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Передмова

Враховуючи сумний досвід відмовчування читачів на мою статтю «Про чистоту та простоту», зробив спробу залучити критичного
читача ще до виходу у світ цих Рефлексій. Радий, що таким читачем
став Леонід Плющ, який, ретельно прочитавши первісний варіант,
подав свої дуже доречні і змістовні розмірковування з тої ж проблеми. Скориставшись щасливою нагодою, я виправив помічені огріхи,
а його рефлексії подаю у тих місцях тексту, що їх викликали. За
працю та доброзичливу увагу Леонідові Плющу висловлюю щиру
вдячність. Отже, це насправді подвійні рефлексії: Антонюка і Плюща. Заохочую й інших до такого.
Зиновій Антонюк

P.S. Для повноти подам витяги з листа, з яким і прийшли від
Леоніда Плюща його рефлексії:

«Загальне враження. Тема важлива й на часі. Тема мені близька. Ваші ідейно-моральнісні настанови близькі, як і політичні. І висновки.
Я втомився читати українську політ. порожнечу. (Виняток – «Ї». Маринович. Правда, мало що й дістається сюди, а Інтернет – не те).
Я розумію, що у Вас рефлексії, а не науковий трактат, хоч елементи його теж присутні. Напр., Ви спираєтесь на зв’язок особистості й
України, тобто те саме, що писали в Доброокому. Там ця тема більш
чітко викреслена, філософськи. Та мені здається, що і тут це не завадило б…
Але це вже та сама абстрактна критика, яку сам не люблю. Тому переходжу на конкретні місця. Наводжу цитати з Вашого тексту й свої
міркування.
Чи читали Ви Вадима Скуратівського про те, чому ні українці, ні
росіяни не стали нацією? Він писав це колись, на початках перебу

дови. Я нині спитав його через «Сучасність», та листів від нього не
маю. Вам би та праця була б цікава. Так само Сартра про єврейське питання. Він – нікчема, але та праця 1946 р. була цікава. Там він
дає дефініцію автентичних та неавтентичних євреїв. Я читав її тоді
в самвидаві й розповсюджував… Це інакша постановка питання про
самоідентифікацію національну.
Ми з Вами не настільки знайомі, щоб я робив якісь безцеремонні
зауваження. Тим більше, що не знаю задуму. Але настільки близькі
ідейно, що думаю, Ви не розсердитесь...»
Не розсердився, та й як можна сердитись за добро? – (З.А.)
Зиновій Антонюк
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Своїм онукам та правнукам присвячую.

Рефлексії ідентичності

Лише завдяки нашим рефлексіям реалізується
наш людський поступ.
(З азбуки поступу)

Колись, дуже-дуже давно мені запав у душу заклик, що спонукає мене все життя: «Українче, пізнай себе!»
Чисто зовнішнє пізнання світу, тобто витлумачування його,
справді, матиме мало сенсу, бо всяке пізнання реалізовується через себе, через самопізнання. Упирається у самопізнання. Якщо не
займатися самопізнанням, витлумачуванням себе самого, жодного
поступу не досягти. Саме від персонального вибору залежить майбутнє кожного. Вибору свідомого і відповідального, не в полярній
моделі «націоналісти – ненаціоналісти» (навіть у цивілізованому, а
не совковому витлумаченні!), бо насправді це лише чисто зовнішні
ознаки-характеристики, а тому – несуттєві. Суттєвим є розрізнення
людей, які вибирають свою активну позицію у світі, і які пасивно
споглядають довколишнє, зрештою йдеться про розрізнення людейтворців і людей-руйнівників, партачів. Отже: «Roby i popsuje» (цей
вираз пам’ятаю з дитинства, чи не з назви якоїсь книжки?).

***
Єдиний на колишній 35 політзоні, що була на півночі Уралу,
азербайджанець на прізвище Ахундов був певен, що його посадили
лише тому, що його справу в КГБ (це було в Нахічевані) вели слідчі
вірмени, а не азербайджанці, бо нічого антирадянського він не писав, а лише торкався деяких аспектів азербайджанської історії. І вже
котрий раз розповідав про свою першу вирішальну зарубку пам’яті
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у процесі самоідентифікації: повернувшись додому зі школи після
першого уроку з історії СРСР, де почув дуже важливу «формотворчу» фразу – «наші предки слов’яни...», влаштував матері жахливу
істерику, звинувативши її у нечуваній брехні. Вона говорила, що
«ми – турки, і наші предки – турки», а в школі він почув, що «наші
предки – слов’яни». «Як вона могла мене обманювати? Чому вона
обманювала мене?» Лише через якийсь час він зрозумів, що мати
мала рацію, і вона його не обманювала, а вчила правді. І також правді він почав вчити своїх дітей. Проти вірмен, проти всіх, хто не є
азербайджанцями, точніше, хто не є тюрками. Усе це він розповідав
мені сам, наче сповідаючись передо мною, коли виникла згодом потреба якось осмислити появу в зоні Марченка. Сказав, що з появою
у зоні цього київського журналіста він дуже змінився (і я бачив, що
він змінився, позбуваючись захисної наче агресивності, загнаного
в пастку вовка): він побачив реального живого українця, який, перекладаючи тих таки тюркських авторів, дивиться на світ не через
призму протистояння, а заохочує кожного до кращого самопізнання
через пізнання інших, з неймовірною київською комунікабельністю
з усіма, з ким звела доля у зоні. Зокрема, і з вірменами, з якими
ледве встиг з прибуттям у зону познайомитися, і з тим азербайджанцем, що почував себе наче фортеця в облозі. Показуючи мені кілька
літературних азербайджанських журналів, вказав там на прізвище
Марченка Валерія, про якого там мовилося, як про прекрасного поціновувача азербайджанської літератури. Каже, що давно знав про
такого перекладача, як Марченко, але думав, що то якийсь старий
дід або й чийсь псевдонім. Після цього і до вірмен, які були в зоні,
його позиція змінилася: спочатку наче ображено не помічав їх, а
тепер побачив як співв’язнів. Зрадів як дитина, коли почув у мові
ув’язнених з Галичини слово «мешти»: це ж чисто турецьке слово…
Я не знаю, яким є сьогодні той азербайджанець, але певен, що більше не буде замикатися у свій «тюркський кокон».
З-поміж багатьох ув’язнених вірмен зустрівся мені за роки
ув’язнення лише один, що вважав свою політичну статтю подарунком азербайджанців (він був із Баку). Це – як анекдот. Звичайно, він
не заперечував, що є вірменином, але мови вірменської вже не знав,
вдома користувався переважно російською, хоча з азербайджанцями в Баку користувався лише азербайджанською. Важко було його
визнати репресованим за національними чи політичними мотивами, та й справа його торкалася «зловживань у протезуванні зубів».
А золото належало до відомства КГБ. Фігурували наче там ще якісь
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«антирадянські розмови», чи «недонесення» про них. Щось конкретно з’ясувати було неможливо, – наче він боїться, що наступним
запитанням до нього буде, – а де він заникав золото? Загальним було враження, що цей зубний протезист – типовий «совок», без глибшого коріння. То чи мала якесь значення для нас його докладніша
самоідентифікація, коли в нього все зводилося до «сьогодні»? Навіть
більше – кожної миті намагання показати, що він наче «Ніхто», що
він наче б то і є, але в якомусь розчиненому стані із загалом, тобто
його нема. Звичайно, це також ідентифікація. Щоправда, жахливо
елементарна, безтямна, тоталітарна. Таким є мій нинішній зовнішній погляд, зовнішнє віддзеркалення суті його тодішніх взаємин із
довкіллям, його ідентичності.

(Леонід Плющ (далі просто Л.П.): Дуже слушно. Якби докладніше розвинути думку. Близьке уявленню про один із різновидів неаутентичного єврея.)
Плекання будь-якої ідентичності (релігійної, культурної, мовної, етнічної) практично без втрати сутності, у першому наближенні, можна переформулювати на фундаментальне запитання – що
собою становить та ідентичність? На що вона зорієнтована? Це щось
суто внутрішнє, духовне, активне чи пасивний, ілюстраційний вияв деякого набору якихось зовнішніх атрибутів? Самоусвідомлення
особистості динамічно творчої чи статично консерваційної? Словом – це переважно ідентифікація у справжньому Храмі Духу чи
переважно у Музеї, відданість Духові чи Літері? Особистість і відповідна громада (релігійна, культурна, мовна, етнічна тощо) неминуче втрачає здатність духовно зростати, якщо самозациклюватиметься на влаштовуванні меморіальних акцій, спогадах про своє минуле, мріях, щоб якомога довше та повніше зберегти всі свої архаїчні
звичаї та устрої як «священну корову» без глибшого осмислення чи
рефлексії. Тоді члени такої громади перетворюються на меморіальне
товариство, суспільне покликання якого може зацікавити все меншу
та меншу частину довколишнього сполу, все менше і менше притягуючи до себе і поодиноких ентузіастів.
Прикро, що саме таке враженя меморіальності, з ігноруванням
все оновлюючого Духу, від наших формально нових (Товариство
української мови, що згодом стало ніби реанімованою, але фактично
яловою Просвітою, чи надто швидко розпорошений на багато «наче
партій» багатообіцяючий, справді спочатку наснажений оновлюючим Духом, Рух), чи бездумно механічно перенесених з діаспори і
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відтворюваних старих, партійних чи громадських структур. І слава
Богу, вільна особистість сьогодні інтуїтивно відчуває, що має конче
уникати усіляких некрофільських структур.
Звичайно, рефлексією ідентичності найбільше заклопотані моральнісно чутливі, бо реальний процес ідентифікації особистості
відбувається через подолання безлічі різних випробувань та спокус.
Заради збереження себе при звичайній, нормальній, загальнолюдській моралі, попри всі її язичницькі, класові, бандитські чи тоталітарні («наці», «соці», «сектантські», «фундаменталістські» чи й
«псевдорелігійні») заперечення. Хоч і відомо, що моральне вдосконалення не полегшує, а утруднює позитивну моральнісну самооцінку,
й отримувати безпосереднє задоволення з власного вдосконалення
можна лише не заходячи в ньому надто далеко.
І я не проповідую якогось морального максималізму чи абсолютизму, бо кожен може мати лише свою персональну стелю досягнення морального вдосконалення, а тут має значення визнання за
абсолют самої категорії моралі як такої. Попри всі застереження про
її відносність, як безперечне свідчення присутності справжнього Абсолюту у нас самих у вигляді совісті.
Осмислюючи важкий процес виходу нашого суспільства із занурення у соці-утопію, вже розуміємо, що цей вихід можливий лише за сформування цілісної, справді громадянської, відповідальної
ідентичності, – особистісної, внутрішньої, – через самоідентифікацію, – та зовнішньої, – ідентифікації тої особистості її довкіллям, – за нормальної людської моралі, за бодай елементарної рефлексії, якщо немає міцної та глибинної, родинної та родової пам’яті.
Проте завжди маємо ставити у центр своєї уваги характер притаманної поведінки: вона переважно цілеорієнтована (тоді мета, – стара
чи змінена – байдуже, – і надалі буде виправдовувати засоби, а відомими концентрованими виразами її будуть: «Мы за ценой не постоим!», «Кто не с нами, тот против нас!», «Каков поп, таков приход»,
«Мы всегда правы!», «Лес рубят, щепки летят!» тощо) чи переважно
ціннісноорієнтована (з дотриманням певної ціннісної, заснованої на
моральних підходах, шкали у всіх своїх діях, а наперед заданих стратегічних цілей тут бути не має: «Прости їм, Господи, бо не відають,
що творять!», «Який піп, така і його молитва», «Який Сава, така й
слава», «Раз добром зігріте серце – вік не прохолоне!», «Доверяй,
но проверяй!», «Не отрекаются, любя!»). Не приховуватиму, що тут
і далі я цілком йду за логікою системного підходу у викладі Юлія
Шрейдера. Якщо ж послуговуватися класифікацією Володимира
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Лефевра, то – цілеорієнтований тип поведінки – відповідає другій
етичній системі (з конфронтаційною моделлю вирішення конфліктів), а ціннісно орієнтований тип поведінки відповідає першій етичній системі (з діалоговим вирішенням конфліктів).
Певен, що й ці мої рефлексії критичний читач також розглядатиме у такій ціле-ціннісній системі координат. Певен, що свідома самоідентифікація в Україні увійде нарешті у нормальну звичку,
стане справді природною громадянською потребою. Згідно із цивілізаційно загально визнаною свободою вибору: самоідентифікація загальнодержавна (громадянсько-національна, етнічна, історична), регіональна (локальна, етнографічна, соціальна), релігійно-світоглядна, мовна, культурна тощо, а в першу чергу – в якості природного
механізму особистісної реалізації у цій мозаїці. Як і вміння долання
можливого конфлікту тих ідентичностей. Сьогодні це – колективне
й індивідуальне самоототожнення в рамках локальної цивілізації,
певної релігії, конфесії чи просто малої релігійної громади, певного
етносу, регіону, територіальної чи професійної громади, уявного чи
реального персонального родоводу.
Звичайно, не може бути мови про загальносуспільний задокументований фізичний родовід з усіма розгалуженнями в різні площини для кожного громадянина, бо це зробити практично неможливо. А своєрідна «нинішня пошесть» у цьому плані скидається на
пошуки в минулому обґрунтування своїх якихось можливих суспільних привілеїв, а це для сучасного суспільства вкрай небезпечно.
Ніхто не боронить нікому вивчати свій родовід, якщо є для цього
достатньо снаги та можливостей. Проте результатом такого вивчення має бути лише внутрішнє, внутрішньо-сімейне нарешті, осмислення, а не суспільне афішування у сподіванні на якісь суспільні
блага чи формальну пошану з цього приводу. Зайве нагадувати, що
«порпання у минулому», якщо воно буде чесним, а не спекулятивнолукавим, неминуче принесе не лише позитивні емоції від діянь своїх
предків. Якщо бути тверезим, то на суспільному рівні це надмірне
зациклення на родоводі є чистої води середньовіччям. До того ж у
світі сьогодні це вже не має реального значення, бо вирішують актуальні зусилля кожного, а не заслуги предків. Звичайно, пам’ять про
гідного свого предка допомагає становленню особистості, хоч і не є
вирішальним чинником. І хіба мало знаємо прикладів, що колись
видатні роди через кілька поколінь взагалі вироджувалися. Хоч тут
маю на увазі не так біологічне виродження, як моральнісне, бо збе-
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реження честі, людської гідності, моральнісної чутливості потребує
постійної мобілізованості.
Але персональна пам’ять переважної кількості з нас, – зокрема, селянського походження, – більш-менш чітко не сягає глибше
третього коліна. Отже, реально можна вести мову про самоідентифікацію лише в межах тих трьох поколінь. Взагалі, це не так і мало,
практично, не менше століття. Усвідомлення себе в життєвій динаміці в конкретному часі, конкретних обставинах та конкретному
просторі. Обов’язково у зіткненні, взаємному порівнянні та звірці із
внутрішнім, бодай в околі тих, хто поруч.
Тут доречна ще одна ремарка. Особистісні чи й групові пов’язання
в ідентичності із реальним чи й вигаданим знаменитим предком,
зазвичай сприймаються довкіллям доволі спокійно. Хоч іноді й можуть викликати певний короткочасний локально-суспільний ажіотаж, як це було у випадку з недавньою публікацією про нібито кровну спорідненість Микити Хрущова із знаменитим родом Терещенків.
Мовляв, звідти і його українофільство (вельми сумнівне, якщо мати
на увазі не Хохляндію, а Україну). Як підтвердження правдивості
версії споріднення, начебто переказаної Малишкові самим Хрущовим, був реальний факт «привезення» із офіційного державного візиту Хрущова в Америку Терещенка, з наданням йому всілякої державної уваги. Це не нова версія, бо ще на початку 60-х у Києві говорили, що Хрущов – нешлюбний син якогось поміщика з Калинівки на теперішній Курщині. Але вже тоді підкреслювалося, що той
Терещенко, якого привіз Хрущов, жодного стосунку до Терещенків
з України не має, бо він з кубанських Терещенків. Ох, як остогидла
наша звичка обов’язково насильно клеїти кожному «українство» як
якусь «королівську кров»! Але ж «українство» – не етнічне, не «голос
крові», а національне, політичне, тобто «голос свідомості». І доки ми
будемо впадати в підміни понять «етнічне» та «національне»?

(Л.П.: Чому лише вигадки? Просто це не має відношення до питання,
чи ти є особистість. А якщо це Коцюбинська чи Франко? У випадку
Михайлини чи Галі Хоткевич з Греноблю це не завадило стати особистістю. Є й поетичні вигадки. Г. Аполінер виводив себе з запорожців
та Бонапарта. Грався. Цікавим є випадок псевдонімів… Я все думаю
про Івана Сірка у Світличного – чому?).
(З.А.: Мені не про це ходить: бо якщо назвався, скажімо, жабою, то
квакай, а не лише воруши губами. У таких випадках люблю цитувати
відому пісеньку у виконанні Миколайчука з фільму «Білий птах з чор10
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ною ознакою»: «Причесався-м, прилизався-м, в білі штані вбрався-м, а
як пішов до дівчини, по дорозі-м вср...я».).
Навіть якщо це вигадки персонального споріднення, то це суспільно нешкідливі вигадки чийогось мозку. Але коли ці вигадки,
скеровані на обґрунтування обов’язкового для всіх групового родоводу, чи навіть пріоритетного, то це стає вкрай суспільно небезпечним.
Не появою цілої армії платних добровольців-заробітчан «легкого державного хліба» за «найпереконливіше обґрунтування» та «донесення тої істини до народу», а важкими наслідками для всього суспільства від деформації тим «донесенням до народу» масової свідомості.
Сподіваюся, що не забулося, чим закінчилися обґрунтування «чисто
арійського походження» одного народу та суто «римське походження» іншого. За цілком довільного визначення «критеріїв чистоти» та
ігнорування неспростовної істини про неможливість збереження тої
чистоти. За жодних обставин. Здавалося, лише психічно хвора людина може ототожнити із стерильною лабораторією реальний процес
творення людських поколінь. Але ж після певної психологічної обробки ототожнювала себе з «арійцями»ціла велика нація! І не селюцька, а бюргерська нація.
А тепер «любителі виключної арійськості» отаборилися в Украї
ні: для них справжніми «оріями» є саме українці, якісь «споконвічні» українці.
Саме тому не можна спокійно спостерігати дивні нотки у висловлюваннях деяких владних чиновників нинішньої України, що
поступово опановують та увласнюють маячню наших деяких доморощених етнологів, що вже давно «теоретично» обґрунтовують дивовижне, зовсім безвідповідальне, менталітетне сповзання наших
національних неофітів у якусь нову утопію, тепер – «археологічну»
чи «історично-етнографічну» утопію. Не маємо права не помічати
зациклення багатьох при владі на фантазіях «про найдавніше спільне минуле». Їм мало спільного минулого у Києво-руській імперії,
як безсумнівно першій середньовічній державі, що виникла на цих
теренах понад тисячу років тому, мало й 500-річного спільного минулого в Литовсько-Руській державі та Речі Посполитій. Чи знають
вони це минуле? Певен, що не знають. І не хочуть знати, хоч те
минуле, – зокрема останнє, – і справді залишило помітний, слід у
нашому сьогоденні. Тут є що осмислювати заради полегшення свого
повернення в європейську спільноту. Але їм подавай майже «допотопне» минуле, щоб було більш туманне й дозволяло б їм реалізову-
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вати свою нестримну фантазію у сфері етнології та народознавства.
Зокрема, минуле у «найдавнішій хліборобській цивілізації – Трипільській». Найрадикальніші «патріоти» вважають ту цивілізацію
найдавнішою у світі, обережніші – найдавнішою в Європі. Хоч і те
і те є повним абсурдом.

