надзвичайно пильну увагу. З іншого боку, 
зрозуміло, чому вона так гіпнотизувала Карамзіна — як 
псевдонім-сигнал можливої селянсько-кріпацької рево-
люції, привид якої усе життя мучив славнозвісного дво-
рянського історика та ідеолога. Замислимось над таким 
поєднанням у пушкінській свідомості «гаїтянського» і  
вітчизняного, і ми почуємо голоси з «чорної Франції» (як 
називала Гаїті європейська преса тих років) в «Арапі  
Петра Великого», побачимо абриси гаїтянсько-російських 
паралелей Карамзіна навіть в оренбурзьких віхолах ко-
зацько-селянської революції («Капітанська дочка»). Пуш-
кін, слідом за Карамзіним, добре знав, що саме на Гаїті 
раби дали перший в історії нового часу нещадний урок 
своїм хазяям; при цьому слід додати, що спочатку союзник, 
а потім опонент і просто антагоніст Пушкіна, письменник, 
історик і видавець М. О Полєвой прямо стилізував себе 
під представника молодої і войовничої «гаїтянської нації», 
під «громадянина Порт-о-Пренса»...

Та поряд з такими прихованими зв’язками пушкінсь- 
кого поетичного світу з іншими світами існують зв’язки 
набагато відкритіші й очевидніші. Зокрема — проникли-
ве дослідження феномена «західного духу» здійснюється 
передусім у «маленьких трагедіях», започаткованих «Сце-
ною із Фауста». Індивідуалістична героїка цього «духу» 
тут постає чи не від колиски — від пізнього середньовіч-
чя, що в «Скупому рицарі» на наших очах катастрофіч-
но переломлюється в новий час, до пізнього Ренесансу в 
«Кам’яному гостеві» (Мадрід — найвіддаленіше місто на 
карті ренесансної Європи, що з незрівнянною майстерні-
стю підкреслюється реплікою Лаури: «А там, на Севере, в 
Париже»), пізнього бароко в «Бенкеті під час чуми», піз-
нього просвітництва в «Моцарті і Сальєрі».

«Безодня простору» в «маленьких трагедіях» просто 
неосяжна. Переповісти їх проблематику — переповісти 
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духовну історію Європи. У зв’язку з цим звернімо увагу 
на окремі наскрізні сюжети пушкінського трагосу — на 
мотив знедоленої людської активності, де людське замість 
мети обертається в засіб.

Скупий Рицар — це, зрозуміло, щонайрізкіший оксю-
морон: хіба рицар може бути скупим?! Сталева рицарська 
енергія, тренована століттями хрестових походів (від яких 
залишився лише кульгавий кінь на ймення Емір), дис-
циплінована шонайсуворішою суспільною і віковою ієрар- 
хією (вона руйнується буквально на очах читача), стає тут 
знаряддям «первісного нагромадження», цього першого 
зойку «духу капіталізму». Пригадаймо відомий вислів, 
що скнара не може співати про втрачені скарби. Барон 
же, передчуваючи втрату своїх скарбів, оспівує-оплакує 
їх, та ще й ? якою силою! Проте ці скарби вже належать 
майбутньому, в якому вони остаточно витіснять будь-яку 
поезію, будь-яку емотивність. Десь через чверть століття 
після появи пушкінської трагедії Маркс, працюючи над 
«Критикою політичної економії», подасть незрівнянний за 
своєю інтелектуальною глибиною коментар до феномена- 
парадокса таких скарбів, нагромаджених старим світом в 
якомусь ірраціональному екстазі і розсудливо обернених 
новим часом на прозаїчний «капітал» .. Проте вже і на сво-
їй початковій, ембріональній стадії капітал знелюднює 
людину (не випадкова «бестіальна» метафорика навколо 
Альбера; себе він порівнює з «мишею», Барон порівнює 
його з диким «молодим оленем», Герцог — з «тигреням»; 
перефразувавши сучасного українського поета, можемо 
сказати, «людини вже нема»).

Дон Гуан («Кам’яний гість»), здавалося б, зітканий з 
пристрастей, з учинків-експромтів («импровизатор любов-
ной песни»), вкрай далекий від стихій знелюднення. Але 
у Пушкіна це лиш чуттєвий, фізіологічно підкреслений, 
«південний» різновид свого північного понурого побрати-
ма — Фауста. Його егоїзм розкривається у супроводі вже 
не німецького, а іспанського темпераменту. І саме цей ті-
лесний, бурхливо-фізіологічний егоїзм приводить у рух 
доти нерухоме, камінне, мертве (Леся Українка у своїй ве-
ликій драмі геніально посилила той постулат пушкінської 
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трагедії — до двійництва героя і Камінного Господаря). 
Минуло півтора століття, і сучасну буржуазну цивіліза-
цію буквально судомить від важкого «пожатья каменной 
десницы» напівживих-напівмертвих механтропів, різного 
роду електронних (а невдовзі і «штучно-соматичних») го-
лемів та франкенштейнів.

«Бенкет під час чуми» — твір, у якому один із найбурх-
ливіших проявів життя, бенкет, мовби загіпнотизований 
смертю, можливістю щохвилини опинитися в її понурих 
обіймах. Що ж, «усамітнена свідомість» (Достоєвський), 
цей неодмінний протагоніст новоєвропейської буржуазної 
історії, у полоні своєї самотності неодмінно улягає гіпно-
зові смерті як найбільшій і найважливішій каузальності 
свого загерметизованого мікросвіту, щільно ізольованого 
від навколишнього миттєвого середовища. Так було від 
Паскаля до згаданого Мальро, цих найбільш аристокра-
тичних в’язнів індивідуалістської Бастілії, з якої вони 
весь час тікали і до якої весь час поверталися.

Проте Пушкін у «Бенкеті» геніально відчув специфіч-
не «смертолюбство» англійської культури ХVІІ–ХVШ сто-
літь — доби народження «формальної раціональності» з 
духу капіталізму, з трагедії великих буржуазних револю-
цій, грандіозні гуманістичні проекти яких розбивались 
біля гранітного підніжжя цієї «раціональності».

Ось найгучніші літературні сигнали-назви згаданого 
«смертолюбства»:

1646 — поява Башти смерті» Обера;
1676 — «Опівнічні роздуми» Н. Тама про смерть;
1712–1713 — П. Парнелл, овдовівши, пише «Нічний 

витвір про смерть»;
1728 — «Листи мертвих до живих» Елізабет Роу;
1734 — сімнадцятирічна Елізабет Картер видає свої 

перші «некрополісні» вірші;
1742 — славнозвісні «Опівнічні думи» Е. Юнга;
1743 — «Могили» Р. Блейра;
1751 — «Елегія, написана на сільському кладовищі» 

Т. Грея.
І так далі...
Пушкін на диво глибоко відчув і своєрідно продовжив 
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цю інтуїцію англійської літератури і культури — про- 
довжив на основі англійської ж романтичної п’єси «Чумне 
місто», що ввібрала в себе цю майже двохсотлітню тради-
цію острівної меланхолії.

Якщо застілля в «Бенкеті під час чуми» заворожене 
смертю, то в «Моцарті і Сальєрі» воно вже нею, по суті, 
закінчується. «Моцарт і Сальєрі», напевне, найглибший 
пушкінський філософсько-художній етюд на теми «фор-
мальної раціональності» як особливо нещадного і без-
жального знаряддя відчуження.

Нагадаймо, що автор цього терміна Макс Вебер в ос-
танні роки життя напружено працював над книгою «Ра-
ціональні і соціологічні першооснови музики», виданою 
посмертно аж 1921 р. Драматичний, ба навіть трагічний 
(хоча й старанно прихований за професорсько-цеховим 
жаргоном) пафос цієї книги полягає передусім у над-
звичайно широкому показі того, як з новоєвропейської 
музики — століття за століттям, десятиріччя за десяти-
річчям — потроху, але неухильно зникає будь-яка без-
посередність, наївність, поступаючись місцем «техніці», 
штучності, робленості, хан і дуже високого класу. Автор у 
своїй передсмертній праці пильно простежив уже не тіль-
ки суспільні, а й власне естетичні маршрути «формальної 
раціональності» в пізньобуржуазних лабіринтах. Основні 
положення цієї праці підхопив лівобуржуазний теоретик 
Т. Візенгрунд-Адорно, який взяв на себе обов’язки «таєм-
ного музичного радника» Томаса Манна під час роботи ос-
таннього над «Доктором Фаустусом».

Але ось що цікаво; в «Докторі Фаустусі», цьому естетич-
ному апокаліпсисі трагічно знелюдненої музики, по суті, 
нема жодного мотиву (і «музичного», і загальносвітогляд-
ного), якого б не було у «Сцені із Фауста» і «Моцарті і Са-
льєрі» Пушкіна — від специфічної недуги «героя» «Сце-
ни» до спотвореного і спустошеного заздрістю й нігілізмом  
«музикознавства» Сальєрі, котрий, зневірившись у світо-
вій справедливості, піднімає руку на її гінця — Моцар-
та (так Адріан Леверкюн у «Докторі Фаустусі», в ситуації 
такої ж зневіри, замахується на Дев’яту симфонію Бетхо-
вена, пісню пісень войовничого гуманізму). У монологах 
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Сальєрі, по суті, немає жодного рядка, який століттям 
пізніше не перетворився б, не гіперболізувався до тисяч 
сторінок і фактів у західній «музикології» — від праць 
Макса Вебера і Теодора Адорно до «практичних», «пар-
тизанських» акцій проти класичної спадщини (у вигляді 
вибухів пластикових бомб на західнонімецьких концертах 
«традиційної» музики).

У зв’язку з очевидними паралелями між «Доктором 
Фаустусом» і «маленькими трагедіями» історику літерату-
ри не зайве було б уважніше розглянути той факт, що в 
Берліні 1940 року вийшов їх томик, перекладений Йоган-
несом фон Гюнтером, відомим німецьким ентузіастом ро-
сійської літератури (невдовзі фашисти заборонили йому 
перекладати твори російських письменників; по війні він 
видав загалом цікавий переклад «Лісової пісні»). Отож, 
тут можливий не лише типологічний, а й безпосередній, 
генетичний перегук великих різномовних явищ світової 
літератури.

І, нарешті, Пушкін у «Піковій дамі» впевнено бере ше 
один аспект «формальної раціональності» — її зовні па-
радоксальний, але зсередини абсолютно закономірний 
зв’язок зі стихіями ірраціонального, того, що перебу-
ває, за словами Чорта із «Доктора Фаустуса», поза люд-
ськими словами і людськими поняттями. Петербурзько- 
остзейський житель, виплаканий, здавалося б, наскрізь 
раціоналістичною цивілізацією, інженер і т. п., раптом 
стрімголов, наосліп кидається в стихію «поза словами й 
поняттями». Пушкін тут продовжив інтуїтивні прозрін-
ня «Кам’яного гостя» і «Бенкету під час чуми», створивши 
геніальний художній «протокол» відчуженої від дійсної 
людської міри свідомості.

Отож не диво, що Пушкін останніх років настільки ж 
уважно, наскільки й дражливо та недовірливо вдивлявся 
в молоду ще тоді північноамериканську дійсність — того-
часний еталон буржуазної цивілізації.

Головним «інформатором» Пушкіна тут був не так його 
приятель і наш земляк Полетика, котрий на дипломатич-
ній службі провів не один рік у США, як французький 
учений і політичний діяч граф Алексіс Токвіль, котрий за 
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один лише рік перебування в цій країні зумів розгледіти 
найголовніше й створити класичну працю «Демократія в 
Америці». Симпатизуючи молодому суспільству, Токвіль 
водночас з дивовижною проникливістю звернув увагу на 
такі його тенденції як неухильна стандартизація й уніфі-
кація духовного життя (досить сказати, що він передбачив 
«розквіт» у країні «масової літератури» та інших зразків 
маскульту!). Омасовлення і, відповідно, знелюднення сус-
пільного життя у США, перетворення «народу» в тради-
ційному значенні цього слова на те, що американський 
соціолог уже в нашому столітті назвав «юрбою самот-
ніх», — ось наскрізний і найголосніший мотив цієї книги.

Пушкін писав П. Я. Чаадаєву, що книга Токвіля просто- 
таки «налякала» його (як пізніше вона «налякає» молодо-
го О. І. Герцена, І. С. Тургенєва та інших російських пись-
менників і мислителів; «голоси» її виразно вчуватимуться 
і в американських нарисах О. М. Горького). У «Записках 
Джона Теннера», укладених Пушкіним за матеріалами 
Токвіля, накидана тоді ще гіпотетична, але тепер, з по-
гляду нашого сучасника, загалом автентична картина 
американського суспільства, сформованого вже виключно 
«формальною раціональністю» і задля такої «раціональ-
ності». Пушкіна понад усе відштовхував від американ-
ської дійсності крижаний психологічний клімат, нестерп-
ний для поета...

Пушкін працював над книгою Токвіля, уже видаючи 
«Современник». Уважний перегляд матеріалів цього ча-
сопису засвідчує, що там панував украй своєрідний ре-
дакторсько-видавничий принцип. Абсолютно всі вони — і 
самого Пушкіна, й інших авторів, від поезій до статті кня-
зя П. Б. Козловського про теорію «удобосбытностей» (тобто 
ймовірностей) — закінчують, завершують, увінчують ті чи 
ті пушкінські світоглядні сюжети. Так, конспект одного із 
розділів «Демократії в Америці» підбиває пушкінські ба-
гаторічні роздуми над генезою, сучасністю і майбутнім за-
хіднобуржуазного раціоналізму, надмірної, надлюдської, 
і тому нелюдської «доцільності».

У «катастрофічній за своєю силою» (Ю. М. Тинянов) 
еволюції великого російського поета вимальовуються — 
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на останньому її етапі — контури різного роду грандіоз-
них художніх та загальносвітоглядних підсумків. Серед 
них — і песимістичні висновки щодо цивілізації, засно-
ваної на такій «доцільності». І немовби сама та цивіліза-
ція, злякавшись поетового всевідання, найняла фахового 
шукача «доцільності» в її найгрубішій, найвульгарнішій 
формі, щоб убити поета...



З появою на Заході перших перекладів, з Толстого і 
 Достоєвського — в 70-х роках минулого століття — 

із словника тамтешнього читача нарешті зникло сумно-
звісне «Rossіса non Legentur» («російське не читається») їх 
там справді читали, але водночас як же їх містифікували 
й фальсифікували — навмисне й ненавмисне по міри й 
понад міру.

Скажімо, жодного іншого письменника західна крити-
ка так не «відлучала» від літератури — літератури в сучас-
ному, загальноприйнятому розумінні нього слова, — як 
Толстого. Чи не два покоління європейських есеїстів — від 
Метью Арнолда і Мельхіора де Вогюе до Стефана Цвей-
га — вперто перетворювали Толстого на такого собі нового 
Гомера, «сліпого» до всіх «кольорів» Нового часу, до всіх 
його соціокультурних надбань, на загадкового аутсайде-
ра, що, усамітнившись у підтульському сільці, творить ви-
ключно за натхненням, інстинктом, інтуїцією...

Так у західній читацькій свідомості тих часів і склався 
наївний «імідж» (псевдообраз) Толстого, нібито байдужо-
го до всіх імпульсів і здобутків сучасної цивілізації, ново- 
воскреслого «аеда»-імпровізатора, що знай виспівує свої 
гекзаметри чи то пак романи, не чуючи інших літера-
турних та мистецьких голосів, вслухаючись лише в своє 
дораціонально художницьке чуття, не прояснене етикою 
і логікою, не підсвічене ліхтарями «дискурсивного» («роз-
судкового») мислення.

При цьому чомусь забувалося, що цей «Гомер» читав 
«того» Гомера в оригіналі (так само, зрештою, як і Ветхий 
Завіт) і, озброївшись новітньою філологічною технікою, 
впевнено знаходив неточності в синодальному перекладі 
Нового Завіту, що «Війна і мир» — це унікальне в істо-
рії літератури явище двомовного роману (його французь-
кий шар тут же чекає на свого дослідника), що його автор 
«по-німецькому розмовляє, як німець» (Томас Манн, «Гете 
і Толстой»), що він невимушено орієнтувався ще в кіль-
канадцяти мовних стихіях — аж до української включно.

Забувалося також, що через його руки і мозок пройшла 

СВІТОВІ КОНТЕКСТИ ТОЛСТОГО
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сила-силенна філософських текстів — від буддійських сугр 
до Шопенгауера, соціологічних — від римських «дігестів» 
до «Капіталу», що він був грунтовно ознайомлений рішуче 
з усіма витворами світової літератури — від давніх епосів 
аж до останніх збірок паризьких «декадентів», до най-
свіжіших новинок літературної — вітчизняної і зарубіж-
ної — періодики. Забувалося й те, що «технофоб» Толстой, 
проклинаючи, за його словами, «всі ці мотори», водночас 
першим уповні оцінив перші сенсації новітньої комуніка-
тивної техніки — від друкарської машинки до фонографа і 
кінематографа — і одразу ж увів їх у свій побут.

Безліч західних авторів малювали Толстого ледве чи не 
двійником його мудрого і водночас недорікуватого Акіма 
(«Влада пітьми»). Так, загадково розпанаханий і розхри- 
станий «антисинтаксис» толстовських щоденників, їх нав-
мисне збіднена і спрощена лексика видавалася їм мовним 
і світоглядним відповідником славнозвісного Акімового 
«тає-тае» — найважливішої лексеми його вбогого словника. 
Але ж цей справді хаотичний і нескінченний «внутрішній 
монолог» іноді перебивається, скажімо, чернетками листа 
до петербурзької кузини, написаного на неймовірно еле-
гантному і вишуканому світському жаргоні. Не доводиться 
вже говорити про те, що толстовські щоденники — це, по 
суті, четвертий великий роман російського письменника, 
що безупинно писався понад шістдесят (!) років, роман- 
велет, що його смисловий обсяг цілком дорівнює, скажімо, 
такому досвідові людства як ядерна фізика...

І все ж таки настінне і навіть настирливе порівняння 
Толстого з Гомером (його «можна порівняти тільки з Го-
мером», — запевняв зокрема Анатоль Франс у своїй юві-
лейній «толстовській» лекції 1908 року в Сорбонні) має 
під собою певний грунт і не безвідповідальною історико- 
літературною гіперболою чи метафорою. Принаймні, це не 
просто метафора, а, сказати б, «автометафора»: сам Тол- 
стой порівнює свої романи з Гомером («без ложной скром-
ности — это как «Илиада»). І в ній, безперечно, є глибокий, 
може, навіть невичерпний зміст.

Не зайве було б заглянути в бездонні світоглядні бе-
зодні цієї метафори і ... бодай почасти повернути її в іс-
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торико-літературні поняття, спорядити її необхідною істо-
рико-порівняльною технікою. Адже невипадково Толстой 
уже в зрілому віці неймовірно швидко оволодів іонійським 
діалектом і ніби вустами припав до цього найпрозорішого 
першоджерела індоєвропейського світу, джерела, що, за 
його словами, «ламало» йому «зуби» своєю первозданною 
свіжістю, обвіювало його протягом з обширів і розлогів, 
уже назавжди залишених людством.

Толстой — читач Гомера, напевне, видобув у нього 
більше істин, аніж уся тогочасна класична філологія, що 
цілковито заступила цей «Іліон» світової культури своїми 
нескінченними риштуваннями-коментарями. Як ніхто в 
тогочасному світі він міг відчути могутнє дихання давньо-
грецького епосу, що в ньому змішалися воєдино, взаємо-
проникли одне в одне геть усі компоненти космосу — боги 
і люди, поцейбічне і трансцендентне, природне і соціаль-
не, злочин і кара, життя і смерть. Адже ця грандіозна 
круговерть «війни» і «миру» продовжується і у великому 
романі Толстого, «перекладена» іншим жанровим шиф-
ром, на «мову» іншого часу, іншого простору.

Гомер — поет першоелементів і першостихій світу, 
які, творячи його, ніби проливаються і протікають одне 
в одне. У нього слово «Софія» («мудрість»), що впродовж 
подальших тисячоліть стане неймовірно витонченою мі-
фологемою, ще означає просто ремісниче вміння, а «пне-
вма» («дихання») семантично дорівнює «псіхе» (душі). Але 
ж Толстой, цей найбільший і найвиразніший майстер 
«зривання всіх і всіляких масок» (Ленін), робить щось ди-
вовижне схоже, повертаючи явищу його першосутність, 
зриваючи з сучасного, переускладненого, підфарбовано-
го і загримованого світу всі його лицедійські соціальні  
«маски» (класичний приклад — грандіозна демістифіка-
ція Наполеона у «Війні і мирі», зведення його у якийсь 
нульовий, біляпародійний вимір). Гомерові боги жорстоко 
карають людський «гюбріс» («гординю») — у толстовсько-
му ж світі — всі надмірні амбіції теж закінчуються ката-
строфою, «крахом еготизму, як у його ницих формах (Елен 
і Анатоль Курагіни), так і в піднесеній (Андрій Волконсь- 
кий)» (В. Ф. Асмус).
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На тлі гомерівських уподобань, алюзій і аналогів Тол- 
стого особливо виразно постає дистанція між ним і тими 
мислителями, що їх дещо необережно визначають як його 
попередників чи навіть однодумців. Так, релігійна філосо-
фія П. Я. Чаадаєва, безперечно, передувала «толстовству» 
за своєю ностальгією за надособистим, родовим, колектив-
ним, зовсім по-толстовському парадоксально поєднаною із 
специфічним особистісним, ба навіть індивідуалістичним 
пафосом, з намаганням самому, «наодинці», без будь-якої 
допомоги осмислити першоумови людського існування» 
Водночас Чаадаев просто-таки ненавидів Гомера, нази-
вав його «різником» (шо викликало доволі енергійний 
протест з боку Пушкіна) — він був для нього уособленням 
дохристиянського, поганського «хаосу».

Толстой з його багатомірним, «неевклідовим» уявлен-
ням про людину і світ був космічно далеким від такого 
догматизму, від збіднених, однолінійних, надміру ідео-
логізованих моделей буття. Він час од часу влаштовував 
грандіозні публіцистичні сеанси безприкладної нетерпи-
мості, доводячи, скажімо, що «Борис Годунов» — «слаб-
ка річ», спровокована посиленим читанням Шекспіра, а 
трагедії самого Шекспіра — поспіль графоманство, «театр 
абсурду». Проте всі ці ескапади — похідне не від догми, 
а від антидогми, від первісного, справді гомерівського 
вирування сил і бажань, унаслідок якого Толстому було 
тісно рішуче в усіх, навіть найбільших, найпросторіших 
залах палацу світової культури. Він називав Бодлерові 
вірші «безглуздими» зовсім не тому, що не розумів їх чи 
не приймав ту понуру поезію смерті, що нею вони нали-
ті по вінця (такої поезії, зрештою, ще глибшої і трагічні-
шої, досить і у Толстого: смерть — одна із найболючіших 
та «найчастотніших» його тем, «чорне сонце» його всес-
віту), а тому що не приймав, сказати б, світоглядної мо-
нотонії французького поета, його одержимості та засліп-
леності одним аспектом світу і його нехтування іншими.  
Толстой — поет антикордонів, антиграниць, проходжен-
ня, протікання і проростання однієї ділянки буття в іншу. 
В імператорах він знаходив смішне і дріб’язкове, в солда-
ті і селянині — такі багатющі «онтологічні» ресурси, що 
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їх цілком вистачило б для створення нової цивілізації. 
У житті у нього завжди, мов змія в житі, дрімає смерть, 
смерть же у нього «вагітна» життям, відкриває двері в нові 
світи, на «нові неосяжні, світлі горизонти» («Севастополь 
у серпні 1855 року»). Саме тому він і відкидав чи не всі 
естетичні «конвенції», мистецькі умовності Нового часу 
(скажімо, найбільш вишукані метри або надміру суб’єк-
тизовані форми художньої оповіді): йому видавалося (і 
часто не без підстав), шо вони, внаслідок своєї специфіч-
ної крихкості і переускладненості, не в змозі віддати ті 
чи інші першоістини у всьому їхньому обсязі, витримати 
їхній колосальний смисловий тягар, їхню грандіозну про-
стоту, що нею іноді пройти набагато важче, аніж украй 
заплутаними світоглядними лабіринтами, прогулянки в 
яких так полюбляє західна культура, починаючи з доби 
романтизму.

Простота, багатша і дорожча від будь-якої складності, 
простота, яка пропускає крізь свої загадкові фільтри весь 
позірний хаос світу, всю його умовну строкатість і розво-
дить його громокиплячий гераклітівський потік кількома 
чи кільканадцятьма прозорими «ціннісними» річищами 
(добро — зло, війна — мир, солідарність — усобиці і т. 
п.), — ось основа толстовського феномену, яка своїм етич-
ним та естетичним корінним западає та проростає саме в 
давній епос, у найглибші шари художньої архаїки, того 
давнього мистецтва, що його Шіллер назвав «наївним» 
(хоч воно, зрозуміло, зовсім не наївне), мистецтва об’єк-
тивного, незамутненого надмірною рефлексією погляду 
на світ. Тут Толстой не просто «читає» Гомера — тут він 
«відчитує» його найбільші таїни, тепер уже призабутий 
спосіб творення епічної — елементарної і водночас ціліс-
ної та стереоскопічної — картини світу, в якій не пропадає 
жодна його крапля чи крихта.

Отож, для розуміння, скажімо, епізоду переходу фран-
цузьких військ через Німан, майже галюцинаторного в 
своїй переконливості, славнозвісний «список кораблів» в 
«Іліаді» дасть, здається, не менше, аніж штудії над безпо-
середніми джерелами цього епізоду. Толстой, як і Гомер, 
«просто» не залишає поза своєю увагою жодного мікро- 
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кадру цієї макроподи, «просто» художньо закріплює увесь 
її час і простір.

Уже росіїський середньовічний книжник Єпіфаній 
Премудрий, напевне, втомившись од свого нескінченного 
передбарочного «плетения словес», жадав «простоты без 
пестроты». Треба було півтисячоліття однієї з найбагат-
ших та найрозвиненіших літературних культур світу, щоб 
така «простота» нарешті визріла в яснополянських, зовні 
таких прозорих художніх колбах і ретортах, щоб вона ста-
ла очевидною і водночас незбагненною реальністю. Разом 
з тим не слід забувати і про всесвітній контекст цієї «алхі-
мії», про те, що на неї працювало безліч інших літератур-
них традицій, десятки національних красних письменств. 
Можна говорити про «подвійну експозицію» толстовської 
простоти, в якій, взаємонакладаючись, просвічують усі 
способи до-толстовського письма, починаючи з найдавні-
ших. Можна говорити також про «археологічні шари» всіх 
попередніх літературних епох, що відклалися у підмурів-
ку «російської «Іліади». Тут треноване око без особливих 
зусиль угледить і чорнофігурний живопис власне «Іліа-
ди», яскріння її первісних і навдивовижу точних кольорів, 
над якими ламав голову ще О. М. Веселовський, різку і 
парадоксальну графіку її композиції, яка відважно нама-
гається віддати геть усі події, що розгортаються на березі 
Скамандра...

Ми ще до кінця не осягнули всю міць і силу історич-
ної чи навіть історіософської інтуіції російських письмен-
ників, що подумки проникали в найвіддаленіший від 
сучасника міфоплетичний простір, зокрема, в найглибші 
поклади грецької міфодумки. Так, Пушкін блискавично 
осягнув світоглядні глибини міфа про Актеона, предста-
вивши останього як свого роду Фауста від доантичної ар-
хаїки (Див. про це в статті «Пушкін-культуролог» // 
Всесвіт. — 1974. — № 6). Слідом за ним Достоєвськнй — 
задовго до відповідних археологічних відкриттів — спро-
бував віддати таємничі «острівні» витоки античної циві-
лізації (середземноморський першосвіт у «Сні смішної 
людини»). І нарешті Толстой повторив гомерівську пое-
тику, проспівавши повноту буття у тій самій розміреній 
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і гранично впорядкованій тональності, що вперше пролу-
нала на малоазійському узбережжі (гіпотетичній батьків-
щині гіпотетичного Гомера)...

Мікеланджело, що ніби запрограмував усю збурену ес-
тетику Нового часу, її неспокій і тривогу, якось визначив 
свою працю скульптора як відсікання «усього зайвого» від 
брили мармуру. Толстой же брав «шматок життя» (Ф. Со-
логуб) і перетворював та віддавав його у знаках мис- 
тецтва, по-гомерівськи не гребуючи жодною його крих-
тою. Тут вочевидь постає щось набагато важливіше, аніж 
випадковий історико-літературний збіг. Зрештою, це на-
певне, і не збіг, а закономірність, якщо Толстой ще дити-
ною вповні оцінив те, що «князь Іван Іванич» (персонаж 
«Дитинства», що, безперечно, має свого реального прото-
типа») «мав блискучі знання в міфології і з користю ви-
вчав у французьких перекладах давні пам’ятники епіч-
ної поезії». Так згадане уподібнення Толстого Гомеру, 
сказати б, розметафоризується і поволі одягається доброю 
історико-літературною плоттю. Зрозуміло, що цей мікро-
факт — лише камінчик у тій фактологічній піраміді, яку 
належить вибудувати на підвалинах цього уподібнення, 
що, як бачимо, зачіпає найважливіші вузли толстовського 
«сцепления слов» (так письменник називав свою прозу).

У зв’язку з цим не зайве звернути увагу і на особливе 
місце притчі у толстовському макроконтексті. Безпереч-
но, вона, зважаючи на її прадавню жанрову пам’ять, теж 
засвідчує письменницький спуск на самісіньке дно того 
глибочезного «колодязя», що ним є історія жанрів і історія 
літератури взагалі, повернення художньої оповіді до своїх 
першовитоків. «Наприкінці 19 ст. і 20 ст. ряд письменни-
ків бачать в економності і змістовності притчі можливість 
подолання формальної ваговитості пізньобуржуазної лі-
тератури; спробу підкорити прозу законам притчі зробив 
наприкінці життя Л. М. Толстой» (С. С. Аверінцев). Проте 
толстовська притча — не лише негативна жанрова реак-
ція на переускладнений літературний інструментарій су-
часності. Не слід забувати також, що притча — це ніби 
«рибка-лоцман» епосів-велетів, їхній скромний, проте ти-
сячолітній супровід. Її містка мудрість розгорталася саме 
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на розлогому тлі епосу, була ніби його найелементарні-
шим алфавітом, — його, сказати б, «скорописом».

Макроепос і мікроепос — це ніби дві стулки одних і тих 
же дверей, що відкривалися у світ одних і тих же проб- 
лем — тільки по різному. Отож, зрозуміло, що мікроепос 
Толстого (від «Нової азбуки» і «Руських книг для читан-
ня» до пізніх оповідань-парабол) міг постати лише в зоні 
його великого епосу як скорочена і спрощена проекція 
останнього, як його усічена жанрова тінь. Зрозуміло, що 
«Кавказький бранець» — це переклад іншою жанровою 
мовою — тверезою й непатетичною — усієї кавказької те-
матики, нагромадженої російською літературою від пуш-
кінського «Бранця» до толстовськнх же «Козаків», тема-
тики, необхідно романтизованої й ідеалізованої. Це був, 
так би мовити, відпочинок Гомера від троянської війни і 
тематики з її надмірною патетикою, спроба віднайти еле-
ментарніші виміри світу, що за своїм внутрішнім змістом 
не поступаються зовні складнішим і розвиненішим.

Парадоксальна діалектика простого і непростого, 
складного і нескладного у Толстого не тільки очевидна і, 
водночас, ще настільки не досліджена, що її майбутньому 
її цілком вистачить для глибшого розуміння не лише тол- 
стовського, а й світового творчого процесу. Її методичне 
і тим більше методологічне осмислення можливо дозво-
лить нарешті осягнути невпинне і загадкове коливання 
жанрового маятника літератури, скажімо, від епопеї до 
приказки і навпаки, допоможе зрозуміти зміщення літе-
ратурної матерії то в бік ускладненого письма, то назу-
стріч художницькому бажанню:

...впасть, как в ересь,
в неслыханную простоту.
                         Б. Пастернак

На часі постає завдання шонайгрунтовніше розгляну-
ти всю своєрідність толстовської поетики, яка ніби хита-
ється між психологічними глибинами його великих ро-
манів і елементарністю його «фольклоризованих» текстів 
типу «Наймит Омелян і порожній барабан», поетики, яка 
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унікальним чином провисає між початком і зенітом істо-
рико-літературного розвитку людства. На жаль, така різ-
нонаправленість спадщини Толстого, по суті, ще не стала 
предметом системної чи бодай систематичної уваги з боку 
літературознавців. Разом з тим в атмосфері сучасних лі-
тературних пошуків, у яких химерно поєднується «наїв-
не» (знов пригадаємо шіллерівську антитезу — «наївного» 
і «сентиментального» мистецтва), фольклорний «примі-
тив» — з технікою сучасного мислення (пригадаємо хоча 
б латиноамериканський роман), уже сама правильна по-
становка толстовської проблеми значною мірою проясни-
ла б усі темноти й загадки цього процесу. Таким чином, 
гомерівський ключ до Толстого відкриває цілу низку іс-
торико-літературних та теоретико-літературних проблем, 
що мають принципове значення для розуміння не лише 
толстовського феномену...

Але особливий інтерес становить подальше розгортан-
ня цього уподібнення, згаданої толстовської «автомета-
фори». Справді, в спадщині великого романіста не лише 
літературознавче, а й просто чуйне читацьке вухо без 
особливих зусиль впізнає відлуння ідей, фабул і просто 
періодів Руссо, Стерна, Бальзака, Стендаля, Флобера і т. 
д. — аж до загалом пересічного натураліста Вільгельма 
фон Поленца, молодшого сучасника Толстого. При бажан-
ні можна нарахувати ще кілька десятків гучних і кілька 
сот маловідомих письменницьких імен, які не обминули 
толстовську робітню і залишили свій слід бодай у кількох 
толстовських рядках (так, вплив ірраціональної філософії 
війни, викладеної філософствуючим публіцистом Жозе-
фом де Местром у його «Санктпетербурзьких вечорах», на 
відповідні міркування й спостереження у «Війні і мирі» — 
серйозна і водночас малодосліджена історико-літератур-
на та історико-філософська проблема).

Словом, романи Толстого — це не лише «Іліада» а й 
«Сентиментальна мандрівка» його улюбленця Стерна, і 
«Сповідь» Руссо, то медальйон з його зображенням юнак 
Толстой носив замість натільного хреста, і «Пермський 
монастир» (Толстой надзвичайно високо цінив стенда-
лівське батальне письмо і казав, то без нього не було б 
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бородінської битви у «Війні і мирі») і т. д. Так, згадані лі-
тературно-археологічні шари, що з них складається спад-
щина Толстого, розпочинаються з давніх епосів, а далі — з 
дивовижною періодичністю і послідовністю — доходять до 
сучасності (скажімо, аж до Мопасана, якого Толстой пе-
рекладав особисто), ніби дублюють усю історію світового 
письменництва, повторюючи їі ритми, її регулярність.