(Л.П.: Для мене усвідомлення лише того, що сталося за 300 років було
достатнім… Фільм Іллєнка «Ніч» лише загострив це усвідомлення до
емоційності…
Згоден з Вашим (щодо Трипілля – З.А.) пафосом. Але особливість є.
Я колись багато дискутував з Докією Гуменною, фанатиком Трипілля. На відміну від сучасних паганістів вона не видавала це за науку
і вкладала у світовий контекст. Але й вона ідеалізувала цю жіночу
культуру. З випадами проти патріархального монотеїзму).
(З.А.: Відповім такою реплікою. Проблема у тому, чи можна в принципі повернутися у той «втрачений рай»? Якщо ні, то пощо морочити собі і комусь голову? Якщо комусь Трипілля приходить у голову у
вигляді рожевих та приємних сновидінь – будь ласка, проблем нема.
Я розумію, що когось може зачаровувати досконалість життя у мурашнику чи в бджолиному вулику. Але чи готові вони самі жити за
тими природними законами мурашника чи вулика, і в ролі кого себе
там бачать? І чому вони певні, що саме таку обрану роль їм буде гарантовано? Такі запитання легко переінтерпретувати на «трипільське суспільство». Зокрема щодо такого специфічного запитання: у
якій ролі себе бачать у тому ідеальному матріархальному суспільстві
при визначенні черговості дотримання ритуалу канібальської трапези, – у кого слабі нерви – прошу вибачення за це запитання, – але
на Трипілля маємо дивитися не як на дитячу казку, а по дорослому,
як на реальний ранній етап цивілізаційного розвитку людства від колишнього дикунства. І не треба до нього повертатися. Ні самому, ні
когось на це агітувати.
Мене не бентежить те, що захоплюється темою Трипілля пані Докія. Чи будь-хто з творчих особистостей. Мене бентежить сьогодні
те, що Трипілля засіло в головах владних чиновників, бо влада в принципі не може бути компетентною у таких культуротворчих феноменах. Для мене «Трипілля» як «Царство мертвих» з давнього Єгипту. У ньому безумовно фантастично цікаво подорожувати, навіть
розмірковувати над сенсом буття. Але в Царстві мертвих не можна
12
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жити! І ніхто там насправді ніколи не захоче жити. Якщо той «ніхто» – «без вивиху».
Я за презумпцію розумності, розумності під контролем нормальної
моралі. Проте скільки було в людській історії розмаїтих «психічних
вивихів»: бо не на порожньому місці виникла приказка: «Коли Бог карає, то забирає розум». І завжди з важкими наслідками для всього суспільства. Тож не ігноруймо, принаймні, суспільної небезпеки таких
можливих у житті «психічних вивихів». Не забуваймо, як колись в
атмосфері нетерпимості між позицією «я не хочу, щоб такий то жив
в одній країні зі мною» і позицією «він взагалі не має права на життя»
було лише півкроку. Бо ціннісні збочення щодо пари -»життя-смерть»
є дуже суспільно небезпечними, цивілізаційно та гуманітарно небезпечними. Але це таки відбувається вже не одне десятиріччя буквально на наших очах. Поки що переважно на Близькому Сході. І не бачити того, як відбуваються ці суттєві ціннісні підміни між причиною
і наслідком, між катом і жертвою, між винуватим та невинним, до
речі, відбувається за великим рахунком практично безкарно, підриваючи тим самим самі принципи людського цивілізованого співжиття,
людство не має права. Адже тут відбуваються безперервні замахи на
невинних людей, замахи на людину як таку: на людину, що за певною
ознакою чимось не схожа на тебе, хоч при цьому гинуть і цілком ідентичні з тобою. І за що? Просто так! Задля торжества смерті! Спирається ідейно на нове свідоме переформулювання релігійних постулатів в умовах панування в тамтешньому суспільстві досі переважно
релігійної свідомості. Фактично це – спотворення суті релігії, але це
ініціаторів чомусь не лякає. Насаджування ненависті за будь-якою ознакою є злочином проти людства, проти людяності. Тим більше за
допомогою релігії. І вже якийсь мулла привласнює собі право вивищувати, освячувати кожну смерть свого єдиновірця над життям, гарантуючи всім тим мертвим мусульманам рай по смерті. Не лише щодо
шахідів, але й будь-якого мусульманина, що загинув навіть випадково. Навіть з вини того ж шахіда. Тут злочин втрачає конкретного
винуватця, хоча цей постулат досі був у підвалинах цивілізаційного
поступу людства.
І чи маємо й ми моральне право не бачити тої загрозливої ескалації насаджування ненависті на релігійному ґрунті. І не лише в рамках Близького Сходу, але й далеко за його межами, – межі практично
зникли. Як ці освячення смерті однозначно моделюють заклики до
священної боротьби з невірними, – хоч переможців у такій війні не
13
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буде, – по суті, заради самої боротьби, щоб, загинувши в ім’я сіяння
смерті, гарантувати обіцяне тобі кимось місце в раю. Дивна логіка,
хвора логіка, аморальна логіка. Логіка снів чи маячні збоченого розуму. Освячується не життя, життя праведника, наприклад, а смерть.
Смерть – наче якась вища праведність. Надправедність. Пишу про це
тому, що наш менталітет також дуже слабує язичницькими підмінами понять.
Це ж – усе! Як кажуть, – приїхали!.. Дехто навіть називає це четвертою світовою війною, війною цивілізацій: західної та мусульманської.
Хоч не про цивілізації як такі тут ідеться. Якщо фігурально, то насправді у кожному із нас триває війна між цивілізованістю та дикунством. Від віків ще. Тут доречно скористатися формулою Франка: «Се
остання війна: Се до бою чоловіцтво зі звірством стає!», яку було озвучено під час українського Майдану і тим самим знову актуалізовано.
Бо таки йдеться про звірство! Точніше – про дикунство. І така війна
«в людині» відбувається через двоїсту природу людини. І через наділення її свободою вибору між добром і злом. Але не слід переносити цю
боротьбу в душах назовні, абсолютизувати і персоніфікувати те зло
на будь-кому. І головне, не дати йому «прорости в масах», бо «маса» не
має жодного механізму розрізняння добра і зла. Своє православно-язичницьке збочення більшовизму «соціально-національної ненависті» ми
«проходили» на власній шкурі і добре знаємо, як важко з того «збочення» виходити у нормальні ціннісно-моральні координати. Якщо мусульманський світ остаточно зануриться у більшовизм релігійний,
то наслідки такого «збочення» ще важче передбачити, аніж це було у
випадку із нашим більшовизмом.
Хоч якщо залишатися при здоровому глуздові, то не заперечити, що
мусульманство походить з тої ж доленосної моральнісної Угоди Авраама з Богом, що й християнство, що й юдаїзм. Угоди на освячення
праведного життя. Але що до того всього хворому чи сонному розумові? Не маю на увазі мусульманську релігію як таку. А окремих звихнутих на релігійному ґрунті людей, а це може статися незалежно
від релігії сповідання. І розум таких людей, звихнутий начебто лише
на релігійному ґрунті, насправді не здатний творити, він руйнівник,
він дикун. Дикун ХХІ століття. Дикун у першу чергу щодо своїх єдиновірців, хоч як це не має парадоксального вигляду. Бо переважно саме їм цей новий «вивих» більшовизму і закриває шлях до нормального
людського поступу.
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А у випадку згаданих ще на початку не релігійних, а звичайних, наче
побутових сновидінь теж не все просто. Бо у будь-які сновидіння можна бавитися лише доти, доки вони не «оволоділи масами».
Тому так і дивує мене нинішнє владно-привладне спокушання «малого
українця» поринути у солодкі «трипільські сни». Ми досі ніяк не вирвемося з тоталітарних криваво-цупких обіймів «снів Вєри Павловни»,
вигаданих Чернишевським майже 150 років тому, а нас уже спокушають новими снами, скажімо умовно, снами Віктора чи Докії. Бо сонний розум, як і лінивий, дуже небезпечний буває.
Тут перефразую Леоніда Кисельова: «Не даймося заснути край коня!»
НЕ ДАЙМОСЯ!.. – хочеться кричати. Невже і справді всі подуріли довкола на те Трипілля?)
(Л.П.: Я трохи вивчаю символіку писанок. І з жахом бачу, як «трипільці» й патріоти в Америці і в нас добивають вмираючу культуру писанок, вставляючи археологічні малюночки або тризуби. Зникає автентична абетка й граматика писанок. Тобто парадокс –
етнографіюючи політику, вони нищать етнографію й фольклор.
Краще б давали гроші на музеї й етнографію. А у нас нема жодного фахівця з писанок. Біняш(евський) був медик, пані В. Манько зі
Львова – теж не фольклорист. А етнографи нічого всерйоз не роблять).
Трипільська є найдавнішою лише в Україні серед археологічних
культур, що існували з кінця нового кам’яного віку та впродовж мідного віку. Ця археологічна культура виявлена і в Молдавії. А в Румунії її називають культура Кукутени. Саме звідти поступово вона й
поширилася на українське Поділля за Прут та Дністер. До цієї частини Європи вона впродовж кількох століть просувалася із території
нинішньої Туреччини та Близького Сходу через Балкани (культура
Боян) та Придунав’я. Ті, що вважають її найдавнішою у світі, спекулятивно прив’язуються до її початків у VІ тисячолітті до н.е., коли
вона реально виникла на Близькому Сході. А щоб її «міцніше» приклеїти до позаісторичних українців, українцями роблять шумерів,
які нібито згодом розселилися на території у Придніпров’ї. Усі схожі
варіанти тої хліборобської культури мідного віку вже давно археологи розглядають спільно як «археологічні культури розписної кераміки», в її територіальних межах – від заходу Європи до Китаю. Отака
собі стародавня «азіопа»!
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(З.А.: На запитання Л. Плюща, звідки походить моя «азіопа», можу
відповісти, що ще з дитинства. У Львові від новоприбулих росіян ще
десь чи не в 1946 році почув у дитячих іграх «географічну скоромовку»,
що, мабуть, звучала так: «Азія, оп-па, Америка, Европ-па, Индия, Китай, – скорее забегай!» Тут СССРу не було, але десь відчувався у першій групі звуків, якщо їх швидко вимовити – «Азіопа»).
Але «Трипільська культура» покриває собою заледве третину території нинішньої України. Якщо «патріотично» вирвати Трипілля
із світового контексту і вважати його колискою якоїсь особливої, як
кажуть збочені на цьому, – унікальної хліборобської цивілізації, то
й тоді, які підстави для цього? У чому та особливість та унікальність?
Можу признатися, що знаю, хто подарував високому владному
достойнику «шикарно видану» великоформатну книжку, таки архео
лога, Шилова «Джерела української етнології. 19 тис. до н.е. – 2 тис.
н.е.» І сьогодні той добродій, що передав такий подарунок, скрушно
картає себе за заподіяну тим вчинком шкоду всьому суспільству, бо
він не сподівався, що Шилова будуть сприймати аж так буквально,
адже насправді книжка є «наукоподібним популярним» обґрунтуванням побудови ще одної моделі імперії на євразійському просторі,
яку я б назвав – «археологічної», крім уже відомих з «ліберальною»
включно. Цей добродій ніколи не міг подумати, що той високий
достойник цього не помітить, так легко «проковтне наживку», і так
бездумно завзято залучиться в число активних її пропагандистів.
Коли якусь наукову проблему виносять за стіни наукових установ на зовсім некомпетентний суд вулиці, натовпу, або й надто
амбіційних літераторів, які уявили себе істориками, а особливо чиновників та політиків, що «зви-хобб-лені» на викопних черепках,
то це однозначно свідчить, принаймні, про серйозний психічний
розлад ініціатора. Не далеко втекли і симпатики такого винесення.
Кілька разів мені випадково довелося чути аргументи і манеру їх
використання про Україну як центр Всесвіту, чи не від потопу ще,
хоч в епоху відомого європейського зледеніння Україна була покрита
кригою майже до широти теперішнього Дніпропетровська, а південніше криги природно кочували якісь протоненці та протоескімоси,
але не укри.
На початку 60-х років минулого століття я теж захоплювався археологією, теж визбирував кожну цікавинку в минулому заради виправданого і справжнього «удревнення» свого народу, бо не з Київсь-
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кої епохи він почався, і треба було якось протидіяти «русьєдинській
імперській петлі», що методично стискалася. Коли повернувся із заслання і зустрівся із «продовжувачами» ідеї «удревнення України», то
вжахнувся, у що все це трансформувалося. Нинішні ініціатори археологічної теми можливо теж вважають, що чинять це для справжньої просвіти. Просвіти вчора уярмленого народу, але цивілізаційно
дуже унікального, що нібито передав світло цивілізації всій Європі,
всьому світові. Не усвідомлюючи, що засмічують лише мозок своїм
тепер уже вільним громадянам сумнівними псевдоісторичними схемами, які не мають ані жодного стосунку до сьогодення.
Коментувати абсурд є ще більшим абсурдом. Краще тут послатися на відомий анекдот про психічно хворого, що раптом уявив
себе зерном і тому дуже боявся, що його ненароком склює якась курка. Після лікування, на комісії лікарів упевнено заявляє, що він уже
знає, що він не зернятко, а, скажімо, лише Іван, бо йому так сказали
при лікуванні. Але не може зрозуміти, звідки якась там дурна курка
знає, що він уже не зернятко?
Вочевидь, маємо серйозний дефіцит щирості, інтелекту і відповідальної волі у владних ешелонах. Не кожен спроможний чесно
визнати свою неспроможність підняти той реальний вантаж, який
обіцяв взяти перед виборцями. Тікаючи від відповідальності, уникаючи чесного звільнення місця іншому претендентові, і вдається
до насаджування у народі розмаїтих фікцій з минулого. Расових,
археологічних, етнографічних, антропологічних, історичних чи ще
якихось.
Якщо хтось персонально собі вибудовує такі фіктивні лінії ідентичності з далеким минулим, то це його приватна справа, але пощо
відходами свого розуму загиджувати мозок іншим, використовуючи
ту чи ту владну посаду і роблячи посміховиськом усіх українців?
Якщо твій мозок слабкий для обіцяного суспільно-державного реформування, то чесно одійди від справ. Невже треба силою, як поганого школяра за вухо, виводити?
Що, терпіти нам усе це іще одну каденцію? Але ж через надмір
звихнутих на псевдоархеології, псевдоетнографії та псевдоетнології у
нинішніх владних структурах може опинитися під реальною загрозою реалізація всього українського проекту. Як проекту сучасного та
демократичного. Хоч, звичайно, згадана звихнутість влади є лише
одним із чинників такої небезпеки.
Справді, не можна одночасно продовжувати реалізацію в реальному теперішньому часі і просторі український проект та, скажімо,
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якийсь фантастичний «гетьмансько-трипільський» проект у тому ж
таки часі і просторі. Навіть якщо це так зване «гетьмансько-трипільство» є лише своєрідним антуражем, що має прикривати, як потьомкінський щит, реальність, – реалізацію олігархічного проекту в
Україні. Навіть не торкаючись питання про те, що у сьогоднішній
Європі це є звичайною маячнею.
Адже кожна справді культурна сучасна людина має знати, що
«знаменита, унікальна трипільська культура» лише у нас, за неймовірної нашої самоізольованості та невігластва, є такою дуже унікальною. І вже зовсім не є найдавнішою чи навіть давнішою за Давньоєгипетську, як про це постійно, без потреби, і не до діла, торочать різні державні уста.
Не можна не помітити, як той «археологічний маразм», що охопив і ширше середовище нинішніх національних неофітів і біля науки, і біля влади, із владного олімпу вже опускається у середню частину політикуму, звичайно, лукаво, бо начальству звикли догоджати
навіть з його «персональним гоббі». І, водночас, демонстрацією такої
своєї ідентичності зручніше приховати егоїстично-глитайську суть
своєї присутності у владі.
Якщо не про владу і лише про нормальну самоідентифікацію,
то сама суть ідентифікаційної свободи у конкретному нормальному
соціальному просторі не заперечує права прагнути комусь на законних підставах жити в якомусь обраному середовищі і продовжувати
самоідентифікувати себе регіонально, релігійно, мовно чи культурно з іншим «квантом» людства, що породжений іншими умовами.
Жодне насильство в таких безперечно динамічних та демократичних
процесах самоідентифікації недопустиме. Єдина умова – поважання та дотримання законів. Звичайно, у цих процесах завжди має
бути присутня і своя специфічна моральнісна складова: довіряй та
солідарно допомагай іншому, підтримай слабшого, не дай загинути
немічному.

***
Минуло вже понад шістдесят років, як я залишив Польщу, проте
щось продовжує мене з нею в’язати, свідченням чого є і ці рефлексії.
Невже тільки те, що там фізично закопано мою пуповину? Мабуть,
не тільки тому. Бо пуповина – на Холмщині, а мені не є чужою ні
Лемківщина, ні Перемищина, ні сусідні повіти Малої Польщі, ска-
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жімо. Ні уся Польща, як така. Це якесь відчуття довгої історії складних польсько-українських взаємин упродовж багатьох поколінь, хоч
реальна персональна свідомість переважно і обмежується лише трьо
ма поколіннями.
Запитання «Чиї ми діти?» я запам’ятав ще змалечку, хоч проникнути вглиб свого родоводу можу також лише до рівня діда, про
прадіда – практично суцільний туман.
Не збираюся спростовувати думку Івана Крип’якевича про те,
що національна свідомість швидше виявляє себе в прикордонні, в
зонах контактів з іншими етносами. Її можна сприймати принаймні фігурально. Проте на Холмщину, в «прикордонну», контактну з
польським масивом, зону українська національна, а не етнічна, свідомість таки приходить зі сходу, з «українського центру». Холмщина
виявилася одною з тих земель, де найдовше затрималася стара, ще
княжа, назва «Русь», протривавши всі періоди руського, а згодом і
польсько-литовського, політичного занепаду, бурхливого зростання
присутності могутньої царської Росії, падіння царату і відродження
незалежної Польщі.
Я достеменно не знаю, як мої діди-прадіди в кожен з тих періодів поєднували в собі всі ці мозаїки тогочасних ідентичностей,
коли «Стару Русь», тоді вже переважно греко-католицьку, покрила
«Нова» – царська Російська імперія з войовничим одержавленим
московським православ’ям, коли навіть панівна колись тут переважно польська католицька та покатоличена руська шляхта опинилася раптом у підлеглому стані, а тому під сильною асиміляційноодержавленою кар’єрною спокусою тої імперії. А впливу позиції
шляхти на процеси самоідентифікації у нижчих суспільних стратах у будь-якому соціумі не заперечити. Але відчуття з дитинства
схиляють до думки, що у нас осмислення різних ідентичностей в
минулому було ще більш релігіоцентричним, ніж у довоєнний чи
воєнний період. Релігіоцентричним, але не гостро конфронтаційним. Бо траплялися католицько-православні сім’ї. Були переходи
православних українців у католицизм, з переважним наступним
переходом і у польськість. Траплялися і переходи поляків з католицизму на православ’я при збереженні своєї польськості. Проте
цей процес мав переважно локальний характер: осмислення себе
у рамках сім’ї, сусідів, села, чи міста, ближчих та дальших довкіль. Ще недавно це було переважно в околі одноденного переходу.
Більш віддалений світ практично доволі рідко потрапляв до активного осмислення. Сьогодні завдяки комунікаційному прориву
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це вже не так, хоч і тепер більш віддалене довкілля проявляє себе переважно в періоди гострої суспільної мобілізації актуальних
ідентичностей.
Етнічний аспект своєї ідентичності я пов’язую із батьком, який
був із села на правому березі Буга і встиг багато що перейняти в поглядах на світ від свого батька, що пробув на багаторічних заробітках
в Америці. Якщо про більш консервативну лінію матері, то тут Холмщина завжди була частиною корінної Русі (і чи могло бути інакше,
якщо зберігалася пам’ять про Холм як столицю Руської (ГалицькоВолинської) держави часів Данила Галицького?). Була Руссю за мовою і релігією (мова – руська і віра – руська). Така самоідентифікація
передбачала і те, що її треба захищати. Ця проста формула захисту
була актуальною і для мого діда по матері. На мовній та релігійній
ознаці базувалася вся селянська ідентичність. І не лише тоді, на Холмщині.

***
Повинен признатися, що в мене особисто, як селюка, першим
уроком, що назавжди запам’ятався, був зовсім не урок мовної чи
етнічної ідентичності. А статевої. Мені тоді було, мабуть, десь біля
трьох років. Виходжу з батькової хати у звичній полотняній, довгій
аж до п’ят, сорочці, звичайно, що без памперсів чи штанів, і простую сільською вулицею до сусідських однолітків. Коли раптом із
сусідської хати вибігає дядько з ножем у руках і до мене: «Давай
яйця!» То був жах, бо я знав, як каструють тварин. Я схопив у жменю те, що опинилося під загрозою, і з неймовірним переляком та
лементом кинувся безтямно тікати. Батьки мене наздогнали у лісі
край села. Шептухи кілька днів мене приводили до тями від того
переляку. Зате рано став задумуватися над розмаїттям понять, що
означаються отим одним містким словом кастрація: кастрація фізіологічна, кастрація суспільно-політична, кастрація совісті, кастрація
пам’яті, кастрація усього, що мислиме.

(Л.П.: Дуже гарно!)
На цей таки приблизно час припадають і по-селянськи вперті
спроби осідлати коня, точніше – вмоститися і втриматися на ньому
попри те, що кінь чомусь брикав і кожен раз скидав. А я знову вимагав від батька, щоб посадив мене на коня.
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(Л.П.: Дуже важлива паралель, на жаль Ви її майже не розвинули далі.
Окрім неявної паралелі етнічно і все таке затурбовані. Я звичайно
жартую, як нацзатурбовані або перетурбовані. Коли я намагався зрозуміти й аналізувати національні неврози, то переконався, що вони
дійсно нагадують статеві. І це не просто подібність. Наче ми маємо
справу з двома найбільш інтимними сферами душі, хоч нація й більш
соціальна сфера… Як приклад їхнього зв’язку може бути порнографірованість міжнаціональних стосунків (хто кого) й особливо антисемітизму. Бо це Едіпів комплекс християн і магометан. Я не перебільшую
едіпівську паралель, але щось в ній є.
Не знаю, як Ви оцінюєте О. Забужко, але її «Польові дослідження» дають гарну ілюстрацію до Вами нерозвиненої далі символіки кастрованої нації, точніше тої, що пробували каструвати. Всі дискусії навколо
Забужко не помітили, що в неї не еротика й порнографія, а еротичний
зріз, план, проекція, грань неповної нації, часто-густо імпотентної.
(У Хвильового це каже сестра анарха). Лінивої Вашими словами. І пасивної. І це не фемінізм примітивний, а національна трагедія в жіночому ракурсі.
Недочоловічість (тобто пасивний гомосекс…), що компенсує себе матеревбивством тощо… (Всі ці вертухаї, поліцаї). В цій паралелі й Ваше використання некрофілії теж спрацьовує…).
Річ не в тім, які конкретні спогади – емоційно позитивні чи
негативні, романтичні чи не дуже – сьогодні частіше виринають в
пам’яті із мого селянського минулого.
Зрештою, і не в них причина. Вони лише перша-ліпша зачіпка до
нинішніх самоідентифікаційних рефлексій з усвідомленням потреби
спонукати й інших до глибших загальнонаціональних рефлексій.
Зокрема і над тим селянським минулим українця відповідно
до потреб сучасної цивілізації. Саме з цього селянського минулого, – занадто безпросвітнього здавен, – проростають і коріння нашого «рідного тоталітаризму», в ньому і наші труднощі подолання
«донецького менталітетного спадку»: приймаючи рух до Європи, розуміти його, як рух в старій ординській моделі – «Даешь Европу!»,
«Даешь Киев!». І не вважати за можливе рух самої європейськості
у «твої світи», «твої території». Хоч десь з глибин підсвідомості і
проривається іноді критична самооцінка отої своєї «селюцької» недозрілості – «Пусти Дуньку в Європу!», але тут-таки й гасне, трансформуючись на право мати шанс туди потрапити і без належного
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дозрівання, залишаючись у своєму звичному ординсько-совковому
менталітеті.
Я не поділяю модного сьогодні трактування «донецької проблеми» у руслі т.з. міжцивілізаційного протистояння, бо йдеться про
процеси в рамках східно-європейської православної цивілізації. Незаперечуючи відмінностей між «київським варіантом православ’я»
та «московським його варіантом», постійно наголошую на тому, що
ці різні варіанти православ’я «духовно окормлювали» переважно селянське населення, що міцно трималося патріархальних звичаїв, і
відпочатку ці варіанти православ’я функціонували в режимі «сполучених посудин», тобто доречно говорити лише про потужність та
ефективність сполучних каналів між ними в ту чи іншу історичну
епоху і не зводити все виключно до якогось відвічного їхнього протистояння чи протиборства.
Приймаю беззастережно відомий висновок про те, що селянські
нації, попри всі самонавіювання про казкове багатсво їхньої землі та
свою унікальну працьовитість, були і завжди залишатимуться «бідними націями». Але не це концентрує мою увагу на «селюцькій темі».
Мене вабить відома Драгоманівська категорія «неповноти нації» –
«нація плебейська», яку він застосовує до «неповної» спільноти, –
переважно селянської маси, – тобто нації, яку історичні перипетії
позбавили власної аристократії, а нової повноцінної еліти, зокрема і
національно зорієнтованої буржуазії, ще не дали створити.
Це означає, що не маю наміру забувати своєрідного фактора
тиску на нашу «селянску свідомість» неминучих труднощів, які до
водиться долати кожній неповній, – «селянській нації», – щоб перейти у категорію повноцінних, повних. Хоч як не люблю говорити
і мислити в категоріях якоїсь унікальності українців, але не можу тут не заторкнути унікальності реальних українських труднощів тої трансформації у «національну повноту», коли навіть сама та
«селянська нація» на переломному етапі свого формування зазнала
таких етнічно-цивілізаційних руйнувань, що опинилася у стані повної руїни як культурний моральнісно саморегульований феномен.
Це відбилося не лише на вихідцях із села, але й у невпинній посткатастрофній деградації самого села, попри проголошування села
«українським оберегом». Саме селянська основа української нації і
є підставою ці руйнування називати етноцидом і не випадково їх за
масштабністю наслідків порівнюють із Голокостом, хоч до одного
народовбивства причетний соці-тоталітаризм, а до іншого причетний наці-тоталітаризм..
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На цю «українську унікальність» з голодомором можна прореа
гувати й цинічно: мовляв, не треба було вам, українцям, гратися у
піддавки, бо не «діаспорні» ви, і не китайці, що можуть просто здати у радянський полон своїх двісті чи триста мільйонів і докорінно
змінити обличчя всього євразійського простору. Ця цинічність скерована на «професійних плаксіїв», – самоспоріднених із ритуалом
смерті, яких досі не бракує у нас, і які зазвичай гальмують справді
тверезе та відповідальне осмислення не лише цієї трагедії.
При цих рефлексіях мене більше пече інша, – чи не генетична? – наша унікальність, з якої проросла і ця унікальність, про
яку щойно мовилося. Ніяк не можу пояснити собі причину добре
відомої нашої унікальної врощеності у той хвалений-перехвалений
український чорнозем, з якого наша свідомість ніяк не може здобутися навіть на один реальний крок із з’ясуванням відповіді на головне своє «національне» запитання: «Куди йти?» (чи у варіанті – Quo
vadis? до Європейськості, чи у варіанті – Камо грядеши? – до Візантійськості, трансформованої нині в Азіопу). Це не лише графічногеографічне протиставлення можливостей руху, але й світоглядноморальнісне протиставлення: перше – означає послідовне сповідування християнства з його ціннісноорієнтованим поглядом на світ,
а друге – таке-сяке підштукатурене лише християнством поганство
(«Ні, ми не погани, ми – настоящі християни...») з його цілеорієнтованим, конфронтаційним поглядом на світ. Повертаючись до формули Миколи Хвильового, йдеться про вибір між психологічною Європою та задрипанською Просвітою. Якщо ж згадати думку Клода
Леві-Строса про те, що насправді неможливо вирішити, куди йти,
якщо собі перед тим не з’ясувати, звідки прийшов, то ситуація з тим
нашим вибором просто жахлива, бо багато хто з нас нізвідки ще й
не виходив. Може і не збирається виходити?
Невміння, неспроможність зробити цей свій вибір – це не чисто сьогоднішня наша унікальність. Але наявність тої унікальності
сьогодні просто жахає, зокрема у владних персоналіях. Виглядає
на те, що теперішнім лідерам комфортніше свою каденцію якось
так-сяк перекантуватися, навіть пересидівши на якомусь ритуальному трипільському горщику, замість того, щоб реально займатися
клятвенно обіцяним вирішенням державних та суспільних проблем,
пов’язаних з тим «рухом кудись». Хоч такі зволікання з вибором
орієнтації знову можуть закінчитися ситуацією, яка зафіксована ще
у Лаврентіївському Літописі: «всі не знали, куди хто має тікати».
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«Куди», – наша номенклатура формально наче давно вже проголосила, – в Європу, бо інакше б не легітимізувала своїх посад, але
що з того проголошення маємо? Від самого факту проголошення
мети та обіцянки сповідуванння європейських цінностей життєво
необхідні суспільні реформи самі собою не відбудуться, а без них
нам туди психологічно не прийти, та й «недороблених» і «недосформованих» нікуди не приймають.
Коли вперше почув гасло «Думай по-українськи!», то подумав,
що це хтось для сміху таке диво сформулював, спародіювавши спроби нацистів замість загальнолюдських створити чисто німецьку фізику та математику, але повторюваність цього та споріднених гасел
в одержавленому ефірі свідчила, що це справді владний винахід чиновників, які взагалі не мають чим нормально думати, то й запропонували думати по-українськи, що означало і виправдання і психологічне узаконення свого бездумства. Не логічно думай, не глибоко думай, не чесно думай, не моральнісно думай, не по-людськи
думай, а думай – по-українськи! Але ж «думати по-українськи» досі
означало не думати зовсім, або думати дупою, якщо використати
польську форму виразу. Так само, як і діяти по-українськи означало
незворушно сидіти на місці і чухати ліниво потилицю, періодично
промовляючи: «якось то воно буде..., може і минеться потреба щось
робити?» Якщо ж і робиться щось, то робиться як попало, недбало, аби з рук. Це і є сьогоднішня реальна справжня характеристика
більшості всього того хваленого «чисто українського», а не в стилі
відомих приказок («Люди, мамо, хвалять нас: ви – мене, а я – вас».
Чи «Хвальби – повні торби, а в торбах – пусто!»), застережно створених загально-людськи тверезими українськими самохарактеристиками впродовж минулих віків. Так само і заклики споживати лише українське сьогодні зовсім не означають загальнолюдських критеріїв, а означають не мати претензій до якості спожитого, – як і
виробленого, – мовляв, «сойдет по-сельской местности», означають
не визнавати і не терпіти відкритої чесної конкуренції, означають не
мати і не відчувати сорому за неякісність, за нечесність, за брехню,
за порушення свого слова та зобов’язань. Звичайно, як в усьому, і тут
бувають винятки, але ці доволі рідкісні вияви нормального вселюдського в українстві не розвіюють переважаючого відчуття глибокого
сорому за реальний стан всього українського. А від таких лукавих
закликів до підтримки «українськості» віє маразмом, а не спробами
відродження національної гідності. І стає дуже сумно за стан нашої
владної еліти, бо все свідчить, що у владі переважають або повні
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невігласи, або злочинці, спроможні лише на якісь туманні сентенції
у вигляді інфантильного – «Так!» або такого ж інфантильного – «НЕ
ТАК!». Починати, чи не починати?
У яке ще лайно опускатиме нас наша аморальна та інтелектуально примітивна номенклатура завтра, післязавтра, через місяць,
ще один рік цієї своєї каденції? Невже в її оточенні, серед рідні, –
нікому по-дружньому звернути на це увагу? Невже всі позбулися
відчуття сорому?
Це все пишу лише для загострення потреби тверезого і справді
сучасного осмислення себе в реальному світі, реальному українстві
кожним українцем, формально вже усамостійненим, але фактично
обплутаним різними комплексами минулого, переважно селянського минулого, «мов гаддю».
Спонукає мене до того, щоб у цих рефлексіях якнайгостріше
зачепити селянську похідну нинішнього українця, у першу чергу те,
що сам із села. Та й пам’ятаю з Холма дуже задавнену польську
характеристику українців – «popy i chłopy», і досі про українців не
лише поляки говорять, як про переважно селянську націю. І вони себе такими теж вважають, хоч сьогодні доля селян у населенні
України і не сягає половини. (Як засвідчили дослідження Олени
Компан, співвідношення між міським та сільським населенням в
Лівобережній, тобто тоді підмосковській, Україні зрівнялося вже у
17-18 століттях, але згодом змінилося у бік зменшення питомої ваги
міського. Активна розбудова Російської імперії в ширину, – безкраї
простори створювали ілюзію безмежних можливостей бездумного
екстенсивного шляху розвитку, – відсовувала на узбіччя і ускладнювала проблеми інтенсивного (вертикального) саморозвитку, лише
висмоктувала потенційно міське населення у нові імперські центри
з відусюд, що й спричинило суттєве зменшення питомої ваги міського населення в Україні, як одній з імперських окраїн. А загальноімперський соціум був і залишився переважно селянським (навіть
так звана бурхлива соціалістична індустріалізація реально змінила
структуру населення лише у повоєнний час, на зламі 50-60-х років.),
що не могло не позначитися і на більшовицьких спробах осучаснення цього простору з трансформуванням загалом селянської цивілізації на сучасну промислово-індустріальну.
Я не маю підстав заперечувати наявності у Сталіна якихось українофобських комплексів, але не хочу зводити все до комплексів.
Бо чому цьому масовому людиновбивству все тим таки специфічним
переважно соці-інструментом, голодом, також і щодо казахів не міг
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завадити відомий улюбленець Сталіна Джамбул Джабаєв? Висувають
свій рахунок в тому соці-голодоморі і кубанські, наприклад, козаки,
хоч далеко не всі себе одностайно ототожнюють з Україною. Тут
маємо швидше відгомін давньої (і до сьогодні не вичерпаної) готовності прихильників теорії «соціалістичного перетворення людства»
не зупинятися в реалізації того експерименту перед принесенням в
жертву мільйонів і мільйонів людей заради «світлого майбутнього»
для обраних. Отже, насильницький соці-проект від самого початку
був запрограмований на фізичне знищення людей, так само, як і наці-проект. Просто різні критерії того знищення лежали в основі тих
«проектів», але сама потреба знищення людей не підлягала сумніву.
Знищення людей заради «розширення національного простору» нічим не поступалося їх знищенню заради «розширення соціального
простору». І чи можна поставити саме Сталіну у конкретну вину в
Україні дикі походи сільських комсомольців по хатах приречених на
голодну смерть своїх односельців, часто прямої рідні, з витрушуванням останньої зернини та виливанням на долівку з печі горщиків з
рештками готової їжі?
Це не для виправдання Сталіна чи недавнього Пол Пота за злочини проти людства та людяності, коєні руками створених ними дитячо-підліткових ударних революційних сил. Чи не було тут і своєї
рідної вини? Не хочу шукати подібності та відмінності в тих «самореалізаціях» українських і кампучійських комсомольців та й самого
навіть гітлерюгенду. Лише закликаю дуже серйозно поставитися до
потреби критичного самоосмислення свого минулого для чіткішого
з’ясування кординат сьогоднішніх.
То не означає, що таких самокритичних рефлексій щодо свого
минулого – учорашнього чи позавчорашнього – потребують лише
вихідці із села, ні, – потребують усі. Хоча б через цю задавнену специфіку менталітету на всьому українському просторі: «Ми серцем
голі догола!.. Раби з кокардою на лобі! Лакеї в золотій оздобі...».
Не може не впадати в око і не турбувати досьогоднішній доволі невисокий рівень осмислення і самим теперішнім українським
політикумом не лише справді загальнонаціональної проблематики,
але й наче рідної для переважної частини – чисто селянської. Що
вочевидь закорінено і в їхньому походженні, і не в рівні самозадекларованої чи підтвердженої лише купленими папірцями, а реальної
освіти. Звідси і невміння подивитися на себе і на світ не через призму цюхвилинних егоїстичних інтересів від задавненої, може, ко-
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лись і захисної, звички дивитися переважно через вікно своєї «хати
скраю».