Звичайно, будь-який художній текст, навіть пересіч-
ний, містить у собі — у згорнутому, ущільненому вигля-
ді — всю суму тих літературних традицій, що на них він 
спирається чи, навпаки, відштовхується від них. Але в 
Толстого сума цих традицій, історико-літературних «до-
данків» від Гомера до якої-небудь Берти Зутнер, дорів-
нює... всій історії світової літератури! Його доробок своїм 
корінням вростає в ії доєвропейський епос, у найдавніші 
та найглибші міфологеми, що залягли в найнижчих ша-
рах фольклорно-міфологічних масивів, а верхівкою торка-
ється до сучасної йому «біжучої» літератури, за якою він 
пильно стежив до останніх тижнів свого життя.

Покійний Андре Мальро, великий шанувальник Тол- 
стого, мріяв про «уявний музей» образотворчих мистецтв від 
палеолітичних «венер» до Пікассо й Бранкузі. Толстовсь- 
ка ж спадщина — це цілком реальний «музей» красного 
письменства від його величного і загадкового міфопоетич-
ного белькотіння до поточної белетристики, «музей», що 
в ньому представлені рішуче всі літературні засоби (аж 
до «потоку свідомості» і «внутрішнього монологу» в «Іс-
торії вчорашнього дня», створеній майже на сорок років 
(!) раніше, аніж відповідні спроби Джойсового пророка 
Е. Дюжардена), вся літературна старовина і новизна, вся 
summa literaria світової культури...

Щось схоже намагався зробити Джеймс Джойс в «Уліс-
сі», мобілізувавши для цього всю свою величезну бібліотеч-
ну культуру (скажімо, у сцені пологів він послідовно подає 
геть усю мовну шкалу людської історії — від первісного 
крику, від моторошного дознакового жеботіння і далі че-
рез середньоанглійську до респектабельного вікторіансь- 
кого жаргону). Проте якщо «Улісс» — це саме музей і біб- 
ліотека, що оголосили безнадійну війну довколишньо-
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му «хаосові» (власне, живому життю), намагаючись його 
приборкати з допомогою так званого «міфічного методу» 
(Т. С. Еліот про естетику Джойса), з допомогою особливим 
чином міфологізованої літературної інженерії, то тол- 
стовський художній універсум зберігає попередні тради-
ції приблизно так само, як живий організм містить свій 
генотип, свою кількість і якість нуклеїнової кислоти, свої 
хромосомні комбінації: історія літератури, її прапам’ять 
і пам’ять гут існують у вигляді не змертвілих, художньо 
зціпенілих, спаралізованих форм і конструкцій, не довже-
лезної історико-літературної номенклатури, яка вочевидь 
засвідчує багатство авторової бібліотеки, а саме як живе 
життя, що вибухає всіма своїми кольорами і звуками... До 
Джойса та чи інша реалія буття надходила крізь філь-
три словника та енциклопедії. Толстой, як ми перекона-
лися, зовсім не гребував тим і тим, але сигнали з навко-
лишнього світу надходили до нього не лише з допомогою 
різного роду акустики й оптики цивілізації, але й безпо-
середньо, серед того таємничого «парового, нещодавно зо-
раного поля», на якому розпочинається містерія-фабула 
«Хаджі-Мурата»...

Та очевидна обставина, що в доробку Толстого пружи-
ною згорнута вся світова література, з необхідністю веде 
нас до одного малопоміченого історико-літературного па-
радоксу.

Нещодавно в нашій історико-літературній науці мала 
місце досить гостра дискусія навколо питання про шлях 
розвитку російської літератури на тлі західного літератур-
ного поступу, позначеного такими велетенськими віхами, 
як Відродження з його «ренесансним реалізмом» — баро-
ко — просвітництво — сентименталізм — романтизм — 
реалізм. Деякі наші дослідники вкрай механічно і, ска-
зали б ми, легковажно переносять ці віхи на ті шляхи, 
що ними пройшла російська література післяпетровської 
епохи. Внаслідок цього вони перетворюють її історію на 
свого роду дзеркало західноєвропейського літературного 
процесу, яке слухняно відбиває всі світлотіні, всі порухи 
і пориви останнього, всі його дійства. Так, грандіозне і 
напрочуд своєрідне явище Тредьяковського — Ломоносо-
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ва — Сумарокова — Державіна ставало байдужим, ідео-
логічно й естетично малосамостійним сколком із західного 
класицизму, ще майже не прочитаний Карамзін — епіго-
ном сентименталізму і т. д. Зрозуміло, що історико-літе-
ратурна конкретика вступила в боротьбу зі схемою, цим 
пізнім відлунням «західництва». Виявилося, що при ба-
жанні у Державіна можна віднайти ті художні елементи, 
що розтеклися кількома століттями європейського класи-
цизму — просвітництва — сентименталізму — романтиз-
му і навіть реалізму! Так понятійні обручі, накинуті на 
живе дерево літератури, буквально затріщали під натис-
ком її живої речовини. Виявляється, що, скажімо, росій-
ський сентименталізм — надто гнучке і пістряве явище, 
щоб бути всього-навсього дублікатом західного, що у ро-
сійському «класицизму» безліч рис, аніскільки не схожих, 
приміром, на поезію і нормативи Буало, на театр Расі-
на — Корнеля.

Отож, В. В. Кожинов, грунтуючись на цих незапереч-
них фактах, оголосив війну згаданій схемі. Проте на яко-
мусь етапі воєнних дій він загадковим чином підпав під її 
вплив, що його дослідник сам визначив як згубний. В. В. 
Кожинов досить-таки механічно перемінив знаки і вели-
чини цієї схеми, оголосивши російське XVIII століття «ві-
тчизняним ренесансом», добу зрілого Пушкіна — «рене- 
сансним реалізмом», молодого Достоєвського — «сентимен-
талістом», Тютчева і К. Леонтьєва — найбільш автентич-
ними російськими відповідниками західного романтизму 
...(Див. Кожинов В. В. О принципах истории литературы 
(методологические заметки) // Контекст. — 1972. — 
М.: Наука, 1973. — С. 276–302). Це дуже оригінально, але 
й дуже неточно. Дослідник розпочав з вірної і переконли-
вої першотези, але закінчив помилкою.

Справді, придивимося уважніше — саме на західно- 
європейському тлі, в «подвійній експозиції» російсько-за-
хідноєвропейських літературних зразків — скажімо, до 
редакції некрасовського «Современника» середини 1850- х 
років. Тут під одним дахом та під однією обкладинкою зу-
стрічаються А. Фет, А. Майков, О. Дружинін», з одного боку, 
і їх абсолютні антиподи М. Чернишевський, М. Добро- 



Світові контексти ТОЛСТОГО   ◀ 365

любов, М. Некрасов, з другого. Чи можна собі уявити по-
дібний парадокс в західній літературі? Скажімо, редакцію 
паризького часопису, в якій мирно гомонять (принаймні 
до певного часу) поруч радикальний гуманіст-просвітник 
Руссо і ... щонайлютіший ворог радикальної фрази і тим 
бильше дії Флобєр? М. Чернишевський відчував себе ніби 
сучасником Лесінга з його пафосом педагогічної, просвіт-
ницької лінії літератури й театру, тоді як його тимчасовий 
колега по «Современнику» О. Дружинін понад усе нена-
видів, за його словами, саме «дидактиків», твердячи, шо 
«вони не виставили жодного великого імені» (серед них 
він називав, зокрема, Гейне, Жорж Сайд і Гюго...).

Додамо, що на обрії цієї редакції-парадоксу 1855 року 
з’явився і молодий Толстой. І найцікавіше те, що він вод-
ночас хвалив Чернишевського (і не тільки тому, що той був 
«дуже милий», а й тому, що критик-різночинець вважав, 
що «в мистецтві потрібна ідея» — із щоденникових запи-
сів), прислухався до проповіді «чистого мистецтва» в гурт-
ку О. Дружиніна (її відлуння чути в чудовій повісті «Аль-
берт»), вдивлявся в серединну позицію і. С. Тургенева...

Безперечно, що все це не еклектизм, а щось інше, сут-
тєвіше і глибше. Деякі історики літератури іноді пере-
творюють російських письменників, з дозволу сказати, 
на таких собі імпортерів західної літературної продукції, 
які спокійнісінько споживали собі французькі, німецькі 
та англійські товари під назвою «класицизм», «сентимен-
талізм», «романтизм» і т. ін., лише міняючи іноземні ети-
кетки на вітчизняні. В пушкінську епоху барвистий, біля- 
бароковий світ Ломоносова-поета вважали епігонським 
дублетом «забутих німецьких віршописців» (див. про це 
в статті Пушкіна «Олександр Радіщев»), а театр Сумаро-
кова з його віртуозною сценічною технікою і блискучим 
монологом, розпеченими надлюдськими пристрастями 
забули взагалі — як «карикатуру» французького..

Насправді ж російський письменник петербурзько-імпе- 
раторської доби — явище абсолютно своєрідне і не лише 
завдяки своїй обдарованості Адже внаслідок петровських 
реформ перед ним ніби розгорнувся геть увесь простір, усі 
обрії європейської культури, від її античних витоків до 
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сучасності, всі її грандіозні ландшафти Він отримав мож-
ливість брати і зводити докупи різночасові здобутки цієї 
культури, об’єднувати їх у нову, напружену цілісність, не-
бачену навіть на Заході, який жив за своєю лінійною хро-
нологією. Російські письменники від Тредьяковського, що 
синтезував у своєму світогляді й доробку добрий десяток 
естетичних і філософських концепцій, вироблених Євро-
пою упродовж різних етапів свого духовного розвитку, до 
Толстого, який зробив, по суті, те саме — тільки, зрозуміло, 
в інших, значно більших, масштабах — саме об’єднували 
й перетворювали різночасові начала й стихії західної літе-
ратури в якісно нову художню матерію.

Саме тому у Толстого і «сусідять», не заважаючи, а, на-
впаки, допомагаючи один одному, Гомер і Мопасан, Стерн 
і Стендаль, а також сотні інших різночасових феноменів 
європейського духа. Великий російський письменник ви-
добуває з цього досі небаченого співробітництва геніїв 
небачений художній ефект, очевидно, неможливий в ме-
жах самої західної культури, яка не могла так невимуше-
но і з таким успіхом поєднувати те, що належало різним 
епохам, — напевне, саме тому, що воно належало різним 
епохам! Тут Толстого можна порівняти лише з Пушкіним, 
який з тією ж енергією і сміливістю історію («діахронію») 
західної культури перетворював на щось «синхронне» (од-
начасове). Адже в Пушкіні напруженим життям живуть 
зовні зовсім несхожі естетики — від класицизму до зріло-
го реалізму, — які не лише не витісняють, а взаємодопов-
нюють одна одну... Скажімо, «болдінська Осінь» об’єднує 
стільки «поетик» і «методів», що їх вистачило б на добре 
століття якоїсь однієї національної літератури, час якої 
був би розчислений за більш спокійним календарем...

Покійний англійський історик Арнолд Тойнбі, вивчаю-
чи контакти поміж різними цивілізаціями, дійшов виснов-
ку, що вони посилають одна одній «виклики» (challenge), на 
які рано чи пізно надходить відповідь (response). Можли-
во, що це не більш, аніж ефектна метафора, але вона доз-
воляє доволі переконливо відтворити специфіку російсь- 
кої післяпетровської літератури, яка на західні «виклики» 
дала серію блискучих і блискавичних «відповідей», яка 
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щедро наповнювала імпортні міхи власним духовним ви-
ном, західні ідеї, жанри і т. п. — власним змістом.

Цю метафору можна перенести і в слов’янський кон-
текст російської культури, що допоможе глибше осягнути 
всю її своєрідність. Так, історикам науки, зокрема фізи-
ки і математики, давно вже слід звернути увагу на суво-
ру послідовність і неповторність тих «відповідей», що їх 
слов’янство дало на «виклики» Заходу у фізико-матема-
тичній царині. У середині ХVШ століття, у розпалі надмі-
ру спрощеного, механістичного уявлення про світ хорват 
Бошкович висловлював кілька щонайпарадоксальніших 
атомістичних ідей. Як виявилося майже два століття пото-
му, це була чи не єдина інтуїція XVIII століття, яка цілком 
увійшла в ядерну фізику (Див. про свідчення В. І. Вер-
надського, що називав Бошковича «великим мислите-
лем» в його «Избранных сочинениях» (Т. 1. — М.: Из-во  
АН СССР, 1954. — С. 12. 296)). На евклідову геометрію, 
яка тисячоліття трималася на Заході, слов’янство «відпові-
ло» неевклідовою геометрією Лобачевського, парадоксаль-
ними моделями простору, виробленими Шевченковим то-
варишем, загадковим Миколою Гулаком у його трагічно 
забутій «геометрії чотирьох вимірів» (1877 р ) і т. п.

Так само вся математична і філософська творчість Гене 
Вроньського, геніального польського мислителя першої 
половини минулого століття, перед пам’яттю якого так 
шанобливо схиляється сучасна наука, особливо її найно-
віші напрямки, також була нескінченною «відповіддю»- 
полемікою, що в ній рішуче проблематизувалися, безу-
пинно бралися під сумнів чи не всі духовні цінності й орі-
єнтири тогочасної Європи, у першу чергу той самозакоха-
ний індивідуалізм, що по Великій французькій революції 
став основою західного соціального та інтелектуального 
життя.

Отож, чи не було явище Толстого, що в ньому водночас, 
як казали староруські книжники, «нераздельно и несли-
янно» вирували вся європейська культура і нескінченні 
претензії та корективи до неї, подібною, тільки набагато 
голоснішою, ба навіть громоподібною «відповіддю»? Неви-
падково ж до неї прислухалася вся Європа від королів до 



368 ▶   Світові контексти ТОЛСТОГО

трамвайних кондукторів. Томас Манн навіть запевняв, 
що якби Толстой дожив до 1914 року, то світ, за яким сте-
жила надзірка зіниця Ясної Поляни, не ризикнув би роз-
почати війну-гекатомбу...

Зрозуміло, що це перебільшення, але за ним — нечува-
ний резонанс толстовського голосу в усіх куточках плане-
ти, в усіх її палацах і хижах. Нам тепер важко уявити всю 
силу цього резонансу, всю широчінь амплітуди «адресан-
тів» Толстого, ту епістолярну Ніагару, що десятиріччями 
спадала на Ясну Поляну, стікаючись з усіх кінців земної 
кулі. Пригадаємо лише хрестоматійний епізод в біографії 
Ромена Роллана. Юний і вкрай; несміливий провінціал 
потрапив у Париж і там, оглушений гримотінням «світо-
вого міста», загубившись у його електрифікованих хащах, 
написав на своїй мансарді відчайдушного листа з адресою 
«Росія. Графу Льву Толстому» і моментально отримав від-
повідь, що розпочиналася зі слів: «Дорогий брате…».

Такі листи — а Толстой їх написав безліч — тоді сприй-
малися, мов сигнали з якогось іншого виміру, мов далеке, 
але невпинне калатання дзвону, що кликав до братерства 
в ядучій атмосфері повсюдного небратерства, нескінчен-
них людських чвар і усобиць, відчуження, розлитого бур-
жуазною Європою по всій планеті.

В одній фантастичній новелі А. К. Дойла один ексцен-
тричний вчений виявив, що земля — жива істота, торк-
нувся її найболючішого нерва і вона закричала всіма свої-
ми кратерами («Коли земля закричала»). Толстой схожим 
чином наштовхнувся на якийсь надчутливіший та найде-
лікатніший нерв світової культури і від дотику його пера 
вона заволала на міріади різних голосів... Що ж це був за 
дотик?

Ми вже говорили про багатошарову, багатоскладову 
художню «техніку» Толстого, про одночасове об’єднання 
різночасових художніх та ідеологічних смислів — від дав-
нини до найзлободеннішої сучасності — в його творчості. 
Тепер слід звернути увагу і на їх спільний знаменник, на 
те першоначало, яке їх визбирує і вистроює. Саме тут, га-
даємо, і залягає основа того толстовського резонансу, що 
струснув планету...
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Хаджі-Мурат» — це чудо оповідного мистецтва, в яке 
можна повірити тільки тому, що воно існує, обрамлене, 
«замкнуте» в чарівну «рослинну» мікроновелу, в центрі 
якої квітне всіма барвами свого скромного життя «чудо-
вий, малиновий, у повному цвіту реп’ях того сорту, який у 
нас зветься «татарином». Оповідач порушив його онтоло-
гічний сон, «зліз у канаву, зігнав волохатого джмеля, що, 
вп’явшись у середину квітки, солодко й мляво заснув там, 
і почав зривати квітку». Реп’ях завзято бореться за своє 
життя... «Яка дивовижна енергія й сила життя, « — поду-
мав я, згадуючи, як важко мені було відривати квітку. — 
Як завзято вона боронила і дорого продала своє життя». 
Далі йдеться про непомітну трагедію і непомітну велич 
іншого реп’яха: «Видно було, що весь кущик був переїха-
ний колесом і вже після того випростався і тому стояв бо-
ком, але все-таки стояв. Немовби вирвали в нього шматок 
тіла, повивертали нутрощі, відірвали руку, викололи око. 
Проте він стоїть і не піддається людині, яка знищила всіх 
його братів навколо нього. «Яка енергія! — подумав я. — 
Все подолала людина мільйон трав знищила, а цей усе 
не здається». А далі стишеним органом звучить трагічна 
музика людського життя, життя людського двійника цьо-
го будяка...

Економний у вживанні іноземних слів, Толстой, од-
нак, тут ужив давнє слово «енергія» («енергейя» — без-
перестанна творчість і напружена життєдіяльність). Тут 
письменник висловився різкіше, аніж у своїх найрізкіших 
трактатах.

Читаючи «Іліаду», Толстой, напевне, звернув увагу на 
славнозвісне уподібнення людського роду листю, що об-
літає з дерев, уподібнення, з якого розпочала своє кіль-
катисячолітнє буття рослинна метафорика, що її так 
полюбляє світова поезія. Для останньої рослина давно 
вже — еталон життя, його особлива космічна міра. Реп’ях 
із «Хаджі-Мурата» — ніби зеніт цієї метафори, її рекордна 
художня висота (зрештою, Толстой набирав її уже в опо-
віданні «Три смерті», де центральною стулкою цього ге-
ніального «триптиху смертей» є смерть дерева). І не тільки 
тому, що він — головний герой цієї чудесної «ботанічної» 
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сонатини з її «червоними, білими, рожевими, духмяними, 
пухнастими кашками», «зухвалими стокротками», «жов-
тою свіринкою зі своїм медовим запахом» і т. ін. І не тому, 
що він — головний герой прологу до повісті. «Розчавлений 
реп’ях серед зораного поля», що нагадав оповідачеві геро-
їчну смерть кавказького завзятця, — це, сказати б, першо-
образ Толстого, основна «структурна величина» його спад-
щини, найголовніша одиниця виміру всієї толстовської 
творчості. Адже вся вона — від перших, ще незграбних 
щоденникових записів («від ранніх сплесків образної дум-
ки» — М. Арденс (Апостолов) про толстовський щоденник 
1847 р.) до передсмертного астапівського марення, в яко-
му миготіли якісь загадкові образи, зринали уламки вір-
шованих рядків, — це розповідь про той самий будяк, що 
його історичне життя вириває з корінням, крає і шматує, 
а він усе ж таки росте і росте...

На ньому можуть бути «коричневий, з тонким срібним 
галуном на комірі, бешмет» Хаджі-Мурата, драна селянсь- 
ка керея («Хазяїн і наймит»), імператорська корона («За-
писки Федора Кузьмича»), полковницькі еполети Андрія 
Волконського, дивакуватий на полі бою «цивільний» одіж 
П’єра Безухова, але від цього його жива «рослинна» сут-
ність, його «енергейя» не підупадає, не зменшується.

Літературознавець Л. П. Гроссман якось простодушно 
запропонував написати історію костюмів» Пушкіна — на 
часі вже створити історію костюмів толстовських героїв, 
власне, змалювати їхню нескінченну війну з соціальною 
семантикою своєї одежі, їхні драматичні спроби скинути 
з себе цей становий знак і надягти щось простіше та зруч-
ніше (починаючи з оленінського козацького маскараду — 
«Козаки»).

В останні десятиріччя вчені захопилися так званими 
«опозиціями» — виявленням у тексті його фундаменталь-
них протиставлень (скажімо, «верху» та «низу»). Отож, 
Толстой протягом усього свого життя розробляв одну, але 
сказати б, генеральну опозицію — «будяка» і «зораного 
поля» цивілізації, «дивовижної енергії й сили життя» і 
псевдожиття, неправедних, паразитарних способів соці-
ального існування; існування відчуженого і невідчужено-
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го, словом, опозицію Життя і Смерті в усіх їхніх вимірах.
О. М. Горький якось напівжартома, напівв’їдливо за-

уважив, то геть уся проблематика Толстого зводиться до 
того, щоб «князю Нехлюдову добре жилося» у довколиш-
ньому світі, «влаштувати» його там «якнайзручніше».. Але 
й до цієї метафори можна поставитися всерйоз...

Російська література від Фонвізіна до Маяковського 
полюбляла різко семантизований антропонім (скажімо, 
Простакови або Побєдононіков), цей мікрообраз, мікромо-
дель героєвого характеру. Подібний антропонім у Пушкі-
на або Достоєвського тема, варта спеціального (на жаль, 
ще на написаного) дослідження. Толстой не був винятком 
з цього ряду. За допомогою Даля звернімо увагу в антро-
понімі «Нехлюдов» на те, що після В фон Гумбольдта і По-
тебні почали називати «внутрішньою формою слова»:

Нехлюдок (діалект.) — архаїзм: «нескладна, незграбна 
людина».

Хдуда (діалект.) — недуга, хворість.
Хлюда — шахрай, облудник, шулер.
Отже, «Нехлюдов» — це, по-перше, антропонімічне 

дзеркало молодого Толстого, незграбного, вайлуватого, ба 
навіть вахлакуватого (див. десятки відповідних мемуар-
них свідчень), а, по-друге, лаконічний семантичний знак 
душевного і тілесного здоров’я (Пор. прізвище-антонім 
героя булгаковської п’єси «Біг», білогвардійського генера-
ла Хлудова, уособлення моральної і психічної недуги. Оче-
видна невипадковість цього прізвища на тлі багатих 
толстовських алюзій у творчості Булгакова). Цей ан-
тропонім по вінця налити життям, повнотою копальних 
і фізичних сил. Тоді чому б і не «влаштувати» його носія, 
письменникового двійника, «якнайзручніше», не знайти 
добрий контекст них сил, їх справді удатне застосуван-
ня? Нехлюдов, толстовський герой-номад, що півстоліт-
тя кочував його творами, подібно до патетичного будяка 
із «Хаджі-Мурата», теж «стоїть і не піддається», «усе не 
здається» тому, що шанувальник Толстого Д. Г. Лоуренс 
називав «антижиттям», усім відмінам і відмінкам відчу-
ження... На життєвому полі він завзято опирається усім 
«плугам» і «колесам» буржуазної цивилізації (пригадає-
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мо, що метафорика колеса — анпоширеніший образ від-
чуження в німецькій літературі від Фрідріха Шіллера 
до Германа Гессе). Таким чином, саме прізвище «Нехлю-
дов» — особливий художній знак найголовнішої теми То-
лстого, антропонімічна першонота його пісні пісень — про 
життєву, біологічну й духовну повноту.

У зв’язку з цим варто звернути увагу і на ім’я та пріз-
вище Платона Каратаева — цього носія абсолютного ду-
шевного здоров’я, прапороносця «миру» у знелюдненому, 
здичавілому антисвіті «війни» — соціально зниженого 
кутузовського двійника (подібність цих образів розгорта-
ється надзвичайно «структурно»: Кутузов і його невідомий 
солдат — це ніби сполучені посудини, наповнені однією і 
тією ж художньою та ідеологічною субстанцією, ніби один 
і той же герой, що перевдягається то в дірявий каптан, то 
в генеральсько-фельдмаршальський мундир). Платон — 
це ім’я давно вже відклалося в пам’яті світу як символ 
найглибшої мудрості. До того ж воно» означає «повний». 
Але найцікавіше те, що основа героєвого прізвища семан-
тично протікає в найглибші та найдавніші лексичні шари 
індоєвропейського ареалу: Кагеt по-хеттському означає 
«серцевина» (Про індоєвропейську долю цього слова див.: 
Иванов В. В. Семиотические исследования в СССР. — М.: 
Наука, 1975. — С. 15); затим це слово виказує себе, зокре-
ма, в старогрецькій мові (Кеration), де воно означає стру-
чок ріжкового дерева, насіння якого служило мірою ваги 
(звідси сучасне «карат»).

Чи варто говорити, шо каратаєвська мудрість, проста і 
легка, як першоелементи світу, є для Толстого його «сер-
цевиною», його «мірою», найвиразнішим та найочевидні-
шим виявом життєвої «повноти». На тлі неймовірно роз-
винутої антропонімічної техніки Толстого така смислова 
формула закладена в ім’я та прізвище героя, зрозуміло, не 
може дути випадковістю — вона невимушено збігається і, 
загальним змістом образу, з його, сказати б, програмою.

Отож, основний пафос Толстого — здорове життя, квіту-
ча спільнота-задруга усього непідробно живого — людей, 
рослин, тварин (пригадаємо одну із найсимпатичніших 
героїнь «Анни Кареніної» — левінську собаку Милку), бе-
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зупинний пеан органіці Він припадає своїм неймовірно 
чуйним вухом до всеплодющої матері-землі, прислухаєть-
ся до таємничого шемрання і шепотіння усіх її елевзінсь- 
ких містерій — від першого поруху плоду в утробі мате-
рі (незрівнянний художній календар вагітності Кіті) аж 
до «кдди» життя, до того неуникного, десятки разів ним 
простеженого переходу в ту країну, звідки, як сказано в 
меланхолійній староєгипетській «Пісні арфіста», «ніхто 
ніколи не повертався». Він чує:

И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

«Тайновндець плоті» (вислів Д. С. Мережковськоґо), він 
як ніхто у світовій літературі володіє мистецтвом, сказа-
ти б, абсолютної художньої анатомії, щонайточнішого пе-
рекладу із візуальної, наочної мови фізіології, тілесного 
началу на мову літератури (можна пригадати хоча б ди-
вовижну «фізіологію козака Марки» із його кавказького 
щоденника). Можливо, звідси й толстовський інтерес до 
кінематографа, зовні такий парадоксальний на тлі його 
лютої технофобії. «Кінематограф, — говорив письменник 
інтерв’юерам, — відкрив таємницю руху, а це вже вели-
ке». «Таємниця руху» всього живого, його усесвітній ритм 
і пульсація — ось найголовніше, найплодючіше поле  
художницьких інтересів Толстого, найбільший тематич-
ний полігон його романів. І посередині цього поля буяє 
«чудовий, малиновий, у повному цвіту реп’ях того сорту, 
який у нас зветься «татарином» і те саме дерево («ясен, 
чи там то»), що, відчувши перші удари Серьогіної сокири, 
«незвичайно затрепетало» макідкою», «зашепотіло» своїм 
«соковитим листям» («Три смерті»).

Проте постає питання: віднаходячи світовий контекст 
явища Толстого і вказуючи на згадане, таке напружене 
онтологічне підгрунтя цього явища — на його одержи-
мість життям як таким, — чи світоглядно не приписуємо 
ми Толстого до так званої «філософії життя», що розпочи-
нається десь із Ніцше в останній третині минулого сто-
ліття, а художньо — до ... натуралізму? Адже і в «філосо-
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фії життя», і в натуралізму (в редакції Золя) доволі було 
апології життя в його найелементарніших проявах, життя 
грубого, сильного, самоцінного і самодостатнього. Проте і 
тут і там виразно постає ніби двозначність них напрямків 
філософської і художньої думки, вимальовується постать 
спостерігача-інтелігента, який у тій чи іншій мірі по- 
естетському милується грою, кипінням, водограями і водо-
спадами життєвих стихій і який водночас відсторонений, 
відчужений від них. Проблему Ніцше та його далеких  
літературно-філософських нащадків з «імперської пала-
ти» красного письменства» (літературного придатку до геб- 
бельсівського відомства) можна бодай почасти вичерпа-
ти словами, шо їх песиміст Едуард Гартманн закинув ба- 
зельськиму професорові: його філософія — це екстаз дами- 
істерички перед м’язами циркового атлета на ймення 
«життя». Ніцше і Толстой — абсолютні антиподи у старо-
винному розумінні цього слона (жителі діаметрально про-
тилежних ділянок земної кулі, тут — жителі діаметраль- 
но протилежних ділянок земного буття). Їх можна стави-
ти поряд тільки для того, щоб рішуче розвести (шо свого 
часу спробував киянин Лев Шестов, автор книги «Добро у 
вченні графа Толстого і Ніцше», — Напевне, невдало, бо 
сам Толстой її автора назвав «перукарем»).

Недійсність і протиприродність такої паралелі пара-
доксально засвідчує ... новела Томаса Манна «Смерть у 
Венеції». Дослідники чомусь не помітили, що в основу її 
покладено — зрозуміло, в гранично перетвореній і заши-
фрованій формі — трагічний епілог толстовської біографії 
(«уход великого старца»). Напі вояж-напіввтеча «живого 
класика» Густава фон Ашенбаха до Венеції, де він, зреш-
тою, помирає у якомусь діонісійському шалі («оргіастич-
ному екстазі», за висловом автора), ніби переписаний з 
останньої сторінки цієї біографії (зрозуміло, так як її від-
читав Томас Манн, — про спосіб цього доволі містифіко-
ваного прочитання див. у його великому есе «Гете і Тол- 
стой»), Епізод, у якому йдеться про зіркі романістові очі, 
шо «бачили лазаретне пекло Семилітньої війни» (Густав 
фон Ашенбах — автор книги про Фрідріха II) — особливо 
відверта толстовська алюзій (пригадаємо Дантові карти-
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ни «лазаретного пекла» в «Севастопольських оповідан-
нях» і «Війні і мирі»), Такими ж алюзіямн є «заслужене 
дворянство» Майнового героя, слов’янське походженгія 
Тадзьо і т. п. Водночас у цьому образі просвічує ціла низка 
ремінісценція з явища Фрідріха Ніцше. Таким химерний 
симбіоз і призвів до того, що «толстовський підшар образу 
можна віднайти тільки з допомогою, сказати б, історико- 
літературного «збільшувального скла».

Щодо натуралізму, то сама його поява була до певної 
міри спровокована теорією; він виник почасти як побічний 
продукт тогочасного природознавства, десь поміж вченою 
і письменницькою робітнями. Так, романістика Золя при 
всіх її щонайвищих достоїнствах — це все ж таки саме 
відсторонене милування природою. Тонкі інтелігентські 
ніздрі тут з насолодою втягують її могутнє дихання, за-
пах поту, крові і сімені. Проте один історик культури дуже 
точно сказав, що пейзажі Рембрандта розташовані десь у 
космосі, а імпресіоністів — поблизу залізничної станцїї. 
У Золя, сучасника імпресіоністів, їхньої літературної по-
витухи», дійства природи (від еросу до рослинного проро-
стання) проходять десь поблизу його кабінету. Пригадає-
мо хоча б малюнок Ж. Рошгроса — Золя в своєму кабінеті 
опівночі, а за його стінами чоловік і жінка з обіймах. Золя 
дивиться на них ніби крізь шибку — шибку свого вкрай 
теоретизованого, позитивістського світогляду. Словом, 
«Жерміналь» (germen — росток, пагін) — це не «Воскре-
сіння» (хоча й не виключено, що назва роману Золя пев-
ною мірою відзначила і назву толстовського роману).

Толстой же сам був двійником не лише Нехлюдова 
(його alter ego, повторене в десятках текстів-«дзеркал»), а 
й того самого «будяка», що його ній оспівав у пролозі до 
«Хаджі-Мурата». Він так само енергійно боровся за Жит-
тя, і його аж ніяк не можна уявити відстороненим від тих 
пристрастей, що ними палахкотить його художній космос.

Безперечно, саме цю гдержимість живим життям, без-
прикладну зачарованість його, вогнем і холодом і шану-
вала в Толстому ного мільярдна аудиторія Разом зі своїми 
романами він був для неї наочною і найбільшою, якимось 
дивом уцілілою мірою життєвої повноти, безнадійно втра-
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ченої буржуазною цивілізацією, що в ній ціна окремого 
людського життя, починаючи з наполеонівських воєн, з 
перших терористичних диктатур, катастрофічно падала, 
з якої дедалі більше убувало все живе — від довколишньої 
природи до непідробних почуттів. Затамувавши подих, 
світ прислухався до безперестанного художнього і публі-
цистичного протесту Толстого проти відведення живих сил 
життя тими соціальними каналами, що в них їхня енергія 
губилася, розчинялася, зводилася нанівець (йдеться про 
розподіл праці, приватну власність, відчужену держав-
ність, одержавлену релігію, штучно переускладнену або 
просто штучну культуру та інші предмети щонайгострі-
шої толстовської антипатїї). Толстой від імені життя ніби 
затіяв позов цивілізації і чи не все людство стало свідком 
і глядачем цього незвичайного процесу.

Зрозуміло, що, говорячи про позви Толстого з буржуаз-
ною цивілізацією, ми маємо на увазі не той чахлий і приб- 
лизний витяг з його явища, який зветься «толстовством», 
а те богатирське онтологічне здоров’я письменника, яке 
не могла підточити жодна духовна недуга, що ними так 
пістрявіє ця цивілізація, жоден її світоглядний вірус. 
Саме воно і привернуло увагу і симпатії півсвіту...

І саме воно стало основою толстовської епіки з її бага-
томірними картинами історії та сучасності, з її пафосом 
абсолютної, непідробної, «останньої» правди про світ. Тол- 
стовського читача будь-якої географії, освітнього цензу 
і т. п. вабила простота цієї правди, водночас поєднана з 
тим, що М. Г. Чернишевський, один із перших поцінува-
чів Толстого, так вдало назвав «діалектикою душі» — з 
тим нескінченним, нелюдської краси, небачених форм і 
кольорів психологічним візерунком, що його толстовське 
письмо невтомно гаптувало по канві окремого чи загаль-
нонародного життя.

Західна література, починаючи з Гете і Бальзака, теж 
розробляла цю «діалектику», долаючи одномірний — ска-
жімо, класицистський або романтичний погляд на світ, а 
також ті майже неуникні зорові аберації, що ними обов’яз-
ково супроводжується відчужене існування. Варто при-
гадати у зв’язку з цим спостереження автора «Людської 
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комедії» над граничною «мозаїстичністю» (бальзаківське 
слівце), пістрявістю, фрагментарністю сучасного йому сві-
ту і його спроби приборкати цей феноменологічний хаос з 
допомогою як «типових характерів у типових обставинах», 
так і поєднання у цих характерах зовні різнонаправле-
них сил і начал. Проте з найбільшою силою увесь необме-
жений обшир людського характеру віддав саме Толстой, 
який ще у чернетках до «Чотирьох епох розвитку» писав: 
«В житті моему я не зустрічав ні злої, ні гордої, ні доброї, ні 
розумної людини. У смиренні я завжди знаходжу подав-
лене прагнення гордості, у найрозумнішій книзі я знахо-
джу дурість, у розмові найдурнішої людин я знаходжу ро-
зумні речі і т. д.». З допомогою такої діалектичної техніки 
і досягалась та майже загадкова цілісність толстовських  
художніх сколків зі світу, в які, мов у якийсь надпотужний 
об’єктив, стікалося все його зриме і незриме багатство, всі 
його протиріччя і вся його однорідність. У цьому справді 
було щось від Гомера, «помноженого» на новітню романну 
техніку, стократ підсиленого зв’язком з безупинним пото-
ком історичного часу, з умінням угледіти та виділити з 
нього найсуттєвіше.

Не зайве доповнити метафору, з якої ми розпочали 
статтю і з якої розпочалося західне «толстознавство», вка-
зівкою на гостре чуття сучасності, таке сильне в «новому 
Гомері» і таке чуже всім справжнім гомерам давнини 
(адже поетика і етика епосу цілком орієнтовані на так 
зване «абсолютне епічне минуле», наглухо виключали з 
нього сучасність).

Принагідно зауважимо, що схожим чином новітня літе-
ратурна традиція, намагаючись віддати ту чи ту людську 
цілісність, майже автоматично виключає її із цивілізації, 
вміщуючи героя в який-небудь особливий простір, ізольо-
ваний від довколишнього, пошматованого відчуженням 
світу (пригадаємо, наприклад, лісових або гірських від-
людьків Кнута Гамсуна). Толстой же не лише не бояв-
ся входити в гераклітову ріку сучасності, а й намагався 
перепинити її стрімку течію, перманентне і планомірне 
спустошення світу буржуазним «прогресом» (одне із най-
більш лайливих слів у толстовському словнику).
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Це був «Гомер», шо майже по-диктаторському втручав-
ся в найзлободенніші проблеми — від несправедливого 
судового вироку до воєнних революцій, вкладав пальці 
в найсвіжіші рани людства. За словами Б. М. Ейхенба-
ума, все написане письменником «було втручанням Тол- 
стого в справи і події його епохи, все це було результатом 
складної історичної тактики і стратегії» (Эйхенбаум Б., 
Лев Толстой. Семидесятые годы. — Л.: 1874. — С. 30). 
1902 року Горький після знайомства з Толстим писав про 
свої враження К. П. П’ятницькому: «Яке дивовижне розу-
міння запитів дня!». Толстой презирливо називав історію 
«напівнаукою», без кінця жонглював різного роду консер-
вативними заявами і парадоксами, але водночас не лише 
не цурався «запитів дня», цієі поточної історії, а навіть на 
схилку своїх днів втручався у ці «запити» з просто-таки 
молодечим азартом і запалом.

Тут він не гребував нічим — аж до «масових комуні-
кацій» ненависної йому цивілізації. Ультрапарадоксаліст 
В. В. Розанов, шанувальник і водночас опонент Толстого 
(він, здається, був єдиним кореспондентом Толстого, який 
зважився звернутися до «великого письменника землі ро-
сійської» на «ти» ...), запевняв, що «газети колись відій-
дуть, як хрестові походи». Толстой теж передрікав подібну 
перспективу, але протягом усього свого життя щонай- 
активніше використовував періодику у своїх партійних 
інтересах, сам засновував і видавав журнали. Один із 
них, до речі (кінець 60-х років), мав називатися «Несовре- 
менник». Проте «Несовременник» мав намір зачіпати най-
сучаснішу тематику і проблематику! У цій журнальній 
назві-оксюмороні якнайрізкіше віддзеркалюється пара- 
доксальна сутність толстовського «консерватизму», який 
вів боротьбу з буржуазною сучасністю просто-таки з рево-
люційним темпераментом...

Уже Стендаль сказав, що політика в мистецтві — це 
постріл під час концерту. Відтоді суспільна ангажованість 
західного письменника зазнала ще більшої «інволюції». 
Зенітом його специфічної соціальної пасивності уявляєть-
ся вигук Джеймса Джойса при звістці про початок дру-
гої світової війни: «Як же я закінчу свій роман?». Стефан  
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Георге вважав, шо кожне газетне інтерв’ю, дане письмен-
ником, — чергова ознака його духовної смерті; тому він 
навіть Томаса Манна, що не гребував цим жанром, нази-
вав «буржуазним».

Толстой же не знав і не хотів знати цієї межі поміж лі-
тературою і не-літературою, такої різкої в пізньобуржуаз-
ній культурі, яка обов’язково розводить художнє «слово» і 
суспільне «діло». Чи можна собі уявити Пруста, шо проте-
стує проти інституту смертної кари, «не може мовчати» у 
зв’язку з черговою каральною експедицією десь в Аннамі 
чи на Мадагаскарі?! Для Толстого ж художня публіцис-
тична та інша «інтервенція» в історію, у хід тих чи тих 
суспільно значимих подій була нормою, якимось етичним 
абсолютом. Отож, заперечуючи пресу як один із найбільш 
зіпсованих продуктів епохи, він разом з тим щонайширше 
її використовує (так само, зрештою, як і техніку — див. 
вище).

Ми не випадково процитували пушкінського «Проро-
ка» у зв’язку з Толстим, який уявляється ніби героєм цьо-
го вірша.

«Пророк» — то ніби пророча пушкінська заставка до то-
лстовського явища, цього дивовижного за силою, ефектом 
і цілісністю поєднання художнього і надхудожнього, есте-
тики і етики. Толстой немов розгорнув грандіозну «про-
граму-максимум», громоподібно проголошену в останній 
строфі «Пророка»:

Восстань, пророк! И виждь, и внемли,
Исполнись волею моей.
И обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Хто в світовій літературі виконав цю «програму» ви-
черпніше і послідовніше, ніж Толстой? Він «обійшов» геть 
усі «моря і землі», пропік своїм словом усю душу всього 
людства. В історії були хвилини, коли Ясна Поляна става-
ла, сказати б, духовною столицею світу, коли його зіниця 
зачудовано зупинялася на слові або постаті її господаря...

Саме тому сьогодні належить якнайглибше замисли-
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тися над потужним толстовським синтезом естетичного і 
етичного — антистихій, що ось уже котре століття під тис-
ком тих чи тих сил соціального відчуження перебувають 
у стані щонайгострішого конфлікту, у стані оголошеної чи 
неоголошеної війни. Аполітичність, асоціальність давно 
вже стали необхідним доважком до художньої свідомості 
й ситуації Заходу, її неуникним супроводом. І те, що най-
більший з часів Гомера майстер-художник свій дар об’єд-
нав з одержимістю пророка, ідеолога, пропагандиста, є 
запорукою нового — майбутнього — буття літератури, яка 
не знатиме безцільної чи самоцільної гри її «речовиною», 
тієї літератури, яка свою далекозорість щасливо й гідно 
поєднуватиме із соціальним обов’язком і замовленням.  
І як сказано про мистецтво колективістської прийдешно-
сті в «Докторі Фаустусі» Томаса Манна, «і це необхідно, і 
це щастя».

Толстовський пафос того, що пізніше так неточно наз-
вали «завербованою літературою», являється ніби зенітом 
відповідних настроїв російської літератури від «Пророка» 
до Писарєва, сектантську різкість якого так своєрідно пов-
торив автор трактату «Що таке мистецтво?» і нотаток «Про 
Шекспіра і про драму». При всіх очевидних надлишках 
цього пафосу сама його висока температура засвідчує ор-
ганічність і щирість толстовського прагнення віднайти 
потрібний і переконливий соціальний кут літератури, 
зробити її суспільно корисною.

Цього прагнення, безперечно, вистачить не на одне 
покоління світового письменства. Є щось підбадьорли-
ве в тій рішучості, з якою Толстой перекидав міст поміж  
«художнім» і «соціальним» — над тією прірвою, тією порож-
нечею, що зіяла в тогочасній культурі. Вона ніби гарантує 
правомірність і правоздатність тих грандіозних спроб, що 
спрямовані на пошуки возз’єднання художника й соціуму, 
що їх роз’єднала зла воля вторичного розвитку...

В основі ж невтомної толстовської «пропаганди», що 
майже півстоліття лихоманила тогочасний світ, лежала 
напрочуд проста і водночас безкінечно важлива думка, 
ба навіть швидше почуття рішучої переваги «живого» над 
«неживим», усього космічного сімейства «реп’яхових» над 
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тими «плугами», які його крають, — від класово-станової 
державності до звироднілого шлюбу. «Будяк» на всесвіт-
ньому «зораному полі» буржуазної цивілізації, «живе», 
«здорове» «нехлюдовське» в її «мертвих домах» і, нарешті, 
безкінечна і невтомна полеміка з цією цивілізацією — ось 
і першооснова толстовського явища, першозміст усього 
дев’яностотомного («ювілейного») зібрання творів російсь- 
кого письменника.

Звернімо увагу на назву «Анни Кареніної». «Анна» оз-
начає «благодать», ту життєву космічну силу, що з народ-
ження переповнює людське існування. «Каренін» — від 
французького «сагге» (квадрат), один із найуживаніших 
символів та інструментів цивілізації, найвиразніший знак 
раціоналістичного мислення (Невипадково петербурзько-
го бюрократа Аблєухова-старшого («Петербург» Андрвя 
Бєлого), досить відверто списано з Кареніна, автор по-
рівнює з «кубом». Різного роду геометричні алюзії взагалі 
перенасичують цей образ, першопоштовхом до створен-
ня якого став саме образ Кареніна). Отож, «Анна», «бла-
годать», життєва повнота перебуває у «каренінському» 
полоні, у наскрізь штучному, мертвому дивосвіті петер-
бурзької цивілізації... Перед нами — антропонімічна мі-
кросхема чи не всіх толстовських «опозицій», того проти-
ставлення «природного» і «неприродного», яке організує, 
«структурує» чи не всі його твори. Мертвий хапає живого, 
живе чинить завзятий опір мертвому (будяк — плугові, 
Анна — чоловіку-автоматові, руський народ — Наполео-
нові, цій великій і моторошній ляльці історії) — ось ніби 
генеральна фабула цих творів, ось те, що тисячами своїх 
естетичних ампері» струснуло читачів усього світу, прони-
зало всю світову літературу від геніїв ао графоманів.

Біографи Толстого чомусь не звернули увагу не те, 
що ця елементарна і водночас така гігантська антитеза 
життєво розгорнулася в ньому ще на його світоглядному 
порозі. Толстой-студент спочатку вчився на юридичному 
факультеті. Там він вивчав, зокрема, Катеринин «наказ», 
це правове «потьомкінське село» російської історії, один із 
найяскравіших документів петербурзького формалізму, 
каренінської «фікції», що прикидається дійсністю. Там же 
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він студіював і приватне римське право (jus privatum), а 
його пафосом «вигоди окремих осіб», з його запеклим его-
центризмом, обладнаним досконалою юридичною техні-
кою, — останній саме і став правовим підмурівком буржу-
азної цивілізації... Так. Толстой ще юнаком познайомився 
із стихією війни буржуазно-новоєвропейської — «війни 
всіх проти всіх». І напевне, він не випадково поспішив 
перевестися на факультет східних мов — ближче до тих, 
не стільки географічних, скільки духовних просторів, де 
ще збереглися залишки людської солідарності, «спільно-
ти», того «миру», який до кінця життя зворушував Толсто-
го — знавця і шанувальника Сходу... «Імматрикуляція» 
студента Толстого до списків слухачів східного факуль-
тету — це, сказати б, немов автобіографічний пролог до 
«Війни і миру», перший толстовський виклик «війні». За-
тим слідом пішли інші — і так аж до останніх великих 
днів великого життя...

Толстой — речник живого життя і суддя буржуазної ци-
вілізації. Саме таким і сприйняли його сучасники — на 
Заході, де вони давно вже розчинилися в їдких лугах цієї 
цивілізації, в її щоденному трагосі, а також на Сході, що 
саме спливав сльозами і кров’ю під ножами європейських 
вівісекторів, шо тоді приживляли його до безплідної євро-
пейсько-буржуазної смокви.

Про «рецепцію» Толстого і там, і тут написані і ще бу-
дуть написані грубезні томи (так, скажімо, тема «Толстой 
у гаїтянському суспільстві і красному письменстві» заслу-
говує спеціальної і товстелезної монографії), але для нас 
головне не стільки її факти, скільки її, так би мовити, се-
редня температура, яка, приміром, у Фінляндії була не 
по-північному високою (тамтешня література, починаю-
чи з Юхані Ахо, що проспівав реквієм фінському патрі-
ахальному селянству, сказати б, без упину перекладала 
толстовські ідеї і образи фінською мовою).

Цей глибокий і повсюдний інтерес до Толстого, інтерес, 
що став, по суті, однією із найважливіших універсалій 
світової культури, свідчить, що письменник торкнувся до 
якогось найчутливішого її нерва, що він вірно вгадав ті 
трагічні шляхи, що привели до світових воєн, до фашистсь- 
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ких таборів смерті, до Хіросіми. У своєму «невпинному за-
хисті» живого, нескінченних інвективах буржуазному его-
центризмові всіх кольорів, відтінків і напрямів Толстой 
постає ніби персоніфікованим інстинктом самозахисту 
людства, інстинктом, який підказував письменникові ко-
лосальні небезпеки, що сталі реальністю в двадцятому 
столітті, в епоху безмежних імперіалістичних амбіцій.

З другого боку, чи не всі способи цього самозахисту 
давно вже стали анахронізмами, ба навіть ідеологічним 
антикваріатом, що залишився по смерті світового патрі-
архального села. Власне, вони були анахронізмами уже і 
в часи Толстого, на що, зокрема, вказав В. І. Ленін у сво-
їй соціології і соціографії толстовського явища та його се- 
лянсько-патріархальних соціоімпульсів. Маршрути люд-
ства, шо встало з певного часу на шлях революційно-кому- 
ністичного перетворення світу, різко розійшлися з тол- 
стовськими.

За нашими спостереженнями, славнозвісне оповідан-
ня «Хазяїн і наймит» на своїх найбільш відповідальних 
ідеологічних та сюжетних ділянках є очевидною, хоча і 
старанно прихованою полемікою з гегелівською концеп-
цією «раба і пана» — точніше, з відповідним (четвертим) 
розділом «Феноменології духа». Самосвідомість, істина до-
стовірності себе самого. А самостійність і несамостійність 
самосвідомості; панування і рабство»). 3 Гегелем Толстой 
міг познайомитися при посередництві такого свого і його 
шанувальника, як М. М. Страхов. Безперечно, розвинена, 
продумана ідеологія європейської революції розпочина-
ється саме з цього розділу, шо в ньому розповідається, як 
ініціатива вислизає з рук пана і переходить до рук раба, 
як останній нарешті стає носієм «істинної самостійності» 
(Гегель. Сочинения. — Т. — М.: 1959. — С. 104). Толстой 
же особливим, по суті, утопічним чином повертає стрілку 
цих взаємовідносин, залишаючи ініціативу «панові» і вод-
ночас скеровуючи її на порятунок «раба» (поведінка «куп-
ця другої гільдії» Василя Андрійовича, шо жертвує своїм 
життям заради наймитового...). Так само перевертає Тол- 
стой і гегелівську концепцію «страху» у відносинах раба і 
пана.
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Тут він цілить не просто у «Феноменологію духа», а в 
саму феноменологію революції.

Толстовський захист життя назавжди збереже для нас  
своє абсолютне значення, особливо тепер, коли атомно- 
нуклеарні плуги сучасної цивілізації хочуть остаточно 
підрізати «чудовий малиновий, у повному цвіту», реп’ях 
світового буття. І в пам’яті людства назавжди залишиться 
цей найгустіший «кущ» світової літератури, що до кінця 
витримав усі зваби і тортури історії і назавжди залишив-
ся посеред її «зораного поля», як свідчення космічної міці 
людини, як обіцяння її необмежених можливостей...



І. Вплив Біблії

Мало не весь текстовий обшир давньоукраїнської 
 писемності — від перших десятиріч християнсь- 

кої Київської Руси (початок XI ст.) до кінця українсько-
го Бароко (2-а пол. XVIII ст.) — обертається довкола Біб- 
лії, довкола її центральних сюжетів та образів. Пафос аб-
солюту, прихильного до світу, постає в цій писемності у 
світоглядному й стилістичному оформленні, яке бере по-
чаток саме з Біблії. Водночас, починаючи з теологічно- 
філософського трактату «Слово про закон та благодать» 
митрополита Іларіона (середина XI ст.), в давньоукраїнсь- 
кій конфесійній літературі виникає, на продовження опо-
зиції Старого й Нового Заповітів, полеміка з іудаїзмом, 
що, цілком можливо, резонує ще довготривалими полі-
тичними конфліктами язичницького Києва з іудаїстською 
Хозарією (втім, полеміка ця в містичній діалектиці Іла-
ріонового трактату пом’якшується наче б усесвітньою не-
обхідністю руху від старозаповітного «закону» до новоза-
повітної «благодаті»). Українське Середньовіччя у своєму 
релігійно-мовному вжитку поєднує канонічний (давньо) 
слов’янський переклад Біблії із спробами перекладу її ок-
ремих книг давньоукраїнською (скажімо, український пе-
реклад «Пісні пісень» середини XV ст. — з чеської; «Книги 
пророка Даниїла» — в давньоукраїнському ж перекладі 
«жидуючих», зафіксованому в XVI ст.).

Доба українського Бароко з його надзвичайною релігій-
ною напругою своє неприйняття етнічного єврейства, що 
доходило часом до прямого геноциду, несподівано поєднує 
з авторитетом Біблії, який ще більше зріс, з дуже пошире-
ним знанням давньоєврейської мови (в одній з історичних 
новел Миколи Костомарова це знання, втім, витлумачено 
як необхідне знаряддя української, мало не фанатичної 
релігійної полеміки; та характерний також образ укра-
їнського хутірського хлопчика в шевченківській прозі, 
що вітає свого благодійника з новим роком декількома 

ДО ЄВРЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ  
ЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

Попередні нотатки
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мовами, з-поміж інших — і давньоєврейською). Ця доба 
закінчується вельми своєрідним феноменом видатного 
мислителя Григорія Сковороди, вже цілковито вільного 
від будь-яких конфесійних та етнічних забобонів: в основі 
його літературної спадщини перебуває, за словами само-
го ж «Варсави» (Бар-Сава, характерний псевдонім укра-
їнського письменника), «символічний світ Біблії» як що-
найдосконалішого знаково-семіотичного втілення і всього 
людського досвіду, і всієї структури самої світобудови.

Зі смертю Сковороди починається період новоукра- 
їнського літературного розвитку, який, на відміну від 
попередніх, проходить під знаком вже не Абсолюту, що 
визначає долі світу й людини, але різко підкресленого 
культу Народу як вирішальної каузальності цього світу, 
культу етносу в його можливій і необхідній трансформації 
в націю.

У специфічній атмосфері цього культу Біблія перетво-
рюється переважно на літературно-ідеологічне знаряддя 
національної розбудови, зокрема розбудови мовної, що ін-
тенсивно переходила тоді від авторитетних книжних мов і 
стилів до всеосяжного авторитету мови живої, «народної». 
Саме в руслі цих зусиль і слід розглядати появу українсь- 
кого перекладу Біблії, здійсненого знаними письменни-
ками-народниками нерадикальної орієнтації — Панте-
леймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким, а та-
кож письменником-дилетантом, фізиком за фахом Іваном 
Пулюєм (віденьське видання британського й закордонно-
го біблійних товариств, 1903).

Це видання позначене високою філологічною й іншою 
культурою перекладачів, що використали в своїй роботі 
весь спектр біблійних перекладів — від Септуагінти й 
Вульгати до Нового часу (зокрема, німецький переклад 
Лютера).

Водночас в українському перекладі Біблії помітний не-
мовби «відкритий» характер тодішньої, історично ще мо-
лодої літературної мови, однаково розімкнутої навстріч і 
традиційному старослов’янському красномовству, і сучас-
ному українсько-селянському просторіччю.

Очевидне протиріччя цих мовних стихій і становить 
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особливий семантично-естетичний ефект інших укра-
їнських біблійних перекладів і надто переспівів, в яких 
парадоксально сполучено численні церковнослов’янізми 
з народною мовою. Таким є поетичний світ Шевченка, в 
який міцно вплетено найрізноманітніші біблійні теми, 
сюжети та образи, що становлять один з найголовніших 
структурно-смислових вузлів цього світу, стилістично- 
оформлені саме в суперечливій єдності названих лексич-
них рядів (так само, як і вельми численні новозаповітні 
мотиви поета) (див. «Псалми Давидові», 1845; «Царі», 1848; 
«Пророк», 1848–59, «Подражаніє «Псалму», «Ісая». Глава 
35», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», 1859 та ін.). Висока 
і якнайнапруженіша модальність біблійних текстів поста-
ють у Шевченка забарвленими в радикально-національ-
ні й радикально-соціальні кольори, зсунуті здебільшого в 
бік драматичного старозаповітного конфлікту «теократії» 
з «автократією», пророка з твердошиїми грішниками.

Типологічно «старозаповітний» Шевченко цілком упи-
сується до літературного й загальносвітоглядного пейза- 
жу європейського протестантства — надто радикально-
го — з його культом біблійного слова, безперестанним 
сполученням останнього із стихіями національної історії, 
пошуками альтернативи історії поточній (не випадко- 
во біблійному циклу Шевченка передує художня апо- 
логія видатного чеського реформатора — поема «Єретик», 
1845).

У післяшевченківський період української літератури 
біблійна семантика розроблюється в ній, головним чином, 
у напрямі патріотичного іносказання, патетичної пара- 
фрази національної долі з її віковою бездержавністю та 
іншими формами національного приниження. Такими є 
почасти лірика і особливо театр Лесі Українки, її так зва-
ні драматичні поеми, тематично зосереджені на великих 
історичних катастрофах, зображених у Біблії («Одержи-
ма», 1901; «Вавілонський полон», 1903, «На руїнах», 1904; 
«В домі роботи, в країні неволі», 1906, «На полі крові», 
1909; «Йоганна, жона Хусова», 1909). Особливо пильний 
інтерес поетеси викликає доба великої історичної кризи, 
в трагічних стихіях якої з’являється християнство  — як 
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радикальна світоглядна альтернатива і римсько-грець-
кої античності, і іудаїзму. Леся Українка прагне відтво-
рити вкрай своєрідний духовний клімат тодішньої Іудеї, 
розпечену атмосферу тієї кризи («Одержима», «Йоган-
на, жона Хусова»). Ці та інші «близькосхідні» твори Лесі 
Українки позначені як щонайфундаментальнішим зна-
йомством із зображуваним простором і часом, так і вкрай 
стриманим ставленням автора, позитивіста-радикала 
за своїми поглядами, до християнства, автора, що часом 
цілком по- ніцшеанськи відкидав саму категорію хри-
стиянської смиренності. Найширшу систему біблійних 
алюзій та ремінісценцій у новоукраїнській літературі  
доволі вражаюче завершує поема Івана Франка «Мойсей» 
(1905), в якій вихід з Єгипту й подальші мандри в на-
прямку землі Обітованої постають як грандіозна поетич-
на метафора, своєрідний художній маніфест сподіваного 
українського самостояння. Характерно, що в атмосфері 
цієї патріотичної есхатології поетові навіть сам подвиг 
найвизначнішого пророка й Боговидця уявляється непов-
ним і незавершеним з огляду на смерть Мойсея поза зем-
лею Обітованою.

Радянська епоха з її тотальним і тоталітарним дер-
жавним атеїзмом штучно обмежувала вказану алюзійну 
систему, допускаючи в художню літературу біблійні від-
голоски й парафрази лише в разі випадкового цензурно-
го недогляду. Сама Біблія за тих умов стає небезпечним 
раритетом, шо зовсім щез із читацького вжитку. Тим не 
менше алюзії такого роду мають місце (наприклад, у вір-
ші «Єврейському народові» Павла Тичини, за самим своїм 
духовним вихованням чудового знавця Біблії тощо). По-
слаблення цензурних утисків з «відлигою» помалу відро-
джує в українській літературі — як у поезії, так і в про-
зі — поетику біблійних ремінісценцій. Водночас останні 
завжди займали певне місце в літературі численної укра-
їнської діаспори, а в поезії найавторитетнішого представ-
ника цієї літератури, Василя Барки (США), котрий про-
довжує за власним його визначенням, традицію барокової 
біблійної містики Сковороди, — місце якнайзначущіше. 
Поезія Барки немов завершує біблійно-християнські ін-
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туїції й мотиви української літератури на її нинішньому 
етапі. 

ІІ.
Поряд із Біблією в середньовічній літературі Київсь- 

кої Руси певне поширення мала така відома пам’ятка 
історичних доль єврейства, як «Історія іудейської війни» 
Йосифа Флавія (давньоукраїнський текст у Віденському 
хронографі XVI ст. та інші, ще давніші). Деякі дослідники 
в баталістиці «Слова о полку Ігоревім» упевнено віднахо-
дять відгомін воїнських формул із цих текстів (гіпотези 
академіків Барсова та Орлова). Письменник Антонін Ла-
динський навіть висловив припущення, що автор «Слова» 
був вхожий до єврейських кварталів давнього Києва (т. зв. 
Жидове).

Водночас величезний масив середньовічної єврейської 
писемності, того ж київського рабина Мойсея Габолета 
(1448–1529) і далі, аж до епохи «Гаскали», що докорінно 
змінила й самий світоглядний напрям, і національно- 
соціальний, підкреслено ізольований статус цієї писем-
ності, залишався поза українським кругозором — саме 
через крайню етнічно-релігійну герметичність останньої. 
Так, знаменитий твір Натана Гановера про катастрофу 
українського єврейства в часи Хмельниччини ввійшов до 
обігу національної історіографії тільки в останній третині 
минулого століття.

Надзвичайно високий авторитет Біблії в українській 
культурі останнього тисячоліття перебував начебто у зво-
ротному стосунку з реальним становищем єврейського 
етносу в тій же українській історії, що й було засвідчено 
українською літературою — середньовічною, бароковою 
та пізніших періодів.

У повній відповідності з історичним характером цих 
періодів таке свідчення художньо здійснювалось на основі 
зовсім різних тонік та поетик.

Сучасні спроби націоналістично орієнтованих російсь- 
ких істориків літератури (В. Кожинов) віднайти в киє-
воруській словесності злободенну антиєврейську полемі-
ку науково непереконливі: принциповий християнський  
антиіудаїзм цієї словесності, за тогочасними літератур-



390 ▶   До єврейсько-українських літературних зв’язків. Попередні нотатки

ними умовами, цілком байдужий до злоби дня, до самої  
поточної історії, зовсім не передбачав такої ж чи подібної 
до неї поточної полеміки. Дискусія з іудаїзмом розгорта-
ється тут на таких світоглядних висотах, з яких реальної 
життєвої долі єврейства вже не видно. Тільки літопис  
необхідно відтворює деякі фрагменти цієї долі — і доволі 
драматичні (антиєврейські заворушення в Києві 1113 р.; 
заворушення галицького єврейства, викликані 1288 р. 
смертю його покровителя, князя Володимира Васильо- 
вича).

Втім, нечисленні факти такого роду свідчать усе ж, що 
в домонгольській Україні-Руси не було параноїдальних 
форм переслідування євреїв, таких характерних для то-
дішньої Західної Європи.

Різка переміна історичного пейзажу в Середній Євро-
пі XVI ст. різко перемінила й долю тамтешнього єврей-
ства — зокрема і українського. 

Впродовж усього цього століття в Польщі поступово 
посилюється феодально-католицький екстремізм, що по-
стійно виштовхував єврейські маси зі свого безпосеред-
нього політичного поля вбік тоді ще не такої агресивної 
православної України, де, разом з тим, безліч єврейських 
мігрантів парадоксально перетворюються на фактоту-
мів цього екстремізму, що також почав зосереджуватись 
в Україні. Євреї в Україні, у своїх зусиллях щодо вижи-
вання, змушені були виконувати національно й соціаль-
но вкрай ризиковану роль посередника між шляхетсько- 
аристократичним капіталом, чи не суцільно польським 
етнічно й католицьким конфесійно, і величезною масою 
українського закріпаченого селянства, а також так само 
українського затурканого міщанства. Ці стани — разом 
з достатніми православними представниками на той час 
уже чи не цілковито покатоличеної української аристо-
кратії — створюють на «нічийному» тоді Півдні України 
свій постійно озброєний, військово високопрофесійний ан-
клав — Запорозьке козацтво.

Гостра неприязнь усіх цих соціальних сил України, го-
ловних героїв її пізнішої літератури, до вказаних євреїв- 
посередників на багато століть і визначила трагічний ха-
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рактер єврейсько-українських взаємин, зокрема українсь- 
кий фольклорний та літературний образ єврея.

Водночас українська барокова література, що свідомо 
відходила від будь-якої злоби історичного дня в напрямі 
найнапруженішої християнської метафізики, цурається, 
серед інших «негідних» тем, і теми єврейської, залиша-
ючись у межах дуже далекої від реальної дійсності тео-
логічної полеміки з іудаїзмом. А вкрай негативний образ 
єврея в українському фольклорі, очевидно, створюється 
вже на пізніших його стадіях — немов навздогін подіям, 
що спалахнули на порозі XVII ст. Принаймні українські 
фольклорні претензії до євреїв, що буцім орендували тоді 
православні церкви, сьогодні не мають документально- 
історичного підтвердження, що свідчить, певно, саме про 
їхню пізнішу появу. А навздогін подіям складається т. зв. 
молодша дума під виразною назвою «Жидівський гніт» — 
саме пізніша, вже містифікована пісенно-епічна ретро-
спектива тієї доби.

Але саме тоді і оформився, в ситуації лютого польсько- 
українського конфлікту, в якому українське єврейство в 
силу своєї лояльності щодо Речі Посполитої опинилося 
цілковито на польському боці (проте, були і численні ви-
нятки: багато євреїв брало участь також і в українському 
національно-визвольному русі), стійкий антиєврейський 
міф, що постійно відлунював у фольклорі найрізноманіт-
ніших жанрів, а згодом, у 1-й пол. XIX ст. перейшов до 
літератури, що почала тоді освоювати не метафізичну, а 
суто національну проблематику.

Навряд чи обґрунтовані сучасні запізнілі спроби штуч-
но, заднім гуманістичним числом збутися всієї трагедії 
двох бездержавних етносів, що ввійшли в найтяжчий кон-
флікт — під ферулою  чужої державності, багато в чому в 
її прямих і непрямих інтересах. Перспективнішою вида-
ється можливість простежити, як історичні спазми цього 
конфлікту чергувалися літературними, фольклорними та 
іншими спробами до єврейсько-українського діалогу, як 
українські фольклор і література з режиму повної конфе-
сійно-етнічної глухоти переходить саме до таких спроб.

Вельми характерно, що український фольклор у Гали-
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чині ніби реверберує сюжетами з хасидської апології Баал 
Шем Това, що несподівано пов’язують постать меджибозь- 
кого засновника хасидизму з одним із головних образів 
пізнього західноукраїнського фольклору — шляхетним 
розбійником Олексою Довбушем. У цих переказах єврейсь- 
кого святого та Олексу Довбуша об’єднує взаємна симпатія.  
А подільський пісенний фольклор містить мотив нерозді-
леної або потайної любові дітей двох народів. В українсь- 
кому фольклорному — «вертепному» — театрі і в напів- 
фольклорних «інтермедіях» поряд із постатями козака- 
запорожця, цигана й шляхтича постає так само каноніч-
ний образ єврея в дружньо-комічному світлі.

III
Якщо катастрофа євреїв у XVII ст. залишила байдужою 

тодішню українську літературу і специфічно відлунила 
в пізнішому українському фольклорі, то масова загибель 
євреїв під час Коліївщини — антипольського селянсько- 
гайдамацького повстання 1758 р. на правобережній Укра-
їні — художньо-вражально постала у творі, який багато 
в чому відкриває новий період в українській літературі, 
період монументально-патріотичного стилю (поема Тара-
са Шевченка «Гайдамаки», 1839–41 рр.). «Гайдамаки» — 
художній апофеоз цього повстання, водночас із винятко-
вою поетичною енергією відтворюють трагедію взаємного 
національного мучительства. Шинкар Лейба, котрий спо-
чатку тут безжалісно попихає головним героєм, а потім під 
шляхетським батогом зраджує його наречену, втягнутий у 
це мучительство — і як мимовільний пособник-підпома-
гач катів, і водночас як їхня жертва. А з «Гайдамаків» по-
чинається й традиційний для української літератури об-
раз єврейської дівчини-красуні, приреченої на животіння 
у своєму містечковому середовищі. В пізнішому вірші: «У 
Вільні, городі преславнім» (1848) Шевченко у надзвичай-
но співчутливих тонах продовжив цю тему, але так само 
із запалом викриваючи ортодоксального батька героїні. 
Тоді ж у поезії «Швачка» поет востаннє славить гайда-
маччину, що впивалася польською та єврейською кров’ю. 
Загальноєвропейська гуманістична ревізія єврейського 
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питання, що захопила Захід з «весни народів», зачепила 
певні російські кола, зокрема й Шевченка. Антиєврейські 
мотиви зовсім зникають з його поезії, в якій знову поси-
люється інтерес до біблійної топіки, а 1858 р., в атмосфері 
тодішньої «відлиги», Шевченко, разом з Аксаковим, Тур-
генєвим. Чернишевським та іншими російськими пись-
менниками, підписав протест проти появи анонімного 
циклу антисемітських статей у петербурзькому журналі 
«Іллюстрация». У жовтні 1860 р. Шевченко створює вірш 
«Саул», виповненого глибоким співчуттям до народу Ізра-
їлю, що необачно, на думку поета, обрав замість теократії 
автократію. В передостанній своїй поезії Шевченко ха-
рактерно повертається до тієї ж теми («Во Іудеї бисть цар 
Саул»).

Останнє десятиріччя страдницького життя поета дозво-
ляє твердити, що згадана гуманістична ревізія стає важ-
ливим сюжетом у тодішній його еволюції.

Водночас російсько-українська література (здебільшого 
проза, створювана етнічними українцями по-російськи — 
на українські теми) залишається загалом при негативно-
му образі єврея, що бере початок з антисемітських гроте-
сків «Тараса Бульби», які багато в чому визначили чи не 
всі наступні єврейські карикатури російської літератури, 
аж до погромницької журналістики. До того ж гоголівські 
карикатури — і в «Тарасі Бульбі», і в історико-белетри- 
стичних начерках письменника — орієнтовані на оповідь, 
яка навряд чи відповідає істині, анонімної «Історії Русів» 
(кінець XVIII — початок XIX ст.) про єврейських оренда-
рів православних церков у Речі Посполитій.

В історичному романі Євгена Гребінки «Чайковський» 
(1843) негативні образи євреїв (лиходій Герцик-Йосель, 
його мати Рохля та ін.) ускладнені, втім, романтичною па-
тетикою, певним співчуттям автора до їхніх доль, спопелі-
лих у вогні козацько-польських війн. 