(Л.П.: Ні, в якомусь сенсі ця селянська частина, складник – загальна.
Це наш жах… який міг би стати позитивом модерної екологічної
культури при гармонійному розвитку… Проблема не в селянському, а
селюцтві в міській культурі.)
(З.А. Репліка у відповідь: і я так вважаю, і, здається, ніде в тексті
проти селян, як таких, нічого не маю).
Це не лише моє враження, що у нас переважають політичні
сліпці та скрайні, зовсім аморальні, егоцентрики та горлопани. Хоч
село народжує не лише таких. Якщо фігурально, то не українське
село, як таке, є проблемою, а, скажімо, збережений «у незмінному
форматі чи не з епохи Трипілля ще», звичайний, справді нині незаперечно український, «нужник у селі». У прямому значенні слова.
І в наших головах якийсь «нужник», мабуть, теж «трипільський».
І чому за ті кілька тисячоліть ми не спромоглися свій нужник хоч
трохи вдосконалити, досі часто фіксуючи його наявність навіть не
чотирма, а лише одною жердиною? Звідси і той чисто український
вислів на означення «піти в туалет» – «піти до вітру». Вітер справді
добре все розвіює і безплатно. І в головах – теж. Отже, проблема у
засвоєнні цивілізованих механізмів добору, скерованих на вдосконалення і розвиток, замість бездумного збереження і тиражування
звичних старих, бо суспільство в режимі впертої безтямної традиційності існувати у ХХІ столітті не зможе. Певен, що не вдасться
нашій номенклатурній владі утримувати далі й село у вічній кріпацькій залежності допотопними аргументаціями про начебто притаманне нашій суспільній свідомості сприймання землі лише у формі
суспільної власності.
Я добре пам’ятаю з дитинства стару чисто селянську категорію,
що називалася «передновок», – це період життя упроголодь в очікуванні нового врожаю, бо від старого врожаю після сплати всіх
податків практично залишаються самі крихти, що змушує терміново затягувати пасок. Від того часу запам’ятав таку специфічно
«передновкову страву» із посіченого придорожного розмаїтого зілля, що мала промовисту назву «жур», яку споживали практично без
хліба, – і досі верне мене від самого спогаду про це. Тому таким
смачним здавався нам довгожданий хліб з нового врожаю. То було
справжнє свято. Тому до хліба я ставлюся як до чогось святого, його
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викидати неспожитим було справжнім гріхом. На рівні спогадів діда та батька передновок періодично відвідував селянина скрізь. Не
знаю, наскільки частим і незумисним, – окрім жахного голодомору
1932-33 років, – був той передновок тоді у селах Наддніпрянщини, але міжвоєнну Холмщину він допікав добре, бо ціни світового
ринку на селянську продукцію тоді були неймовірно низькими, для
умов Польщі майже збитковими. Проте більшість селян звично приречено той передновок терпіла, сподіваючись, що він припиниться
наступного року. Лише зрідка хтось наважувався на рішучий крок
розриву зачарованого кола марних сподівань і переїжджав до міста. Серед останніх були і мої батьки, що перебралися до сусіднього
Холма, передавши у державну оренду свій чималий у Деполтичах
приватний земельний спадок. Мати цього кроку не схвалювала, бо
це була її успадкована батьківщина, – але батько наполіг, бо справді
упродовж кількох років зусилля на обробіток тої землі вже ледве
покривалися зиском, із неуникним щорічним дуже виснажливим,
справді голодним, передновком.
Але зречення селянського статусу не означало, що у свідомості
батьків стирається таке поняття як приватна власність на землю.
Просто та конкретна земля втратила на ціні, і нічого більше. Точнісінько так само, як втратила земля свою ціну з примусовою колективізацією. Як може втратити цінову оцінку будь-що від якогось
катаклізму. Зокрема і від тих катаклізмів, що мають суспільним наслідком втрату людської гідності. У такому розумінні земельна проблема – лише окремий випадок. Це не виключно моє сприймання,
бо таке ж сприймання свідомістю реалій життя спостерігав серед
дуже багатьох знайомих мені вихідців із села.
Тому щодо земельної проблеми свідомо не апелюю до думки
того чи того авторитету у минулому її осмисленні, бо вони часто
взаємовиключні, побудовані за тою чи тою аналогією, а неупереджених справді кваліфікованих сучасних досліджень цього питання
в Україні досі не було. Сподіватися сьогодні на цивілізовані ініціативи влади щодо земельного питання марно хоча б тому, що вона
все ще заклопотана переважно своєю участю у «додерибані» колись
«загальнонародної власності». Але їй, причетній до олігархізації тої
власності у промисловості, цілком природним є сприймання такої ж
олігархічної моделі трансформації власності і щодо землі. Залишаються сподівання на громадянське суспільство, що поволі спинається на ноги. Поки що й воно теж небагато може, бо в суспільстві ка-
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тастрофічно бракує навіть простих рефлексій на цю тему, а справді
креативних – нуль.
Тому доведеться виходити із простих загальних принципів. Обмежмося «найсвіжішими» впливами на український (у цьому випадку не селюцький, а селянський) менталітет, – зокрема у ставленні до приватної власності на землю, – минулої «соціалістичної
епохи». Цього впливу не заперечити. Звичайно, апріорі – різного
у різних кінцях (землях) України. Але наявність у чиїйсь психіці
якогось більшого чи меншого «приватновласницького вузлика» ще
не означає автоматично спроможності давати собі цивілізовану раду
з проблемами у цій сфері. Бо сила інерції лінивства у суспільній
свідомості, зокрема і кріпацького лінивства, мало змінилася за час
незалежності. Певен, що тут може зарадити законодавчо належно
усправедливлена, послідовна і відповідальна свобода у земельному
питанні. Якщо ту відповідальну свободу не будемо звично підмінювати волюнтаризмом та самодурством чиновника. То давайте не
топтатися на місці, а рухатися у тій свободі обережно вперед крок за
кроком, не ігноруючи справедливості та здорового глузду у цій делікатній сфері, не пропускаючи повз увагу навіть «невинних» спроб
пустити цей процес у «олігархічне русло». З обов’язковою опорою на
підтримку та зміцнення людської гідності.

***
Двадцятиріччя Чорнобильської катастрофи спонукає згадати
появу, з першими рефлексіями з цього приводу, реальних ознак нашого нового суспільного пробудження. Хоч спочатку все осмислювалося лише як вузько інтелектуальна морально-техногенна локальна проблема, але дуже швидко все набуло масштабів загальнонаціональних, загальноцивілізаційних рефлексій. В усьому світі.
Але ми у своїх рефлексіях у переважній більшості досі не можемо вийти за понятійні рамки старої «збільшовиченої», переважно
селянської, точніше – «колгоспно-селянської» та «селюцько-міської» – матриці. Вона притаманна і нашим міжособистісним взаєминам. Не відчуваємо жодного дискомфорту від затхлої лінивої суспільної повзучої аморальної атмосфери, від лукавства та цинізму, від
нашої темряви. Темряви, як гальма суспільного поступу. Хоч, звісно,
темрява не самим селом як таким породжується, та й наше місто
вміє «успішно культивувати» ту темряву досхочу.
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Атмосфера лінивства і темряви неминуче породжує зачароване
коло і в політикумі, з притаманним сповідуванням надто низької
моральнісної планки, – це якщо м’яко казати, а насправді це – режим первісних інстинктів, – змушувати все суспільство борсатися у
лайні нинішнього абсурдно суперечливого законотворчого процесу,
що дозволяє тим чи тим негідникам і цілим владним та білявладним
сімейним кланам повертати тими законами як дишлом. Ще й на
правах спадкоємців всесильної номенклатури вимагати від суспільства вічної телячої вдячності та апріорі – сліпої віри. Віри в начальство, віри начальству.
Суть – у моделі взаємин влади, як такої, і суспільства: влада за
своєю суттю відповідально обслуговує суспільство, чи самочинно
безконтрольно панує над ним? Перша модель взаємин означає, що
влада спирається на довіру народу, яка і перевіряється регулярними
чи достроковими вільними, прозорими та демократичними виборами. Із втратою такої довіри вона перестає бути легітимною владою.
Навіть якщо складається лише, – як їй здається, – з найпрофесійніших нині бюрократів та менеджерів. Ця модель взаємин можлива
лише тоді, коли влада, переважна кількість персоналій влади, відчувають себе інтегральною природною частиною того суспільства. Такі
правила виробилися у демократичній світовій спільноті. Претензії
владних чиновників про недостатній рівень виявів любові народу
до влади в такій демократичній моделі були б виявом дикунства і
посміховиськом на кілька поколінь.
Наша влада такі претензії не соромиться висловлювати, бо, проголошуючи на словах свою відданість демократичній моделі взаємин
із суспільством, насправді досі сповідує старі принципи номенклатурної влади, тобто мислить себе лише над суспільством, великодушно-зверхньо виявляючи йому довіру на право й обов’язок бездумно
любити і слухатися «високих розпоряджень». Але чомусь дивується,
що те суспільство сьогодні ставиться до неї не як до колись «рідної
партії та правительства во главе...», а щораз більше як до «чужаків»,
і вже не демонструє своєї колишньої автоматичної в неї віри. А так
же добре було колись: «Умом – не понять», а тому «надо» – «просто
верить». «І любить!» – уточню, не свою батьківщину, а владу, у першу чергу. Та терпляче, як відданий хазяїну собака, сподіватися, що
може й «малому українцю» перепаде якась крихта з олігархо-владнохазяйського столу.
Нема підстав сподіватися, що, зберігаючи модель номенклатурної влади, можна в принципі щось реформувати, адже така влада на
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реформи дивитиметься завжди під кутом зору своїх вузько-класових
та кланових інтересів, а щодо суспільства завжди обмежуватиметься суто показушним «потьомкінським» реформуванням, тобто без
зміни суті своїх взаємин з тим підвладним народом, вправно маніпулюючи різними – заради спотворення суті – підмінами понять.
Найсвіжішим, першим-ліпшим прикладом є свідоме нехлюйсько-злочинне ставлення українського політикуму до відомої Європейської Хартії про так звані «регіональні мови та мовні меншини».
Хоч до фактів спотворень, зокрема і цієї Хартії, вже багато років
поспіль привертає загальну увагу громадськості харківський Євген Захаров, але під відвертим тиском Адміністрації президента 15
травня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон України
№ 804-IV «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов
або мов меншин». Грубо спотворивши назву Хартії, а отже і суть.
Бо не про «мови меншин» чи «мови національних меншин» у ній
йдеться. Базовий термін «regional or minority languages» автентичного англійського тексту Хартії має буквальний український відповідник – «регіональні (місцеві, локальні) або міноритарні (дрібні) мови», тобто, – як про це зазначено у перших же реченнях Хартії, – ті
мови, що побутують у певній місцевості і є менш поширеними, ніж
інші в межах цієї місцевості. Вони традиційно використовуються в
межах певної території держави її громадянами, що становлять групу, за своєю чисельністю меншу, ніж решта населення цієї держави
і відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави. До них не належать ні діалекти офіційної мови, ні мови мігрантів. Звичайно, слово «regional» є спокуса перекласти словом «регіон», хоч англійський
оригінал Хартії не вписується у цей український відповідник, бо ще
кілька десятиліть тому в українській (російській теж) слово «регіон»
було відсутнє і всі обходилися словом «район», а сьогодні пішла пошесть на «регіони» скрізь: це і, скажімо, якась місцевість, навіть околиця села чи селища, але частіше його вживають до великих територій – Європейський, Азіатський чи навіть Тихоокеанський регіон.
Тому доцільніше у Хартії його перекладати словом «місцевий» або
«локальний» згідно з суттю тої Хартії. Слово «minority» у поєднанні
з бізнесом вже давно в Україні перекладається як «дрібний бізнес» і
стало навіть природним. Цілком доречним є такий його переклад і
в поєднанні з мовою.

(Л.П.: Щось не подобається мені. Нагадує термін Солженіцина «дробности» про малі народи… Я колись протестував проти цього.)
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Але оскільки комусь з носіїв таких «дрібних мов» поєднання його мови з дрібністю може видатися образливим, дехто з юристів пропонує взагалі залишити англійський термін без пошуку ще якогось
українського еквіваленту, окрім тої «дрібності», буцімто для того,
щоб вона не кидалася у вічі. Я спокійно сприймаю термін «дрібна
мова», хоч можна запропонувати, скажімо, синонім – рідкісна. Навіть – реліктова, – чи й – зникаюча навіть, – і нічого образливого
тут не треба шукати. Але при бажанні заплутати питання чи й просто
його «утопити» завжди можна висунути безліч розмаїтих заперечень.
Вочевидь, такі заперечення й висуваються сьогодні з лукавою метою, щоб так спотворити зміст міжнародного документа, щоб можна
було Хартію витлумачити як міжнародний інструмент аморального
увічнення панівного становища російської мови на пострадянському
просторі. Якщо ж не зрікатися моралі, то треба визнати загальновизнане в Європі, що це Хартія захисту тих місцевих, локальних європейських мов, що опинилися під загрозою зникнення, тобто, Хартія
задумана саме заради захисту тих загрожених європейських мов. Які
підстави в українського політикуму для України перетлумачувати
на свій лад те всеєвропейське тлумачення Хартії? Бажання добре
всім відомих на постсоюзному просторі дуже «зацікавлених сил» не
можуть бути підставою для її перетлумачення на хартію захисту і
збереження мовного панування в тому чи тому регіоні України мови
сусідньої держави. Хартія при її ратифікації окремими європейськими державами дає право її пом’якшення у практичному застосуванні, але не передбачає перетлумачення суті, що об’єктом захисту
цієї Хартії є насамперед «дрібні, місцеві, локальні мови», тобто мови,
які можуть зникнути з мовної карти Європи. У приватних розмовах не для преси, при прямому запитанні, як, кажуть, – «в лоб»,
іноді можна почути визнання, що офіційний переклад, що фігурує
у Законі України про ратифікацію Хартії, «справді дещо розширив»
рамки того захисту, але це зроблено виключно з гуманною ніби метою. Виникає запитання, стосовно кого той ексклюзивний гуманізм,
коштом кого і проти кого він скерований і трансформований на антигуманізм?
Але ж непрофесійне виконання своїх обов’язків перекладачем
(якщо воно справді мало місце) чи керівником того підрозділу, що
відповідав за підготовку цілісної, досконало вивіреної українськомовної версії, – сюди ж належить і свідоме спотворення суті документа розмаїтими теж платними експертами, – має автоматично
потрапити в поле зору – певен, що Закону Кримінального. Але у
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нас далі триває ота огидна колгоспна безвідповідальність та кругова
порука. Не лише у перекладі чи тлумаченні, скажімо, Хартії, але й
буквально щодо належного використання всього понятійного апарату сучасної інтелігентної людини. І все це через ту звичку все робити
приблизно, як-небудь, безвідповідально, а то й просто – свідомо злочинно, заручившись захистом патрона. Совкового патрона, що звик
усе переінакшувати на свій совковий лад і спотворювати. І слово,
що, скажімо, мало однозначно означати «білий колір», вже означає
«сірий»... Бо спотвореним значенням зручніше маніпулювати. Ось і
маніпулюють нами досі!
І виявляється – нікому сьогодні діла нема, що неправильним
перекладом Хартії, всупереч її духові і змістові, наш «совковий» політикум поклав на українську державу нічим не обґрунтовані надмірні
зобов’язання щодо особливого захисту тих мов, які цього не потребують, залишивши поза сферою захисту мови, які справді потребують особливого захисту і підтримки. У слові «совковий» цього разу
наголос на першому складі не випадково стоїть, через певний символічний зв’язок терміну з назвою «совхоза Совки», створеному колись у чарівній місцині на землях довкола Совських ставків, – тепер
це територія Голосіївського району Києва: «совхоза» вже давно нема
і самих ставків «Совських» – практично – теж, а політикум – є.
Дивно, що депутатський корпус не помітив, – чи не свідомо?, – що
ратифікація спотвореної таким чином Хартії спрямована фактично проти української держави, проти української мови, бо остання, попри свій формально державний статус, фактично належить
до числа найбільш загрожених в Україні мов. Якщо не кваліфікувати все скоєне як свідомо спланований злочин, то незаперечно тут
маємо, принаймні, звичну нашу чиновницьку безвідповідальність
і демагогію та давнє ігнорування нормальної фаховості й людської
гідності. Бо тільки за повної безвідповідальності, авантюрності, – у
суперечності не лише із самою Хартією, але й з Постановою Конституційного Суду про офіційну та державну мову, – було можливим у Харкові «регіоналам» укупі з «нашоукраїнцями» запровадити
в якості офіційної «мову партії регіонів». Оце й усе, на що здатний
наш цинічний, типово як совковий, так і совковий, а насправді й
антиукраїнський політикум?

(Л.П.: Оце так-так. Це паралельно зі спробами путінців створити в
Європі Русскую партію, або партію русофонов (Гітлєрівська ідея).
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Мабуть, не випадково час від часу лунає, як якесь «цивілізаційне одкровення», вбивча фраза: «Ведь бизнес говорит по-русски!»
Вона має нагадувати хохлам про їхню «народну мудрість»: «Не трать
куме сили, спускайся на дно!» Це «цивілізаційне одкровення» матрично повторює колишнє: «Коммунизм говорит по-русски!» Так, в
Росіїї – безумовно. Але у моїй Польщі і комунізм, і бізнес, і все інше
говорить не по-російськи, а по-польськи. І у Франції, скажімо, або в
маленькій Литві чи Естонії, скрізь бізнес говорить мовою того народу, серед якого він реалізується. Невже автори тих одкровень навіть
не усвідомлюють, що вони тим самим мислять себе поза Україною,
як незалежною державою? Чи, може, Україна для них справді якесь
непорозуміння? Але ж поруч є велика і реальна Росія, і там такі одкровення не ображатимуть нікого.
Звичайно, при тодішньому обговоренні Закону про ратифікацію
тої Хартії дехто з трибуни згадував, – для проформи, вочевидь, – і
про те, що особливий режим захисту мав би бути за Хартією і щодо
мов, що не є широковживаними ні в Україні, ні поза її межами, і не
захищені офіційним статусом, оскільки народи, які ними говорять,
не мають власних державних утворень, – наприклад, караїмська,
кримчацька, ромська тощо. Зазвичай серед найменших у цьому ряду
мов на території України політики вказували і гагаузьку, бо буцімто
для гагаузів Україна є єдиною країною їх проживання, батьківщиною. Але останнє знов таки не відповідає дійсності, бо гагаузи у
значно більшій кількості локалізовані в сусідній Молдові, а в Україні їх лише 20% від сукупної чисельності. В Молдові вони мають
навіть якусь автономію, але не знаю, чи захищена там законом їхня
мова. Носії тої мови відомі і в Болгарії, звідки їх частина і переїхала
свого часу в Бесарабію під захист Російської православної імперії.
Невже чиновники з національних відносин цього не знають, переписуючи з книжки в книжку одну і ту ж неправду про Україну, як
єдину батьківщину гагаузького народу?
Це моє уточнення ситуації з гагаузами не означає, що я проти
захисту гагаузької мови, як такої. Я проти фальшивої аргументації. Принаймні, з таким уточненням питання заслуговує на те, щоб
узяти ту мову під окрему міждержавно узгоджену опіку – України,
Молдови та Болгарії.
Російської мови в Україні Європейська хартія про місцеві (локальні) або дрібні (рідкісні, реліктові чи зникаючі) мови стосуватися
у жодному разі не може, хоча б тому, що ця мова не є ні малочисельною, ні чітко локалізованою, ні під загрозою зникнення. Навіть
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навпаки. Хоч ця мова і є мовою російської етнічної меншини, але є
державною чи офіційною, скажімо, в Росії, і предостатньо там захищеною. Хіба що може йтися про захист такого дрібного локального
її варіанту, як мова старообрядців у кількох селах Буковини. Якщо
є таке прагнення з боку її носіїв увічнити їхню іншість супроти
російської мови.
Стосовно української мовної мозаїки, то, мабуть, додатково може йтися про захист таких локальних мовних меншин, як лемківські
чи русинські локальні мовні варіанти, скажімо, у Словаччині чи колишній Югославії. Із Сербії була інформація, що там мають узяти
під захист Хартії про місцеві або дрібні мови українську мову, проте
невідомо, яку саме українську мову мають на увазі інформатори. Чи
не згаданий русинський діалект? Цей приклад є додатковим свідченням нашої звички все сприймати дуже приблизно, із неминучою
втратою сутнісних моментів, що не може не дивувати.
Чому ж таки всупереч здоровому глуздові наші нинішні «політичні інтелектуали» (їх етнічного походження не вирізняю, але «селюцьке» соціальне походження не підлягає сумніву – і байдуже, із
села вони чи – деревні, не підлягає сумніву і повна відсутність сорому за скоєне, за щодня коєне) вперто дотримуються примітивного
понятійного апарату, спотворюючи не лише згадану Європейську
хартію, і роблячи всіх нас посміховиськом перед світом? І чому ми
не вміємо запобігти тим, з дозволу сказати, «узаконенням»?

(Л.П.: Та світ на це не звертає уваги, окрім Росії… яка аж ніяк не вдячна… Навпаки – їм замало.
Головне ж те, що в самостійній Україні українська мова продовжує
зникати, й нема відповідних законів, практичних заходів, пільг, стратегії українізації.)
(З.А.: Чи не тому українська мова зникає, що наш політикум насправді
зовсім не зорієнтований на Україну. І нащо злодієві знати мову того,
кого він обкрадає? Він просто кваліфіковано робить своє злодійське діло, і все! Які претензії?)
***
Спонукає мене до цього випаду – «антипростацького», «антисовкового», «антиколхознівського», «антижлобського» чи просто
«антиселюцького» (а опосередковано і антидонецького, хоча б у відо-
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мій знаковій сентенції: «Донбас порожняк не гонит!», бо насправді
«гонить» і ще як!, саме у донецьких мізки досі повні «тоталітарного
порожняку»), випаду, скомпонованого у свідомо загущеному критичному дусі, навіть не вияв скандального невігластва щодо Хартії,
а недавній, але багатогранніший і триваліший досвід «зустрічі із селом», точніше – із селюками, здобутий під час десятирічної праці
слюсарем у ремонтній бригаді після повернення до Києва із своїх
ув’язнень. І цю тему задавненого панування у нашому менталітеті
«простоти» я не міг вичерпати своїми рефлексіями «Про чистоту та
простоту».
Складалася моя бригада переважно з колишніх селянських
хлопців, за потрапили на завод за спецпризначенням одразу по закінченні служби в армії. Жодної нормальної технічної підготовки,
окрім чисто армійської, не проходили, тому про виробничу етику і
не здогадувалися. Я не думаю, що не знали, що, наприклад, болти
та гайки закручують та накручують, а не заганяють, як цвяхи, ударами молотка. Але всупереч такому здоровому глуздові дехто з них
користувався переважно кувалдою. І робив це навіть з викличним
цинізмом: «А мне, как татарину, по...», хоч не був татарином, але
цю «армійську» приказку на виправдання свого дикунства дуже любив. «Как я иначе заработаю детишкам на молочишко? Зарплата,
как в детских садиках, – фантиками». І байдуже було, що після цього забивання молотком нормальне з’єднання вже переставало бути
з’єднанням, і в черговий ремонт усе треба буде розсвердлювати та
розпилювати, або просто викидати. Будь-які зауваження про недопустимість таких порушень технології натрапляли на дуже агресивну відповідь. Про мову говорити марно: це був жахливий суржик аж
пересичений матюками. Практично самі матюки. Матюки з чисто
української «цнотливої, тонкої, селянської душі». Один інженер,
також селянського походження, навіть із сусіднього села, пробував
впливати на такі вияви дикунства односельців, покликаючись саме на селянське їх походженням, як самозрозумілий однозначний
позитив, – мовляв, ви ж із села, хіба так можна?, – реакція була
дуже агресивна: «А мне пое...ть, мне надоела херовская жизнь, хочу
городской».
Щось схоже спостерігав серед наглядачів, які теж були селянського походження, на півночі Уралу: коли звертаєш його увагу про
абсурдність безпричинного зумисного ламання усього, що йому
потрапляло перед очі, відповідав: «А ты завтра это все отремонтируешь, понял? Поэтому и ламаю, чтобы была тебе работа. А то
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как на курорте все вы здесь устроились!» Там цю «селюцьку» дику
звичку трощити безпричинно все, що попадає під руку, можна було
списати на тривале сусідство тамтешніх пермяків з концтаборами
та неминучим занепадом нормального ставлення до людського фаху
та професійної гідності. Але ці демобілізовані у бригаді – українці
з-під Києва до сусідства із зонами не мали причетності. А пройшли
школу радянської армії. Яку, до речі, так само проходив і той пермяк, про якого щойно була мова. Певна річ, не всі з армії виходили
такими, були і є такі, що опиралися і втрималися на ногах. Вони і
сьогодні стоятимуть гідно. Мова про тих, що улягли. І улягло таки
багато.

(Л.П.: І все ж чи кращими були городяни? Просто їх, мабуть, і в Армії,
і в бригаді було менше. В нашому Інституті стояв без діла надзвичайно цінний інструмент з Німеччини. Використовували для «пилі в
глаза» журналістам і начальству. А які ми формули видумували для
отчетов!!! (Є такий анекдот у японського славіста, що після Сталіна зникла Вихухоль, залишилися лише Похухоль і Нахухоль). Мабуть
є специфіка вчорашнього селюка, але це і не горожанин, і не селюк, а
людина без ґрунту… Суржикові люди. Ні старої, ні нової культури…
Моралі. Пам’ятаю свою подорож (пішки) від Києва. Хамство в селах
(ми просто прохали води) зменшувалося з віддаленням від Києва. Те
саме бачили і в Західній. Яка взагалі менш хамська була, ніж Східна.
Хоча в діаспорі переконався, що тут більше лицемірства…
Взагалі це цікава тема половинок, між, напів. І соціальна, і національна. Закон Сепіра-Уорфа про межову мову й мета-мову. Або деградація,
або метамова. В сумішах мов, у міжмов’ї дитина або деградує (мова
нижчає) або піднімається, виробляє метамову, тобто рівень мислення
піднімається. Дитина між двома різномовними батькам або отримує
невроз (якщо батьки лаються), або стає більш розвиненою. Я мав нещастя спостерігати стрибки М. Спочатку він був українцем. Потім
повідомив мені, що він відчуває себе росіянином. Я заспокоїв його: «Тим
краще. У нас буде й росіянин». Потім приїхав з Ізраїлю: «Я відчуваю
себе євреєм». «Добре, це твоя справа». Але стільки страсті було, що
я це назвав «заблукав між своїми яйцями». Його невротичність невипадкова, хоча все ж не мова її викликала, а навпаки… Наша колишня
невістка протестувала, що наш Лесь, і ми з ним, з дочкою говорить
українською, вона російською, на вулиці – французькою Тепер непогано
говорить всіми трьома, плюс англійська…)
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Найбільше в таких «земляків» мене вражало якесь блазнювання, аж до оглупіння, навіть хизування тим оглупінням. «Скачи, враже, як пан каже!», бо зазвичай вважається, що перед тим обов’язково
хтось із владними можливостями тривалий час мав працювати з
ними в такому напрямі, безкарно оглуплюючи і привчаючи до цієї
ролі оглупленого, згідно з відомою радянською формулою: «Я – начальник, ты – дурак!» Але не певен, що це лише спадок армійського
виховання, бо звідки ця майже повсюдна – і в тих, що не служили в
армії – звичка не поважати своє дане комусь слово, звалювати вину
на когось, коли спіймався зі своєю провиною, брехати та прикидатися дурником і робити когось дурнем? Мало того, вважати порпання і
перебування в лайні нормою і обурюватися, що хтось впирається, не
хоче: «глянь, ми всі в лайні, а такий (така) – прагне бути у білому!..
А дзузьки!»
Осмислюючи сьогодні свій досвід критичного занурення у менталітетну сферу під час праці в У-А бюро захисту прав людини над
спеціальним числом бюлетеня «Про права дитини», я отримав достатньо підстав не звалювати все на армію чи на інші радянські
структури. Адже практично все у підходах та методах діяльності тих
пореволюційних структур насправді було закорінене в нашому дореволюційному менталітеті. Лише виопуклилося, бо було доведене
до свого логічного завершення. Тому доречніше сформулювати цю
нашу цивілізаційну проблему інакше: «Чи це не вилазить назовні наш недохристиянізований поганський, язичницький архетип?».
Здається, що навіть «азіатський», бо ніяк не можемо впоратися із
проблемою вибудови цивілізованої моделі взаємин «громадянин–держава», «село–місто», «селянин–земля». Від лінивих формальних
суперечок про тотожність чи ні української селянської громади із
російською общиною, чи навіть тиражування чиїхось «умоглядних»
постулатів про присутність в Україні аж двох цивілізацій – західної та так званої слов’янської, – самі собою не зникають очевидні
проблеми у спробах українського села вирватися із цупких обіймів
кріпацької моделі взаємин із землею і владою. Можна тут говорити
про безсмертну номенклатуру як модель владарювання, можна говорити про злочинні та аморальні спроби нинішніх скоробагатьків
забезпечити собі законодавче прикриття для «дерибану», окрім промисловості, ще й землі, можна говорити про шлейф комуністичних
звичок чи ефективність пропаганди соціалістів проти перетворення
землі на товар, але не ігноруймо і потужного селянського пласту в
нашому українському менталітеті та притаманного йому соціального
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лінивства. Невміння раціонально мислити та справді ціннісноорієнтовано діяти. А все це закладається з дитинства.
Кожен може вибудувати свою вервечку прикладів такого оглуплення дитини у сім’ї, коли у взаєминах з дітьми дорослі використовують переважно модель їх максимального приниження. Не лише
в селянській сім’ї. Постійного приниження. І не лише через притаманну нам любов до прокльонів. До тої моделі приниження діти
звикають як до норми і згодом справді почуваються у ній природно,
«як риба у воді», не розуміючи, що назовні мають вигляд якихось
виродів та дурнів. Бо з іншими поводяться як дурники. Дурники з
дурниками.

(Л.П.: Один мій приятель з Канади, професор-філолог, якось пояснював
мені, що коли переходить з англомовного середовища до україномовного, то відчуває себе змалілим. Навіть якщо людський склад компанії
буде той самий, а міняється лише мова… Приблизно те саме відчував
і я. Хоча якраз в Канаді – найменше… Менш геттівська діаспора…
Все згадується тьотя Мотя: «Вам всерйоз, чи по-украінскі?» Якби не
обидва Івани, Алла, Євген, то я б після короткої реукраїнізації втік би
з цього гетто… ще в Києві… А скільки людей воно випихає з себе й сьогодні? У Франції ми трималися від громади подалі, окрім політичних
акцій і поодиноких друзів. Якщо у Франції, то треба увійти у французьке життя. Тоді і в гетто можна заходити.)
І ця селянська, – яку часто узагальнюють назвою «українська», – модель «раб з рабом», «жлоб зі жлобом», «брехун з брехуном»
чи «дурник з дурником» передається із покоління в покоління на
цьому селянському просторі не одне століття. Звичайно, трапляється немало й випадків, коли «пташеня випадає з гнізда» і уникає таким чином впливу тої моделі імпринтингу приниження та самоприниження і тоді може з’явитися «один козак із мільйона свинопасів».
Проте навіть сьогодні, на початку ХХІ століття, немає підстав говорити, що у нас справді так суттєво зменшився суспільний сегмент
більшого чи меншого менталітетного приниження та самоприниження, за дивовижного неусвідомлення самого факту того приниження. Хіба досі збережене у селянському нашому менталітеті сприймання своєї української мови як неотесаної, простої, жлобської, а
російської мови як вартіснішої, культурної, панської – не свідчення
цього? Коли я вперше у 1961 році зіткнувся із таким селянським
менталітетом у Шевченковому краї, у мене був шок. Згодом звик до
тих та схожих селянських виявів самоприниження та браку гідності
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майже по всіх областях України. Якщо не в мовній, то в соціальній
та культурній сфері. З цього і проростають наші знамениті панки
та підпанки, брехуни та підбріхувачі, відверті злодії та «несуни»,
донощики та фарисеї.
Звичайно, усім тим нашим, з дитинства завірусованим дефіцитом людської гідності, колишнім селюкам, вкупі з рідними і нерідними негідниками, жодного діла нема, що вони нелюдськи принижують інших, цілком доброзичливих до них людей. Бо вони є
продуктом приниження, і приниження іншого вважають нормою.
Ще інші, радісно паразитуючи на цій доброзичливості «страны, которой не жалко», цинічно втілюють свій життєвий дикий принцип
приниження людського в людині:» На мой век лохов хватит».
І що всім їм до того, що тим самим вони руйнують цивілізовані
основи людського співжиття – взаємну довіру? А отже, і надію на
можливість цивілізованого життя теж і для себе самого та своїх дітей
і внуків. Вони просто не мають потреби у цивілізованості. Залишається сподіватися, що якщо не діти, то бодай їхні внуки, від якогось землетрусу «випавши з гнізда», збагнуть, що без побудови такої
довіри жодні суспільні реформи у нашому спільному соціумі залишатимуться неможливими. А збагнувши, захочуть рішуче відсунути
усіх згаданих вище та інших природних супутників цивілізаційного
поступу на його маргінеси, – скоротивши тим самим довгий процес
блукання «у пустелі природного самоочищення суспільства».
Мене шокувало те, що своє рідне село у тій ремонтній бригаді
інакше не називають, а лише – Хєровка. Коли одного з них запитав,
чому він так його називає, то почув, що так назвав його село прапорщик, вимагаючи, щоб з того моменту він так називав своє село
завжди. А як було не послухатися? От і звик до тої назви і вже не
може вимовити його колишньої назви. Каже, що його самого інакше не називали, як жлоб із Хєровки. Тепер він уже всі села називає
хєровками, ще й хизується можливістю безсоромно демонструвати
те оглупіння, яке наче б то прищепила йому армія. Хоч вона лише
«прикрила своїм авторитетом» те оглупіння, яке він здобув імпринтингом з міцно закорінених традицій приниження у наче звичайній
традиційній селянській родині. Звичайно, він у свою рідну Хєровку
таки періодично досі приїжджає: по свіжину та кабанчика чи картоплю на зиму. Розмовляє там «по-местному», а не «по-городському».
Зі мною, хоч я дотримуюся послідовно української з ним, демонстативно уникає української, хоч при тривалій розмові проскакують
іноді українські слова. Іноді навіть питає: «А как это сказать по-
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культурному, по-руськи?» Каже, що вдячний армії, яка його навчила «правильного життя». Переконала, що «деревня – это херово и
надо оттуда рвать когти». Тому і зрадів, що прямо з армії потрапив
«в город», аж до Києва. Та й що там в тій «дєрєвні» доброго? А тут
більше можливостей. Видав дочку заміж за випускника Київського
офіцерського училища. Живе тепер з чоловіком у Підмосков’ї. Неподалік там теж офіцерська сім’я її свекра, який свідомо послав сина
до Київського училища у сподіванні, що привезе у невістки хохлушку, – говорить про це з якимсь особливим тембром гордості. Мабуть
за Хохландію? Живе дочка у прекрасній квартирі на території військового містечка. Що ще треба? Постачання добре, хоч «там деревни
намного хуже, чем здесь, там уже полный пиз...ц». Питаю, а що означає оте «здесь»? «Ну, как говорят, Украина – житница России».
Сподіваюся, що ці мої вкрай негативні антиселюцькі рефлексії читач сприйматиме з корекцією на свій досвід. Тому і сам хочу
наприкінці їх дещо скорегувати, пом’якшити за допомогою такого
епізоду.
Здається, ще 1965 року в інституті, де я працював, з’явився з
чиєїсь протекції один «-енко», що теж походив із селянських околиць Києва. Відслужив армію, ніби закінчив Київський інститут
народного господарства, але його фахове невігластво вражало, що
й породило чутку, що, мабуть, диплом він купив, чи хтось йому
за щось його подарував. Це не завадило йому посісти певний начальницький пост в інституті. Хизувався тим, що українську мову
відкинув від себе як непотріб ще змалку, хоч його російська була
жахливо примітивною, якоюсь алогічною абракадаброю: можна було
змусити себе вислухати його лише одну фразу, бо вже друга породжувала неймовірну відразу. Пробував затівати зі мною настановчопопереджувальні розмови, що, мовляв, зі своєю українською мовою
я «дограюся». За ним тягнувся шлейф стукача, хоч для стукача він
був аж занадто дурним. Хіба що суто добровільного, бо липкий був,
як смола.
За час ув’язнення я про нього вже й забув. Але якось він з’явився,
шукаючи роботи, на заводі, де я працював слюсарем. Навіть неподалік тої моєї бригади. І пнеться мені назустріч, як старий знайомий
начальник, хоч моїм начальником ніколи не був. І прямо з плеча,
зверхнім, повчальним тоном, – ось, мовляв, до чого Антонюк докотився, до нікчемного робітника, вимазаного в мазуті. Хоча він, як
добрий чоловік, давно попереджав, що треба викинути свою мову, бо
інакше буде біда. Бригада остовпіло мовчки слухала. Були в бригаді