Проте вже в пізнішому оповіданні того ж письменника 
«Пригоди синьої асигнації» (1847) євреї постають виключ-
но як дрібні капіталістичні хижаки, що асистують цим 
«пригодам».

Власне українська — народницька і наддніпрянська 
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здебільшого — проза, що з’явилась незабаром після 1861 р. 
й згасла одразу після 1917-го, з її чесним прагненням до 
етнографічної і соціологічної точності, у своїх єврейських 
образах однаковою мірою далека і від їхньої демонізації, 
і від окарикатурювання: образи ці виникають, головно, 
як епізодичний другий план розмитих «фонових» подій 
селянського існування, силоміць і руйнівно втягуваного 
в товарно-грошові відносини, незмінно персоніфіковува-
ні євреєм «Жид обдурює хлібороба» («Лихі люди» Панаса 
Мирного) — такий нехитрий висновок цієї літератури, 
яка при всій своїй радикально-демократичній орієнтації з 
величезним трудом доходила думки про тотальну залеж-
ність єврейського «посередництва» від поміщицького капі-
талу, а тим більше — про можливий союз українофільства 
(легальний синонім українського народництва), що деда-
лі міцнішало, і з емансипованими євреями-інтеліґентами, 
і з пауперизованою містечковою масою.

А втім, проза ця до кінця століття зміщується саме в 
такому напряму (такий шлях Івана Нечуя-Левицького від 
зображення хижих євреїв-«посесорів» на кшталт Мойсея 
Бродовського в повісті «Микола Джеря» до перших нот 
сентиментального співчуття до єврейського паупера), а  
на початку його немов правилом української літератури 
стає юдофільство якнайширшого діапазону — від силу- 
вано-філантропічного, що відбилось тоді в надзвичай-
но популярній мелодрамі Івана Тогобічного «Жидівка- 
вихрестка», аж до найвищого мистецтва (дивовижне опо-
відання Михайла Коцюбинського «Він іде» — про жахіття 
української погромної стихії часів першої російської ре- 
волюції).

Долю цього напряму в наддніпрянській українській 
літературі було емблематично вичерпано 1919 р. настій-
ним проханням військового міністра Української На- 
родної Республіки Симона Петлюри, .зверненим до відо-
мого письменника-народника Степана Васильченка: на-
писати лубочне оповідання про маленького страждаль-
ця-єврея — з метою зупинити другу погромну хвилю (сам 
Петлюра, раніше професійний театрознавець, виступав з 
юдофільською публіцистикою — достатньо згадати його 
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вступ до українського перекладу п’єси Євгена Чирикова 
«Євреї»).  

Менш елементарно єврейська тема виникає і розгор-
тається в західноукраїнській — галичанській — літера-
турі. В умовах австрійської України відбувається немов 
етнічний розподіл суспільної праці — село, убожіючи, за-
лишається здебільшого українським, у політичній сфері 
домінують польські елементи, в тодішньому «дикому» ка-
піталізмі — єврейські. В розпеченій атмосфері різноспря-
мованої національної полеміки, ускладненої кризою ві-
денської імперії, що старіє, українська література створює 
єврейські образи в найширшому реєстрі — від явно упе-
реджених до цілком об’єктивних і прихильних. Так, Іван 
Франко склав портретну галерею галицько-єврейсько-
го капіталізму — від хижаків-«боаконстрикторів» («Boa 
constrictor» — назва однієї з повістей письменника на цю 
тему) до персонажів значно поміркованіших і, нарешті, 
тих, хто хоча б епізодично намагається вийти з поля цьо-
го хижацтва. В «Єврейських мелодіях» найприхильніше 
ставлення Франка-поета викликає плебейське єврейське 
середовище, його маленькі колізії і драми, так само, як 
Франко-прозаїк у «тюремному» оповіданні «До світла» 
створює один з найвиразніших і найзворушливіших єв-
рейських образів в українській літературі (пор. прозу ін-
шого галицького письменника — Тимотея Бордуляка).

Франко — громадський діяч, котрий безпосередньо спіл-
кувався з Теодором Герцлем, позитивно поставився до ідеї 
суверенної єврейської держави в контексті свого інтересу 
до загальної необхідності повсюдного національного само-
визначення. Вищеназвана його поема «Мойсей», за сами-
ми обставинами своєї появи, поряд з пафосом українсь- 
кої національної ідеї, глухо резонує голосами, пов’язани-
ми з проектом такої держави.

Леся Українка, лишаючись здебільшого в межах біб- 
лійної топіки, водночас, за свідченням очевидців, різко 
негативно поставилась до політичного антисемітизму де-
яких людей свого кола, зокрема власної матері, відомої 
української письменниці-народниці Олени Пчілки, котра 
ототожнювала капіталізм з єврейством — у своєму жур-
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налі «Рідний край» (єдине українське видання, яке ри-
зикнуло підтримати «криваву обмову» і негайно вслід за 
тим втратило свого читача). На відповідні діатриби ма-
тері Леся Українка відповіла таким афоризмом, який в 
умовах 1912 р. прозвучав пророцтвом, що лякало: «Так 
недовго і українців виморити». Знамениті рядки її вірша, 
зверненого до України, — «І ти колись боролась, як Із-
раїль» — стали емблематичними для декількох поколінь 
борців за українську незалежність (у розпалі арабо-ізра-
їльського конфлікту вони характерним чином були забо-
ронені радянською цензурою).

Наприкінці XIX ст. в єврейському середовищі виника-
ють перші літератори-дилетанти, котрі намагалися писа- 
ти українською. Тоді ж єврейська журналістика на Півд- 
ні України загалом прихильно поставилась до україно- 
фільської хвилі, яка підіймалась, а найблискучіший 
представник цієї журналістики Володимир-Зеєв Жабо-
тинський цілком її підтримував, крім іншого, створивши 
надзвичайний літературний портрет Тараса Шевченка й 
благоговійного його культу в Україні цієї пори. Дружні 
взаємини пов’язували Жаботинського з українським пись-
менником Максимом Славинським, відомим націонал- 
лібералом, згодом послом Української Народної Республі-
ки в Празі (саме підписана з ним угода 1922 р. і стала 
фатальною в політичній долі Жаботинського).

Взагалі в 1900–10-х рр. українська література як у 
Росії, так і в Австрії, вже еволіціонувала в напрямі гума-
ністично лояльного ставлення до євреїв, виробила ідіо-
синкразію до юдофобії. Крім того, вперше в історії двох 
народів виникає, хоча й в зачаткових формах, безпосе-
редній українсько-єврейський діалог, зокрема й літера-
турний. Уже в першому поколінні «українофілів» (т. зв. 
старогромадівці) було декілька євреїв (серед них Вильям 
Беренштам, журналіст, кореспондент найзначніших ді-
ячів українського національного руху та ін.). Публіцист 
Максим Гехтер стає соратником Володимира Винниченка 
(«Революційна українська партія»). Прихильну щодо єв-
реїв позицію займав і журнал «Украинская жизнь», який 
видавався в Москві (редактор Симон Петлюра).
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Перша світова війна, російська і українська револю-
ції, що були за нею, перервали цей процес і знов надали 
українсько-єврейським взаєминам вкрай спазматичного 
характеру. 

IV. Новітній час
Єврейсько-українські літературні взаємини після 

1917 р. цілковито визначаються катастрофічним харак-
тером тодішньої української історії, яку розривали різно-
біжні її тенденції — від прагнення здобути національну 
незалежність до російсько-комуністичної та російсько- 
білогвардійської інтервенцій, що до краю ускладнили це 
прагнення.

Єврейство України (до нього в ті роки приєдналась 
також величезна єврейська маса, почасти евакуйована, 
а почасти депортована з охопленої війною «російської» 
Польщі) стало жертвою всіх цих сил — жертвою або стра-
хітливих погромів, учинюваних розкладеними елемента-
ми української та білогвардійської армій, або потужного 
ідеологічного пресингу з боку комуністів.

Українське ліволіберальне й лівосоціалістичне ке-
рівництво за самим своїм історичним походженням, що 
вийшло з кіл російської інтелігенції з її традиційним фі-
лосемітизмом, було заскочене погромницькою стихією 
українських низів зненацька і марно намагалось спинити 
її — окрім іншого, за допомогою риторичної словесності, 
зокрема белетристики (так, на особисте прохання військо-
вого лідера УНР Симона Петлюри відомий письменник 
народницького напряму Степан Васильченко й розпочав 
створювати лубочну філосемітську новелістику).

Внаслідок цих подій уже досить відлагоджені дорево-
люційні, лояльні з обох боків, взаємини єврейських і укра-
їнських літературних кіл були значною мірою перервані. 
Після політичної загибелі українського самостояння лише 
нечисленні представники єврейської інтелектуальної елі-
ти зберегли свої зв’язки з українською націонал-демо-
кратією (В. Жаботинський, С. Ґольдельман. Й. Гермайзе, 
М. Зільберфарб та деякі інші).

Одразу після закінчення громадянської війни сила 
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українських євреїв, травмованих її подіями, або виїздять 
за кордон, або ідуть до великих російських міст. Ті з них, 
хто ввійшов до тамтешнього радянського літературно-
го істеблішменту, нерідко писали твори, що резонували 
цим трагічним досвідом, але водночас цілком викривля-
ли реальний політичний пейзаж громадянської війни в 
Україні — на користь «червоних» та цілковито лубочних 
карикатур «жовто-блакитних». Таким є роман Миколи 
Островського «Як гартувалася сталь» (1934), в якому осо-
бисте авторство, в дусі того часу, було доповнено зусилля-
ми цілої «письменницької бригади», що довела зображен-
ня «петлюрівців» до вкрай гротескних форм.

А інший свідок тих подій, Едуард Багрицький (Дзю-
бин), у своїй чудовій поемі «Дума про Опанаса» (1926) 
створив картину, значно наближенішу до історичної дійс-
ності — картину трагічного конфлікту українського се-
лянина, всупереч своїй волі втягнутого в руївничі стихії 
революційно-анархічного заколоту, і фанатичного єврея- 
комуніста Когана, конфлікту, посиленого своєрідною вза-
ємною симпатією героїв. Поема Багрицького, яка з вели-
чезною художньою силою відтворює інтонації шевчен-
ківського вірша, українського фольклору відтворює всю 
оригінальність південноукраїнського колориту, сповнена 
жалю й до темного українського селянина, і до політично-
го фанатика-єврея, постає як найзначніша в усій історії 
країни художня пам’ятка трагедії українсько-єврейського 
конфлікту.

До середини 20-х рр. у радянській Україні україно- 
єврейські взаємини набирають менш спазматичного, про-
те й найвищою мірою нерозв’язаного характеру. В країні, 
через могутню інерцію недавнього національно-визволь-
ного руху, спроквола стала панівною багато в чому авто-
номна від офіційної ідеології Кремля доктрина українсь- 
кого «націонал-комунізму», що прагнула до поєднання 
підкресленого українського патріотизму з різким неприй-
няттям будь-яких форм ксенофобії, надто антисемітизму. 
У своєрідній атмосфері українського державно-комуні- 
стичного філосемітизму величезні маси українського єв-
рейства або проходять без будь-яких ексцесів крізь «укра-
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їнізацію» (чи не виключно мовну), або залишаються в 
досить автономній зоні єврейського національно-культур-
ного будівництва, тоді вельми інтенсивного.

В першому випадку до українського комуністичного іс-
теблішменту — зокрема й літературного — входить чима-
ло єврейської молоді, що відіграла пізніше помітну роль в 
українському загальнокультурному і літературному про-
цесі. У другому — в Україні утворюється великий масив 
єврейської національної культури, від літератури щонай-
вищого класу (поетична т. зв. київська школа та ін.) до 
розгалуженої системи єврейської народної освіти, як на ті 
часи й масштаби чи не унікальної в тодішньому світі.

В усіх цих випадках з’являються передумови до укра- 
їнсько-єврейського діалогу, зокрема й літературного.

Тодішня українська література і єврейська література 
України підкреслено лояльні у своїх взаємовідносинах. 
Водночас історичні обставини всіляко гальмували, а зго-
дом — на початку 1930-х рр. — й зовсім припинили цей 
діалог. Тотальний крах націонал-комунізму багато в чому 
став тоді й катастрофою — політичною або інтелекту-
альною — втягнутого в «українізацію» єврейства. Відтак 
«центр» розпочав фактичну ліквідацію єврейської школи 
та єврейської науки в Україні й смертельно підірвав тим 
позиції самого існування тут єврейської літератури.

Друга світова війна надала цьому процесові вже ціл-
ковито апокаліптичних форм, коли було знищено значну 
частину єврейського населення країни. Реставрація росій-
сько-імперського шовінізму, розпочата ще до цієї війни, 
після неї призводить до певного усунення єврейської лі-
тератури в Україні. «Гітлер знищив читачів цієї літера-
тури, Сталін — її письменників» (Мирон Петровський). 
Відтак були — напівофіційно — напіввідкриті шлюзи 
антисемітським настроям і українського істеблішменту, 
і українського загалу, настроям, в умовах повної відсут-
ності правового існування, настільки ж безформним, на-
скільки й руйнівним.

За цих умов про діалог двох етносів — а тим більше їх-
ніх літератур, уже приречених на найжалюгідніше «при-
кладне» животіння — не могло бути й мови.
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По суті, катастрофа українсько-єврейських взаємин 
починалась ще за благополучної зовні для них доби на- 
ціонал-комунізму. Талановита єврейська поетична мо-
лодь (Леонід Первомайський — Ілля Гуревич, Сава Голо-
ванівський та ін.) у своїх літературних зусиллях так само ж 
«українізувалась», як і «комунізувалась», що багато в чому 
естетично знецінювало ці зусилля. І вже саме лише «при-
кладний» характер мала література, створювана такими 
єврейськими рекрутами «українізації», як «погромний» 
критик Ілля Стебун (Кацнельсон) або Натан Рибак, чий 
монументальний квазіісторичний роман «Переяславсь- 
ка рада» (1948–1953) наївно-безсоромно фальсифікував 
історію Хмельниччини («... в романі Н. Рибака «Переяс-
лавська рада» явно пародійно й подекуди дуже влучно 
подано історію зрадництва цілого народу» (А. Белінков, 
1965; с. 16). А добротні дослідження Абрама Гозенпуда 
та Олександра Борщагівського з історії української літе-
ратури й театру (1930–1940-і рр.) належно обмежувала 
покладена до їхньої основи офіційна догма — так само, 
як і праці інших авторів-євреїв, котрі працювали в галузі 
україністики (за винятком чудових лінгвістичних праць 
Олени Курило).

Догмат первісно руйнував зусилля євреїв, що йшли 
в українську культуру, та саме він руйнував і зусилля 
українських письменників, котрі намагались осмислити 
єврейську проблематику. 

Видатний український поет Микола Бажан, усе жит-
тя займаючи підкреслено філосемітську позицію (зо-
крема під час свого перебування на посту віце-прем’єра 
УРСР), на початку творчого шляху створює поему «Гетто в  
Умані» (1928), в якій, прагнучи осмислити трагічну єв-
рейську долю та інкорпорувати її в долю українську, яку 
розумів у дусі націонал-комуністичного активізму, піддає 
радикально-революціонаристський анафемі весь консер-
вативний склад єврейської культури, зокрема іудаїзм. 
Тому — потужні поетичні образи тут дивно асистують ша-
леним політично-адміністративним зусиллям тієї доби по 
вилученню з єврейського культурного будівництва в Укра-
їні її півтисячолітнього іудаїстського минулого — від ів- 
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риту до самих його живих носіїв. «Гетто в Умані», всупереч 
волі автора, перетворилась на трагічну, барокову за своїм 
характером, українську епітафію цьому минулому. Пізні-
ша лірика Бажана приховано-обережно ревізує колишній 
націонал-комуністичний ентузіазм, — через переклади 
з Р.-М. Рільке і особливо з Пауля Целана повертаючись  
до певної «поетичної теології», зокрема й Старого Запові-
ту, а також до конкретних страшних доль уманських на-
сельників.

У роки війни, в умовах певного послаблення цензур-
них утисків, інший видатний український поет, Павло 
Тичина, котрий пречудово знав (зокрема й лінгвістично) 
єврейську культуру — і традиційну, й нову, пише вірша 
«До єврейського народу», сповненого справді нефальшо-
ваного співчуття. Водночас як повоєнний міністр освіти 
УРСР Тичина не ризикнув порушити питання хоча б про 
часткове відновлення єврейського сектора цієї освіти, пе-
ретвореної на попіл війною, й найвищою сталінською ад-
міністрацією. 

Бажан, Тичина й нечисленні інші вцілілі на ту пору 
метри української літератури досить демонстративно ві-
дійшли від остаточного розгрому єврейської культури та 
літератури в Україні кінця 1940-х — початку 1950-х рр., 
розгрому, який знищив не лише останні інституційні 
форми цієї культури (наприклад, Кабінет єврейської фі-
лології в Академії наук УРСР, єврейське відділення Спіл-
ки письменників України тощо), а і абсолютну більшість 
діячів цієї культури, насамперед письменників (загибель 
Д. Берґельсона, П. Маркіша, Д. Гофштейна, Л. Квітка та 
багатьох інших).

Звідтоді в українській літературі, аж до кінця тота-
літарної доби, єврейська тема залишається негласно та-
буйованою. Тільки по смерті диктатора, в умовах певної 
»відлиги», з’являються перші спроби хоча б епізодичного 
звертання до цієї теми (саме епізодичні, але цікаво схопле-
ні єврейські мотиви в прозі Юрія Щербака — пізніше пер-
шого посла незалежної України в Ізраїлі, а також у прозі 
Анатолія Дімарова та Бориса Харчука). Характерно, що 
офіційна критика (іншої не було) або замовчувала відпо-
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відні тематичні сплески української літератури, або зло-
стиво накидалась на «антисемітизм» А. Дімарова, котрий 
ризикнув на початку 60-х створити досить типовий для до-
воєнної української дійсності образ комуніста-кар’єриста з 
єврейського середовища. Але саме А. Дімарову належить 
один з найгуманістичніших творів української літерату-
ри, що знову звернулася до єврейської теми («Симон-різ-
ник», екранізовано 1991 р. українським кінорежисером 
В. Савельєвим).

Характерно також, що в перші повоєнні десятиліття, в 
умовах пильної етнічної самоізоляції українського істеб-
лішменту, можливість появи в літературі нового поколін-
ня авторів-євреїв, які писали б українською мовою, прак-
тично було виключено. 

І тільки на початку 1970-х, завдяки особистим зусил-
лям Миколи Бажана, дебютував Мойсей Фішбейн, ко-
трий перетворився згодом — уже в еміграції — на одну 
з центральних постатей української поезії цього століття.  
В його творчості парадоксально зустрічаються найглибин-
ніші стихії єврейської національної долі з українською ба-
роковою і неокласичною образністю, патріотизм єврейсь- 
кий і патріотизм український.

На самому схилі тоталітарної доби відбувається неспо-
діване «передпризахідне» квітування вже суто онтологіч-
ної лірики Леоніда Первомайського, котрий збагатив до 
того ж українську літературу блискучими перекладами 
Ґейне та інших видатних європейських поетів.

Офіційна ж соцреалістична українська література того 
часу вже майже канонічно відходила від будь-яких навіть 
натяків на єврейську тему, що, водночас, відбувалося в 
зловісній тіні державного антисемітизму, шо наростав. — 
у вигляді, з-поміж іншого, безперестанної «полеміки» з 
«сіонізмом», появи величезного масиву відповідної публі-
цистики, іноді відверто програмно-підбурювальної. Втім, 
у «художній» сфері це відбилось тільки в появі в середи-
ні 1970-х рр. у перекладі українського скандального ро-
ману чеського письменника Алекси Плудека «Ва-банк», 
де «празьку весну» і взагалі сучасну історію зображено в 
руслі історіософії «Протоколів сіонських мудреців», які, до 
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речі, з’явилися в перекладі українською у праворадикаль-
них колах української діаспори.

Нерадянізована довоєнна Західна Україна, поділена 
між Польщею і Румунією з їхнім потужним антисемітсь- 
ким засиллям, також не встигла вийти на діалог з єврей-
ством. Ортодоксальний український націоналізм (т. зв. 
інтегральний), хоч і епізодично, проте резонував анти- 
єврейською риторикою італійського, а надто німецького 
фашизмів (есеїстика Дмитра Донцова), уникаючи все ж 
створення соціальної, відповідним чином орієнтованої лі-
тератури. Тільки на початку 1980-х рр. у націонал-лібе-
ральному середовищі української діаспори спроквола по-
чинається діалог з єврейством — зокрема й літературний 
(есе Юрія Шереха про поезію Мойсея Фішбейна).

«Перебудова», а тоді й незалежність радикально пере-
мінили суто політичний і суспільний характер українсько- 
єврейських взаємин — у виразно демократичному напря-
мі і викликали величезну, сьогодні вже неосяжну публі-
цистику і фельєтоністику, створивши цілковито новий об-
раз цих взаємин в українських мас-медіа і прискоривши 
найрізноманітнішу їхню культурну інституалізацію (хоча 
спорадично у «звільнених» мас-медіа з’являються і антисе-
мітські ноти — від прихованих до відверто фашистських).

У цих умовах українсько-єврейський діалог набуває 
надзвичайної інтенсивності, але власне в українській лі-
тературі його майже не відображено — за винятком обря-
дових риторичних реверансів учорашніх офіційних поетів 
«єврейському народу», поетів, раніше помічених у своїй 
літературній поведінці зовсім у протилежному.

В останні сезони українського літературного жит-
тя з’явились поетичні і прозові переклади ізраїльських 
письменників українською мовою (перекладачі Мойсей 
Фішбейн, Авігдор Радуцький), перші, поки що фрагмен-
тарні, спроби об’єктивного викладу українсько-єврейської 
літературної ретроспективи (Оксана Забужко, Ізраїль 
Клейнер та ін.), а також перші, досить кваліфіковані зраз-
ки української іудаїстики та семітології.
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Колись один мислитель зауважив, що культура по- 
 спіль здійснюється «на межах», що всі її події роз-

гортаються в якомусь нескінченному «пограниччі» (і, зро-
зуміло, не лише просторовому).

Якщо це так, то поезія постає не лише однією з централь- 
них подій культури, а й найпереконливішим сколком- 
образом останньої, неймовірно точною її проекцією: кож-
ний складник поезії, від найменшого тут смислоносного 
сигналу, так званої «фонеми» (мовно-звукової першооди-
ниці того чи того твору), до його узагальненого змісту (се-
мантики) — то передусім саме нескінченний перехід від 
одного  сенсу до іншого. Безмежжя всесвіту поезія міряє 
тими «межами» людського про неї досвіду, що дістались у 
спадок митцеві.

Отож, поезія Мойсея Фішбейна — суцільне безнастан-
не пограниччя, до того ж «украй» найрізкіше, найпара-
доксальніше. Генеральна семантика поета — у-країна.  
І власне Україна.

Вогонь Ізраїлю палахкотить у світ і цієї поезії. «А Го-
сподь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб прова-
дити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб 
ішли вдень та вночі» (Книга Вихід, XIII, 21). Цей Вогонь 
водночас освітлює світ — і воднораз поглинає-поїдає його 
(«Бо Господь, Бог твій, — Він палючий огонь...» — Пов-
торення Закону, IV. 24). Єврейська присутність у світово-
му часі — від доби того Виходу аж до люто-злободенних 
пароксизмів нуклеарної фізики і ще більш радикальної 
«політики», цих моторошно перетворених відгомонів Ви-
ходу — то якась незбагненна сторожа біля того Вогню:

Раби часу — вони раби рабів,
Свобода — у Господнього раба,
Вони живуть, прохаючи судьби,
Я не прошу — Господь моя судьба.

Ці рядки Єгуди Галеві, перекладені Мойсеєм Фішбей-
ном, — то ніби вже не лише голос тієї сторожі, який за-
гадково долітає до нас із сефардійського Толедо початку 
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цього тисячоліття — то вже саме іскра того Вогню, яка аж 
обпікає навіть збайдужілу зіницю читача-агностика.

У чотири рядки згусток тієї розпеченої першоречовини, 
що зветься юдаїзмом — у значенні не конфесії, а стану 
свідомості!...

Великий сефард писав, що він живе на Заході, а серце 
його — «на Сході».

Тисячоліття по тому великий патрон і земляк Мойсея 
Фішбейна, чернівчанин Пауль Целян писав із Парижа до 
Чернівців: «Я живу завжди думками про Схід» (із листа 
поста до Тетяни Львівни Штернберг, Адлер, 1962-й рік).

«Я, безумовно, далеко, але я завжди поблизу свого ме-
ридіана» (із того ж листа).

Колись Пушкіна вразила розповідь про французького 
політичного в’язня, який на долівці своєї темниці накрес-
лив лінію меридіана, яка там проходила.

Меридіан України наскрізно накреслений через усю 
поезію Мойсея Фішбейна. Через її серце. Поет живе на За- 
ході, а серце його — на Сході. І не лише Близькому.

Колись теологи простодушно сперечалися, якою мовою 
розмовляли люди в Раю — і опісля?

А якою мовою промовляв до Мойсея Книги Виходу Той, 
хто з’явився — «у полум’ї огняному з-посеред тернового 
куща», а чи «в огні» гори Синай?

У поезії Мойсея Фішбейна юдаїзм розмовляє — вперше 
у своїй історії — українською. «Господь моя судьба»...

Доля світу після катастрофи західноєвропейського єв-
рейства, на схилку Середньовіччя, па світанку Нового 
часу, розташувала цей етнос — під різними державно- 
політичними дахами — передусім в Україні. Облишмо гу-
маністичну риторику з цього історичного приводу — для 
нині популярних політичних та інших схожих «єврейсько- 
українських» учт. У єврейсько-українських взаєминах 
нема не те що ідилії — рішуче нема бодай натяку на таку 
ідилію. Було, скажімо так, історичне співжиття двох етно-
сів, наглухо запечатаних згаданою «долею» — кожний у 
свою катастрофу. І було таке.

«Кладовище у єврейському містечку. Ассирія і таємни-
че тління Сходу на порослих бур’яном волинських полях.

Обточені сірі камені з трьохсотлітніми письменами... 
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Осторонь, під дубом, розколотим блискавкою, стоїть склеп 
раббі Азриїла, вбитого козаками Богдана Хмельницького.

«...О смерте, о користолюбне, о захланний злодію, чому 
ти не зглянувся на нас хоча б один раз?» (Ісаак Бабель. 
Кладовище в Козині.)

А проте рано чи пізно дві «фуги смерті» (Пауль Це-
лян) — української та єврейської — мали зустрітися. І вже 
не лише в історії, катастрофічно завантаженій у нашому 
столітті цими смертями, а й у поезії.

У поезії Мойсея Фішбейна. Поезії, яка поспіль здійс-
нюється на межах двох національних гіперкатастроф.  
У пограниччі двох етнічних над-трагедій, що розгортали-
ся на одному й тому ж страшному кону.

«Рано чи пізно», — зрозуміло, що історично запізно — 
два неозорих горя з одного історичного огрому зустрілися 
в одному лірично-трагічному полі, у полі єдиної поетич-
ної свідомості, що в ній загадково взаємопроникли дві 
стихії — єврейська і українська — у своєму братерстві  
смерті.

... І вже вусів судомою звело,
І прийняла душа неопалима 
Розпечені горби Єрусалима 
І Києва обпалене зело.
Благослови, хай лишаться мені 
Юга понад скорботною Стіною 
Й понад Рікою схили весняні.
                        5-6 лютого 1989 р., Мюнхен.

Поезія, як уже зазначалося, — проекція культури з її 
творенням «на межах», але, напевне, і самої історії, яка 
у нашому столітті остаточно зійшла на нелюдські межі. 
Із листа єврея-вінничанина до Іллі Оренбурга: «...Погна-
ли до соснового лісу за три кілометри від міста, гам уже 
були приготовані ями. Всі розгубили одне одного. Малий 
хлопчик чотирьох років ІІІайм — батька у нього не було, 
а матір убили раніше — йшов, як дорослий, у колоні...».

Чи знав Еренбурґ, цитуючи цього листа, що в ті ж дні 
нові господарі Вінниці демонстрували інші рови, також 
ущерть переповнені трупами, що їх залишили господарі 
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попередні? У ситуації здичавілої історії (йдеться вже про 
наші дні) можна, згадуючи цей факт, скажімо, обрахувати 
високу відсоткову норму енкаевесівських катів із єврейсь- 
кими прізвищами, але ж «хлопчикові чотирьох років Най-
му» від того не легше. Йшов, як дорослий, у колоні смер-
ті... Фішбейн же у своїй дивовижній поезії «Пам’яті Пауля 
Целяна» пише про загиблого поета:

В пічній пустелі дитинча самітне...
Поет живий і єдиний у пустелі цього світу спадкоємець- 

пам’ятеносець того дитинчати, повторює той самий шлях, 
обираючи на його страшних межах-віхах, у ситуації свого 
необхідного безбатьківства, ту, сказати б, «семіотику», яка 
трапила йому до рук — із довкілля буковинсько-чернівець-
кого шляху, битого цілою колоною народів-смертників. 

Целям обрав німецьку, Фішбейн — українську. За 
певних обставин-інверсій могло бути і навпаки. А однак 
сталося те, що сталося: давній «палючий вогонь», який 
спалахнув колись у давньоєврейській та арамейській, а 
в минулому столітті — у мові ідиш, раптом перекинувся в 
українську. Зустрілися два раніше аж взаємогерметичні 
світи, що існували начебто поряд, і воднораз у різних ви-
мірах. Не треба тут гуманістичної риторики, а особливо її 
вже зовсім здевальвованого «інтернаціоналістського» діа-
лекту — вони нічого не пояснять нам у поезії Фішбейна. 
А проте сам факт такої зустрічі — шанс до гуманістично-
го закляття смерті, всіх її «фуг», сольних і масово-колек-
тивних виконань. Зустрілися дві геноцидальні історії, дві 
суми безберегого відчаю, різні за своєю темною генезою, 
але достеменно схожі за самим своїм мороком, достеменно 
ж одночасові й однопросторові.

Є такий троп у Старому Заповіті — «сильна сурма» 
(його есхатологічні обертони вповні відчув у одному своє-
му вельми відомому перекладі Микола Вороний — у «сур-
мах», що «зіграли» напередодні Останнього соціального 
Суду). Сурма Фішбейна сильна у тій зустрічі не парале-
лями поміж двома стільки ж співмірними, скільки ж і без-
мірними лихами (як багато насамкінець нашого століття 
обрахунків — хто страждав у ньому більше, а хто менше): 
сильна вона самою своєю мовною будовою — своєю довер-
шеною українською акустикою.
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Єврейсько-українська стріча у Фішбейна не просто інто-
нована по-українському — саме українська мова стає чи не 
головною героїнею поета, провідною його семантикою. Мова 
як тема, але не у значенні й напрямі наївного лінгвістично-
го сантименту, а як сам спосіб поезії, самого ліричного мов-
лення. Йдеться не лише про рідкісну словниково-лексичну 
і синтаксичну «техніку» поета, яка сама по собі робить честь 
національній літературній культурі, — йдеться про самі ос-
нови цього мовлення, що в ньому мова безперестанку по-
вертається сама до себе, до своїх глибин і висот.

Це поезія, що в ній мова — само-зосереджується. Ми-
моволі спливає в пам’яті хлєбніковський «неологізм» — 
про «самовите слово». Але ж російський «будетлянин», 
який постійно підкреслював свої українські походження 
і замилування, створив його, певне, від українського ж — 
«не-самовитий». Фішбейнове слово відночас і «самовите», 
і «несамовите». Згадана стріча, вимагаючи високої семан-
тичної температури, творить її, сполучаючи юдаїстську 
напругу — в найглибшому значенні легенду Богоприсут-
ности — з усіма можливостями українського слова як єди-
ного тут свідка цієї присутності.

Мойсей Виходу біля Хориву чи біля Синаю — навічна 
модель споглядання Абсолюту, бодай «ховаючи обличчя 
своє».

Мойсей Фішбейн через самі синтаксичні структури 
української мови споглядає ту Славу, ховаючи свої екста-
зи вірного у вибудувані ним суворі рядки-скинії.

Треба одразу визнати: юдаїзм — то катастрофальне 
бачення світу, що саме його сума є лише синекдохою чи 
там метонімією тієї Слави. Україна для Фішбейна — теж 
передусім «обпалене» історією «зело». Отож, зустріч того 
й другого може бути вже зовсім вибухонебезпечною. Так 
мова бере на себе особливу ділектичну функцію, обов’я-
зок ніби медіатора-посередника поміж двома катастрофа-
ми. Звідси строгий, стриманий стиль Фішбейнової поезії, 
який незрідка викликає ніби «нео-класицистську» її візію- 
ілюзію. Але ж «класичне» і «білякласичне» — то похідне 
від Західного Середземномор’я, світу, що на карті цієї по-
езії чи не відсутній: не Афіни (і тим більше не Рим), а Єру-
салим і Київ — першопрестольні її міста (як, зрештою. і 
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Чернівці з їхньою Садгорою, що так багато поєднують од 
тих першоміст).

Поетичний світ Фішбейна — «на межі» двох світів, і 
синтез цей творить передусім мова, водночас гранично 
організована і гранично ж прозора, яка у такому вигляді 
ті світи ніби врівноважує.

Саме ж слово поета, на порозі свого подвійною буття, за-
висає не лише поміж двома етносвітами, а й поміж двома 
рівнями цього буття, рухається у семантичному діапазоні 
від підкреслено вагових лексем, ніби наповнених граві-
тацією, міцних саме своїм земним тяжінням, до значень, 
уже ніби серафічних, по той бік цієї гравітації.

Ще аж із дебютного періоду поста:
Торкнуся заповітної мсти —
Кришталика — сніжиночки — крижинки. 
І спалахне, й засяє з висоти
Уже нова крижиночка. І знову 
Не вірячи ні досвіду, ні слову,
Торкнуся заповітної мсти.
                                    1969 р., Чернівці.

Так Фішбейнове українське слово шукає Господаря 
Всесвіту, Першоджерело будь-якої семантики. Сама гра-
матика Старого Заповіту до країв відтворює той діапазон 
значень, що у ньому слово вимандровує від персті світу 
цього до зірок над ним — і навпаки. Фішбейнове українсь- 
ке слово повторює цей шлях.

А хіба у світі є інші?
У «Пам’яті Пауля Целяна», у самій просторовій струк-

турі долі, що упокоїлася на дні Сени, відтворена ця без-
края вертикаль — і самого світу, і слова у ньому:

Господар хмизу й трощеного скла,
Волога згадка всохлого коріння,
Заблудла птиця, пісенька осіння.
Що в неї в горлі водорость мала, —

Над ним води холодна вагота,
В його очах зелене сонце мерхне.
О незранима колихка поверхне!
О нетривка без напису плита!
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Цей кадр Фішбейнової постійної вертикалі дивовижно 
нагадує одну кінематографічну фразу, що з’явилася того ж 
таки року — із «Сталкера» Андрія Тарковського. Російсь- 
кий режнсер-містик, — за власним визнанням, учень Ско-
вороди і Довженка, — схожим чином панорамує дно світу 
під вологою «холодною ваготою», ніби закриваючи якщо й 
не «лице своє», то об’єктив своєї камери від найголовнішо-
го, від того, що розташоване насамкінець тієї вертикалі. 
Від Того, Хто посідає той край.