41

Рефлексії ідентичності
й такі, що мали і цінували професійну гідність. До них інші члени
бригади таки по-своєму дослухалися. І всі раптом усвідомили, що
від таких сентенцій «вченого жлоба у пижиковій шапці» віє якимсь
дикунством. Бо таки то був дикун, дикун з дипломом. Мені здалося
тоді, що це провокація для можливого нового ув’язнення, за новою
побутовою статтею. Я просто мовчки пішов геть, в інший цех, бо
треба було б йому «дати кулака у морду». Наскільки вищими за цього, теж селянського, пардон – сучого, – сина виявилися тоді ті мої
робітники-селюки! Їхні доволі влучні, хоч і нецензурні вислови, не
переказуватиму, – суть самої сцени вони збагнули добре.
Попри це пом’якшення не бачу жодних підстав не загострювати
суспільної уваги до важкого спадку в наших селянських та селюцьких ідентичностях.
Тому й продовжую сприймати той негативний спадок як «кару
Господню на найдавнішу на Землі селянську цивілізацію». Цивілізацію якихось дурнуватих мамонтоїдів. Щоб не повторювати «добродушних російських» висловлювань про салоїдів та самоїдів. Мені
не хочеться бути причетним до тої цивілізації. Певен, що не лише
мені.
Але хіба – вже не на бригадному, а на державному рівні, і навіть
зовсім недавно, – міжнародні скандали щодо поставок з України
у Туркменію якоїсь підфарбованої «рухляді» замість передбаченого
угодою нового обладнання не все з тої ж закріпленої рабством звички брехати та робити все як-небудь, аби з рук, коли немає наглядача?
Робити і навіть не червоніти, наче зовсім позбулися сорому.

(Л.П.: Якось Шевельов писав передмову до перевидання приказок Номиса. І написав мені, що не переносить цього волячого, навозного гумору… Я протестував у відповіді йому… Хоча й визнавав деяку рацію…
А все ж передмову він написав чудову. Ні, мова все ж йде про скособоченого селюка-в-місті… Але і місто наше скособочене...)
Дуже не хочу, щоб Україна самоототожнювалася виключно із
негативами, що мають, як вважається, переважно селянську метрику, не хочу, щоб усі українські негативи зводили лише до нашої
переважно селянської метрики, не хочу, щоб і довколишній світ
ототожнював Україну переважно із деградованим нинішнім селом.
Тому так мене дратують лукаво-хвалебно-селянські нотки, що нині
звучать у дуже багатьох показушно-патріотичних устах, репрезентантах селянського менталітету в українстві, якими безсоромно
прикривають свою аморальність та звиродніння. Чи можна сьогодні
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так ігнорувати небезпечний рівень деморалізації та нехтування суспільними інтересами? Зокрема і справжніми чисто селянськими інтересами. Ці інтереси напевно не лежать у площині творення музеїв
у гетьманських столицях чи на археологічних пам’ятках Кам’яної
Могили, трипільської, ямної, катакомбної, сарматської, грецької,
римської, кельтської, готської чи ще якоїсь з довгої вервечки минулих культур та цивілізацій в Україні. Таке захоплення старою
«потьомкінською» практикою творення фікцій більше скидається
на звичайне психічне збочення. Село потребує не потьомкінщини,
яку спонсорують олігархи, а справжньої свободи та справедливості:
живуть там «таки люди, не собаки». Жодні наші пансько-хамські
селюцькі імітації не приховають фактичного небажання реального
поступу українського села попри всі запевнення чиновництва про
підтримку села. Це дивовижне переродження багатьох вихідців із
села, що «в поті чола» працюють не на поступ села, а на утримання
його у своєрідній менталітетній темряві, не може не вражати. Бо ця
модель взаємин століттями тяжіє над нами.
Без створення атмосфери суспільного неприйняття ганебної
звички принижень людини, принижень дітей у вихованні, – у першу
чергу батьківському вихованні, – суспільного морального неприйняття звички брехати та підмінювати поняття – справжньої людської
гідності нам не повернути у скалічені та оглуплені до абсолютного
жлобства вчорашні та нинішні селянські (і не лише селянські) душі.
Коли з них визиратиме темрява якоїсь «хєровки». Коли та «хєровка»
далі сидітиме комфортно також і в головах нинішнього українського
політикуму.
І в першу чергу саме з тих голів та душ маємо розпочинати свідомо усувати все, що заважає реформуванню та осучасненню нашого суспільства, зрештою – справжній реєвропеїзації його. Бо звичне
зведення проблем до пустопорожніх жлобських розмов на цю тему
остогидло вже. Не слід боятися ротації «тих голів», що самовпевнено
називають себе спеціалістами, у владі. Ротації кожного, хоч навіть
ледь замазаного брехнею та безсоромністю. Повернення нормальної
моральнісної системи у політикум прискорить створення умов для
сповідування такої ж нормальної етичної системи всім суспільством.
Нейтралізує і поступово розвіє створювану сторіччями важку атмосферу суспільної темряви.
Темна людина (а жодна формальна освіта без звички рефлексування не виводить із стану темряви) почувається під загрозою, наче
в облозі підступних ворогів, ворожого світу, бо невідомого, анти-
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українського, антиправославного (антиросійського, антиселянського
чи ще якогось «анти»). «Гвалт, рятуйте, хто в Бога вірує, нас хочуть
зробити іншими, освіченими», – кричить темна людина, прагнучи
залишатися в системі антисвіту: анти-Європою, анти-НАТО, антикатоликами, антизападенцями, антидонецькими. Пригадуючи ставлення своїх батьків до освіти, можу з певністю зазначити, що тоді
до освіти селянство і взагалі «прості люди» ставилися як до чогось
справді високого, духовного. А сьогодні звичайний препаратор, що
миє лише пробірки перед і після якогось досліду, вважає, що це він
зробив такому-то чи такій-то кандидатську чи докторську дисертацію. Та й деградації у ставленні самих пошуковувачів наукових
звань не заперечити. Не заперечити і деградації у ставленні до науки
як такої, коли чесність і моральність науковця – це ніщо, «пережиток минулого». Звідси і відповідні узагальнення навіть з уст наших
академіків: мовляв, «кому заважає те, що такий-то чи така-то трохи
схалтурила для досягнення бажаного результату, кому заважає те,
що чиясь дисертація взагалі липова?» Невже таке нікого не бентежить? То куди ми йдемо? В абсолютну темінь!
«У колгоспі добре жить, один робить, сім лежить», – із сумом
згадує сьогодні совок, хоч колись ця приказка мала інше моральнісне наповнення і за неї карали. Сьогодні – це швидше вияв розпачу
за втраченим світом безвідповідальності та підлеглості.
Довколишній світ справді важкий для пізнання лінивим розумом, якому притаманна лінива ідилія пасивного, чи й оглупленого
навіть, споглядання. Це не породження радянської утопії, а лише
поутопійна актуалізація свободою закріпленого за багато поколінь
через різні забобони та міфи. Зокрема і через міф про простий селянський народ, як особливу цінність. Неосвіченому та лінивому
розумові легше зректися самого себе, навіть піти проти совісті, аніж
йти «проти течії».
Але завжди хтось має йти «проти течії», бо де мовчить розум та
мораль, запановує голос фальшивих пророків темряви, відсталості
та нового язичництва. Ця констатація, наче безпричинна, лінивої
реальності в народі, зокрема, інтелектуального лінивства, може закінчитися звинуваченням мене у непатріотизмі, хоч я не протиставляю себе тому «лінивому народові», не заперечую свого селянського
походження. Але заперечую його використання як своєрідну графу
привілейованості в ототожнюванні з народом, з українством. А рису
лінивства вважаю притаманною собі більше, ніж будь-кому іншому,
перебираючи подумки події свого життя. Чесно осмислюючи це, я
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хочу спонукати до цього й інших. А звинувачень справді всенародних не слід боятися, знаючи про ще важчі слова, що кидалися в
обличчя народові. Саме в цій можливості кинути такі слова загалові
і бачу чи не єдиний сенс існування такої узагальнюючої категорії,
як народ.
Мабуть, не лише мене «зачіпає за живе» слушна, первісно «польська», думка про те, що наша відома у довколишньому світі любов
до періодичних абсолютно руйнівних бунтів та майже «всеправославне» схвалення «невченості», якоїсь нашої особливої «освяченої
простоти» та «селянської ідилії», «небаченої довготерпеливості», – та
й сама «гайдамацька модель» підходу до вирішення проблем суспільного розвитку, – можуть бути причиною відомого парадоксального
і трагічного зречення колишньої нашої еліти від свого народу і переходу її до іншоетнічних тіл. І саме це не могло не кинути той наш
«добрий», «простий» і «довготерпеливий народ» у страшне провалля.
Сказано доволі обережно, що – «можуть бути». І більш однозначно,
що це зречення вимагало, відповідно, нелюдських зусиль наступних
поколінь, можливо, поміркованіших поколінь, щоб якось поновити той втрачений елітний прошарок, який життєво необхідний для
ефективнішого виживання всієї спільноти за законом виживання
всього живого, – що добре знають біологи.

(Л.П.: Щодо можуть бути причиною… А чи не пояснюється зрада
просто відсутністю держави? Інша держава вирізає або скидає вниз
еліту, а залишки зраджують. Друга причина – еліта спочатку найбільш енергійні люди. Коли не маєш перспективи для розмаху своїх сил
в своєму, шукаєш в чужому. Дуже гарно борсання енергійної одиниці у
Гоголя показав А. Бєлий в «Творчество Гоголя».
(Репліка З.А. у відповідь: Але чому не було так довго тої держави, чому ми потрапили у число «недержавних» націй? Це більше нагадує суперечку, що було першоосновою – курка чи яйце? Але не зациклюймося
на державі. Бо основою усього живильного є суспільство, а не держава.
Звідси і сьогоднішнє «моління за державу» і байдужість до моральнісного вдосконалення суспільства. То держава нам допоможе... То Захід
нам допоможе... А ми що, євнухи одні?)
(Л.П.: З приводу дискусій народ і інтелігенція, хто кого зрадив, таких
типових в Росії після революції, мені здається, що відповідь майже
однозначна. Як можна щось вимагати від народу темного, забитого
сторіччями кріпацтва, колгоспщини, пропаганди – вимагати розуму,
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самосвідомості, коли сама інтелігенція зраджує, фантазує, слабохарактерна тощо? В Росії (а тому і в нас) була безодня між феодалами й
селянами. В тисячі разів більша, ніж в Європі. Від монгольщини перебрали відношення, як до підкореного народу. Поміщики – як іноземці.
Навіть мову міняли (французька). У нас було краще, але теж, стаючи
велікоросами… При поляках теж, як до іноземців… Тому й зраджував
інтелігенцію народ, як ворожу, іноземну верству… Ви про це пишете
далі, як мужицький арґумент.)
Мають право на озвучення не лише ці «пансько-польский» та
«козацько-дворянський» аргументи про причини нашого занурення
у провалля, але й «мужицько-український» аргумент. Чи були б ті
народні бунти такими абсолютно деструктивними, якщо б «паниеліта» не демонстрували так безоглядно безвідповідальної своєї пихатої зверхності, свого самодурства, сваволі та безмірної глитайської
вдачі? Не ігнорували своїм обов’язком долати темряву в народі. Не
демонстрували так цинічно своєї зневаги до тих соціальних низів,
навіть тепер, у ХХІ столітті вже, вважаючи їх у кращому разі лише
«біомасою».
Чесне зіставлення цих полярних аргументів дає можливість зрозуміти міру нашої нецивілізованості. Переконливо засвідчує дуже
низький рівень суспільного усвідомлення потреби сповідування нами спасенної «християнської солідарності», хоч до цього закликав
усе своє життя папа Іван Павло II: «Несіть тягарі один одного!».
Низький рівень – з обох боків. Але приклад мають подати таки верхи. Та й ці верхи не можуть, не мають права, не помічати наявність у
своєму середовищі того таки жлобства, яке не приховати володінням
жодними наборами найпрестижніших мерседесів, не мають права не
помічати наче звичних чисто дикунських замашок дивитися на низи
виключно, як на «срань», чи в трохи культурнішому оформленні, як
на безмозкову, бездушну «біомасу».
Заради справедливості, маю відзначити, що нова владна команда дещо оновила термінологію: сьогодні «срань» вже не срань,
а просто «маленький українець», що при потребі тут таки перетворюється на звичайну «морду». Але та «морда» від «великих українців», нових і старих «паханів», звичайно ж – «не-морд», а «друзів»,
що раптом вискочили «з грязі в князі», майже такий же залежний,
як від колишніх – колишня «срань» чи «біомаса». І все це далі прикривається розмовами про необхідність проведення «прагматичної
економічної політики». В чиїх інтересах «прагматичної»? Невже того
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«малого українця»? За збереження таких підходів «біомаса» і «малий
українець» неминуче дивитимуться на верхи як на паразитів, п’явок,
тобто – теж нелюдей.
Як стара партноменклатура безкарно здійснювала свої божевільні
соціальні експерименти в Україні в режимі колективної «всесоюзної
імперії», так і нова «усамостійнена» номенклатура тепер прагне розпоряджатися Україною як приватною «малою імперією». Хоч такий
стан «нелюдського суспільства» себе давно цивілізаційно вичерпав.
Демократичний світ жодним чином не заперечує права «низів»
на протест. Але завжди обмірковуймо і реалізуймо його своєчасно,
не задавнюючи і не озвірюючи. І в плані позбавлення нинішньої
номенклатури «приватноімперських амбіцій» теж намагаймося діяти
адекватно та цивілізовано, не вдаючись до «гайдамацької моделі».
Маємо усвідомити, що притаманні нам ліниві принципи вирішення суспільних проблем отак самі собою не одійдуть у минуле (бо ж
повторилися у другу світову війну, незважаючи на зусилля поміркованих). І матимуть здатність повторюватися у майбутньому, якщо не
подолаємо їх у своєму менталітеті.
Тому вважаю конче потрібним актуалізувати давній Дзюбин
виклик тодішньому партноменклатурному істеблішментові фразою
про «народ з лінивим серцем», що прозвучав на вечорі пам’яті Василя
Симоненка 1963 року. Але розширивши його коштом також відомої
оцінки біологом М. Холодним теорії Лисенка, як «подушки лінивого розуму», ще тоді, коли довкола була в панах «особлива селянська
гордість» за «нашого геніального Трохима Денисовича Лисенка» і за
партію, що його так високо піднесла.
Давність метрики наших лінощів (в еліті, у першу чергу) не зможе спростувати звичне у нас протиставлення «своєї працьовитості»
феноменальної – феноменальній же «лінивості сусідів». Звідси й
анемічність наших спроб якогось діалогу: наче за змовою, обходимо
цю проблему, бо воліємо далі послуговуватися «мертвонародженою
святістю» свого народу, що «явив світові найдавнішу хліборобську
культуру». Невже не бачимо реального стану того свого народу, якщо
справді відповідально вважаємо його своїм?
І вину нинішньої української інтелігенції у тому нашому національному лінивстві оправославленого «поганського розуму» з притаманністю шукати причину де завгодно, лише б не в собі, не спростувати. Принаймні не заперечити першенства: скільки маємо пихи
і підозріливості до всього світу при величезному дефіциті конструктивного, – просто справді християнського, а не лише «чисто право-

47

Рефлексії ідентичності
славного», – мислення і гідності. Але за легковажного ставлення до
своїх мінусів ми не помітимо, як лінивий розум знову затягне всіх у
ще не одне «оправославлене зло».
Точно зафіксував вияв лінивої, а тому переважно руйнівної, безголової, суті української еліти і співець першої української (селянської) революції Павло Тичина (затямив у редакції Псевдо-Тичини:
«У правих – голови повернуті назад, а ліві – взагалі без голови!»,
хоч насправді у Тичини, як підказав Л. Плющ: «Праві йдуть назад,
але голову намагаються держати вперед. Ліві мчать уперед, але голову скрутили назад.» Наче і про нинішні політичні сили України
сказано).
Один з членів згаданої вище моєї ремонтної бригади походив з
того ж села, що й Тичина. Навіть згадував іноді про цей факт, але що
далі? Інших рефлексій не було, окрім лінивого прийняття за слушне
називати усі села хєровками: «Піски – теж Хєровка».
Із цієї актуалізації нашої «селянської метрики» справді виходить малопривабливий образ народу «з лінивим серцем та лінивим
розумом». Але це не надмірне спотворення образу свого народу, бо
хіба перебування в тому суспільному лінивстві, – якщо чесно, – не
видається доволі комфортним навіть сьогодні таки багатьом із нас,
начебто інтелігентам? Менталітетно не осмисливши своє лінивство
і супутного при цьому безголов’я, ми не позбудемося його ніколи.
З лінощів далі проростатиме темнота, а з темряви – лінощі. І наркотично-звичне відчуття комфорту своєрідної «телячої безвідповідальності», – у сонному сподіванні, що «покірне теля двох маток
ссе!», – комфорту від незнання. Від темряви. Справді, що візьмеш
з того, хто нічого не хоче знати, чи бодай прикидається таким, мовляв, «моя хата скраю»? Але це – безвихідь! Цивілізаційна!
Християнськи осмисливши своє лінивство, як кару Господню
за гріхи лінивства, з отриманою свободою ми сьогодні отримали
шанс позбутися свого лінивства, осмисливши його як християнський гріх. Язичництво такого механізму самоудосконалення не знає.
Чи скористаємося тим шансом? Чи підтвердимо свою християнську
свідомість? Адже християнське смирення не означає лінивства, а
християнство – релігія свободи, відповідальної свободи, а не безвідповідальних лінощів.