Мойсей Фішбейн — поет України. У-країни. Жив чоло-
вік у Східній країні — Уц (Книга Йова).

Як не підході, і не відходь, а проте «типологічно» і 
просто «топологічно» — за своїм місцем у світовій літера-
турній ієрархії — ця поезія у великому часі тієї ієрархії 
найближче розташована до книш «українського» рабина 
Ганновера про катастрофу українського ж єврейства у 
добу Хмельниччини (див. трагічну мнемонічну іскорку 
про неї у згаданому «конармійському» образку Бабеля). 
Ця поезія, зберігаючи могутнє трагічне дихання тієї кни-
ги, переінтонувала його — українською мовою.

А що ще може людина, окрім того особливого закляття 
«захланного злодія» — смерті, — закляття, що зветься лі-
рикою?

А проте Фішбейнове слово має і свою безпосередню ге-
незу. З одного боку, воно безконечно кружляє у пізньоав-
стрійському просторі, що колись просуфлював єврейській 
і українській драмі — впродовж дії у півтора століття 
(переклади німецькомовних та інших поетів, що вповні 
відчули всі значення того підшепоту; тут впадає в око і 
неймовірне за точним поетичним інстинктом попадання 
у самісіньке імперське яблучко: переклад Ґрільпарце-
рової «оди»  князю Меттерніху, котрий перший у Європі 
оголосив нещадну війну неперспективним, з князівського 
погляду, етносам; так що недаремно «отці» вже комуні- 
стичних Чернівців зняли з тамтешнього театру бюст ві-
денського поета-драматурга...). З другого боку, поряд з 
майже емблематичним для українського поета, городя-
нина з Мюнхена і громадянина Ізраїлю, образом Пауля 
Целяна, виринають образи українського барокового сло-
ва — воднораз і «самовитого», і «несамовитого», геніаль-
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ного його відгомону у молодого Миколи Бажана, майже 
геніального ж повернення до нього пізнього Леоніда Пер-
вомайського.

І, зрозуміло, українські «неокласики» — тільки вже без 
їхніх умовно-улюблених Еллади й Риму, а з їхнім трагіч-
ним різьбленням їхньої безумовної трагічної батьківщи-
ни, «болотяної Лукрози», за гірким зітханням-висловом 
Миколи Зерова.



Понад вісімдесят років тому запрацювали перші 
 кінокамери та перші кінопроектори. Відтоді про 

кіно була створена величезна, кількісно неозора літера-
тура. Водночас, при всій своїй неосяжності, вона, по суті, 
зводиться до небагатьох, але вельми принципових загаль-
носвітоглядних та загальнометодологічних знаменників. 
Особливо прикметним серед них є постійне намагання 
пов’язати феномен кіно з іншими галузями та формами 
культурно-художньої діяльності людства (скажімо, з обра-
зотворчими мистецтвами, театром, літературою і т. д.). За-
кономірність та ефективність таких позакінематографіч-
них екскурсів для кінознавства цілком зрозуміла. Проте 
видається, що назріла необхідність їх науково система-
тизувати, визначити методологічну основу і техніку цих 
екскурсів. Йдеться про вже назрілу можливість доволі чіт-
кого встановлення найголовніших зв’язків кіно з іншими 
видами людської культури.

На нашу думку, ці зв’язки ефективніше простежують-
ся в плані не стільки синхронному (тобто одночасовому), 
скільки в діахронному (часово-історичному). Відповідні 
спроби мали місце в наших попередніх роботах: «Біля ви-
токів кінематографа», «Всесвіт», 1974, № 11; «Скільки ти-
сячоліть кіно?», там же, 1976, № 11.

Справді, кіно виникло наприкінці тривалого, кілька-
тисячолітнього історико-культурного (зокрема історико- 
мистецького) процесу як його своєрідний підсумок, як 
наслідок його розмаїтих і різнонаправлених зусиль і ці-
лей. Саме це і мав на увазі С. М. Ейзенштейн, коли він 
писав 1932 року в статті під характерною назвою «Одол-
жайтесь!»: «Тільки з критичного зіставлення із стадіаль-
но більш ранніми видовищними формами можна буде 
критично оволодіти методологічною специфікою кіно» 
(Ейзенштейн С. М., 1964, с. 62). Ці слова уявляються як 
заставка до тієї, сказати б, «палеонтології» кіно, якої ще 
нема і абриси якої вже поступово вимальовуються в кра-

ІСТОРІЯ КІНО В КОНТЕКСТІ  
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щих працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, у пер-
шу чергу саме в ейзенштейнівських працях з їхніми (без 
перебільшення) десятками тисяч екскурсів у «стадіально 
більш ранні видовищні форми».

Історичне, часове впорядкування згаданих критичних 
зіставлень, у неймовірній кількості, проте досить-таки 
безсистемно нагромаджених світовим кінознавством, дає 
нам можливість уявити тисячолітній шлях світової куль-
тури до великого явища кіно, повільне, але неухильне 
зростання того естетичного потенціалу, який і зумовив по-
яву цього явища. Зрозуміло, що таке впорядкування мож-
на здійснити лише на основі історико-матеріалістичних 
уявлень про розвиток людства, згідно з якими цей розви-
ток розгортається за рахунок не нігілістичного усунення 
тих чи інших набутків людської культури, а їх діалектич-
ного збагачення та доповнення.

Виходячи з цього, зв’язки кіно з іншими ділянками 
культури (у першу чергу зв’язки найпринциповіші, за-
гальнотипологічні) можна розглядати як його передісто-
рію. Зокрема, цю передісторію цілком переконливо можна 
пов’язати з деякими найбільш універсальними тенден-
ціями світової культури у всьому її обсязі. Це й буде пер-
ший масив такого дослідження.

І. Відомо, що людське мислення розпочинається з 
операцій, які ґрунтуються на конкретно-чуттєвому світо-
сприйманні. Архаїчна людина від палеоліту аж до доби 
так званих досократиків включно, тобто протягом веле-
тенського часового обширу, мислила та спілкувалася не 
поняттями — продуктом більш пізнього періоду людської 
культури, започаткованого грецькою філософською кла-
сикою, — а образами конкретно-чуттєвого світу. Най-
більшим досягненням, зенітом такого мислення було 
мислення міфологічне, або міфопоетичне. Його найавто-
ритетніший знавець так пише про нього: «Міф є безпосе-
реднім предметним збігом загальної ідеї і цілком звичай-
ного чуттєвого образу. У міфі все ідеальне цілком тотожне 
з матеріальним і речовим» (Лосев О. Ф., 1967, с. 458).

Зрозуміло, що абсолютно все мистецтво зберегло — 
бодай почасти — конкретно-чуттєву, предметно-речову 
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спрямованість міфопоетичного мислення, але в найбільш 
масивній формі вона спостерігається саме в кінематогра-
фі, з його багатющими, невичерпними можливостями від-
творення матеріально-речового світу, можливостями, що 
залишають далеко позаду будь-яке інше мистецтво. При 
цьому підкреслимо, що кіно повертається аж ніяк не до 
ірраціоналізму міфа, а до його граничної матеріально- 
чуттєвої насиченості. Відомо, що міф, як Свіфтові герої- 
лапутяни, «мислить» предметами, вказуючи на них, ком-
бінуючи їх. Тут не йдеться про ті чи інші ціннісні пере-
ваги чи недоліки такого мислення, а про те, що воно, по-
части втрачене культурою у процесі розвитку понятійних 
систем, було поновлене в ній наприкінці XIX століття на 
більш високому діалектичному рівні кінематографом.

Така паралель може внести деякі нові обертони в есте-
тику кіно, що одержиме предметом, річчю, матерією. Зо-
крема, можна висвітлити предметну «перевантаженість» 
кінозображення, скажімо, в деяких фільмах німецького 
експресіонізму або хоча б у «Жовтні» С. М. Ейзенштей-
на. (Після закінчення роботи Ейзенштейн записує у своє-
му щоденнику: «Кінематографія невситимо жадібна на 
речі. «Жовтень» був буйством кінематографічного пись-
ма предметами» (Іванов В. В., 1976, с. 180–181). Водно-
час видається, що напрочуд розвинена техніка сучасного 
міфознавства, в деяких своїх моментах спроектована на 
кіно, дозволила б кінознавству хоча б почасти класифіку-
вати ті предметні ряди, до яких тяжіє той чи інший на-
прям у кіно (з маловдалих позицій на основі досить ме-
ханічних аналогій поміж природною, тобто звичайною, 
мовою і мовою кіно це намагався зробити П.-П. Пазолі-
ні — система так званих «кінем»). Крім того, ця техніка 
дозволила б простежити той синтаксис, за яким те чи інше 
національне кіно поєднує ці ряди. Тут цілком згодилася 
б добре розроблена сучасною етнологією та фольклори- 
стикою сітка «бінарних опозицій» (притаманних архаїчно-
му мисленню протиставлень, наприклад, велике — мале, 
своє — чуже, верх — низ, праве — ліве, чоловіче — жіно-
че, природне — зроблене людиною і т. д.). Ці «опозиції» 
в художньо перетвореній формі часто організовують саму 
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структуру кінозображення. Зрештою, всі можливі ефекти 
критичного зіставлення архаїчного конкретно-образного 
мислення (першооснови міфа) і кіно неможливо й пере-
лічити: вони можуть скласти довжелезну серію корисних 
досліджень.

II. Неабияке значення для розуміння закономірності 
появи кіно має ще одна універсальна тенденція в розвит-
ку культури. Як відомо, одним із найважливіших інстру-
ментів останньої е творення найрізноманітніших знаків 
(семіозис), скажімо, знаків природної мови (основи людсь- 
кої знакотворчості), знаків культури людської поведінки 
і т. д. При всій своїй надзвичайній розмаїтості світ зна-
ків класифікується досить елементарно. Це, з одного боку, 
знаки-ікони, які прагнуть віддати означувані предмети  
(в термінах семіотики — денотати) максимально, по суті ре-
алістично, і знаки-символи, які віддають означувані ними 
явища у тій чи іншій мірі умовно. Спостерігаючи історичну 
долю цих двох основних знакових масивів, що постійно су-
проводжують культурну творчість людини, радянська се-
міотика (не в останню чергу на основі досліджень С. М. Ей-
зенштейна) дійшла висновку, який має фундаментальне 
значення для історії культури. Виявляється, остання має 
постійну, чітко зафіксовану тенденцію, за якою знак-ікон 
обов’язково еволюціонує в напрямі до знака-символу (Іва-
нов В. В., 1968, с. 239), а потім навпаки. Скажімо, саме 
так можна витлумачити появу середньовічного, вкрай 
символізованого малярства, а також славнозвісний злам 
в історії європейських образотворчих мистецтв, які на по-
розі нового часу (десь починаючи з Джотто) переорієнту-
валися зі знака-символу на знак-ікон, тобто відійшли від 
поетики символічної, яка не помічає реального світу або 
просто нехтує ним, і прийшли до поетики реалістичної, в 
основі якої лежить максимальна увага до реального часу- 
простору.

Еволюція знакових систем, на думку дослідників, зу-
мовлюється тим, що, прагнучи віддати час, знак втрачає 
зміст, пов’язаний з віддачею простору (саме про це говорив 
С. М. Ейзенштейн в зв’язку з історією китайської ієроглі-
фіки та орнаменту — теми, що цікавили Ейзенштейна- 
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дослідника впродовж усього його життя), а намагаючись 
віддати лише простір, він відповідно втрачає час...

По суті, саме про це йдеться в Лессінговому «Лаокооні»,  
який після серії напрочуд влучних спостережень зна-
кам малярства віддає простір, а знакам словесного мис-
тецтва — час. С. М. Ейзенштейн неодноразово говорив і 
писав про те, що кінематограф вперше в історії культури, 
переконливо об’єднавши у своїх знаках час і простір, ді-
алектично зняв антиномію того й другого, майстерно за-
фіксовану і навіть трохи догматизовану у славнозвісній 
книзі Лессінга.

Отож було б не зайвим представити кіно як закономір-
ний і неминучий наслідок тисячолітніх мандрів культу-
ри від знака-ікона до знака-символу і навпаки. Кіно ді-
алектично знімає цю велику суперечність, що так довго 
супроводжувала знакову діяльність людини (згаданий 
«семіозис»). При цьому воно з величезною силою та пере-
конливістю успішно завершує ті численні експерименти, 
які на певних ділянках докінематографічної культури 
мали за мету, бодай почасти, відтворити час у просторо-
вих мистецтвах, а в часових — простір... Таких комбіна-
цій — часто-густо маловдалих або принаймні позначе-
них граничною умовністю — історія світового мистецтва 
від найдавніших часів до кубізму нараховує просто-таки 
тисячі. (Див. у зв’язку з цим чи не першу роботу в світо-
вому мистецтвознавстві про «кінематографічні» ефек-
ти в класичному малярстві: Артметер, 1907, с. 118–125). 
Саме воднораз енергія і самі невдачі відповідних пошу-
ків і стали для культури очевидним стимулом руху в тому 
напрямі, який і спричинив появу кіно. Таке семіотичне 
тло кінематографічної генези надасть їй багатого істори-
ко-культурного змісту. Саме на такому тлі було б цікаво 
та повчально розглянути монтажну техніку кіно у всіх її 
вимірах, і тоді виявиться, що майже вся вона була бага-
торазово опробувана (хай ще в наївній, малорозвиненій 
формі) впродовж чи не всього докінематографічного пе-
ріоду знакової діяльності людства. В історії світового мис-
тецтва (в першу чергу архаїчного, позначеного особливо 
високим ступенем умовності) ми постійно зустрічаємося з 
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різного роду явищами, що постають ніби переддень мон-
тажної активності кіно на всіх його рівнях. Так, подвійна 
експозиція — це винахід не тільки Жоржа Мельєса, якого 
Ейзенштейн називав геніальним. Вона, безперечно, роз-
починається ще з так званого «рентгенівського» стилю в 
архаїчних та дитячих малюнках, у яких один предмет про-
свічує через інший (стиль у зв’язку з малюнками австра-
лійських аборигенів у книзі: «Ранні форми мистецтва», 
1972, с. 304–305), і дитячими малюнками, дослідженими 
американським педагогом початку століття А. Кларком 
(Ігнатьєв Є. І., 1959, с. 104); спосіб осмислення світу через 
особливе зіставлення різних предметних рядів, через їх 
універсалізацію (найприкметніші ознаки міфомислення) 
тут парадоксальним чином оживає в стихіях згаданої кі-
нематографічної «жадібності на речі» (С. М. Ейзенштейн). 
Воднораз кінематограф вносить украй істотний коректив 
в історію людської знакотворчості, яка протягом тисячо-
літь марно намагалася винайти знаки, що переконливо 
віддавали б реальний світ у реальній єдності його просто-
ру і часу. Кінематограф же вперше в історії культури по-
єднав те і друге. Він, по суті, усунув ті межі, що їх поклав 
знакотворчості Г.-Е. Лессінг, визначаючи семіотичні кор-
дони малярства й поезії.

На основі цього великого здобутку кінематограф реа-
лізував безліч глибоких естетичних інтенцій минулого, 
які не могли бути переконливо впроваджені в художню 
практику мистецького розвитку («рентгенівський» стиль, 
«частина замість цілого» та інші найбільш різкі явища 
архаїчного мистецтва, призабуті, скажімо, мистецтвом 
нового часу). Тут варто також згадати і своєрідний сві-
тоглядний плюралізм деяких різновидів давнього епосу 
(приміром, океанійського), в яких події подавалися не з 
однієї, а з багатьох точок зору. Так, у тому ж океанійсько-
му епосі розповідь іде спочатку від імені героїні, а потім 
одразу ж події розгортаються з об’єктивної точки зору. 
Після появи рухомої кінокамери, після перших же, навіть 
найелементарніших, монтажних зусиль кіно щось схоже 
має місце в тих фільмах, де події викладаються з різних 
точок зору (найбільш пізній приклад — славнозвісний 
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«Расьомон» Акіри Куросави). Порівняйте схожі за харак-
тером кіноспроби передати події засобами, які наближа-
ються до явища так званої невласне-прямої мови (Іванов 
В., 1967, с. 254). Таких прикладів, зрозуміло, можна наве-
сти безліч. Але схоже, що їх уже треба не наводити, а про-
сто систематизувати, використовуючи, з одного боку, той 
чи той кіноматеріал, а з другого,—дані загальної історії 
мистецтв, етнології, фольклористики і т. д.

III. Тепер перейдімо до другого масиву докінематогра-
фічних чинників людської культури, які сприяли появі 
кіно. Вони більш чітко локалізовані в часі: йдеться про 
деякі принципові характеристики європейських образо- 
творчих мистецтв нового часу (від Джотто до XIX століт-
тя). При уважному погляді на їхній розвиток стає очевид-
но, що він проходив під знаком безперестанного, невпин-
ного зростання реалістичного потенціалу цих мистецтв. 
Новоєвропейське зображення з самого початку своєї по-
яви прагне якомога точніше віддати матеріально-пред-
метно-речовий світ у всіх його ознаках і особливостях за 
допомогою так званої лінійної перспективи (тоді як серед-
ньовіччя постійно вдавалося до перспективи оберненої) 
(Флоренський П., Тарту, 1967), шляхом орієнтації на ко-
льоровий спектр реального світу (тоді як колір у середньо-
вічному зображенні абсолютно умовний — пригадаймо 
хоча б золоте небо візантійської або давньоруської ікони 
(Тарабукін М., 1947, с. 23–24), на реальну анатомію люд-
ського тіла (тоді як середньовіччя знало лише містифіко-
вану, фантастичну його анатомію) і т. д. Історію новоєв-
ропейського зображення можна й треба представити як 
безнастанне і послідовне нагромадження засобів, що від-
бивають усе матеріальне багатство довколишнього світу. 
Скажімо, зображення такої фундаментальної ознаки ма-
теріального світу... як тінь: ще Джотто загадковим часом 
не фіксував тіней у своїх славнозвісних фресках — вони 
вперше з’явилися лише майже століття по тому в творчо- 
сті братів Лімбургів, і відтоді їх зображення, вдоскона-
лене так званим «сфумато» Леонардо і Рембрандтовою 
«світлотінню», міцно ввійшло до тематичного «тезауруса» 
новоєвропейського малярства. Зенітом цих зусиль нам ви-
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дається феномен імпресіонізму, його, сказати б, героїчної 
доби, коли він прагнув відтворити саму «оптику» людсь- 
кого погляду на матеріально-речові стихії реальності (Ре-
валд Дж., 1959).

При цьому новоєвропейське зображення, нагромаджу-
ючи свій реалістичний потенціал, на певному етапі свого 
розвитку схиляється вже до того, щоб його суб’єктом, ав-
тором, творцем були б самі ці стихії, а не надміру «суб’єк-
тивні» рука й око художника. Мистецтвознавство повинно 
пильніше поглянути на невпинну об’єктивізацію цього 
зображення, внаслідок якої реальність потроху входить 
до нього ніби безпосередньо, самостійно або принаймні 
лише дещо опосередкована зусиллями художника (йдеть-
ся в першу чергу про явище «силуету», напрочуд поши-
рене в культурі XVIII — початку XIX століть аж до появи 
фотографії). Художник тут ніби стає «медіумом», посеред-
ником між реальністю і її зображенням. (Моголи-Наги, 
1929) (порівняй феномен кінооператора!). Така ситуація 
повинна була цілком закономірно закінчитися появою фо-
тографії — зображення, автор якого ніби розщеплюється 
на власне фотографа і фіксовану ним реальність. Ця ситу-
ація надзвичайно яскраво постає в епістолярній спадщині 
винахідників фотографії Ж. Ньєпса і Ж. Дагера, вперше 
опублікованій у нашій країні і дивним чином призабутій 
істориками мистецтва.

Пафос їхнього листування у відкритті того, що най-
більш повне втілення реальності почасти є завданням 
самої реальності. Отож перші, ще незграбні фотознімки 
до певної міри завершили тенденцію, започатковану ще 
Джотто, — тенденцію до створення зображення, яке фік-
сувало б геть усі матеріальні характеристики «портрето-
ваного» цим зображенням простору.

Водночас фотографія ідеально віддавала лише простір, 
тоді як новоєвропейське зображення віддавна прагнуло 
фіксувати і час (всупереч порадам і висновкам Лессінго-
вого «Лаокоона»). Тим більше, що завдяки розвитку при-
родознавчих наук під кінець XIX століття визріває і міц-
нішає велика інтуїція тогочасної культури, за якою час 
і простір становлять незаперечну єдність (не випадково 
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поява кінозображення, яка підтвердила й унаочнила цю 
інтуїцію, майже синхронна відповідним науковим побудо-
вам Г. Мінковського і А. Ейнштейна).

Таким чином, реалістично орієнтована традиція ново-
європейського зображення спричинила появу фотографії, 
а невдовзі і кінематографа — технології, що, по суті, пе-
рекладала на свою специфічну мову найсуттєвіші, най-
глибші інтенції цього зображення, переповіла цією мо-
вою його давні устремління (певні аспекти такої еволюції 
зображення розглянуті у: Сидоров О., 1927, с. 198–202; 
Грабар І. 1941, с. 8). Люм’єрівські фільми (так звані «па-
леофільми»), поставлені в такий контекст, одразу ж ви-
казують свій очевидний зв’язок з найбільшими масивами 
загальнокультурного розвитку. Відповідно вони постають 
не як випадковий результат щасливої інженерно-техніч-
ної ініціативи, а як остаточна реалізація певних великих 
програм цього розвитку, як експлікація того, що століт-
тями і століттями ховалося в ньому. «Годування дитини», 
«Прибуття поїзда на вокзал Ла Сіота» та інші «першо-
фільми» здійснили таким чином те, чого новоєвропейське 
зображення жадало чи не з перших своїх зусиль і кроків.

Звичайно, в несистематизованій, випадковій формі від-
повідні спостереження вже мали місце в кінознавстві, яке 
в певні моменти розвитку історії і теорії кіно пов’язувало 
їх з докінематографічними малярством, графікою, скульп- 
турою і т. п. (Мартиненко Ю., 1968, № 11, с. 41–45). Але 
тепер ці спостереження слід перевести в інший, більш 
чіткий регістр, у якусь системно-структурну площину. 
Почасти це зробив покійний французький романіст і мис-
тецтвознавець А. Мальро, який розглядав кіно як зако-
номірний наслідок розвитку ренесансного малярства, але 
його викладки дещо містифіковані (про загальноестетич-
ні побудови А. Мальро див. нашу статтю «Пам’яті Андре 
Мальро» у цьому збірнику). Здається, справжня кінознав-
ча робота в цьому напрямі потребує більшої уваги. 

IV. І, нарешті, особливе місце в царині чинників, що 
привели до появи кіно, посідає специфіка культурної  
ситуації XIX століття, зокрема її суто соціологічні харак-
теристики. Йдеться про особливу «сліпоту» цього століття, 
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орієнтованого ледве чи не виключно на слово у всіх його 
знакових висловах — від слова усного до слова друкова-
ного, основного семіотичного інструменту цієї культури. 
Така орієнтація, на нашу думку, була зумовлена в першу 
чергу явищем так званого товарного фетишизму, вияв-
леного та всебічно дослідженого в «Капіталі» К. Маркса 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23, с. 65, 78, 79, 80, 81,  
90, 108). Товарний фетишизм привчав тогочасний зір  
бачити не реальні предмети, а, так би мовити, їхні со- 
ціальні ролі в товарно-грошовому світі. Звідси принци-
пова «сліпота», скажімо, тогочасної архітектури, доімпре- 
сіоністського (академічного) малярства і т. п. Предмет,  
річ в умовах буржуазної цивілізації втрачають своє ре-
альне, природне буття, і в такій «гносеологічній темряві»  
з’являються різного роду містифікації, які заважають  
людині бачити матеріальний світ у всій його повноті і ви-
разності.

Європа XIX століття слабувала, так би мовити, на «зо-
рову глухоту». Її надміру «розречевлена» цивілізація за-
дихалася в тенетах нескінченних абстракцій, які знають 
лише одне чуттєво-візуальне втілення — графічно фік-
соване слово. Література панує в первісному (сукупність 
графічних знаків) і в сучасному значеннях цього термі-
на. Європа тих часів була «сліпою» — недаремно потріб-
но було кілька десятиріч, щоб у європейських художників 
поліпшилося око, щоб повернулося елементарне відчуття 
барв, втрачене академічним малярством.

Кінематограф став найефективнішим (хоча далеко не 
єдиним) знаряддям, що мало повернути культурі візуаль-
не начало.

Пригадаємо, що наприкінці минулого століття стався 
справді вулканічний вибух ілюстрованих видань — від 
дешевого масового журналу, в якому ілюстрація рішуче 
переважає над текстом, до дорогих альбомів з видами і 
дитячої книги, ще незграбно, але вже щедро ілюстрова-
ної. Тоді ж з’являється доти небачена поштова листівка, 
раптово багатшає тематика поштової марки і т. д.

Зрозуміло, що такий, сказати б, грандіозний «пікто-
графічний» спалах у «галактиці Гутенберга» має не лише 



Історія кіно в контексті загальної історії культури. (До постановки проблеми)   ◀ 423

свої соціальні першопричини, а й попередників, скажімо, 
у вигляді щедро ілюстрованих «живописних і романтич-
них мандрів по старій Франції» (епоха Реставрації), вели-
кої кількості естампів, журналів мод і т. д.

Водночас слід звернути увагу і на стрімке зростання ві-
зуального потенціалу літератури XIX століття — від Баль-
зака через Флобера до, приміром, Петера Альтенберга, 
романи якого (90-і рр.) вже нагадують монтажні аркуші.

Отож усі ці явища потребують подальшої систематиза-
ції і вивчення як переддень великого люм’єрівського ви-
находу, як ансамбль факторів, що штовхали тогочасну ін-
женерну думку рішуче на всіх ділянках Старого й Нового 
світу до винаходу кінематографа.

Разом з тим цей ансамбль мусить стати лише ланкою 
в конфігурації вище викладених фактів і явищ загальної 
історії культури та її історії від Джотто і Відродження до 
XIX століття, які теж посприяли появі кіно. Таким чином, 
останнє остаточно постане не як технічна випадковість, а 
як закономірний наслідок розмаїтих тисячолітніх зусиль і 
пошуків людської знакової діяльності (семіозису).
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Фундаментальна помилка істориків усього мистець- 
 кого загалу підрадянської доби (включаючи кіно) 

полягає в тому, що вони розглядають той загал під кутом 
методів, напрацьованих мистецтвознавством на матеріалі 
художнього образу доби дототалітарної. Свого часу один 
німецький письменник сказав, що тамтешнє славнозвісне 
артистичне кафе-кабаре перших десятиріч XX століття за-
кінчилося тієї миті, коли там з’явився перший штурмовик...

«Нормальна» історія світової художньої творчості закін-
чилася тієї хвилини, коли в її полі з’явився перший тота-
літарій (байдуже — якого кольору).

Драма, власне, українського кіно полягає в тому, що 
його народження — сама  його хронологічна-історична 
метрика (1918 рік) — абсолютно збігається з миттю, коли 
в історію ввійшов тоталітарний принцип, суто волюнта-
ристський, адміністративно-поліційний спосіб її упоко-
рення. Кінематограф же за самим характером екранної 
творчості у значному ступені належить тим суспільним 
стихіям, які (за своєю загальною структурою) впритул на-
ближаються до промислово-індустріальної сфери, як вона 
склалася десь з перших сплесків промислової революції.

У письменника і кінорежисера Андре Мальро, який 
колись так прагнув співробітничати з Олександром Дов- 
женком, є чудовий «Ескіз з психології кіно», і блискучі 
спостереження в царині тієї психології він закінчує там 
рядком (остання фраза «Ескізу»): «Окрім того, кіно є ще і 
промисловістю». Окрім того...

Комуністичний тоталітаризм, на відміну від усіх інших 
його, за висловом Томаса Манна, «кузенів», енергійно, до 
останнього господарчого цвяха, заволодів промисловістю, 
став її абсолютним менеджером. Відповідно — і в інду-
стріальній кінематографічній царині.

Свого часу великий Акіра Куросава, ввійшовши в кон-
флікт зі своїми продюсерами, у відчаї перерізав горло 
нефритовим лезом. На щастя світового кіно, якось тоді 
обійшлося... І по тому, приїхавши до Москви, режисер 
захоплено завмер, споглядаючи обрядовий тоді напис на 

ДО ДРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО КІНО.
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тамтешньому «Домі кіно»: «З усіх мистецтв для нас най-
важливішим є кіно». Куросава, перевівши дихання: «Не-
випадково я завжди Леніна вважав генієм!»

Парадокс новоутвореного світу справді виглядав так, 
що в епіцентрі його промислово-ідеологічного вироб- 
ництва опинилося саме «найважливіше з усіх мистецтв». 
Як один із найважливіших ідеологічно-пропагандистсь- 
ких інструментів тоталітаризму. Лєнін-Ульянов чи не 
першим із лідерів тепер уже минулого століття зрозумів 
колосальне значення тих інструментів (багатотиражна 
література, періодика, фонозапис, радіо, так звана «мону-
ментальна пропаганда» і таке інше). Аж до «найважли-
вішого з мистецтв» і — що вже зовсім неймовірно — до 
телебачення, що робило тоді перші технологічні кроки.

А куди ж у тому світі зникає те, що завше перебувало в 
центрі новоєвропейської художньої творчості? Індивідуаль-
не, особистісне, «авторське» творення художнього образу?

От «авторське» і зміщується стрімко на периферію тота-
літарного світу, на ту чи ту його околицю, а фактично — в 
суспільне небуття, у ту чи ту не-пам’ять.

Саме так виглядає у першому наближенні — зрозуміло, 
гранично схематично — «соціологія» художньої творчості 
у «закритому» суспільстві, власне, у суспільстві, закрито-
му на тоталітарні замки тих чи тих відповідних систем.

Не будемо тут розглядати специфіку останніх, а зупини-
мося винятково на вітчизняній ситуації десь 1918–1988 років.

Сімдесят років тих «замків». Що має робити мис- 
тецтвознавець — і от спеціально кінознавець — з, умовно 
кажучи, естетичною продукцією тієї доби? 

Принаймні, належить із самого початку дослідницьких 
робіт відмовитися від наївної екстраполяції на ту продукцію 
мистецтвознавчих методів, що формувалися в зовсім інших 
історичних та художницьких світах. У кожному разі нале-
жить їх застосовувати обережно, обмежено, — при розумінні 
того, що «авторське» тут безнастанно і нещадно витісняєть-
ся «не-авторським». «Службовий» характер тієї продукції, 
котра підлягала суворим канонам-приписам «згори» чи там  
«збоку», але не «зсередини», не індивідуальній художниць-
кій ініціативі, витісненій саме на периферію суспільного 
буття — у суспільне небуття або в животіння.
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Підрадянське українське кіно 1918–1988 років у всій 
своїй феноменології було абсолютно упокорене службо-
вим, функціональним своїм призначенням. «Окрім того, 
кіно є ще і промисловістю...» Передовсім кіно тут було 
частиною розлогого ідеологічного виробництва — з усі-
ма ознаками відповідної, суворо нормативної естетики, у 
тому виробництві прийнятної.

Колись видатний польський кінознавець висловився 
про жанр вестерну: «Він такий самий формалізований, як 
і китайська опера».

Українське підрадянське кіно за своєю семантикою, 
синтактикою і парадигматикою (основні, базові кон-
структи будь-якого художнього тексту) формалізоване не 
менш, аніж та опера. Українському кінознавству недале-
кого майбутнього, гадаємо, доведеться ретельно зібрати 
та вивчити весь відповідний «кадастр», весь «інвентар» 
тієї формалізації. Починаючи, зрозуміло, з «генеральної 
семантики», з ідеологічних приписів в українській екран-
ній царині згаданого історичного періоду. Тут традицій-
ний мистецтвознавчий «методизм» навряд чи згодиться. 
Потрібна зовсім інша аналітична оптика.

А проте ретроспектива українського кіно була б рішуче 
неповною, якби ми звели її винятково до відповідного «со-
ціального задоволення» тоталітарного штибу.

...Власне, мистецькі зусилля можна поліційними засоба-
ми винести за межі ідеологічного виробництва, у напрямі 
згаданого суспільного небуття. Але онтологічні підвалини 
автентичного мистецтва позначені такою буттєвою міцні-
стю, що вони даватимуться взнаки навіть при найпослідов-
ніших і найнещадніших ситуаціях примусового наванта-
ження художньо го образу такою чи такою ідеологією.

Отож, вітчизняне кіно тоталітарної доби всіх його пер-
сон, усього його фільмографічного складу — це драматич-
на мішанка нещадної за своїми імперативами норматив-
ної поетики (або точніше — певних суворо обов’язкових 
канонів) і «авторських» диверсій у ту систему, індивіду-
альних спроб до розміщення в ній саме індивідуального 
художнього образу.

Довженко, Савченко, Марко Донський (як іноді нази-
вав себе цей режисер) і молоді Параджанов, Хуцієв, На-
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умов і Алов, які тут дебютували, Леонід Биков, Мащенко 
та чи не всі інші репрезентанти нашого кіно всіх його фа-
зисів розпочинали і продовжували саме під знаком згада-
ної трагічної діалектики, вибухової суміші «чужого», сило- 
міць нав’язаного і — «свого», справді «авторського».

Так було завжди в тодішньому українському кіноча-
сі. І штучно вилущувати з нього «авторське» естетично 
нормальне, себто свобідне начало — і забувати про сти-
хії, йому протилежні, аж ніяк не можна. Інакше замість 
об’єктивного дослідження кінематографічного минулого 
постане його, стримано кажучи, імітація.

Так само фальсифікацією буде зведення цього минулого 
до всеохопної диктатури в ньому тоталітарної квазіпоетики 
(що її колись так вдало схарактеризував професор-філолог 
Бархударов: «Соціалістичний реалізм — то спосіб оспіву-
вання начальства в доступній для його розуміння формі»).

Справді, в безлічі художніх текстів надибуємо в нашо-
му кіно «партизанські дії» кіно авторського. Зрозуміло, 
фрагментарно, спорадично, незрідка в режимі, сказати б, 
якоїсь конспірації, але ці дії були.

Зрозуміло, що всі ці зусилля здійснювалися у важ-
кій тіні, так би мовити, «адміністративної естетики», але 
вони — були. Хай при цьому зусилля ті закінчувалися для 
митців чи не катастрофою, колосального резонансу сканда-
лами й інцидентами. Пригадаємо долю фільмів, які воче-
видь вийшли за межі вузького «соціального замовлення».