(Л.П.: Лінивство у Вас одна з центральних категорій. Чи не могли б Ви
докладніше зупинитися на його визначенні, як формулою, так і прикладами.
48

Рефлексії ідентичності
Я це називаю у нас інертністю. І вайлуватістю нашої інтелігенції.
Після 91 р. здавалося, що український приватник швидше очухається,
бо ще є традиції в Західній, та й мужик має менше кріпацьких звичок.
Виявилося, що не лише євреї, але й росіяни – меткіші, енергійніші. Поки з хохлом ведеш переговори про якусь справу, встигаєш знайти кількох росіян, що зроблять цю справу. В мене враження, що у нас ритміка
мислення й дій заповільнена, волов’яча
Який зв’язок поганського розуму з лінивством? Я розумію, здається, але
потрібно розкрити.
Я був заскочений в 95 р. своїми друзями, незалежно від нації й поглядів.
Одні лише нарікання, на партії, владу… Одні – рос. книга зникає,
укаїнська не дає. Пропонував їм: пройдемося й побачимо… Не пішли.
Другі навпаки, але й ці ніц не роблять, лише нарікають…
Потрібні такі нарікання, але хотілось би більш показово чи доказово.
І все ж дійсно – працьовитий. У нас тут кілька років працював один
хлоп з Західної. По чорному. Заробляв на ресторан культури в селі…
(музика, спектаклі тощо). Жахливо працював. Він каменяр, муляр.
Майстер на всі руки, акуратний. Тому й тримали його всі й запрошували. Бо вигідно – не треба на всі випадки викликати інших фахівців.
І кмітливий. Легко засвоїв мову, нові технології, Але в мене враження, що майже все проп’є. Мабуть, лінивий серцем… І розумом. Бо його страшенно експлуатували і цінили. Міг би добитися французьких
прав і працював би не по-чорному… Представлявся спочатку Славік.
Я питаю, чому. Да так в Армії звали. Москалів псьочив, може для мене.
Кажу – Славко. Почав мене звати Українець (коли гукав десь на вулиці). Очевидно нічого не читав. Францією не цікавився…)
(З.А.: Так, бо бувають і «безголово працьовиті», хоч лінь все-таки
породжується головою, а не дупою, як у таких випадках кажуть поляки)
Нелінивий розум таки щось може зробити, якщо не пориває із
мораллю. Звичайно, він не розв’яже раз і назавжди всіх проблем, бо
це і неможливо. Іноді він може заводити на манівці (як кажуть – завести під дурного хату), але розкутий, нелінивий, розум таки вчить,
а лінивий розум ставить під сумнів і таке знаряддя як фундаментальне мислення. Лінивий розум чекає готового чуда. Розкутий розум сам є чудесним дарунком людині від початку, тому не чекає
ліниво готового результату, а формує та прискорює його настання.
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Мислення та знання завжди вимагають зусиль. І серйозних зусиль. А успіх – буде.
Якщо ми не втратили людської гідності, не втратили віри в себе,
почуття обов’язку, не втратили своєї синівської причетності до того
«народу, що вгору йде, хоч був запертий в льох».

***
Після цих доволі імпульсивних, бо писаних «під гарячу руку», рядків критичної групової самоідентифікації в умовах незалежності, знову повертаюся до викладу хронологічно-біографічної
лінії ідентичності, до розповіді про свого діда. Зазначу, що його родинне коріння було неподалік Холма, у двох суміжних між собою
і з однаковою назвою селах – Деполтичі. Тільки одне село мало
приставку «Королівські», а друге – «Руські». У Руських Деполтичах,
з розповідей матері, на той час переважали вже поляки, русинів
(та й то калакутів) залишилося зовсім мало. А в Королівських Деполтичах (що виникли поруч дещо пізніше в процесі колонізації
краю новоприбульцями за королівським привілеєм) – переважали
ще русини із добре збереженою русинською мовою, були німецькі
колоністи та литовці. Дід, як русин, був хрещений греко-католиком. Після примусового переведення усіх греко-католиків Холмщини у московське православ’я за родинними переказами потайки
відвідував також і католицький храм, забороняючи це робити іншим. Після відомого царського указу 1905 року про лібералізацію
релігійної сфери, що знімав з холмщаків – колишніх греко-католиків – примус з тої виключно православної належності, але
категорично забороняв повернення до греко-католицизму, – і мав
своїм наслідком масовий перехід холмських русинів у католицизм
з майже автоматичним тоді поступовим чи раптовим розривом із
русинством, дід у католицизм не перейшов і категорично заборонив це робити дітям (після смерті діда його старший син таки став
римо-католиком і поляком).
Дід не хотів втрачати отриманої у спадок ідентичності і дуже
боявся можливих негативних наслідків тодішньої також масової, але
не офіційної, заміни русинства на українство, а вважаючи себе русином з діда-прадіда, постійно повторював: «Ми – русини, і маємо
залишитися русинами». Хоч, судячи з прізвища Потеревич, вочевидь
мав литовське походження, навіть у важку роботу запрягався як віл,
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«по-литовськи», чим і зумів суттєво наростити свої земельні статки,
але ніщо не впливало на його русинський вибір родоводу.
За сімейними переказами саме на зламі 30-х років минулого
століття, вже у незалежній Польщі, попри специфічно «холмське
калакутство» та польську традицію називати нас русинами для відмежування від східного Забужжя, яке вже твердо перейшло на нову
самоназву – українці, і зруйнувалося остаточно самозахисне гетто
давньої Русі на Холмщині. По своїх батьках знаю, що відбувалося
воно не гладко, бо різна швидкість того процесу в конкретних його учасниках. Але відбулося. Це безперечний позитив, хоч лише на
своєрідному макрорівні.

(Л.П.: Було б непогано проаналізувати поняття гетто по відношенню
до України. Я чітко побачив його в оточенні Ніни Строкатої-Караванської в Одесі в 70 р. ( Сама Ніна Антонівна не була геттівською)
Те саме в Умані… В Харкові не бачив навіть цього. Одного хлопця, але
він був у групі Алтуняна під підозрою. Але фактичним гетто були й
україномовні українці в Києві.)
(З.А.: Хіба що іншим разом, за браком місця, як любив казати відомий
Ферма.)
Осторонь, на рівні самоосмислення себе і далі лише «тутешніми» (місцевими, корінними, у спольщеному варіанті «тутейшими»),
залишалася північна частина Забужжя і взагалі Надбужжя, хоч східне Надбужжя потрапило у склад Білорусі. Не торкатимуся процесів
українщення білоруських «тутешніх» (хоч можна згадати про відомого у 20-30-х роках, у Харкові, поета Дмитра Фальківського, родом
з-під Кобрина), а обмежуся лише західним.
Саме тому, що західні «тутешні» не виявляли ані найменшої
цікавості до своєї ширшої ідентифікації, вперто обмежуючись локальною, місцевою, «тутешньою», польська комуністична влада в
процесі здійснення сумнозвісної антиукраїнської операції «Вісла»
не зачіпала «тутешніх», хоч виселяла навіть польськомовних калакутів, що ототожнювали себе, – чи їх польське оточення ототожнювало, – менталітетно з українцями. Навіть не робили винятку для
членів своєї правлячої робітничої партії та служби безпеки. Хоч тоді
«тутешні» мовно були менш сполонізовані за калакутів центральної
та південної частини Забужжя. Але ці, стерильно «тутешні» і для
польської влади однозначно – неукраїнці, стерильно «тутешніми,»
без жодного українського віруса, залишилися лише одне покоління.
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І сьогодні там відбуваються такі ж процеси українщення «тутешніх»,
як у довоєнній Холмщині. Відчуваю обов’язок трошки розповісти
про цей найближчий мені за місцем народження регіон. Тим більше,
що вигулькнув з історії того краю якийсь Микола Антонюк. Родинна пам’ять такого конкретного факту не знає, але батько розповідав,
що частина рідні в процесі тодішнього примусового виселення перед
наступом німців і опинилася аж на Волзі. Згодом більшість із них
повернулася до рідних місць, що були вже під Польщею. Мабуть, з
Миколою Антонюком – це випадковий збіг? Він в числі 499 «горожан и селян Холмской губернии», від імені біженців з Холмщини,
що в результаті воєнних дій Першої світової війни опинилися аж на
Волзі, у Самарі, на своїх зборах 14 травня 1917 року вирішив звернутися до Тимчасового уряду з низкою вимог на захист своїх прав, першою значилася така: «Чтобы Холмщина и Подляшье, как исконные
руския земли были выделены из состава Земель Царства Польского
и присоединены к родной нам Украине» (дивись монографію «Холмщина і Підляшшя», Київ, Родовід, 1997. с. 78-79). Таких звернень
від біженців з Холмщини і Підляшшя було багато, як засвідчують
документи. Були в Петроград, були і в Київ, до Центральної Ради.
До Центральної Ради зверталися і ті холмщаки, які залишилися на
місці і не потрапили в число біженців. Цікавим є лист до Центральної Ради від учителя Першої міської Холмської школи В.Я. Остапчука від 18 березня 1918 р.: «Наш український селянський народ
(підкреслення моє – З.А., бо має відношення до теми про «селянську
націю»), які б не були його пастирі церкви та архипастирі, без церкви, без чистої християнської віри, навіть без звичайних для нього
обрядів віри не може обійтися. У чому чисті зернятка його віри, а у
чому непотрібна намизана шкорлупа – о цих річах і питаннях тра
говорити селянинові помаленьку. Борони Боже, з поспіхом, або простим недовір’ям: батьки і матері відцураються від нас, а молодіж, як
комарці, полетять в інтернаціоналку. Марксизму, та ще пак німецького, нам не треба. Нам потрібна живая, цілющая і духом і тілом
Мати-Україна, Христова дитина. Без Бога України не може бути».
Цитую його за тим таки джерелом, с. 79, хоч він уже у Сверстюковій
«Нашій Вірі» друкувався теж. Цей високий рівень розуміння наших
національних проблем вже тоді просто вражає.
Тут я бачу ту ж модель руху нового етноніма «українець» з півдня і південного сходу на північ, як і в часи поширення етноніма
«русь», «русин» з Малої (корінної, прикарпатської, та Волинської)
Русі на північ, у Надбужжя, разом з частковим рухом населення в
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тому напрямі, що вже були носіями того етноніма. Сьогодні «тутешні» є основним і корінним (тутешнім) населенням регіону, площею
біля 30 тисяч кв. кілометрів.
У Галицько-Волинській державі, де Надбужжя було до середини XIV ст., це був найпівнічнішиий район, що межував з Литвою
по річці Нарва (яку поляки називають Нарев), на заході межував з
польським мовним масивом неподалік міста Дорогичин (яке й стало адміністративним центром Wojewîdstwa podlaskiego від початку
ХVI ст.). Український термін – «Підляшшя», тобто «під Ляхом»,
обіймав усе північне Надбужжя, центром якого вважалося Берестя
над Бугом. Поляки Берестя вважали центром лише східної частини
північного Надбужжя, яка має нинішню українську паралель Берестейщина. Південною межею Підляшшя була Прип’ять, а на сході,
біля Пінська, Підляшшя переходило в Пінщину. Сьогодні майже
90% цієї території припадає на нинішню Берестейську область Білорусі, решта – згадане вище Підляське воєводство.
Зникнення Галицько-Волинської держави не змінило природності ототожнення цього району з Руссю, як метаідентичністю, що
покривала собою розмаїті локальні. Я не думаю, що термін «тутешні» був самоназвою якоїсь з тих локальних ідентичностей, бо територія надто велика і різноманітна для «первісності». Швидше за все
це зовнішня, саме польська, назва населення, що виникла в процесі просування Польщі на ці території у 15-16 ст. За це промовляє
і польське оформлення слова на означення тої локальної ідентичності: тутейші, тобто місцеві. Вочевидь, той польський термін фігурував і в документах нової польської адміністрації краю. Тим самим
сприяючи самоототожненню з ним самого русинського за мовною
ознакою населення («Мы не местные» – можна почути від жебраків
у київському метро). А те, що зовнішній термін було засвоєно для
власної самоідентифікації нічого дивного немає. Батько іноді тутешніх називав «підляшками», тобто з Підляшшя. Адже білоруська самоідентичність теж походить із зовнішньої. Одної із зовнішніх. Бо
латиші білорусів називають кривичами, а поляки та українці тривалий час – литвинами.
Ці землі над Бугом та Нарвою були руськими і для литовських,
і мазовецьких і польских володарів та літописців.
Польські етнологи та етнографи відносили і відносять «тутешніх» за мовною ознакою до українського мовного масиву, хоч
польська політика завжди намагалася всіляко перешкоджати психологічній інтеграції з південними районами регіону, використову-
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ючи місцевий специфічний етнонім «тутешні». Факт несподіваного
спонтанного самоототожнення «тутешніх» Польщі з українцями у
50-ті роки першим зафіксував польський журналіст Льовель, відомий своїми цікавими репортажами про події у Польщі 1956 року,
що вийшли книжкою під назвою «Polska jakej nie znamy». Проте, це
мало вплинуло на державну політику щодо «тутешніх» в напрямку
їх швидшої полонізації у сподіванні, що це раптове пробудження
вже нічого не зможе змінити. Лише із закінченням епохи польського
комунізму цю політику насильницької полонізації було припинено. У 2000 році вже проходив 9 Фестиваль української культури на
Підляшші. Цікаво, що місцевий сеймик Підляшшя затвердив у прапорі цього воєводства ті ж жовто-сині українські національні барви.
Хоч сьогодні рівень реального ополячення Підляшшя залишається
дуже високим, тому їхній журнал «Над Бугом і Нарвою» виходить у
двомовному польско-українському режимі, як орган Союзу українців Підляшшя. Вже понад десять років виходить. Не хуторянський.
Тому мені подобається тонус їхнього життя. Життя у природно-екологічних умовах свого виникнення. Без масових примусових виселень та переселень.
Тут не місце розглядати причини відставання і наступного наздоганяння етногонічних процесів у Надбужжі – зокрема й північному Надбужжі, – від тих процесів на Волині чи Прикарпатті, хоч
вивчення таких ізолятів у процесах етногенезу має особливу вагу
для глибшого розуміння процесів етногенезу. Феномен Підляшшя
цікавий тим, що їхня локальна етноназва в масиві русинському, – за
певної трибалізації та занепаду того загальнорусинського етноніма
в епоху козаччини, – закостеніла і своїми «тутешніми» стала таким
собі «староруським ізолятом» у різноетнічному оточенні. Тутешні
навіть вистояли при новій актуалізації у південному Надбужжі русинства по розборах Речі Посполитої. Природно, що їх зовсім не
обходили і пізніші процеси українщення того сусіднього Надбужжя,
бо ізолят є ізолят. При коконуванні завжди переважають сили стягування, доцентрові, хоч і локальні. І коли раптом той ізолят в русин
стві, проминувши етап неорусинства, зацікавився українством, то це
справді цікаво. Значить, те українство для них щось містило в собі
і магнетичне. Може, своє «ненасильство» щодо споріднених локальних феноменів? Тому русинського етапу там, вочевидь, вже не буде,
хоч російського державного тиску не стало і нема чому впиратися,
з’являється свобода і такого вибору. Тутешні просто «проскочили»
той етап. Звичайно, на етнічні ізоляти завжди потужно впливають

54

Рефлексії ідентичності
зовнішні іншоетнічні сили за їхніми межами, і не завжди той ізолят
може вистояти як локальна етнічна іншість. Щодо Підляшшя, то
його пробудження сьогодні пробують схилити хоча б у білоруський
бік, лише б не в український.
Але якесь неорусинство продовжує жити у Карпатах. Дехто із
моїх руських одноплемінників у Карпатах (від фактів ініціювання
іззовні цього абстрагуюся) досі готовий віддати життя за збереження
своєї старої руської ідентичності, трактуючи її вельми своєрідно,
що створює певний дискомфорт надміру екзальтованим українцям,
зате дуже войовничить общеросів та інших противників українського проекту. Нинішнє заперечення причетності до українства русинів у Карпатах є лише новою спробою поновити те, що вже було
понад сто років тому, коли по всіх західно-руських землях ідейно
панувало дуже підтримуване Російською імперією москвофільство.
Ідейно-політично воно не завжди означало лише плоску тотожність
між руськими людьми, скажімо, у Карпатах і в Москві, що легко
спростовувалося при реальній зустрічі, а ніби «природну відвічну
спорідненість усіх руських племен, які віру сповідують одну – руську, тобто греко-православну». Звичайно, кісткою у горлі тут виявлялася не стільки відмінність культурна, мовна чи антропологічна, як
теж руська, але греко-католицька Церква, що орієнтувалася на Рим,
на Європу, а не на Москву.
Але перемога України, українського проекту, на кожному послідовному щаблі ніде і ніколи не була легкою. Бо так чи так входила
у неминучий конфлікт з існуючими геополітичними реаліями, хоч і
сама зміна тих реалій ставала каталізатором у дальшому просуванні
українського проекту. Це видно навіть на прикладі моєї Холмщини.
Як після першої світової війни і відродження польської незалежності
про москвофільство серед наших русинів стало недоречним говорити, бо русин себе вже відчував і частково українцем.
Якщо мова про лемків Словаччини, що, як і більшість нащадків їхніх переселенців у колишній Югославії, називали і досі
називають себе русинами, то вони завжди ідентифікували себе із
Закарпатською Руссю. А коли 60 років тому вирішувалося приєднання тої Русі до України у складі СРСР, то було немало ображених, коли їхні місцевості не потрапили до України через довільне
проведення роздільчого кордону з тодішньою Чехословаччиною.
Тоді радянська влада найбільш ображеним великодушно запропонувала без землі опинитися в Україні, офіційно переселившись
через встановлений «згори» кордон. Квота на таке переселення