«Земля», «Тіні забутих предків», «Криниця для спраг-
лих»... Твори, що сама їх доля ніби емблематична: подо-
лане «соціальне замовлення» тут було цілком, чи не до 
останнього кадру витіснене індивідуально-авторським. 
За що розплатилися, зрештою, і самі автори-режисери, і 
навіть їхні глядачі (гучний інцидент на прем’єрі «Тіней» у 
вересні 1965 року). 

При цьому пропонуємо для розуміння, власне, тоталі-
тарного в кіно напрацьовану тепер уже минулим століттям 
структуралістську оптику-метод для відстеження позаав-
торських стихій типу фольклору чи середньовічних текстів; 
«авторське» ж повинно досліджуватися методами, які вра-
ховують індивідуальне в художньому образі. Майбутнє на-
шого кінознавства — за співдією цих нібито антиметодів.



Довкола фахових знавців античного світу — десь чи 
 не з часів «класицистського» засилля у європейсь- 

кій середній освіті — чомусь склалося уявлення як про 
людей, безконечно далеких від поточних справ, від бі-
жучого злободення. І взагалі від будь-якої актуальності. 
Пригадаємо хоча б памфлетний образ такого відчуження 
у славнозвісній «Людині у футлярі».

Але ж характерно, що, коли Чехов писав те своє опо-
відання (1898 рік), великий історик давнього Риму Мом-
мзен, спостерігаючи довколишню європейську дійсність, 
уже встиг з дивовижною проникливістю спрогнозувати 
європейську цезаристську катастрофу найближчих деся-
тиріч. Першим.

А вже наприкінці 1920-х російські абсолютні знавці 
античної спадщини, професори Жебелєв і Лосєв виступи-
ли — з ризиком для життя — з нещадно точними нарисами 
большевицького цезаристського сьогодення (перший — у 
зарубіжній пресі, другий — у тогочасному самвидаві).

Під час другої світової те ж саме зробив — але вже у 
вигляді розлогої монографії — їхній колега, професор 
Дмітрій Кончаловський.

А по війні книгу такого ж штибу створив, — зрозумі-
ло, в умовах такого ж підпілля, — незрівнянний знавець 
давньої (серед іншого, вже навіть зовсім давньої Греції) 
Соломон Якович Лур’є.

І нарешті, хто як не Сергій Сергійович Аверинцев у 
часи «перебудови» став ніби «Плутархом» чи «Лукіаном» 
всієї панорами пізньорадянського інтелектуального зди-
чавіння...

Отож, Тетяна Миколаївна Чернишова з її гострим 
інтересом і до всієї суми античності і до найпекучіших 
сюжетів сучасності — постать, яка просто-таки маніфе- 
стаційно-притчево, заперечує, слідом за тими великими 
постатями, ту наївну новітню міфологію про відлюдни-
ків-«класиків», безпросвітно занурених у свій такий ніби-
то аж визивно «досучасний» фах.

Є щось справді емблематичне у явищі Тетяни Микола-

ІЗ НОТАТОК ПРО ГІПЕРПЕДАГОГІКУ  
ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ ЧЕРНИШОВОЇ 
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ївни-педагога — педагога, який класичну філологію по-
єднував з філологією новогрецькою. І, як пригадаємо, не 
лише з філологією, а й з «найновітнішою» новогрецькою 
ситуацією. У режимі повідомлень про неї навіть із вечір-
ніх газет. Тутешніх і афінських. І на додачу ще й афінсь- 
кого радіо...

Взагалі-то подружжя Білецьких, Андрій Олександро-
вич і Тетяна Миколаївна, колись поставилися трохи іро-
нічно до нетрохи простолінійної композиції курсу «грець-
кого мистецтва» одного московського дослідника. Курсу, 
який необхідно починався з археологічних фактів, з ха-
рактеристик архаїчних «торсів», а закінчувався номен-
клатурою біжучих афінських «ізмів», останніми тоді но-
винками тамтешнього «авангарду».

А проте не можна собі уявити, щоб те подружжя бодай 
частинно поділяло погляд Шпенглера (взагалі-то «класи-
ка» за освітою, автора дисертації про Геракліта) на Гре-
цію, котра, мовляв, колись була «у Європі», а нині перебу-
ває десь за священними її межами.

Для Тетяни Миколаївни ж і сама Греція у всій своїй 
хронологічній амплітуді, і взагалі «давнє» і «нове» стано-
вили певну цілісність-тяглість — але у напрямі не стіль-
ки історичних реальностей тієї тяглості, скільки основи її 
педагогічного методу.

Тетяна Миколаївна належить — до нечисленних — 
зрештою — репрезентантів її генерації, які чи не пер-
шими у повоєнному радянському суспільстві, у режимі 
тяжкого, але неуникного світоглядного шоку, угледіли і 
фундаментальні, і всі інші вади того суспільства. Донь-
ка ветерана громадянської війни, матері-запеклої «лоя-
лістки», а по тому — молодеча «ортодоксальність», аж до 
спроби потрапити «добровольцем» на грецьку громадянсь- 
ку війну (зрозуміло, на чий бік), комсомольський квиток, 
що у ньому зберігалася гвоздика з могили героя тієї вій-
ни Белоянніса — всього того доволі було в «ювеніліях» 
Тетяни Миколаївни. Словом, вогник світової революції 
щиро горів у душі інтелігентної радянської напівдити-
ни, аж доки на цю душу не впав зовсім інший, гранично 
наближений до тодішньої автентичної дійсності досвід. 
Те, що нині стало невід’ємним складником тутешньої (і 
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не тільки) масової свідомості (принаймні, немалого її ма-
сиву) ввійшло у кругозір київської студентки, а за тим 
перекладачки-синхроністки радянської амбасади Тетя-
ни Чернишової. Ввійшло, щоб залишитися там назавж-
ди — у вигляді категоричного неприйняття всіх — рішуче 
всіх — радянських містифікацій. Що ж. Усі тоді, як ска-
зав поет, «учились понемногу», чи не всі були свідками і 
жертвами тих містифікацій, але далеко не всі, на відміну 
від маленької функціонерки тієї амбасади, зважилися на 
те неприйняття. Та ще й неприйняття-на-все життя. Таке 
тяжке, а й навіть обтяжне біографічними катастрофами.

Звідки ж той суворий і точний погляд на те, що при-
кидалося істиною-правдою, та ще й у нібито остаточному 
вигляді, історично ніби-то завершеному?

Безпосередня генеза тих настроїв Тетяни Миколаїв-
ни незрідка уявляється навіть загадковою — на тлі тієї 
агресивної міфології, яка заполонила півсвіту. Чи то про-
сто неупереджена спостережливість у напрямі того поля, 
де бурхали моторошні стихії цієї міфології, чи ж вкрай 
конкретні спостереження над конкретними її проявами? 
Серед іншого, під дахом згаданої амбасади, що була, як 
і кожне інше радянське представництво, інституційною 
мініатюрою всієї суми тієї міфології, всього вибудованого 
нею людського відчуження.

Чомусь згадується новела Тетяни Миколаївни про мос-
ковську гостю тієї амбасади, молоденьку кіноактрису, яка 
після необережної чарки «мастіки» зі слізьми розповідала 
про те, як стала жіночою жертвою найголовнішого радянсь- 
кого ідеолога (до того ж ще й марксистсько-ленінського ін-
терпретатора... античної філософії!).

Там же Тетяна Миколаївна могла дізнатися про остан-
ню античну трагедію Греції — про тамтешню, таку нещад-
ну громадянську війну, що у ній Сталін і Тіто, у різних 
жанрах, але однаково підступних, зрадили своїх комуні- 
стичних однодумців, з головою видавши їх англійським 
і грецько-«королівським» карателям. Дізналася, напевне, 
і про нещадні ж усобиці у самому комуністичному табо-
рі, де одне одного убивали справді, як у грецькій трагедії.  
І ще, і ще.

То що далі, після повернення на батьківщину?
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Молодечий ідеалізм нарешті позбувся своїх ілюзій, 
але назавжди залишилася жадоба правди, пафос автен-
тичності. Почуття, яке необхідно-неуникно перейшло в те, 
що стало потому головним сенсом цього дивовижного жит-
тя. Педагогіка Тетяни Миколаївни Чернишової.

Отож, вона повернулася у світ, що ледве чи не здича-
вів від передозування здичавілою догмою. Світ, що у ла-
біринтах своєї історії потрапив у нещадні лабети тієї дог- 
ми і відповідно зазнав страхітливої варваризації. Світ, з 
його дуже конкретними мізансценами тієї варваризації 
(університетський декан, приміром, латину на своєму фа-
культеті замінив — «мотоциклетною справою»).

Зрозуміло, були мізансцени, може, менш гротескні, але 
вже зовсім у жанрі лютого поліційного «гіньолю».

Отож, старе східноєвропейське питання — «що робити?».
Колись, на зорі становлення соціалістично-комуні- 

стичної ідеї (коли вона, за словами Томаса Манна, ще не 
потрапила до рук негідників, один із її ентузіастів так її 
прореферував: ті, хто мають чогось більше, аніж інші, ма-
ють з ними поділитися; ті, хто знають більше, аніж інші, 
мають з ними поділитися своїм знанням і т. д.).

Саме так. Тетяна Миколаївна знала більше, аніж будь-
хто. Диплом фізико-математичного факультету; аспіран-
тура при ньому; блискавичний перехід не просто у гумані-
тарну царину, а в класичну філологію у давньогрецький її 
підрозділ, кандидатська дисертація, присвячена мові гре-
ків Надазов’я. І, нарешті, той невеселий досвід, здобутий 
скажімо так, у «радянських» Афінах. 

Отож, було чим поділитися. І з ким. З огляду на довко-
лишню ідеологічну пандемію, на згадану варваризацію.

Але чому конкретним змістом, провідною семантикою 
тієї педагогіки стала — саме класична філологія? Викла-
дання давньогрецької, новогрецької, латини?

Ми вже писали про те, як найбільші авторитети того 
знання виходили за його хронологічні межі у напрямі 
сучасності, та ще й злободенної. На відміну від тих своїх 
великих попередників Тетяна Миколаївна прийшла в те 
знання із своєї злободенності. Не- зрідка — трагічної.

У зв’язку зі згаданим «класицистським засиллям» тепер 
уже позаминулого століття ми якось звикли до того, що в 
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класичну філологію тоді ніби емігрували, ніби ховалися 
там від злободення. «Щоб чого не вийшло» («Людина у фут-
лярі»). Щось мало перемінитися у великому історичному 
часі, щоб одна із найбільш обдарованих його доньок саме в 
інтересах того часу, інтелектуально знекровленого, повер-
нулася до знання, що з нього починається знання взагалі.

Тетяна Миколаївна кинула свою педагогічну рукавич- 
ку довколишньому варварству, засвітила свій навчитель-
ський світильник у тодішній безпросвітній темряві. Але 
оливом того світильника мала стати саме конкретна пер-
шоречовина європейського знання. З огляду на те, що всі 
інші, пізніші сюжети останнього тут були немилосердно 
спотворені, містифіковані і просто сфальсифіковані.

Я пам’ятаю легку паніку, яка охопила подружжя Бі-
лецьких, коли вони дізналися, що Сергій Сергійович Аве-
рінцев, котрий тоді вже був найбільшою надією класичної 
філології, розпочав свої перші екскурси, скажімо так, у Но-
вій і навіть Новітній час. Андрій Олександрович: Ну яка у 
цій країні може бути філософія? Марксизм-ленінізм?

Що ж, Сергій Сергійович пішов у той час для потвер-
дження за нових його умов певних абсолютних аксіом 
середземноморської давнини. Тетяна Миколаївна ж, ря-
туючи довколишній світ від тоталітарних його катастроф, 
навпаки: потвердження гуманістичної своєї педагогіки, 
відповідної її спрямованості угледіла в античності, зважа-
ючи на абсолютний авторитет останньої.

У своєму, кажучи однією із тих давніх мов, педагогіч-
ному праксисі вона виробила, так би мовити, рухому ди-
дактичну модель, часово розташовану поміж такою авто-
ритетною давниною і такою проблемною сучасністю. Що її 
кожний текст і жест вимагає саме такої авторитетної екс-
пертизи. Словом, знайомлячи свою аудиторію з давніми 
граматикою чи лексикою, доцент Чернишова водночас, 
коли непомітно, а коли і вочевидь, пояснювала тій ауди-
торії сучасність, ба навіть злободення. Навчаючи студен-
тів автентичної, як казав Лев Толстой, «ієрархії предме-
тів». Донедавна чи не поруйнованій.

Характерно, що «дорослі» не завжди розуміли той ме-
тод, а зрозумівши, лячно дистанціювалися від нього з ос-
траху перед тоталітарним офіціозом, перед незліченними 
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його квазіієрархіями. Аудиторія ж молода інстинктивно, 
але вдячно завжди йшла назустріч лекціям, що в них 
роз’яснення «перфектум індикативі» чи «супіна» якось 
оригінально-несподівано поєднувалися з роз’ясненнями 
щодо «часу замерзлого» нашого сьогодення. Різниця по-
між деспотизмом і вільним волевиявленням, поміж демо-
кратією і її протилежністю, поліційна семіотика мовчання 
і просто замовчування — з відповідними посиланнями на 
античний «плюсквамперфектум». У кінематографії є особ- 
ливий спосіб організації екранного зображення, де крізь 
предметність переднього плану просвічує предметність 
інша. «Подвійна експлікація» такої педагогіки. Яка стрім-
ко розширювала кругозір аудиторії — у бік її вивільнення 
від тієї чи тієї, але завжди агресивної новоміфології.

Дивує внутрішня свобода педагога, який за тих умов, 
щохвилинно ризикуючи, поряд з дидактично блискучими 
філологічними коментарями коментував і те, що діялося 
зовсім поряд, за вікнами, де біле оголошувалося чорним, 
а чи навпаки.

Та й за вікном заняття ті продовжувалися — у вигляді 
чи то «прівагіссіма», чи то плідних наслідувань славно-
звісних «перипатетиків». Те й друге Тетяна Миколаївна 
чи не інституціалізувала, надала їм зворушливої регу-
лярності. Вона незрідка приходила в університет, оточена 
наївними, але уважними слухачами, і ще частіше, оточе-
на ними, виходила із університету.

А потому ті слухачі поволі ставали її співбесідниками, 
вже компетентними партнерами по діалогу.

І це вже було чи не на все їхнє життя. Зрештою цілком 
логічно це мало закінчитися створенням, кажучи у більш 
пізніх термінах, «неформального» об’єднання — на чолі з 
Тетяною Миколаївною — молодих київських інтелектуа-
лів різного профілю і різних інтересів, але саме «об’єдна-
них» педагогічним темпераментом свого керівника.

Насамкінець п’ятдесятих у квартирі подружжя Білець-
ких виникає щось на кшталт суверенного по відношенню 
до «офіціозів» середовища, ніби самодіяльний «інститут 
післядипломної освіти», що в ньому ті молоді люди, спов-
нені інтелектуального азарту, ставили аж пекучі питання 
щодо світу у якому вони перебувають, і самі ж намагали-
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ся відповісти на ті питання. Вправа диригентсько-педа-
гогічна в руках Тетяни Миколаївни на тих «відлигових» 
розумових концертах, свого роду «усні газети» свіжо еман-
сипованого молодого інтелекту за її редакцією, у напрямі 
самостійного осмислення всього того, що діється довкола. 
Тетяна Миколаївна матеріалам тих «газет» надає певної 
світоглядної впорядкованості, заохочує до їх збирання, їх 
примноження, їх селекції, їх гуманістичної класифікації. 
Біжуча література, художня і вся інша, тутешня і зару-
біжна, поточні події, загальносуспільні і політичні, дуже 
«приватне» і те «загальносуспільне» — словом, усе те, що 
потрапляло в кругозір тієї молоді. І вельми кваліфікована 
гуманна-гуманітарна експертиза всього того з боку Тетя-
ни Миколаївни в тих її, може, найбільш плідних «пріва-
тіссіма». Доволі сказати, що рішуче всі учасники тієї, за 
підлою термінологією підлого газетного фейлетону «літе-
ратурної забігайлівки» пізніше, після брутальної поліцій-
ної ліквідації тієї «забігайлівки», залишили істотний слід 
у нашій культурі. Досить згадати письменника і медика 
Юрія Щербака, потому авторитетного не лише романіста 
і новеліста, а й фахівця-епідеміолога, спеціаліста «зі сказу 
на Україні» (тема його докторської дисертації). Або літе-
ратурознавця найвищого класу Мирона Петровського. 

Гадаємо, що те об’єднання, попри його драматичну 
долю, що в ній найважчі випробування випали саме Тетя-
ні Миколаївні, колись та стане предметом ретельного іс-
торіографічного і культур-філософського описання — на-
рівні з усіма попередніми київськими об’єднаннями. Від 
кирило-мефодіївських братчиків і «громадівців» і далі.

Ось у тому об’єднанні і згодилася висока фахова куль-
тура Тетяни Миколаївни Чернишової як знавця антич- 
ності. Однією своєю реплікою вона могла авторитетно по-
твердити або ж, навпаки, проблематизувати ту чи ту тезу, 
висунуту кимось із своїх молодих друзів-учнів.

Катастрофа гуманітаріїв-«неформалів» зразка 1958–
60-х років, коли старе і мертве все ще хапало своєю страш-
ною правицею невід’ємне право нових генерацій на новий 
же спосіб існування, біографічно позначилася на всьому 
подальшому перебуванні Тетяни Миколаївни в тодішньо-
му, такому здичавілому «офіціозі».
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Але останній аж ніяк не міг бодай пригальмувати її пе-
дагогічний ентузіазм. І в «інституційному», і в іншому її 
спілкуванні, принаймні, зі студентством. Її йому віддано-
сті. Інтелектуальній і іншій. Можна сказати, навічній: Те-
тяна Миколаївна, наблизившись до тих молодих людей, 
уже ніколи не залишала їх своєю увагою.

Серед іншого, вона в педагогічному своєму полі з особ- 
ливою енергією опікувалася найбільш очевидними моло-
дими обдарованнями, котрі необхідно вимагали особливої 
педагогічної культивації.

Можна пригадати молоденького поета-початківця Іва-
на Драча, що йому Тетяна Миколаївна власноруч обла-
штувала, сказати б, ніби маленьку академію чи не з усіх 
галузей культури. І як вона при цьому раділа кожному 
проблиску геніальності в поезії свого учня!

Можна пригадати надобдарованого студента-герма-
ніста Володимира Олефірова, котрого поряд з германі- 
стикою аж загіпнотизувала незрівнянна музика всіх ро-
манських мов і немалої кількості їхніх діалектів. Тетяна 
Миколаївна: «Ось тобі ключ від нашої квартири. Приходь 
до нас у будь-який час і слухай платівки». Іспанські, іта-
лійські, португальські і т.д.

І скільки в Тетяни Миколаївни було такої «пріватіссі-
мо»! Огром...

І, нарешті, її робота над собою. Безнастанна, невпин-
на. У тому ж дивовижному часовому діапазоні. Від спіл-
кування з великим палеографом, старою петербуржкою 
Міліцею Едвінівною Матьє, котра читала давні рукописи 
так, як ми читаємо газети, до... вечірніх газет, що епічно 
фіксували біжучі дефекти біжучої історії.

Вражала філологічна її послідовність як вченого-спе-
ціаліста в грецькій лінгвістичній царині, її зачарованість 
усією тяглістю цього балканського лінгвістичного шедев-
ра, від його найдавніших діалектів і далі, до злободенної 
конкуренції «димотики» і «кафаревуси». Ба навіть до їх-
нього зворушливого анклаву, наріччя азовських греків. 
Що в нього вслухалася Тетяна Миколаївна (а сердешні її 
«інформанти» вже зворушливо плутали значення «агро-
номії» і «астрономії»...). Так само вона вслухалася в дав-
ньогрецьку страту ніби вже зовсім сучасної середземно-



Із нотаток про гіперпедагогіку Тетяни Миколаївни ЧЕРНИШОВОЇ   ◀ 437

морської морської термінології, що в ній їй напевне було 
чути відгомін того, що лунало на палубі чи не аргонавтів.

При цьому вона встигала перекладати, умовно кажучи, 
з «середьньогрецької» візантійські тексти, що зацікавили 
академіка Олександра Івановича Білецького.

При цьому вона встигала опиратися адміністративним 
дурисвітам, котрі заперечували саме існування того нада-
зовського діалекту в Україні, тим самим піднімаючи полі-
ційну руку на саме існування етнічної крихти в Україні. 
Невипадково київський, але раптом «звідти» літератор 
Анатолій Чердаклі біля труни навчительки подякував їй 
за те, що вона ніколи не забувала той «маленький, заля-
каний народець».

Доцент Київського університету, Тетяна Миколаївна 
Чернишова, попри інтриги деяких його функціонерів (що 
їх вона іронічно іменувала — «доцент-фюрери», було ж 
таке звання у відомій «імперії») вміла поєднувати різно-
часся історії. Іноді, як ніхто інший у ній. Здається, вона 
першою у світі почула в грізному «Одкровенні Івана Бого-
слова» грізний відгомін грецької трагедії.

Автор цих рядків, уперше, почувши цю ідею від Тетяни 
Миколаївни, одверто кажучи, спочатку відчув себе ніби 
тим миколаївським чиновником, який, почувши щось 
дуже «згори», «не осмелился расслышать». Одна із найпа-
радоксальніших ідей того століття... Справді, уявімо собі 
акустично: грім, який стрясає світ, а в тому громі виявля-
ється гримить ще один грім...

Що є. Хай фахівці перевірять цю ідею, але масштаб її 
засвідчує масштаби самого дослідника.

І останнє — останнє в цих нотатках пильне вдивлян-
ня Тетяни Миколаївни у нову, а особливо в новітню Гре-
цію. В її історії, про яку Андрій Олександрович Білецький  
мимохіть кинув: вона не менш моторошна, аніж укра- 
їнська.

Чому так Тетяна Миколаївна цікавилася тією історією, 
вивчала-осмисляла її? Пропоную таку гіпотезу: про укра-
їнську історію тут, під страхом громадянської і всієї іншої 
смерті, не можна було говорити вголос. І Тетяна Мико-
лаївна як модель катастрофічної історії обрала історію 
«новогрецьку», а особливо її XX століття, що в ньому Бог 
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і диявол на Балканах боролися особливо завзято. З пере-
мінним успіхом.

Греція тієї доби була для Тетяни Миколаївни-педагога 
чи не трагічним наочним посібником того одвічного гер-
цю ентропії і ектропії в людській історії.

Саме так належить розглядати появу ніби-то скром-
ної книжки подружжя Білецьких «Правда за ґратами» в 
одному із київських видавництв недоброго 1971-го. Коли 
тутешній режим, уже не приховуючи своїх поліційних на-
мірів, готувався до лютого сталінського реваншу.

Ця маленька книжечка подала надактуальний за тих 
умов точний історіографічний портрет новототалітарного 
перевороту в Греції 21 квітня 1967-го.

Ні громадськість, ані історики якось не звернули увагу 
на те, що переворот був здійснений ультраправими війсь- 
ковими в день народження Гітлера. А історики і досі не 
звертають уваги на те, що зловісно-віртуальна техніка 
того перевороту пізніше стала прикладом для подій з ра-
зюче схожими сценаріями: чилійський військовий пере-
ворот — 1972 і такий же польський — 1981. Ніби-то різні 
ідеології, різні псевдоніми того ж деспотизму, але і там, і 
там присутність згаданого антагоніста Бога...

Білецькі це знали, а Тетяна Миколаївна це ще й гли-
боко переживала. Але продовжувала боротьбу. Всіма при-
ступними їй засобами. І, як бачимо, не лише філологіч-
но-педагогічними.

Світ наш стрімко зміщується. Доба тієї героїчної педа-
гогіки ніби вже належить минулому.

Але був би наш світ без тієї героїки, без таких її воїте-
лів, як Тетяна Миколаївна Чернишова?!



«Антрополог як культурний герой». Так називалась 
 одна із численних розвідок про Леві-Стросса, 

що його біографія вийшла тоді в одній популярній книж-
ковій серії, десь поміж Троцьким та Че Геварою...

Кліфорд Гірц — один із найголовніших героїв того «цу-
намі» культурної антропології, що в останні десятиріч-
чя тепер уже минулого століття обійшов усю євроамери- 
канську цивілізацію. Його пропоновані тут праці — то 
ніби інтелектуальний еталон тієї антропології. У студі-
ях Гірца, немов у дзеркальній поверхні, відбивається вся 
сума її дослідницьких стратегій і технік.

...Починаючи з Руссо, що на нього так поштиво поси-
лається Кліфорд Гірц, європейсько-християнська ойкуме-
на якось чи не одразу спостигла свою разючу несхожість 
з довколишніми — і віддаленими — людськими світами. 
Передовсім зі східною і просто первісною «архаїками».

Руссо вказав на ту первісну архаїку як на добру аль-
тернативу сучасній йому цивілізації, наскрізь відчуженій 
(власне, з нього і починаються спостереження над усім 
спектром людської алієнації).

Затим романтизм десятиріччям милувався екзотикою 
тієї та іншої архаїки.

А поміж ними — французький просвітник-«ідеолог» 
Деджерандо приступив до вже суто ділових, семіотично (!) 
систематизованих спостережень над первісною поведін-
кою і свідомістю. А потому і почалось щонайінтенсивніше 
громадження таких спостережень, яке у вказаний період 
XX ст. і закінчилося — вказаним «культурно-антрополо-
гічним» «цунамі».

Кліфорд Гірц — одна із найбільш характерних, ба 
навіть емблематичних постатей, шо вимальовуються на 
самій вершині сучасного культурно-антропологічного 
монблану. Його праці, поряд з науковим доробком інших 
таких «культурних героїв», — то ніби загальнодуховний 
та спеціально методологічний підсумок двовікових зусиль 
Заходу у його географічно та хронологічно різнобічних 
напрямках до осмислення альтернативних тому Заходу 
світів. Весь відповідний інтелектуальний інструментарій 

ЧИТАЦЬКІ НОТАТКИ ПРО КЛІФОРДА ГІРЦА
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тут постає у своєму повному складі. І в інтелектуально ж 
зразковому вигляді. Без будь-якого, скажімо так, роман-
тичного імпресіонізму. У найсуворішому науковому режи-
мі, у відповідності з наймодернішою західною логічною 
культурою, що проти неї виявилися безсилими навіть 
найагресивніші атаки «постмодерну»

І водночас праці Кліфорда Гірца унікально зберігають 
те, з чого розпочиналися європейські етнологія та куль-
турна антропологія. Руссоїстське, у найкращому і най-
глибшому значенні, «сентиментальне№ чуття і співчуття 
до тих вимірів архаїки, що у них людина ще не відчужена- 
алієнована, а так само органічна, як кущ, квітка, дерево. 
Той високий «сентименталізм», власне, становить такий 
же базовий метод «польових досліджень» Кліфорда Гірца, 
як і низка їхніх вишуканих інтелектуальних технік.

Це — те, що передовсім кидається в читацьке око при 
першому знайомстві з роботами Кліфорда Гірца. Зі спора-
дичною, але невідпорно ліричною інтонацією у них. Що 
має особливо привабити українського читача, котрий істо-
рично-необхідно ще не відокремив — свою «етнологію» від 
своєї любови...

А затим — ще одна вельми суттєва риса, ба навіть пер-
шохарактеристика запропонованих тут праць. Гранична 
інтелектуальна відповідальність автора, яка особливо за-
гострює ту його і без того аж пронизливу логіку і його і 
без того віртуозний аналіз «польового матеріалу». Відпо-
відальність перед чим?

...Кліфорд Гірц уже скінчив головний масив своїх бага-
торічних індонезійських досліджень, коли там вибухнула 
вереснева катастрофа 1965 року, яка забрала певне чи не 
мільйон тамтешніх людських життів (на кривавий ліво-
радикальний путч правиця там відповіла вже тотальним 
терором).

Додамо, що рівно через десять років ще більшою теро-
ристичною катастрофою закінчилася камбоджійська ви-
права «червоних кхмерів».

А далі, знову у якомусь зловісному хронологічному рит-
мі, — через двадцять років — геноцид у Руанді.

На превеликий жаль, зважаючи на загальну ситуацію 
у нинішньому, вкрай кризовому «третьому світі», до якого, 



Читацькі нотатки про Кліфорда ГІРЦА   ◀ 441

з розпадом СРСР, історія додала ще декілька розлогих і 
ще більш кризових регіонів, дія тих понурих супермеха-
нізмів, що й зумовили ті супергеноциди, далеко не при-
зупинена.

Отож, хай антропологи й етнологи будуть насторожі... 
Слідом за Кліфордом Гірцом.

Йдеться про те, що у його науковій творчості з виключ-
ною інтелектуальною енергією постає проблема зустрічі 
«архаїчної спадщини з західним, у широкому значенні, 
модерном. У двох напрямах. 

З одного боку проблеми, Кліфорд Гірц з надзвичай-
ною достеменністю опрацьовує питання самої методології  
своєї дисципліни. Власне, проблему зустрічі щонайрозви-
ненішої, відповідно «спеціалізованої» західної свідомості 
з тим велетенським, незрідка чи не герметично закритим 
«польовим» архаїчним матеріалом. Кліфорд Гірц таки 
віртуозно досліджує, сказати б, «принцип доповнення» у 
тій зустрічі, коли «західний» спостерігач може або взагалі 
не побачити той матеріал, або побачити у ньому те, чого 
насправді там нема... Приміром, відгомін тих чи тих суто 
європейських (а чи вже євроамериканських) «моделей».

З другого боку, Кліфорд Гірц у безлічі злободенних  
суспільних чи вже просто політичних мізансцен Магрибу 
та Індонезії вбачає як приховані, так і очевидні наслід-
ки всієї неорганічності чи, принаймні, парадоксальності 
псевдосинтезу місцево-архаїчного і модерно-західного.

Етнолог, отже, за Гірцом, незрідка вкрай помиляється 
у своїх інтерпретаціях тих мізансцен. Тут фахова зіниця 
дослідника виявляє просто таки незвичайну спостереж-
ливість.

Що ж, внаслідок тих квазіінтерпретацій постають в тих 
чи тих наукових жанрах відповідні академічні тексти, що 
їх рано чи пізно виправлять рецензенти більш кваліфіко-
вані і більш спостережливі. На кшталт самого Кліфорда 
Гірца.

Але якщо безпосередня зустріч західно-модерного і 
того місцево- архаїчного відбудеться у режимі такої ж не-
точності й неавтентичності?

У тому випадку відбудеться вже не інтелектуальний 
інцидент, а історична катастрофа... Із числа тих, що про 
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них ішлося вище — ніби загадкова у своїй страшній рит-
міці шерега згаданих геноцидів...

Отож, Кліфорд Гірц, на відміну від багатьох своїх колег- 
етнологів, які у сучасній університетській касталії ніби 
бавляться тими чи тими фаховими побудовами, вповні ро-
зуміє свою відповідальність — у своєму аналізі, у пропоно-
ваних ним морфологічних конструкціях «архаїчного». Що 
у його полі нині ще живуть сотні і сотні мільйонів.

Україна — то країна, де міфо-фольклорна спадщина 
постає вочевидь живою. Не виключено, що ті чи ті її змі-
сти й механізми продовжують зустрічатися з сучасністю.

Кліфорд Гірц, гросмейстер і «польових», і вже узагаль-
нюючих досліджень «архаїки», можливо, допоможе і на-
шому українському сучасникові — у його нелегких само- 
здійсненнях через поєднання «минулого» з «новим» і на-
віть «новітнім».



Показуючи українському гостеві свою рідну Савойю, 
 Жорж Ніва серед іншого мовив: «А ось там родовий 

замок графів де Местрів. А в ньому — величезний сімейний 
архів». На ентузіастичну українську пропозицію негайно 
туди поїхати женевський професор іронічно посміхнувся: 
«Таких плебеїв, як ми з вами, туди не пускають».

Це нас з вами, східноєвропейських маргіналів, туди не 
пускають. А гросмейстер історії європейських ідей та їхніх 
літературних віддзеркалень Жорж Ніва насправді побу-
вав у всіх замках і будівлях європейського духу. І виніс 
звідти, як мало хто з його сучасників.

Професор Жорж Ніва — великий аматор туризму. Точ-
ніше, інтелектуального туризму. Він об’їздив, схоже, увесь 
світ. Від Бразилії до Японії, де побував чи не п’ять разів. 
І це либонь не просторово-географічний звичай євро- 
американського бюргерства, яке нині заполонило відпо-
відні маршрути на всіх континентах. Ті нескінченні про-
фесорські мандри — своєрідне інтелігентське, високоін-
телектуальне пілігримство. Невтомне й кваліфіковане 
відчитування базових кодів і алфавітів тих чи тих традицій 
і цивілізацій. Передовсім — середньо- і східноєвропейсь- 
ких. Російська, польська, чеська культура й література, 
а також балканська (з албанською включно), а з деяко-
го часу — і українська. Такий ось тематичний репертуар 
женевського професора у його різножанрових «східноєвро-
пейських» зацікавленнях. Від перекладів і трактатів до 
академічних статей не менше вправної газетно-журналь-
ної есеїстики. І, звісно, лекції та семінари — від старовин-
ного Женевського університету до щойно створеного уні-
верситету Полтавського... Власне, «ідея університету», за 
словами Карла Ясперса, — ідея християнсько-гуманістич-
ного напучування молодих (і не тільки молодих) аудито-
рій, та конкретна цивілізаційна дидактика — опинились 
у самому центрі біографії професора-трудівника. І саме у 
центрально- та східноєвропейському оформленні й напов-
ненні.

За обставинами тієї біографії, французький вчений 
унікальним чином опинився посередині багатющого лі-
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тературно-світоглядного матеріалу, над яким він працю-
ватиме все своє життя. З одного боку, навчителями його 
були останні славісти-універсалісти, які про Росію і супро-
відну їй тематику знали, здається, рішуче все. Передов-
сім, професор П’єр Паскаль, про якого йтиметься нижче.  
З другого боку, молодого Ніва російської навчали тамтеш-
ні лінґвісти-еміґранти, які у своїй вимові ще зберегли ви-
шукану петербурзьку фонетику, а в пам’яті — всю семан-
тику петербурзької «срібної доби». Провідні його постаті 
та колізії. А вже з «третього» боку, біографічно зовсім не-
звичайного, студент Жорж Ніва якимось дивом у середи-
ні 1950-х опинився у тодішньому Московському, сказали 
б, підкреслено-емблематично державному університеті. 
Десь у першу його відлигу. І направду щедро доля зроби-
ла цього французького гостя-студента свідком величних і 
водночас трагічних присмерків пастернаківського життя, 
якраз у розпал планетарного інциденту довкола «Доктора 
Живаго».

Зрештою, за ту прихильність долі Жоржеві Ніва як мо-
лодому другові Бориса Пастернака і його найближчого 
оточення довелося-таки розплачуватися брутально-мит-
тєвою депортацією із СРСР на батьківщину. А затим — 
війна в Алжирі. Тяжке поранення солдата Ніва. І по мобі-
лізації — безперервна праця в царині славістики.

Отож, Жорж Ніва отримав справді унікальну за своєю  
інтелектуальною та іншою енергетикою «славістичну» 
підготовку — від розлогої і водночас добре продуманої 
фактичності та методології тогочасної західноуніверси-
тетської славістики до вельми яскравих вражень від того 
незвичайного предмета, що був покладений в її основу іс-
торією.

Спадає на думку одна автобіографічна новела вченого. 
Як паризькій студент він спочатку цілком довірливо по-
ставився до наївного «орвеллівського» міфу про радянсь- 
ку надорганізовану тоталітарну ультрасистему. (Міф, що 
при ньому, зрештою, так і залишився чи не весь тамтеш-
ній цех професорів-радянологів.) Втім, цей міф для уже 
московського студента Ніва розвіявся тієї неділі, коли 
він, уперше зібравшись у гості до Бориса Пастернака в 
Передєлкіно, побачив, як московська юрма штурмувала 
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підмосковні поїзди. В режимі повної анархії. Тільки, ясна 
річ, не кропоткінської, а разінсько-пугачовської.

Французькому вченому відтак випало розвинути на 
диво переконливе знання радянського масового середови-
ща. Знання, якого незрідка й досі бракує саме «масовій» 
західній славістиці.

Пригадується також одна недобра і просто нерозумна 
рецензія на ґрунтовну працю Жоржа Ніва про Солжені-
цина в якійсь нашвидкоруч «перебудованій» московській 
газетці: мовляв, та хто він такий той француз, який ри-
зикує писати про «нашого» Солженіцина? Йдеться, зро-
зуміло, не так про скандальне, як сигнальне невігластво 
тієї лжерецензії. Про те, що у Східній Європі, на жаль, 
ще достеменно не оцінили всю своєрідність і значущість 
самого феномена цього французького славіста. А й справ-
ді — «хто ж він такий?»

Жорж Ніва у вищезгаданій «савойській» розмові, на-
певне, не випадково заговорив про графа Жозефа де 
Местра, свого земляка та, певного мірою, попередника і 
навіть навчителя. Той савойський аристократ-ультра- 
реакціонер, з його неймовірно історіософською інтуїцією, 
по суті, і є засновником французької русистики. Адже він 
першим у французькій цивілізації осягнув непересічний, 
сказати б, тривожний смисл самої присутності Росії у всій 
європейській ойкумені. На думку де Местра, від такої по-
тужної присутності, власне, і залежала мила його серцю 
доля європейського консерватизму. Проте могутній інте-
лект цього першого на Заході справді кваліфікованого 
«русиста» підказував йому, що у тій металічній країні ко-
лись таки з’явиться «Пугачов із університету».

Жорж Ніва належить до того, хай і нечисленного, але 
доволі впливового французького інтелектуального сере-
довища, яке «російську прогностику» Жозефа де Местра 
продовжило-перетворило на певну російську діагностику, 
так би мовити, на вельми конкретний діагноз російсько-
го ліворадикального експерименту, який схитнув земну 
вісь, замалим не поруйнувавши не лише власну країну, 
всуціль перетворену на полігон того експерименту, а й 
весь довколишній світ.

Водночас французький вчений-славіст, як ніхто з його 
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колег, пам’ятає власний духово-цеховий родовід. Від зга-
даного вже Жозефа де Местра до несправедливо забу-
того нині Анатоля Льоруа-Больйо, що йому Жорж Ніва 
присвятив спеціальний нарис. Льоруа-Больйо — автор 
стилістично та інтелектуально довершених, блискучих 
«ландшафтних» оглядів російської ситуації в хронологіч-
ному діапазоні від Великих реформ аж до їхнього безпро-
світного «жовтневого» провалу. В певному сенсі цей ав-
тор — ніби «Жорж Ніва» тих часів. І навпаки...

Льоруа-Больйо та Жоржа Ніва об’єднують специфічно 
французька елегантна стилістична розкутість, неймовір-
но широкий «контекстний» кругозір, а відтак — прагнен-
ня віднайти універсали, «лейтмотиви» чужої цивілізації. 
І, нарешті, впевнене володіння всією її феноменологічною 
сукупністю та розлогою фактичністю.

А загалом, Жорж Ніва як вчений підкреслено педантич-
ний, і належить до тих професорів, які не прощають, і це 
виправдано, ні фактичних, ані, тим більше, граматичних 
помилок. Воднораз підчас спілкування з ним впадає в око 
його незрідка гумористичне ставлення — як професора 
Женевського університету — до нинішньої фетишизації 
підкреслено «точних» методів гуманітарного досліджен-
ня. Методів, які у своїй гіперболізації мають тенденцію 
до перетворення об’єктів дослідження на простір, що у 
нього, за меланхолійним висловом академіка С. С. Аве-
рінцева (котрий давно і по-товариськи спілкується з же- 
невським колегою), ніби ніколи не ступала людська нога... 
Жорж Ніва, вочевидь, надає перевагу як дисциплінова-
ному, так і неформалізованому викладу власної думки і 
спостережень — викладу, успадкованого від французької 
гуманітарної традиції позаминулого століття. Ця тради-
ції, в особі, приміром, згаданого Льоруа-Больйо, поєдну-
вала, з одного боку, надзвичайну спостережливість, жва-
ву здатність до різноманітних віртуозних узагальнень, а з 
другого — мовно-стилістичну гнучкість і невимушеність, 
далеку від застиглого структуралістського жаргону, який 
ще зовсім недавно чомусь вбачався не лише останнім, а й 
найголоснішим словом науки.

Ніва — і дослідник, і спадкоємець згаданої традиції. 
Вслід за нею він напрочуд уважно вдивляється у ті чи 
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інші явища російської культури, виявляючи при цьому її 
першооснови, а також знаменники й головні нервові вуз-
ли, зберігаючи власну стильову гідність, композиційну та 
іншу авторську свободу. Франція — батьківщина есею, а 
затим імпресіонізму, — цих особливих жанрових та есте-
тичних проявів тамтешньої світоглядної, артистичної, по-
літичної та іншої свободи. А проте, у тій свободі мистецтва 
було і залишається чимало суворих узагальнень, смаку до 
стрункої і прозорої логіки, універсалій, якогось мимовіль-
ного, миттєвого «структуралізму». Жорж Ніва-автор дивує 
читача саме таким поєднанням свободи і тієї чи тієї поба-
ченої ним «необхідності».

Проте не менше дивує і Ніва-лектор, який прочитав у 
Пенсильванському («державному») університеті на всеаме-
риканській пушкінській конференції доповідь, що вельми 
своєрідно доповнює його нарис «Пушкін, афінянин серед 
скіфів». Доповідач украй переконливо довів усю «струк-
турну» суперечливість пушкінської обрядової «всесвітньої 
слави». Цей поет такою мірою імплікований-вмонтований 
у російську мовну систему, що із неї його не можуть видобу-
вати для іншомовного читача навіть найретельніші пере-
клади. Що ж тоді залишається від риторики про «всесвітню 
славу»? Зрозуміло, що у своїх побудовах Ніва торкається 
не пушкінської репутації, а пушкінської поетики. Саме 
грандіозну проблему пушкінської своєрідності, яка, з од-
ного боку, безвідмовно резонує всіма змістами і сенсами 
європейських «Афін», а з іншого — цілковито, до останньої 
своєї фонеми, виростає із автентично-російського — «скіф-
ського» — поля. Ось так мимохіть Ніва-дослідник не лише 
називає, а й намагається розв’язати гостру проблему дра-
матичної діалектики того, що ми в академічному побуті 
називаємо міжнаціональними культурними чи, скажімо, 
літературними зв’язками. Ці взаємозв’язки зі спокійною 
інтонацією, доводить Ніва, насправді є внутрішньо неспо-
кійними, далекими від академічно-бібліографічної ідилії 
зроблених та виданих перекладів чи досліджень.

Далі — блискучий етюд про Антона Чехова. Етюд, 
який у режимі либонь не драстичної полеміки рішуче 
заперечує давню російсько-інтелігентську легенду про 
письменника як утілення гуманістично-сентиментальної 
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літературної дидактики, як фахівця в постійній науці до-
тримання доброї поведінки. Кільканадцять сильних та 
різких полемічних штрихів — і французький автор пе-
редає глибоку внутрішню дисгармонію чеховського світу, 
очевидну втрату в ньому тієї «чудесної єдності, якої було 
досягнуто в літературі «золотої доби». «Доволі дивно, — 
каже Ніва, — що  російська інтелігенція так обожнювала 
твори «свого» письменника — оповідання та п’єси Чехова. 
Що це: сліпота? мазохізм? і те й інше водночас?». Річ, на-
певне, не в сліпоті чи в якійсь іншій схожій рисі російської 
інтелігенції, а передовсім у тім, що французький дослід-
ник, знявши цілком іншу, аніж ця інтелігенція «оптичну 
позицію» (вислів відомого російського чеховознавця Олек-
сандра Чудакова), відразу помітив зовсім «іншого» Чехо-
ва — носія глибокої метафізично-екзистенційної «нуди», 
незвичайної художньої сили спостерігача того, що Лев 
Шестов свого часу називав «трагедією буденщини». Ніва у 
своєму нарисі невипадково посилається саме на Шестова- 
«чеховознавця». Цей київський філософ першим, і чи не 
останнім, у власне російській рецепції Чехова спромігся 
подивитися на великого письменника зовсім іншими, ска-
жімо так, «неінтеліґентськими» очима. І тому шестовський 
погляд на Чехова негайно опинився на самій околиці тієї 
«рецепції». Тоді як Жорж Ніва, не обтяжений її інерцією, її 
незрідка наївними міфами, пропонує саме інший погляд 
на художника. Погляд, де повага й навіть поштивість по-
єднуються з очевидним авторським дистанціюванням від 
чеховського, у певному розумінні, нігілізму.

І один і другий погляди Ніва-славіста — похідні від 
його особистості, «оптичної позиції», котра ввібрала в себе 
багатовікову галльську точну «розправу з методом». Влас-
не, віртуозну майстерність французького аналізу, який 
свою унікальну спостережливість неодмінно поєднує з 
особистістю того, хто цей аналіз здійснює...

Відповідним чином Жорж Ніва сприймає російську, 
польську, чеську, сербську, а з певного часу — й українсь- 
ку культуру і літературу, дистанціюючись від звичних 
оцінок (власне, здогматизованих самооцінок). Колись 
Юрій Лотман одним із найголовніших завдань культури 
визначив безнастанне примноження в ній нових, у ши-
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рокому значенні, «мов» («культурний поліглотизм», якщо 
послуговуватися термінами великого тартуського вчено-
го). Розлогий доробок Ніва-славіста постає у багатьох сво-
їх моментах саме як рішуче нова інтерпретаційна «мова», 
як свіжий погляд на, здавалося б, цілком «хрестоматійні» 
явища, а особливо на їхні «хрестоматійні» оцінки.

Ми звикли, приміром, до естетичної міці російської 
класичної літератури, але, на жаль, ми так само звикли 
і до надміру усталених, а то й попросту клішованих її 
тлумачень. Перечитаймо, отож, блискучій етюд Ніва про 
«смерть у світі Толстого» — тут кожне речення суперечить 
традиційній інтерпретаційній міфології довкола письмен-
ника. Дослідник з надзвичайною проникливістю обрахо-
вує «маніхейські» віхи толстовського шляху-маятника від 
зачарування життям до нігілістичного його заперечення. 
Колись Горький ризикнув сказати, що найголовніша тема 
Толстого, і письменника, і мислителя, — смерть. Ска-
зав — і замовк.. Ніва ж не боїться продовжити цю грізну 
тему аж до її справді ризикованого краю, де Толстой ос-
таточно постає як явище-парадокс. І для його розуміння 
вже потрібен якийсь інший парадокс, а не те наївне нани-
зування ніби-то гуманістичних догм і просто пересудів, до 
яких незрідка і зводиться ординарна історія літератури, 
особливо по цей бік середньоєвропейського меридіану, де 
й досі панують інерційні сили візантійського ієрархічного 
надмірного пошанування.

Уже йшлося про разючу своєрідність поглядів Ніва на 
чеховську прозу. Тепер — Лев Толстой. Але, зрештою, всі 
російські герої Ніва обов’язково зазнають у нього якоїсь 
несподіваної ревізії. Включно з Андрієм Бєлим, героєм 
кількісно «колосальної» дисертації французького вченого, 
Гоголем, Горьким.

Проте є в русистики та й загалом у славістики Жоржа 
Ніва ще один — значно оригінальніший — вимір, який 
теж веде свій родовід від французької славістики, але від 
особливої її ділянки. І вимір цей вельми зворушливий. 
Там, поряд з вишуканим знанням предмета і його інте-
лектуальним реконструюванням, існує величезне спів-
чуття до нього. Власне, до людського страждання, яке у 
всіх своїх індивідуальних і колективних «жанрах», у всіх 
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неймовірних числах своєї страшної статистики одвіку клу-
бочиться по цей бік вже згадуваного меридіану. По цей 
хронологічний бік тутешньої нової , а особливо, новітньої 
історії, поспіль залитої людською кров’ю.

У савойському сільці, де він сьогодні оселився, Жорж 
Ніва показував своїм гостям пам’ятник тамтешнім жи-
телям, які не повернулися з усіх війн минулого століття.  
З першої світової — двадцять, з другої світової — двоє, з 
алжирської — один. Отож, це пам’ятник не лише загиб- 
лим, але й очевидному намаганню Заходу опиратися не-
щадності своєї ж історії. Статистика, вочевидь, обернена 
до нашої, котру Ніва осягнув, як ніхто із його колег.

У Ніва є кілька обережних, але вкрай суттєвих реплік 
на адресу тієї славістики, яка від маркіза де Кюстіна до 
Мілана Кундери чи скажімо, Річарда Пайпса дивиться 
на Східну Європу як на одвічний захід, присмерки євро-
пейського гуманізму, — коли стишений, а коли й ката-
строфічний за своїми темпами. Що ж, почасти цих авторів 
можна зрозуміти. Але слід зрозуміти і сам Схід...

У становленні Ніва-русиста вкрай важливу роль віді-
грав його наставник, професор П’єр Паскаль, — майже 
екзотична постать у західній славістиці. Полум’яний ка-
толик, він приїздить у дореволюційну Росію (що харак-
терно — для роботи над темою «Жозеф де Местр у Росії»). 
Затим, не втрачаючи свого католицького ентузіазму, 
проходить через ентузіазм більшовицький. І, відповідно, 
через гірке розчарування в наслідках більшовицької ре-
волюції. П’єр Паскаль повернувся на батьківщину, але 
серце його залишилося на Сході. І те серце до останку зі-
грівало його славістику...

Жорж Ніва, зрозуміло, успадкував від свого навчителя 
не його політичну міфологію і навіть не так живий інте-
рес до відповідного предмета, як співчуття до нього. Отак 
він і вийшов на проблему радянського тоталітаризму і 
спротиву йому. Так з’явився розючий цикл, присвячений 
Олександру Солженіцину (монографія, статті, переклади, 
лекційні курси тощо).

У цих своїх працях Ніва нічого не перебільшує і нічого 
не применшує. Він віддає явище Солженіцина водночас у 
всій його складності і, сказати б, елементарності (чи, рад-
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ше, у драматичній однолінійності, зумовленій необхідним 
і невтомним творчим монологізмом великого письменни-
ка-аутсайдера).

Так європейське спів-чуття нарешті автентично зустрі-
лося з найбільшим у російській літературі носієм тамтеш-
нього болю, — непозбутого болю східноєвропейської істо-
рії, яка розгорталася у режимі планетарної катастрофи з 
уже згаданою катастрофічною надстатистикою.

Ніва-«солженіцинознавець», немов добрий і мудрий 
лікар, діагностує той лютий східноєвропейський біль, що 
його неймовірний поріг «там», на Заході, і досі не вповні 
розуміють. А Ніва розуміє. І не лише через філологію та 
історію, але й через те згадане співчуття.

Тут нема можливості переповісти бодай окремі аспек-
ти «солженіцинознавства» женевського професора, який, 
попри свою географію, напрочуд добре осягнув свій коло-
сальний «предмет». Лише один штрих. І не до віртуозного 
морфологічного аналізу французького вченого, а до його 
співчуття до чужого болю. З дрібкою питомо галльського 
гумору в одній з усних новел автора книги «Солженіцин».

…Жорж Ніва веде свій автомобіль паризькою вулицею. 
Поруч — російський емігрант, уже доволі давно «парижа-
нин», в минулому — табірний товариш О. І. Солженіцина, 
до певної міри навіть наставник, а тепер почасти його од-
нодумець, почасти вже й опонент. Гість (задумано): «Жор-
же, а що це за ріка перед нами?» Жорж Ніва: «Ця ріка, до 
Вашого відома, Сена». Гість (так само задумано, киваю-
чи): «Ага». І знову поринає в роздуми про долю російської 
ідеї... Ось так.

Хай цей маленький комічний інцидент допоможе нам 
осягнути всі труднощі й муки автентичного розуміння 
західним славістом своєї, скажімо так, парадоксальної  
матерії.

Жорж Ніва, вочевидь, розуміє.
В 1990-х він надзвичайно зацікавився Україною, спо-

чатку як допоміжним предметом до своїх базових студій.  
А затим стрімко почав входити в саму структуру цього 
предмета, невтомно подорожуючи по всій Україні, від 
Львова до Чернігова, студіюючи українську і безліч не-
обхідних предметів та текстів, виступаючи тут з доповідя-
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ми і лекціями. З деякого часу Жорж Ніва — частий гість 
Національного університету «Києво-Могилянська Акаде-
мія». З його ініціативи у Женевському університеті вже 
читаються курси з україністики, збираються наукові кон-
ференції.

У поле наукових інтересів видатного славіста, отже, 
входить нова, українська семантика.

У який спосіб вона буде осмислена? А перечитаймо тек-
сти Жоржа Ніва…



Асоціативні роздуми про три монографії:
«Этюды истории классической неврологии (2016),
«Врачебные ошибки и врачебная девиации» (2018), 
«Прикладная неврология» (2019)

ВСТУП

Посередині цивілізації, схоже, перебуває пані Аб- 
 стракція, володарка принаймні філософії і мате-

матики.
Дуже характерно, що в українській мові, попри всі її 

неймовірні лексичні ресурси, немає точного відповідника 
російському «отвлеченность».

Це слово зазвичай у наших словниках перекладаєть-
ся саме як «абстрактність», «абстрагованість», і вже 
навіть зовсім простодушно — «далекий від реальної дійс- 
ності».

Нині вже є такі підрозділи математичної логіки, а чи 
то власне математики, що їх на планеті розуміють чи не 
кілька десятків обранців. Не більше. А великий фізик 
Оппенгеймер на схилку свого життя взагалі скаржився з 
приводу таких підрозділів: «не для мене», «недоступне», 
«не розумію».

При цьому гуманітарні науки, десь починаючи з ми-
нулого століття, якось аж обрядово-поштово заглядають у 
бік саме Абстракції, у бік саме так званої «формалізації» 
своїх дослідницьких засобів, ба навіть їх «математизації». 
Ну нехай. А проте. Перефразуючи одного героя Ільфа і 
Петрова, в інтересах істини і правди: а чому б гуманітарію 
раптом і не поглянути в зовсім зворотний бік, той, який 
перебуває чи не найближче до людини?

Словом, гуманітарій, який ось залюбки гортає щонай-
серйозніші праці, витворені нібито в зовсім іншому — «не-
гуманітарному» — цеху?

Йдеться ось про що. Автор цих рядків, за фахом істо-
рик літератури, десь чи не з часів свого студентства почав 

ПРИКЛАДНА НЕВРОЛОГІЯ —  
ПРИКЛАДНИЙ ГУМАНІЗМ



454 ▶   Прикладна неврологія — прикладний гуманізм

збирати гіпотези і взагалі розумування з приводу назви 
великого стендалівського роману «Червоне та чорне».

Незлічені і вкрай взаємосуперечливі гіпотези...
Невдовзі ось уже чи не 200 років з появи цього надро-

ману, але його коментатори так і не зійшлися в тих своїх 
розумуваннях до якоїсь згоди.

І от із якихось там антикварних інтересів гортаю паризь-
ке видання 1801 року — книгу батька гістології М. Ф. К. Бі- 
ша «Фізіологічні дослідження про життя і смерть».

І молодий батько гістології (Біша помер десь на 30- му ро- 
ці!) пише там, що життя і його трагічна каденція — це пе-
редовсім змагання «червоного» (себто артеріальної крові) і 
«чорного» (крові венозної).

Додамо, що Стендаль вважав себе учнем «батьків 
дев’ятнадцятого століття», себто суворих просвітників сто-
ліття вісімнадцятого, і серед них — великих медиків того 
століття. Передовсім великого Кабаніса і ось Біша...

Усе інше з приводу назви «Червоного та чорного» від-
так вважаю літературознавчими іграми... А проте не 
можу втриматися, не назвавши ще одного читача Біша, 
окрім Стендаля.

Пушкінський Євгеній Онєгін, який, раптово зако-
хавшись в Тетяну, що несподівано ж стала аристократ-
кою, з горя «стал вновь читать» — серед інших авторів 
«Madame de Staёl, Биша, Тиссо». А сама грандама?

Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?

Владімір Даль: «Малиновый: темноалый». Ну зовсім 
як у Біша! Венозне-артеріальне, гра життя і смерті, яка 
у великому руському творі закінчується словами «бедной 
Тани» про «смиренное кладбище, где нынче крест и тень 
ветвей…». «Червоне» і «чорне».

Таке ось написав на початку позаминулого століття па-
ризький першогістолог, а потім, за ним, Стендаль, а за 
тим його читач і «рецензент» Пушкін, а вже насамкінець 
того століття, мов зітхання, рядок з листа бідної артисточ-
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ки Ельвіри Мадіган, яка мала щастя і нещастя закохати-
ся у шведського офіцера-аристократа: любий мій, залиш 
військо, адже куля пробиває аж 20 (!) тканин людської 
шкіри...

Не певен, що кількість тканин артисточкою вказано 
точно, але той трагічний рядочок із того її листа якось 
аж резонує певними пасажами з книги Біша, серед іншо-
го — геніального хірурга, через ніж якого пройшли тисячі 
вояцьких тіл (тоді ще консул Наполеон, дізнавшись про 
його смерть, звелів поставити йому пам’ятник).

Щодо згаданої кількості: засновник гістології чомусь 
ще не працював з мікроскопом (мабуть, не довіряв його 
тоді ще незграбній оптиці).

Але він першим вказав на геніальну архітектуру того 
природного «одягу» людини.

А щодо Бонапартового розпорядження поставити 
пам’ятник своєму, сказати б, штаблікарю — та краще б 
він не зранив у своїх війнах всеєвропейське тіло міріада-
ми своїх куль.

Його племінник Луї Бонапарт, один з ініціаторів так 
званої Східної війни (зазвичай називається Кримською — 
сотні і сотні тисяч жертв цієї фактично Першої світової 
війни!), змусив нашого великого земляка, свідка тієї вій-
ни, мимохідь кинути в своїх «Началах общей военно-по-
левой хирургии» геніальний образ-термін: «Війна — це 
травматична епідемія».

Не виключено, що якби гуманітарії-історики розпочи-
нали б свої цехові зусилля з нагадування самим собі азів 
демонічної глибини цієї репліки Н. І. Пирогова, то, напев-
не, дещо іншою, себто людянішою, стала б уся світова істо-
рія. Пам’ятай, любий, стільки-то тканин людської шкіри 
пробиває куля... (після згаданого листа згаданої Ельвіри 
Магідан приречені закохані зустрілися, обнялися, а потім 
він вистрілив в Ельвіру, а за тим — у себе).

Отож, не зайве гуманітарію зазирнути навіть у старо-
винний медичний трактат, а в новітній — і поготів...



456 ▶   Прикладна неврологія — прикладний гуманізм

I
Отож, трактат новітній і власне недавній — «Этюды 

истории классической неврологии» доктора О. Л. Сідел-
ковського і В. Д. Догузова (Київ, 2016 р.). Понад 60 друко-
ваних (і дуже добре друкованих) аркушів...

Отож, чи то замість спеціальних «цехових» історико- 
культурних досліджень, чи вже поряд з ними взагалі 
«спеціалізованих», розкриємо ж ці «понад 60» київських 
вчених.

Трактат, який прояснить саме «нефаховому» читачеві 
з «історико-культурного» поля більше, аніж згадані «спе- 
ціалізовані» тексти.

Йдеться ось про що.
Упродовж тисячоліть людство необхідно-неуникно 

мало справу з тими чи тими нервовими недугами, а особ- 
ливо з уже зовсім зраненою людською свідомістю.

І при цьому воно зупинялося перед ними в стані або 
повної безпорадності, або — гірше — в режимі того чи 
того ступеня агресивності щодо того, хто хорував на ті не- 
дуги.

Тепер уже з’явилася ціла література про те тисячолітнє 
варварство чи не всіх відомих тоді цивілізацій, які облаш-
товували свого роду різновид каральної психіатрії проти 
сонмів тих нещасних хворих.

І от перед нами книга, яка в чіткій хронологічній і гео- 
графічній послідовності нарешті подає по-своєму гран- 
діозну панораму грандіозного явища, яке дебютувало десь 
на порозі позаминулого століття.

І відтак, у режимі надзвичайної духовної активності, 
продовжується і нині (сама ж поява цієї книги — тому 
свідчення).

Йдеться тут про феномен становлення об’єктивного 
знання про нервову систему людини, про всю суму мож-
ливих поразок цієї системи і про всі можливі способи ме-
дичного опору цим поразкам.

Способи, поєднанні разом з тим з рішучою відмовою — 
на зламі XVIII–XIX століть — від усіх попередніх, таких 
нещадних, «інструментів» попередньої каральної пси- 
хіатрії.
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Відповідним чином автор подає аж вражаючий за своїм 
обсягом пейзаж «класичної неврології» — від його витоків, 
вочевидь, пов’язаних з гуманістичним пафосом французь-
кої революції (що її аж лихоманило в амплітуді поміж 
терористичним азартом екстремістів, а з другого боку — 
намаганням усунути, сказати б, усю страшну гаму і того 
терористичного, і всього іншого давнього упослідження 
людини), — і далі, аж до наших днів, до вже злободенних 
зусиль вітчизняної медицини.

Невипадково книга присвячена наставникам автора, 
його навчителям, які й сьогодні плідно працюють у своїй 
галузі, шановним пп. Юрію Івановичу Головченку і Рим-
мі Яківні Адаменко.

Книга подає, таким чином, свого роду культурологіч-
ну карту того гуманістичного подвигу XIX століття — від 
славнозвісного паризького Сальпетрієра, що фактично і 
започаткував «неврологічну революцію» в європейській 
цивілізації, радикальну переміну ставлення до душевно- 
хворих (характерно, що все це хронологічно збігається із 
зусиллями згаданого Біша).

У Флобера, у його романі «Пані Боварі», — розгром-
на критика наївної і не трохи хижацької медичної (серед  
іншого, і фармакологічної) «практики», і раптом постає 
зворушливий портрет лікаря зовсім іншого типу: «Док- 
тор Ларів’єр належав до славетної хірургічної школи 
великого Біша... що фанатично кохались у своєму мис-
тецтві і працювали вміло й натхненно... до бідних ста-
вився, як рідний батько, і, не вірячи в доброчесність, був 
її взірцем».

Такий аж патетичний там письменницький образ — 
«діагноз» лікаря-ентузіаста завжди аж дивує, з огляду на 
всеохопний скепсис і просто песимізм великого роману, 
його читача: мовляв, то ж звідки взялися в тому морі людсь- 
кого егоїзму такі характери?!

А ось читайте «французькі» неврологічні сторінки про-
понованої книги д-ра О. Л. Сіделковського і В. Д. Догузова, 
від Шарко і далі, до великого Брока, піонера досліджень 
у царині розладу мови (афазія), — і ви зрозумієте, звід-
ки дивовижний феномен уже трохи пізнішого германсь- 
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кого інтересу до всіх поверхів наших душевних реакцій на 
довколишній світ.

Інтерес, який виявив себе в появі там, у Німеччині, 
кільканадцяти щонайавторитетніших університетських 
центрів, зосереджених на вивчені того, що фактично пере-
буває посередині, якщо пригадати вислів Паскаля, «умов 
людського існування».

Напевно, і фахівцеві цікаво знати, що, на відміну від 
французької медицини XIX століття, позначеної жор-
стким протистоянням провінційної лікарської «школи», 
нещадно розвінчаної Флобером у згаданому його романі, 
і медицини паризької — не просто високофахової (зрозу- 
міло, як на той час), а й сповненої високого гуманістич- 
ного пафосу, германська медицина тієї доби постає як по-
спіль «провінційна» у високому-благородному значенні 
слова.

Рецензована книга віддає ніби і короткі, але місткі ха-
рактеристики численних поспіль «класичних» шкіл чи не 
всіх германських областей (так званих «земель»).

Окрім того, якщо паризька неврологія базувалась пе-
редовсім на тому, що поет Блок колись назвав «острый 
галльский смысл», — на підкресленому раціоналізмі там-
тешньої культури, то всі германські колеги аж обрядово 
розпочинали з високого філософування довкола феноме-
ну людини, підкреслювали свій методологічний зв’язок з 
німецькою цеховою — філософською думкою всіх її таких 
різних епох.

Однак, читаючи німецькі сторінки книги, не можна не 
замислитися: то що ж трапилося з німецькою неврологією 
вже XX століття, того зловісно відомого періоду, коли під-
креслена людяність століття попереднього раптом зникла 
там ніби за помахом якоїсь демонічної палички?..

Але, напевне, це вже має бути предметом досліджен-
ня в майбутньому. Та й не нам, з нашим гірким досвідом 
XX століття, з його не тільки каральною медициною, а й 
безнастанним каранням тут самої нашої медицини, зупи-
нятися лише на тій катастрофі «сумрачного германского 
гения» (вислів того ж Александра Блока).

З огляду на це особливий «гуманітарний» інтерес ста-
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новить саме російський підрозділ книги, розгляд відпо-
відного предмета у ній — і так званого «імператорського 
періоду», і радянського, і порадянського (включаючи вже 
часи української незалежності).

І фаховий, і нефаховий читач, напевне, пам’ятає, як 
виглядала російська каральна психіатрія давноминулого 
(останні сторінки гоголівських «Записок божевільного»).

Але ж саме тоді в окремих медичних середовищах — 
від університетських кафедр до, як не дивно, тюремних 
лікарів — постає підкреслено альтернативне уявлення 
про людську нервову систему і про її порушення.

Ось про цих перших і подальших російських ентузіастів 
цієї (між нами кажучи, чи не головної в цивілізаційному 
ансамблі розумових зусиль людства) науки і розповідає 
той вітчизняний підрозділ книги, у всій географії тутеш-
ньої, справді класичної, неврології.

Від перших її теоретичних і практично-діагностичних 
сплесків — від нашого знаного харківського земляка, ви-
хованця тамтешнього колегіуму, Єфрема (Охріма!) Мухі-
на, від його вдячних учнів із Московського університету — 
і далі, далі! — до вже зовсім легендарних постатей схилку 
XIX і першої половини XX століття.

Що впадає в око вже при першому тут знайомстві з 
цими незвичайними людьми?

Сказати б, братерське (а точніше, батьківське) ставлен-
ня їх до хворого, до його душевної та фізичної екзистенції, 
атакованої легіоном тих чи тих «демонів». І «соматичних», 
і всіх інших.

Ось академік Бехтєрєв, майбутній засновник Психо- 
неврологічного інституту в Санкт-Петербурзі (що його 
лекції там відвідувала чи не вся «надгуманітарна» молодь 
тамтешнього Срібного віку).

А коли перед тим його обрали професором психіатрії 
Казанського університету, то він одразу поставив як умо-
ву: перебудова всіх установ, пов’язаних з відповідними 
проблемами і викладання, і лікування.

Можна також згадати: його лекції відвідував юнак, 
який зазвичай приносив студентам «товар» із «булочної» 
свого хазяїна, молоденький Пєшков (майбутній Горький).
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Через багато років у його автобіографічній прозі з’явив-
ся спогад про ті лекції: про те, як поштиво професор роз-
мовляв із хворим на манію величі. Напевне, так само 
поштиво Владімір Михайлович розмовляв з таким же хво-
рим на таку ж манію 1927 року. Зі Сталіним.

Схоже, це був останній діагностичний подвиг генія  
неврології (нібито потому він загадково помер).

А ось інший професор, Алєксєй Алєксєєвіч Ухтомський, 
що його лекції відвідував молодий Михаїл Бахтін, який 
саме Ухтомському завдячує певними фундаментальними 
поняттями унікального свого літературознавства.

Наш одеський земляк Россолімо, однокашник і друг 
Чехова, що саме з його піонерських зусиль розпочинають-
ся вже нейрохірургічні способи лікування захворювань 
головного мозку.

Його монографія «План исследования детской души в 
здоровом и болезненном состоянии» вже за самою своєю 
назвою звучить як титульна сторінка чи не огрому чеховсь- 
ких текстів, присвячених тій сердешній «душі»...

А далі — Петро Борисович Ганушкін, що його Ільф і 
Петров приязно-жартома переназивали «Тітанушкін»: він 
суворо-нещадно віднаходив ніби найглибше дно тієї чи 
тієї душевної недуги.

А світ довкола ставав справді все більш нещадним.
Загадкова смерть Бехтєрєва. Драма в сім’ї великого 

нашого вченого Сергія Миколайовича Давиденкова, авто-
ра дивовижної за своєю інтелектуальною проникливістю 
книги «Эволюционно-генетические проблемы в невропа-
тологии» (1947 рік).

Коли, здавалося б, навіть трава не росла без цензур-
ного дозволу, без посилання на всесильну догму. Автор, 
серед іншого, досліджує досучасне, прадавнє мислення — 
і кидає у зв’язку з цим декілька «методологічних» реплік, 
дорогоцінних для розуміння самого феномену людини.  
А син, блискучий поет, то опиняється в радянський тюрмі 
(разом із Гумільовим-молодшим), то в нацистському поло-
ні, де намагається організувати спротив і Гітлеру, і Сталі-
ну, то знову в радянській тюрмі, де й помирає.

Пізніша генерація наших борців проти вже спадкоєм-
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ців Сталіна неухильно наштовхувалася на таку твердиню 
каральної психіатрії, як Центральний інститут судової 
психіатрії імені професора Сербського в Москві.

Парадокс із парадоксів: цей форпост (поряд з одверто- 
таємною радянською політичною поліцією) режимної вій-
ни з дисидентами носить ім’я професора-дисидента дора-
дянської епохи: Владімір Петрович Сербський у 1911 році 
разом з десятками колег — професорів Московського уні-
верситету подав звідти у відставку на знак протесту проти 
урядової реакції.

Таке в МДУ більше вже не повторилося! Що ж. У Едга-
ра По є новела-притча про те, як у психіатричній лікарні 
божевільні захопили владу — з відповідними наслідками. 
Фабула, яка так нагадує XX століття, структурована саме 
в такому напрямі.

...Десь у 1960-х у Києві шістдесятники спромоглися по-
ставити фільм «Шлях до серця» (фільм — ніби парафраз 
постаті тоді вже надлегендарного Амосова).

І там один «добродій» про світогляд, роздратовано: «Це 
ж абстрактний гуманізм», а той у відповідь: «Краще аб-
страктний гуманізм, аніж конкретна нелюдяність».

Позаминуле століття і трохи початку минулого — це 
саме конкретний гуманізм людини чи то з стетоскопом, чи 
то з іншим відповідним знаряддям.

Книга добродіїв Сіделковського і Догузова в добрій ін-
телектуальній тональності віддає саме не «абстрактний», 
а гранично конкретний гуманізм — і доволі давнього ми-
нулого, і його відгомін у недавньому минулому, і в нашому 
сьогоденні. Вітаємо з цією книгою і її авторів, і її читачів.

II
І нарешті — монографія О. Л. Сіделковського «Врачеб-

ные ошибки и врачебные девиации».
На початку позаминулого століття Гегель у своїй слав-

нозвісній «Феноменології духу» окремий — уже зовсім 
славутний...— розділ присвятив взаємостосункам (а влас-
не, неувзаємненню) головних «гравців» людської драми — 
«пана» і «слуги».

Спрощуючи тут аж запаморочливу діалектику німець-
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кого надмислителя, трохи елементарно прояснимо її так. 
Що б не робив той чи той, «пан» чи «слуга», але вони оби-
два завжди будуть у тому чи тому ступені незадоволені 
одне одним... Ще більше спростив те неувзаємнення наш 
харківський поет Гулак-Артемівський, який, перебуваю-
чи в оточенні своїх університетських — німецьких — ко-
лег, взяв та й переказав ту основоположну почуту від них 
драму світового спектаклю у своїй байці «Пан та собака»: 
що б не робив там Рябко, та пан його все одно карав...

Пафос же рецензованої книги — нагальна, аж пекуча 
необхідність «увзаємнення» лікаря і хворого в безчислен-
них, але обов’язково людяних його жанрах.

Ніколи не забуду трамвайне просторікування двох ки-
ївських жіночок: бач, а той Амосов не захотів, щоб його 
оперували у його ж інституті, а поїхав до німецьких хірур-
гів... Що ж. Таке пліткарство — лише одна з незлічених 
складових людської невдячності. І не лише на адресу ве-
ликого гросмайстра його цеху.

Інше — ніби серйозніше. І набагато. 1880-ті роки. Лев 
Толстой — захворів його синочок найменший, Ваня — се-
ред ночі поспішив із Ясної в Тулу. До лікаря Смідовича. 
«Докторе, допоможіть». А той раптом ні в яку. Не поїду, бо 
тут, у місті, у мене свої пацієнти, комусь із них стане недоб- 
ре, і т. д. І не поїхав. І Толстой у відчаї кинувся шукати 
іншого лікаря. А Ваня тим часом помер...

Смідович-молодший (майбутній письменник-лікар 
В. В. Вересаев) до батька: «Чому ти не поїхав?» А той у 
відповідь: «А мені не подобається його «Війна і мир». Бі-
гає, бігає той П’єр по бородінському полі, нічого не розу-
міючи. От Данилевський так цікаво написав про 1812- й» 
(Данилевський — вправний, але взагалі-то маленький 
романіст тієї епохи).

Що ж. Часи перемінилися. Із біжучих американських 
новин: знаменитий тамтешній хірург заходить у палату 
до свого пацієнта, а в того на столику розгорнута «Війна 
і мир». «Як?! Толстого читаєте? Негайно зменшую вашу 
оплату за операцію наполовину!» Щоправда, і «пабліситі» 
тієї мізансцени було — на всю Америку. Дійшло навіть до 
чергової екранізації «Анни Кареніної».
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Але в контексті тих спостережень — і спостережень 
київського автора — повернімося до того тульського інци-
денту, що в ньому великий письменник ніби наштовхнув-
ся... на самого себе. 

Адже Толстой не те що не любив — він узагалі не при-
ймав фахової медицини. І створив немалу почережність 
відповідних прозових сцен і образів. Художньо, зрозуміло, 
може й переконливо, але...

Горький у своєму толстовському «щоденнику»: «Я спросил 
его: — Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что 
доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?.. 
Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот  
озорник!».

А проте і тульський лікар не повинен був так повести 
себе в тій ситуації. «Девіація» (себто вже щось набагато ще 
гірше, аніж «лікарські помилки»).

Автор подає розлогу галерею і номенклатуру і тих по-
милок, і тих «девіацій».

І насамкінець постає особливе читацьке враження від 
того й другого.

«Помилки» — це не те, що фатально-незникне. Це, схо-
же, ніби похідне від благословенного, хоча й супроводжу-
ваного безліччю небезпек перебування людини і в біосфе-
рі, і в суспільстві, і наодинці з собою — від того, що ми 
називаємо індивідуальністю, несхожістю, «іншим».

«Видова» своєрідність кожного із нас, присутнього 
на Землі. Будь-яке «індуктивне», загального характеру 
довкола роду людського хоч-не-хоч, але раптом ніби аж 
наштовхнеться на ту своєрідність.

Доктор Сіделковський обраховує трагічно-хрестома-
тійні «лікарські помилки» взагалі-то чи не геніальних  
діагностів, аж віртуозів своєї справи.

Тож який вихід із цієї, здавалося б, безвиході? Напевне, 
те, що сьогодні виглядає ще утопією: безнастанне набли-
ження медицини до кожної «індивідуальності» — в усій 
її абсолютній психосоматичній і всій іншій унікальності. 
Саме так. Отож, ще трохи — і чи не почну злободенну 
розмову про інститут «сімейних лікарів». Але щось інше, 
вже подальше: у цивілізації майбутнього, напевно, «всі» 
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будуть, у всій повноті тієї гаданої прийдешньої цехової ме-
дицини, лікувати «всіх».

Це, зрозуміло, може бути лише за умови появи тієї га-
даної майбутньої цивілізації. З огляду на всі тяжкі «де-
віації» сьогоднішнього, такого тяжкого, дня. Але, як не-
щодавно сказала доктор Римма Адаменко, навчителька 
автора, «все буде добре». За умови згаданого увзаємнення 
медицини і соціуму. Але чому б і ні?!

Нагадаємо те, що всі знають, але ще не всі доконечно 
оцінили. Так, XX століття — це поспіль «травматичні епі-
демії» (згаданий пироговський «цеховий» образ війни). 
Загинули мільйони.

Але ж саме лікарі, а не лише, умовно кажучи, геншта-
бісти врятували у своїх зусиллях мільйони — у всіх аж 
демонічних мізансценах тих «травматичних епідемій» — і 
воєнної медицини в них.

Читаю цей літопис і вдячності, і невдячності, і увзаєм-
нення, і неувзаємнення на людському просторі, досліджу-
ваному автором, і все ж таки зупиняюсь на найбільшому 
своєму враженні від вдячності.

На всіх сторінках рецензованої книги мені ввижалася 
тінь моєї тітки, поліської сільської «фершалки».

Як знала тітка Шура людське тіло — будь-якої статі, 
будь-якого віку! Робила для його полегшення, а то і поря-
тунку, здається, чи не все. 

Окрім, зрозуміло, нейрохірургічних операцій... Вдень 
і вночі стук у вікно: «Іванівна, поможіть». І вона допо-
магала — до останнього свого дня. А по тому — півсот-
ні тамтешніх поліських жіночок, які нічого не чули про 
античний хор плакальниць, йшли за тією вбогою труною 
і оплакали її так, як колись ридали давні грекині... Най-
сильніший в моєму житті академічний образ і жалоби, і 
вдячності.

Із того ж села родич, звичайний парубійко призову со-
рок першого, розповідає: ото очнувся у госпіталі і раптом 
відчув: всюди по тілу пульс, пульс...

Лікарі знають, що це таке. І раптом над ним, парубій-
ком, нахиляється генерал у білому халаті — «і як гаркне: 
«Немедленно на стол!» — отак я уцілів».



Прикладна неврологія — прикладний гуманізм    ◀ 465

Микола Нилович Бурденко. Солдатська легенда Дру-
гої світової. Як і тітка Шура — спочатку санітар і фельд-
шер, а потім уже все інше.

Словом, треба передовсім те увзаємнення, читачу, увза-
ємнення! А то про різного роду «девіації» нашої медицини, і 
реальні, і, можливо, уявні (дуже, зрештою, можливо!), а особ- 
ливо останніх політичних сезонів, можна вже написати 
грубезний трактат.

Чи то політичний, чи то, перепрошую, «неврологіч-
ний» — під умовною назвою «Неврози українського сус-
пільно-політичного характеру». Істерія, неврастенія, пси-
хастенія і т. д.

А проте — продовжуємо свою роботу? Саме в такому на-
прямі здійснює себе ніби вже трилогія доктора Сіделковсь- 
кого і його співавторів.

III
Отже: А. Л. Сиделковский, И. А. Дюдина, «Прикладная 

неврология: руководство» (К.: Пабліш Про, 2019).
У цьому випадку наша рецензія носить характер гра-

нично суб’єктивний, бо навіть трохи ексцентричний, може, 
аж несподіваний для шановних авторів. Зарані прохаємо 
в них пробачення.

Йдеться ось про що.
«Прикладная неврология» — себто вочевидь для фахів-

ців. А проте. Давно вже така важлива галузь, як художня 
культура, пояснює себе ніби через саму себе. Але ж мали 
місце спроби пояснити мистецтво і, відповідно, самого 
митця з погляду інших «цехів» цивілізації. Скажімо, со-
ціології чи особливим чином орієнтованих підрозділів фі-
лософії і т. д.

Нарешті, психології, а особливо того її напряму, який 
отримав назву психоаналізу. Не будемо говорити про успі-
хи чи не-успіхи тих ніби позамистецтвознавчих інтерпре-
тацій художнього. Тут про інше.

На початку 1920-х молоденький казанський ентузіаст 
психоаналізу Алєксандр Лурія починає, не без подиву, 
приглядатися до тоді теж молодого кіно. Майже водночас 
до власне психології і самого психоаналізу вже починає 
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придивлятися невдовзі прославлений молодий діяч цього 
кіно — Сергій Ейзенштейн (невдовзі він назве д-ра Фрей-
да — «великий віденець»).

Психологічним підґрунтям бажаної нової науки про 
кіно займається і недавній слухач пітерського Психоне-
врологічного інституту Лев Семенович Виготський.

Ця трійця на початку 1930-х зустрічається з метою ви-
вчення мови кіно і навіть запрошує до співробітництва 
академіка Миколу Яковича Марра (з огляду знання ним 
біля ста мов, але передовсім давньої, ультраархаїчної сві-
домості, що витворила колись ті мови).

Тепер — уже не про конкретні досягнення цього кри-
хітного наукового колективу, а про те, що він міг віднайти 
у «прикладній» книзі наших авторів.

Давайте замислимося над структурою будь-якого мис-
тецького факту. З чого він, власне, складається? З моде-
лювання того чи іншого видимого нам явища, предмета 
чи ансамблю цих явиш, цих предметів і т. д.

А куди і як спрямована ця, просто кажучи, предмет-
ність? З якою метою, задля чого? А щоб віддати важли-
вий, але чуттєво ніби невидимий певний смисл, те чи 
те значення, що на них зупинилася увага митця. Себто  
художній образ побудований на свого роду компромісі по-
між «видимим» і «невидимим»!

А далі: міріади способів до того «компромісу». І от «при-
кладна неврологія» у цьому її виданні наших авторів, се-
ред іншого, спостерігає цей маршрут нашої свідомості від 
чогось «побаченого» суттєво — безпосередньо до тієї чи тієї 
смислової інтерпретації того «побаченого».

І дитячий малюнок, і, скажімо, «Гамлет» (що його 
так натхненно-завзято прояснював зовсім молоденький  
Виготський), і взагалі будь-який художницький жест ви-
будуваний саме на основі того «чуттєвого», яке в худож-
ньому образі стрімко зміщується до того чи того «надчут-
тєвого».

Певні ж зусилля «прикладної неврології» зосереджені 
на тій чи тій драматичній патології людської поведінки, 
самого людського тіла, самої людської свідомості, травмо-
ваних тим чи іншим чином, на тому «духовному» (в широ-
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кому значенні слова) шляху до заключної нашої реакції 
на те чи те явище світу цього.

Художник творить у своїх зусиллях той шлях своїми за-
собами, «прикладна» ж неврологія, серед іншого, вивчає 
ніби поразки, прорахунки, «девіації» на ньому.

Себто, студіюючи дану книгу, ми поряд з її власними 
«цеховими» цілями (або її, як казав Іван Франко, «ціха-
ми») отримуємо унікальну можливість уже свого власного 
бачення ніби мандрів людських реакцій на довколишній 
світ, на ті чи ті норми, закладені в ньому цивілізаційним 
розвоєм людства.

Колись великий Іван Павлов сказав про згаданого «ве-
ликого віденця»: «Ми працюємо ніби над одним і тим же, 
ніби риючи тунелі назустріч один одному» (в огромі людсь- 
кої свідомості. — В.С.).

Себто художник робить, перепрошую на парадоксаль-
ному слові, те саме, що й душевно хвора особистість. Вони 
інтерпретують світ — з обох його сторін. Тільки художни-
ку цивілізація дозволяє це робити (бо навіть заохочує його 
до цього), а хворого вона необхідно від цього лікує.

Рецензована книга пп. Сіделковського і Дюдіної аж 
переповнена клінічним матеріалом, який віддає той не-
зникно-трагічний маршрут душевних, поведінкових і 
взагалі всіх інших зусиль людини, яка на тому маршруті 
ніби спіткнулася, переплутала всі адреси своїх зусиль.

Бульваризоване псевдоромантичне уявлення про то-
тожність власне художньої творчості і продукування зра-
неною недугою хворою свідомістю відповідних тій недузі 
образів і взагалі житейських ситуацій — таке уявлення, 
при всій своїй барвистості-мальовничості, все ж таки не-
переконливе: буття мистецтва і буття чимось травмова-
ної свідомості необхідно перебувають на різних полюсах 
культури.

Остання адже завжди розпрацьовує передовсім ту чи 
ту норму, що їй ми маємо коритися. До такої норми нале-
жить і та, що відповідно з нею хвора свідомість має бути 
знову приведена, сказати б, до тями: до тієї чи тієї загаль-
ноприйнятої норми.

Ось такий приклад. Видатний психіатр, одеський наш 
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земляк, Віктор Хрисанфович Кандінський, десь в остан-
ні десятиріччя позаминулого століття першим у своєму 
цеху почав вивчати так звані «псевдогалюцинації» (наз-
ва, зрештою, трохи дивна, бо ж кожна галюцинація — це 
«псевдо»).

Але до чого ж впадає в око аж подібність тих галюци-
націй в описах Віктора Кандінського до мальовничих 
фентезі Василя Кандінського (до речі, теж трохи одесита. 
Родичі?).

Ну, хай цим займаються їхні біографи. Родичі вони, 
зрештою, у зовсім іншому напрямі. Віктор Хрисанфович 
якось молодим пройшов через тяжку душевну недугу, 
що про неї, коли одужав, написав ніби мікромонографію 
(етюд про «обман почуттів»), де йшлося і про те, як же 
звільнитися від того обману. А композиції його чи родича, 
чи ні і нині висять у найбільш відомих музеях світу.

Так само великого російського поета Хлєбнікова з його 
надвитонченою поетикою, яка, мов ехолотом, сягає аж дна 
людської свідомості, колись спробували — і тепер пробу-
ють — оголосити «безумним». Насправді він пішов шля-
хом стільки ж парадоксальним, скільки по-своєму пере-
конливим.

Шляхом пошуків тих чи тих витоків словесної діяльно-
сті людини.

Отож, тому, хто хоче в напрямі самоаналізу віднайти і 
першовитоки, і подальші маршрути своїх чи чужих мис-
тецьких зусиль, віднайти те й друге у своїх колег (хоча б у 
Кандінського чи Хлєбнікова), — відкрийте і простудіюйте 
цю книгу.

Для людей мистецтва вона, мов той дороговказ, який 
орієнтований на «цехово» підкреслений бік, разом з тим 
може вказати і на ту сторону «феномену людини», де тво-
риться вірш, пишеться картина, знімається кіно.

Великий наш співвітчизник Давиденков колись напи-
сав: кожний із нас незрідка помічає в собі щось трохи ніби 
безумне у своїх уявленнях про світ; пропоную, продовжує 
він, не боятися тих відхилень від норми, але твердо замис-
люватися над їх походженням, їх проходженням і т. д.; що і 
буде нас повертати до тієї чи тієї загальноприйнятої норми.
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Себто, додамо ми, давайте ж навчатися лікувати ніби 
самих себе?

Але, зрозуміло, за допомогою того авторитетного цеху 
сучасної цивілізації, що зветься неврологією, з усіма су-
провідними дисциплінами-асистентками.

Олексій Леонович Сіделковський ось уже друге деся-
тиріччя очолює спеціалізовану неврологічну клініку «Ак-
сімед».

Що впадає в око і в самій клініці, і в її, сказати б, літера-
турно-науковій продукції, нами тут розглянутій (зрозумі-
ло, з не фахового, але, на нашу думку, такого необхідного 
боку; скажімо так, з боку історії культури як історії нагро-
мадження людяності — в науці й взагалі цивілізації)?

«Аксімед», отож, клініка, яка пам’ятає про витоки і по-
дальший розвиток своєї науки, свого методу, самої «опти-
ки», що спостерігає людину на тих її підвалинах, які не-
обхідно особливо крихкі, схильні до тих чи тих кризових у 
них ситуацій, але які, разом з тим, є основою основ люди-
ни як явища.

І автор розглянутих тут книг, і очолювана їм установа, і 
репрезентована ним наукова дисципліна — це саме втілен-
ня гуманістичної практики і відповідної їй теорії, що їхнім 
полюсом є сама людина. І в її необхідній унікальності, і в її 
так само необхідній солідарності зі своїм оточенням.

Усе це допомагає нам — у широкому значенні пацієн-
там — не лише власне медицини, але й усього сучасно-
го, незрідка складного та суперечливого цивілізаційного 
процесу.

Лікар зазвичай приходить нам на допомогу, щоби по-
вернути нас у той процес. За це йому велика дяка. Але — 
у продовження цієї подяки — маємо щось зробити для 
цього лікаря. Серед іншого, коли він вдається і до такого 
своєрідного лікування недуг людських, як теоретизуван-
ня з приводу тих недуг. Отож, щоб полегшити лікарю в 
отих його зусиллях, принаймні бодай частинно ознайоми-
ти його з тим теоретизуванням.

Лікарю-теоретику, гадаємо, це допоможе у самому його 
фаховому етосі, а нам бодай частинно пояснить і роз’яс-
нить феномен великої науки про людину як частину того, 
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що колись отримало назву «феномен людини» (Тейяр де 
Шарденн).

Отож, читаймо і книгу доктора Сіделковського, і вза-
галі неврологічну літературу, себто те, що можна і треба 
назвати свого роду душевною біографією нас з вами, на-
писану доброю рукою вочевидь гуманістичного, тверезо 
людинознавчого спрямування.



З  Вадимом Скуратівським можна сміливо виру- 
 шатив інтелектуальну експедицію лабіринтами 

української історії, відкриваючи для себе не: сподівані, 
приховані від стороннього ока тамбури між окремим її 
періодами. явищами, завважуючи закамуфльовані паст-
ки, немарковані глухі кути, залишені напризволяще ви-
бухові пристрої. Від нього можна дізнатися багато соко-
витих подробиць про Олександра та Андрія Білецьких, 
Юрія Лотмана. Володимира Топорова. Сергія Аверен-
цева. з якими він не тільки був особисто знайомий, але 
й уважає своїми вчителями. Зі Скуратівським можна 
дискутувати про французьку літературу та про те, як 
зналися на ній живі класики українсько-совєцької дійсно-
сті: про міф і феномен російської інтелігенції від XIX до 
XXI століття включно. Або. зрештою, поговорити про 
екранні мистецтва.

Про все це я й намагався завести мову під час остан-
ньої зустрічі, мене цікавив ретроспективний погляд на 
актуальні українські проблеми та передусім — біжучу 
(якщо можна застосувати таке слово до предмету мого 
зацікавлення) культурну політику України. Але цього 
разу мій співбесідник зі стоїцизмом Діогена повертався 
до теми, яка його тривожить дедалі більше. Розшифру-
вавши запис, я зрозумів, що насправді отримав відпові-
ді на свої питання, і в, здавалося б, надто масштабних 
історіософських узагальненнях вловлюється алгоритм 
притомного осмислення дуже заплутаної й водночас до-
сить простої української культурної даності та відпо-
відних перспектив...

Микола СКИБА. Пам’ятаєте, зо два роки тому в му-
зеї Тараса Шевченка у нас зайшла мова про якісь нюанси 
Шевченкової біографії. Тоді Ви мимохідь завважили, що 
відносите себе швидше до інтуїтивістів, аніж до інтелек-

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
«ПРОСТІШЕ КАЖУЧИ — ПОБАЧИТИ ФІНІШ»
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туалів. Чи відчуваєте в цій іпостасі певне культурно-істо-
ричне опертя саме на українському ґрунті?

Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ. Якщо говорити відверто 
про мій метод, то, зрештою, йдеться не про традиційний 
інтелектуалізм і не про так званий інтуїтивізм. Є лише 
тверезе й похмуре відчуття небезпеки, що з певного часу 
нависла над світом. Ми живемо в досить дивній і доволі 
страшній історичній ситуації. У своїй основній масі люд-
ство наївно вважає, що йому відпущено багато історично-
го часу, це дозволяє йому на різних ділянках свого бут-
тя віддаватися глупоті в найрізноманітніших стратегіях 
і тактиках. Насправді ж людям нічого не залишилося, 
як упродовж найближчого десятиліття мобілізувати всю 
свою інтелектуальну потугу на пошук шляхів розв’язання 
найгостріших протиріч свого буття. Нині сама присутність 
людини в біосфері багато в чому є проблематичною, адже 
в соціальних іпостасях людство поводиться не належним 
чином і не робить нічого для того, щоби виправитися..

Ми на кожному кроці спостерігаємо крихкість сучасної 
цивілізації. З одного боку, вона накопичила велетенський 
промисловий і військовий потенціал, з іншого — ми бачи-
мо, як у цій самій цивілізації бавиться так звана випадко-
вість. Але чому над цим так мало замислюються ті, в чиїх 
руках зосереджена та неймовірна могутність, що здатна 
розколоти земну кулю?! Ми трагічно залежимо від дур-
ниць і дурнів — військового, політика, від електоральної 
дурості. Але ж треба працювати не просто над усуненням 
цієї самої дурості, а над якоюсь спеціальною стратегією. 
Та хто буде над цим працювати?

М. С.: Але ж над цим досить активно працюють воло-
дарі думок західної людини — від ченців і теологів, які 
передрікали кінець світу на порозі X ст., до авторів голлі-
вудських хоррорів XXI ст.!

В. С.: Так, не слід забувати, що так звана масова куль-
тура за всієї своєї бездарності час від часу звертається до 
болючих точок людства, і робить це топографічно досить 
точно. Фільми, в основі яких — сюжет про загибель «Тита-
ніка» — одна  з таких точок.
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А з інтелектуальною традицією є нюанси. Наприклад, 
Павло Флоренський, за ним — і Олексій Лосєв не при-
ймали результатів розвитку людства, починаючи десь із 
епохи Відродження, точніше — з ренесансного «титаніз-
му». Звісно, це вкрай консервативні погляди на ретро-
спективу людства, але, на жаль, такий погляд багато в 
чому є правомірним. Пора, зрештою, знайти вихід на ін-
ший планетарний горизонт і збагнути, що людству пере-
дусім слід не зациклюватися на самоідентифікації (чим 
нині переважно займаються інтелектуали) — цей процес 
значною мірою вже закінчений, — а  здійснити спробу са-
мопорятунку. Від полюсу до полюсу.

Не виключено, що XXI століття в цьому сенсі є клю-
човим. Це зумовлено технологічним накопиченням, яке 
триває з того ж Ренесансу. Відтоді відбувається дуже ін-
тенсивна експлуатація матерії. Раніше експлуатували 
рабів-полонених, потім — селянство, населення колоній, 
пролетаріат. Тепер такі форми експлуатації вичерпали-
ся, але триває тотальна експлуатація самої біосферної 
матерії. І вже за допомогою спеціальних математичних 
моделей можна статистично прорахувати, скільки ж зали-
шилося часу подібної експлуатації. Простіше кажучи — 
побачити фініш.

М. С.: Тобто, виходить так, що на грандіозні історичні 
виклики реагує або масова свідомість із притаманними їй 
зарозумілими методами експлуатації масових уявлень та 
настроїі, або консерватори. А що ж так звана сучасна елі-
тарна культура?

В. С.: Елітарна культура як така зникла. Скажімо, по-
чинаючи 1914 роком на полях бойових дій загинуло кіль-
ка сотень молодих французьких поетів. Не виключено, що 
серед них були автори, за рівнем близькі до Артюра Рем-
бо. Тобто світ недорахувався геніїв. Скільки Хлєбнікових 
загинуло в Росії під час Першої і Другої світових воєн?!

Починаючи 1945 роком та велика культура XIX століт-
тя поволі зникає. З огляду на це Ґарсія Маркес кілька ра-
зів зобов’язувався не писати романів, хоча, зрештою — не 
витримував і продовжував. Інший лавреат Нобелівської 
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премії миру, Кінзабуро Уе, в інавгураційній промові ска-
зав, що нарешті він зможе нічого не писати і зайнятися 
своїми родинними справами. Андре Мальро свої головні 
романи написав у 1920–30-ті роки, а в 1940–50-х він пи-
сав винятково мистецтвознавчі трактати та якусь подобу 
мемуаристики.

М. С.: Проте це не завадило йому піти у велику політи-
ку й стати «правою рукою» президента де Голя...

В. С.: Але щось не вийшло в пана де Голя і його зна-
менитого радника. Бо це ж треба було довести країну до 
такого стану, що в травні 1968-го профспілки, включаючи 
католицькі, закликали своїх членів до збройного опору 
режиму.

І ось згодом екс-міністр культури Мальро пригадує про 
свої бесіди з екс-президентом де Голем: «Хто в усьому цьо-
му винен? — спитав де Голь, звернувши свій пильний по-
гляд на мене. — Можливо, абсурд? Так, абсурд!» Так чи 
інакше, але цей абсурд заволодів діяльністю цих великих 
людей. А Мальро — це, як на мене, остання видатна по-
стать європейської культури. Окрім хіба що П’єра Паоло 
Пазоліні та Мартина Гайдеггера. А згодом з’явилося по-
коління, до якого я не можу ставитися серйозно. Вибачте, 
але коли агенція Національної безпеки Сполучених Шта-
тів перехоплює розмови нинішніх європейських лідерів, 
то виявляється, що вони між собою спілкуються тамтеш-
німи матюками.

Коли Мальро і де Голь зустрічалися вже у відставці, 
то вони говорили між собою про долю середземноморської 
цивілізації, християнства та про саму суть людської істо-
рії. За жодних обставин я не зможу уявити, що нинішніх 
лідерів хвилюють ті ж питання. Вони по черево занурені 
в дрібну метушню й тим самим готують есхатологічний 
сценарій світу. Як вийти з цієї ситуації? Нічого іншого не 
залишається, окрім всеохопної внутрішньої мобілізації 
людини. Слід усім (християнам, мусульманам, іудеям та 
іншим активним персонажам сучасного світу) пояснити, 
що коли вони не зроблять цього внутрішнього зусилля — 
усе закінчиться катастрофою.



ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ. «Простіше кажучи — побачити фініш»   ◀ 475

М. С.: Однак чи мають розмови про «долю всього світу» 
перспективу в Україні, яка увійшла в добу глобальних ви-
кликів із нерозплутаним клубком внутрішніх історичних 
питань і протиріч, що нікому, окрім самих українців, уже 
не цікаві? Але. з іншого боку, невже примара всесвітньої 
катастрофи знімає з нас необхідність вирішувати наші 
суто локальні проблеми?

В. Л.: Про космополітизм не йдеться. Я недовіряю ін-
ституту так званих громадян світу (який ніби вже офіцій-
но існує при ООН). Річ утім, що національний поділ світу, 
який розпочався після Великої французької революції, 
був більш ніж необхідним. Бачте, до цього людські думки 
та поведінка співвідносилися безпосередньо з Абсолютом, 
який перебуває десь поза землею. На землі ж представ-
никами цієї сили були, умовно кажучи, римська курія, 
або імператор священної Римської імперії, або королі й 
монархи, одним словом — еліта. Французька революція 
безцеремонно зруйнувала цю модель. Але людству необ-
хідно було ідентифікуватися вже за іншим принципом. 
Ось тоді й набирає сили пафос народу, пафос нації, кон-
кретної території, на якій ти перебуваєш і яка для тебе — 
найголовніше.

Але від епохи Наполеона ця тенденція, значною мірою, 
розгортається в бік жахливих міжнаціональних конфлік-
тів, які переростають у світові війни. XX століття — це, по 
суті, новітня столітня війна. Починаючи зі спроби Алба-
нії відділитися 1911 року від Османської імперії, й далі, 
через цикл Балканських війн, до 1914 року, який, як не 
прикро, досі не завершився. Балкани ще продовжують ди-
міти. Так зване Придністров’я (підчерев’я Балкан) — це 
своєрідне продовження тієї ж столітньої війни.

Щож виходить — національний поділ світу закінчився 
велетенською катастрофою? Але такого поділу не уник-
нути. Адже неможливо охопити неохопне та працювати 
на світову цілісність, орієнтуючись на порожню красиву 
риторику. Так, є конкретна територія, конкретний народ, 
який має певний принцип побудови спільності: чи безпо-
середньо етнічний, чи суперетнічний, чи національно- 
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політичний. І, відповідно, ця структура повинна брати 
участь у світовій роботі з порятунку людства. Можливо, у 
цього національного утворення є певне призначення, про 
яке ми навіть не підозрюємо нині.

Взагалі людство час від часу усвідомлювало, що необ-
хідно працювати над цією проблемою. Скажімо, філосо-
фія Гегеля — попри їі схоластичність, була зосереджена 
саме на цьому питанні.

М. С.: І все ж, які можливості має Україна, щоб сказати 
щось нове в доволі затертій темі про необхідність альтер-
нативних шляхів розвитку сучасної цивілізації?

В. С.: Пам’ятаєте, як писав Гоголь: «Душа моя вмер-
ла для всього дріб’язкового». Колективне «Я» людства має 
тепер вмерти для всього дріб’язкового. Але енергія на-
шого суспільства марнується на дурні міжпарламентські 
суперечки. Зрозуміло, за ними криються досить суттєві 
принципи. Як на мене, те, що нині відбувається в Украї-
ні, — це зіткнення безкінечно слабкої так званої демокра-
тії веймарського зразка та провінційного гітлеризму пів-
денного сходу України. І треба поставити велику свічку 
за те, що цей самий український новофашизм не поєднав 
свої мільйони з якимось навіженим націоналізмом. Адже 
якби в цієї української Баварії, окрім грошей, окрім пасіо-
нарності та агресивності, була б ще якась ідеологія, наша 
країна просто припинила би своє існування.

М. С.: Гаразд, ми з’ясували: політики — при своїй ми-
шачій метушні, так зв. діячі культури — при своїй, інте-
лектуали комфортно влаштувалися в різних «римських» 
клубах, але хто ж саме може взяти на себе ризик запро-
понувати, що називається огbi еt urЬе — певну «стратегію 
порятунку», як Ви висловилися?

В. С.: Ми всі. Іншого виходу немає. Кожен має зробити 
внутрішнє зусилля в бік цієї самої стратегії. Однак для 
цього потрібна інша педагогіка, інша шкільна система.

Не знаю, може, це й жорстоко, але 5-6-річній дитині 
слід пояснити: якщо ти не порятуєш цей світ, то не до-
живеш у ньому навіть до сорока років. Я розумію, що так 
можна налякати юне створіння, але не виключено: страх 
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у даному випадку буде конститутивним і визначним педа-
гогічним моментом його біографії.

Людям пора припинити брехати — як самим собі, так і 
іншим. Треба підійти до кожного персонажа та запитати: 
на чому ти, ідіот, знаєшся в цьому світі?! Ну добре, п’єш 
пиво, але зроби щось і для цього світу. Почни хоча би з 
того, що не кидай банки з-під пива на східники. Натомість 
держави, цілі корпорації кидають не просто банки, а якісь 
зовсім катастрофічні суміші у весь планетарний простір. 
Досить в’юнитися та говорити компліменти панам-полі-
тикам!

Мені дуже не сподобалося, що свого часу Майдан роз-
вивався за персональними сюжетами (хоча тепер багато 
учасників тих подій заявляють протилежне). Сама по собі 
ситуація Майдану — прекрасна. Перший раз в історії цієї 
країни виникла інстинктивна масова опозиція можливій 
суспільній катастрофі. Але чому ж було робити ставку 
лише на певні персони?! Вимагати від цих персон — інша 
річ. Але не затребували — й отримали «те, що маємо». Час 
нарешті звільнитися від брехні.

Я розумію, що в цілому це утопічна настанова, але, 
зрештою, нам зараз потрібно щось на зразок повтору ран-
нього християнства. Римсько-грецький світ до початку, 
егоїстично кажучи, «нашої» ери увійшов ув абсолютну 
кризу. Людина елліністичного кола, особливо римський 
громадянин, була тоді цілковито поглинута політичною 
суєтою. Їй здавалося, що жодної іншої істини у світі немає. 
Є юридична, політична, мілітарна істина, а істини як та-
кої — немає. І раптом на Сході з’явилася та дивна секта, 
яка почала стверджувати: ні, таки щось має виходити зсе-
редини людського існування. Результат очевидний. Інша 
річ, що після певного сум’яття всі ці імператори, претори, 
едитори, курули та інші бандити обома руками вхопилися 
за ту модель. Та хоча б почасти вони таки були при цій мо-
делі. Тож якби не християнство, то європейське людство 
вкупі з азійськими анклавами знищило б себе до X століт-
тя нашої ери.

Але нове християнство має розвертатися в напрямі 
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більш ніж тверезого й повного знання про людство. По-
чинаючи з XVIII ст. відбувається надпотужна самоіденти-
фікація людини в напрямі осмислення його майбутнього. 
Ретроспектива людства зараз уже цілковито прояснилася. 
Один англійський єгиптолог у 1930-х роках сказав, що ми, 
історики, про давньоєгипетський побут XIX ст. до Різдва 
Христового знаємо більше, ніж про сучасний англійський 
побут. Ми майже все знаємо про минуле та вже здогаду-
ємося про можливе майбутнє. Після Хіросіми, після Чор-
нобиля, після гітлеризму, сталінізму, маоїзму, після всіх 
фокусів ліберальної цивілізації, яка вважає себе кращою 
за інших (і вона дійсно дещо краща від своїх попередниць, 
бо ж про неї хоч можна дискутувати), в же ясно, що часу 
на світовому годиннику, про який говорив колись Шил-
лер, залишилося зовсім небагато.
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