55

Рефлексії ідентичності
була визначена у 10 (чи 20?) тисяч осіб. Переїжджали двома групами, приблизно однакової чисельності кожна. Проте «гуманна і
народна» влада вирішила їх поселити не поруч з іншими русинами
на тому ж Закарпатті, а серед боліт Полісся, у зовсім незвичних
для них умовах. Вже не кажучи про те, що всіх їх одразу силоміць
записали до незвичних їм «українських колгоспів». Виходило, що
їхні природні людські бажання цілком ігнорувалися українцями.
І вони не захотіли бути як «усі українці». Згадали, що вони таки
ще й русини. Логіка позиції щодня зміцнювалася: вони взагалі не
мають і не хочуть мати нічого спільного з українцями. Вони взагалі окремий гірський народ, що з діда-прадіда живе у Карпатах, у
Чехословаччині, а не у поліських болотах.
Тим, хто на момент прозріння зберегли ще чехословацьке громадянство, бо не вельми поспішали приймати радянське, вдалося
доволі легко повернутися назад до Чехословаччини. А ті, хто дуже гаряче прагнули якнайшвидше без роздумувань прийняти давно
омріяне рідне українське громадянство, довелося пройти всі кола
пекла, вдаючись навіть до фіктивних шлюбів із сімдесятирічними
бабусями, громадянками Чехословаччини, щоб таки покинути знена
виджену ними вкрай від цього Україну.
Долею цих нещасних, занадто спочатку «запатріотичених» русинів-українців, буквально кожним прізвищем, займався сорок
років тому теперішній громадянин Словаччини, Микола Мушинка. Сьогодні це, – відомий україніст, етнограф, закордонний член
Національної Академії Наук України. Тоді він учився у київській
аспірантурі, і моє знайомство з ним припадає десь на той час, як
«видворювали» Івана Коляску, канадського комуніста, що закінчував Київську вищу партшколу і водночас дуже переймався реальним станом функціонування української мови. Лукавство у мовній сфері не могло не вражати: преса пише «з гордістю» про те, що
представник України перший секретар ЦК КПУ Микола Підгорний
виступає з трибуни ООН – нечуване! – «прекрасною» українською
мовою, і водночас ні пари з уст про те, що у Києві ту «прекрасну
мову» навіть з уст того ж таки Підгорного не почуєш, бо з міжнародної трибуни на Заході вона має прозвучати як «аргумент розквіту» мовного розмаїття в Союзі, але в самій Україні, як «складовій
та невід’ємній частині» того Союзу московське начальство та його
київська колоніальна адміністрація розглядали її повноправне функціонування вже як «аргумент заважання нашому спільному рухові
до світлого майбутнього». Те, що саме Мушинка допоміг вивезти на
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Захід зібрані Коляскою матеріали про реальний стан функціонування української мови мене дуже підбадьорювало, бо до того збору я
був причетний і мене дуже турбувала доля зібраного, бо бачив, хто
крутиться біля Коляски в той час. На застереження щодо нерозбірливості у своїх контактах він не реагував, – мабуть, логічно, бо звідки
йому знати про тонкощі взаємин у київському середовищі, і хто міг
на всі 100% гарантувати, що серед «надійних» не попадеться якийсь
«ненадійний жевжик». Радів, що матеріали Коляски вже на заході,
але не міг не відчувати одночасної прикрості, що так відкрито про
це все мовиться. Мій холмський, луцький та львіський імпринтинг
протестував проти такої відкритості, хоч тверезість нагадувала про
елементарну істину, що в закритому режимі ми позбавляємо себе
можливості розвитку. Саме тому й доводилося вибирати якийсь «закрито-відкритий варіант», усвідомлюючи, що і моя «самоміра» відкритості може лякати когось надміром відкритості, навіть інтерпретуватися, як доказ провокативності. Принаймні, у мене самого такі
інтерпретації щодо декого зринали, – отже, могли зринати і щодо
мене теж. Мушинка, як до цього Коляска, заспокоювали мене, – мабуть, і себе, – тим, що вони не є безправними громадянами Союзу,
а перебувають під захистом урядів своїх країн. Так, справді, Коляска
відбувся лише переляком, але на Мушинку випали серйозніші випробування, бо був громадянином країни, що сповідувала тоді гасло:
«Se Sovětským Svazem na večne časy!»
Мені, у предках русинові, дуже близькою була ця підвищена чутливість колишніх русинів по обидва кінці Карпат до долі
українства, дивовижне відчуття відповідальної солідарності попри
те, що були – один уже уродженцем далекої Канади, а інший – із
суміжної з Україною Чехословаччини. Особливо вражала заклопотаність Мушинки долею тих русинів, які вписали свою гірку
сторінку в історію вростання карпатських русинів в Україну, в
український проект.
Розумію, що у нинішній актуалізації так званої «русинської
проблеми» присутня, так само, як і сто років тому, геополітична
складова, зусилля принципових противників успішної реалізації українського проекту. Проте, водночас це і якнайсерйозніше застереження справжнім українофілам від спокуси найменшого насильства
та будь-якого ігнорування особистісного чи локального фактора в
етнічно-національній сфері.
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(Л.П.: Я аналізував колись роботу Магочія в Торонто, потім уже й
на терені… І все ж у мене було враження, що він це робив за завданням… Як колись частина москвофілів. Хоча це не заперечує Вашої
тези…)
Український проект не є насильницьким проектом, тому і не
слід заганяти палкою до українства нікого. Навіть і хохлів та малоросів, дарма, що в колишньому радянському паспорті у них у 5
графі стояло слово «українець». Чи не тому дехто з них сьогодні
пропонує відродити в українському громадянському паспорті 5
графу, щоб записатися українцем? Просто записатися і далі ліниво оглядатися довкола та мовчки чухати звично чуба. А при
потребі, якщо буде вигода, то демонструвати і свої права на ту
вигоду записом у паспорті. Вони навіть не розуміють, що відмова
від фіксації чисто етнічної складової у слові «українець» і розширення на ознаку громадянства, не обмежує етнічних прав, а
навпаки – збільшує їхню свободу, моральнісно її наснажує, бо до
громадянства (за всіх його аспектів: етнічних, релігійних, мовних,
культурних) фізично можна вступити, а можна від нього і відмовитися, якщо воно тобі не таке: смердить, скажімо, чи чимось
муляє. А етнічне – завжди з тобою, як совість. Або стать, поки не
зробиш операції її зміни.

(Л.П.: Мені здається, що мало б сенс тут уточнити різницю понять,
націю-етнічність і націю-громадянство. У Франції я вже француз.
Моя етнічна нація нікого не обходить, як і релігія.)
(З.А.: І в Україні – теж на законодавчому рівні. Але в нашому менталітеті міцно досі сидить (через нашу національну недозрілість) замість
нації стара, і природна в імперії, етнічність, як така собі звична православна підміна понять. Тому і не припиняються вимоги повернути
у паспорт звичну в імперії так звану 5 графу.)
(Л.П.: Я зараз переписуюсь з одним одеситом, українцем. У нього є
антиімперськість, є деяке знання української мови і навіть трохи
знання про діда петлюрівця. Але жахливо низький рівень знаної ним
української культури, рівень національного політикуму, жлобське адміністрування українізаційне (навіть в Одесі!?) відштовхує до Московських культурних діячів… Вони й активніші… Тому він навіть
писав мені, що попри Януковича слід рахуватися з масами, які щиро
вимагають своїх регіональних прав…)
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(З.А.: Чому не «людських прав», а регіональних? Їм людські права не
потрібні? Дивна логіка... Але навіть в Інтернаціоналі співається:
«здобудем людських прав»!)
(Л.П.: Потрібен був би стратегічний культурницький план українізації, культурної деколонізації України по типу Дзюбиного перших років
(про повноту культури)…)
(З.А.: Згода, але хто це зробить? Теперішні у владі селюки? Давайте, це
передамо на громадянське суспільство...)
А поки що доводиться повторювати мені банальні речі. У сподіванні, що син «селюка» прочитає і задумається над прочитаним.
І зрозуміє, що слово «українець» жодним чином не програє від
трансформації його на громадянське, а навпаки – виграє морально,
якщо воно не суперечитиме у цьому паралельно не лише русинові,
галичанину, подоляку, волиняку, севрюку чи пінчуку, але й грекові
в Україні, і росіянину в Україні, і татарину в Україні, і єврею в Україні, і полякові, болгарину чи білорусові в Україні. Бо це водночас і
вдячність і повага до тих росіян, татар, євреїв, греків чи поляків, що
немало зробили таки для України в минулому. І немає значення, чи
наступні покоління залишилися родоводом в Україні, чи виїхали з
неї, намагаючись ще десь залишити свій добрий слід. Бо інакше це
буде звична імперська чи квазі-імперська нівеляційна пелена, а не
новий цивілізаційно-інтеграційний щабель самоосмислення цього
нашого простору, що має назву Україна.
То чи могли вплинути на мою ідентичність відверті кондові
імперкагебісти у сибірський період мого існування свідомо образливими тирадами: «Ведь ты не хохол даже, а недобитый полячишка, – столько в тебе ложной обидчивости и польского гонора»? Наче тільки поляк може бути наділеним почуттям людської гідності і
щирої солідарності. Було приємно, що щось важить моє польське
походження.
Ці ототожнення з поляками, вочевидь, були реакцією на мої
емоційно теплі взаємини з тамтешніми нащадками давніх польських засланців у Сибір. Нічого польського вони зовні не несли, окрім
теплого спомину про своє польське походження. І не приховували
приязного ставлення до мене, як засланця з України. Вдячно сприймали мої жести на заторкування струн їхньої пам’яті, коли нагадував їм про якусь яскраву польську приказку чи цікаву книжку
якогось відомого польського автора. Це не могло не бути зафіксоване
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наглядачами. Тому і така реакція: хотіли мене якнайболючіше вкусити відомим історичним польсько-українським конфронтаційним
спадком. Але ці тиради мене зовсім не ображали, хоч аж ніби у генах
своїх я відчував той важкий конфронтаційний спадок. Бо я виніс із
Холмщини таки незакомплексоване ставлення до свого «польського походження»: і Польща, її мова, були тоді для мене своєрідним
вікном у відкритіший світ, і у відповідь «патентованим знавцям етнічної психології» пропонував «як покарання» повернути мене назад
у Польщу. Там я став українцем, був українцем і буду українцем,
якщо не маю таких можливостей тут. «Э, нет! Лучше будь под надзором здесь, а с Солидарностью и без тебя хлопот хватает...»
У 60-ті роки мала значний резонанс і в Україні книжка повоєнного польського історика Дейнеки (прізвище свідчить про його
татарські корені, а до її «розносу» в Польщі активно залучився тоді
сам Гомулка), що мала назву «Річ Посполита двох народів». Не лише
через те, що автор аргументовано доводив потребу розглядати минуле під кутом республіки трьох народів – польського, литовського
та українського, але й через підкреслення особливої звабливої ролі
українського фольклору. Що начебто і визначило переорієнтацію на
«український лад» дуже значного колись відсотка поляків у населенні Правобережної України, дещо цим пом’якшивши трагічні за
наслідками процеси ополячення українських магнатів та міст. Автор додатково аргументує це фактами українщення поляків навіть у
нинішній Канаді. Інші автори вказували на такі ж факти у Канаді
та США щодо українщення там і росіян.
Сьогодні я це не сприймаю, як сенсацію. Само собою, якесь українщення там відбувається без жодних правових актів, які б до того
спонукали, але водночас на тлі паралельного відходу від українства
частини українців. І немалої частини. Це лише ще одна фіксація
природної зміни самоідентичності скрізь і всюди. А серед «Дейнекових» поляків з Волині та Поділля я немало бачив і трансформованих у кондових імперзаклопотаних, що ототожнювали себе лише
з російською мовою та культурою. Як це робили і малороси поруч.
Асимілюються усі, хто хоче це зробити. І кожен асимілюється такою
мірою, якою прагне. Існує проблема лише щодо тих, хто не хоче.
І наш солідарний людський обов’язок щодо нашої та їхньої людської
гідності допомогти їм не асимілюватися. Тому і всеукраїнськість розглядаю не як перешкоду, а гарантію права на реалізацію будь-якої
тутешності, локальності, інакшості. Для мене невелику вагу має абстрактний крикливий українець, що, віщуючи мало не кінець світу,
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на кожному кроці випинає свою українськість. Якщо і не як якусь
вищість чи пріоритетність, то вже обов’язково як нещасність. Мені
приємний делікатний, інтелігентний українець, що вміє фахово без
істерики працювати, а не лише «або копати яму, або не копати». Що
демонструє ділом свою специфічність: нехай і причетністю лише до
Києва, Харкова, Одеси, всього Криму, чи лише Ялти або Феодосії.
Навіть якогось сьогодні мало відомого містечка чи села або й оригінальної вулиці. Проте, головне – прагне формувати та розвивати
свою особистісну специфічність, бо для нього справжньою «малою
україною» є він сам. Гордий за специфічність тої своєї «малої україни», як і за специфічність усіх інших «малих україн», що разом і
творять у свободі справжню всегромадянську федерацію – «Велику
Україну» чи «Соборну Україну», у міжнародному державно-правовому статусі як унітарну державу.
До цієї фрази мене спонукає нова нинішня активізація «федеративно заклопотаних регіоналів», що надто легковажно жонглюють темою федеративності, свідомо плутаючи федералізацію з
автономізацією, федералізацію природну з федералізацією примусовою, зверхньою, чи й навіть паперово-формальною, довільно
витлумачуючи чисто ситуативні висловлювання на цю тему загалом дуже шанованих людей. Пам’ятаю, як партноменклатура педалювала цю тему регіоналізації наприкінці горбачовської епохи
та перші роки незалежності України. Без жодного обговорення,
апріорним нав’язуванням, плутаючи історичний, політичний, еколого-географічний, мовно-культурний та просто управлінський
аспекти, абстрактно посилаючись переважно на досвід Заходу та
Михайла Грушевського, згодом і на В’ячеслава Чорновола. Хоч усі
ці посилання були чисто формальними, «селюцькими», «совковими» – у стилі: хто крайній у черзі? І лише після цього: що дають?»
Без найменшого осмислення очевидних аргументів та контраргументів. Особливо прикро чути посилання на федеративні погляди
Чорновола, як більш сучасні, хоч самих його текстів з того приводу
ніхто не наводить. Мені персонально доводилося торкатися цієї
теми у розмовах з В’ячеславом як ще до свого та його арешту, так і
на засланні, під час його провідин мене у 1979 році у тубдиспансері
Іркутська. Окремі репліки чув і пізніше. Категорично стверджую,
що не було у В’ячеслава того вульгарного розуміння федералізму,
яким зазвичай сьогодні люблять прив’язуватися до його імені з очевидь руйнівною метою, лукаво використовуючи розмаїті формули з
тодішньої «шумихи» у компартійній пресі, фактично спотворюючи
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його позицію. Ну, точнісінько, як у випадку зі злощасною Європейською хартією місцевих мов. Насправді, з антифедеративною,
антидемократичною, антиукраїнською метою, Чорновіл ніколи не
протиставляв Україну і українця. То даймо йому спокій, не жонглюймо його іменем начебто в ім’я України. Він сьогодні вже не
може нікому належно відповісти.
Федеративна тема здавен фігурує у суспільних рефлексіях українців поруч із свободою. Сама Україна як така, українською свідомістю від самого початку сприймалася вже як федерація, хоч ще не
вільна, але мозаїчна, природна, самотворена тими репрезентантами,
що відчувають свою спорідненість з цим простором «від Кубані аж
до Сяну-річки», Україна без примусу зверху у «розмаїтті україн». «Україн» – природно-екологічних, культурно-історичних, навіть антропологічних. Україна – це своєрідна інтегральна система із історично
досі недостатньо розвиненими вертикальними та горизонтальними
зв’язками, тому, за безперечної потреби її модернізації, дуже небезпечно грубо втручатися у цю систему з готовими, взятими з чужого
досвіду, федераційними схемами. Звичайно, як на сьогодні, це може
мати майже середньовічний вигляд, чи занадто романтичний, навіть
ніби інфантильне сприймання України, українського федералізму.
Але ігнорувати його присутність у менталітеті не варто. Та й сама
поява формули «федеративна держава робітників і селян» – СССР,
теж може мати своє походження у цій інфантильній сфері. Хоч використання цієї формальної, чисто паперової, федеративності для
прикриття жорсткого централізму до інфантильності не віднесеш.
Як, до речі, і те, що завдяки формальній федеративності вдалося
Московському Центрові збільшити своє представництво в ООН
коштом членства там Білорусії та України, але так само формально
узаконило процес природного розпаду тої «союзної держави» і Центр
змушений був цей розпад прийняти.
Педалювання вигаданої хворобливим розумом якоїсь нагальної
актуальності федеративної чи федеративно-регіональної теми для
України з довільним витлумаченням на свою користь чиїхось по
глядів з минулого є сьогодні таки аморальним. Але чесно осмислювати ці погляди конче треба, розглядаючи їх у тогочасному світовому
контексті, усвідомлюючи, що вони самі не можуть зробити уточнень
у ті наші сьогоднішні осмислення. Осмислювати треба, щоб природно вписатися у загальносвітовий цивілізаційний процес.
Мені видається вкрай важливим з’ясування ключового питання:
який вимір федералізму для них, колишніх адептів, та нас, теперіш-
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ніх, важливіший – персонально-людський, духовний, ціннісноорієнтований чи чисто цілеорієнтований, територіальний, матеріальний.
Бо саме із з’ясування цього питання мають починатися всі серйозні обговорення природної модернізації українського федералізму.
Якщо комусь потрібен промовистий факт, то пошлюся на Шарля
Де Голя, – бо на Францію нам звично посилатися, – який доволі
випукло сформулював тодішнє своє розуміння цього питання. Сказавши якось, що, всупереч поширеній думці, Франція поділяється
не на кількість її департаментів, закладену ще Наполеоном, а на
кількість співвітчизників, що її населяють. Та ж таки персональнофедеративна унітарна модель, що й ніби інфантильна, як вважається, українська. Не варто нехтувати і відомим у передреволюційні та
перші пореволюційні роки цікавим феноменом «культурно-персональної автономії», бо це з того «понятійного пучка» – природна
автономія-федерація.
Маємо сповідувати простий та перевірений світовою історією
постулат, що «різноманітність сама оберігає свободу», тому свою демократію та суспільно-громадянське (національне) будівництво маємо утверджувати з визнанням етнічної, мовної, культурної, релігійної та регіональної мозаїчності, а не конструюванням якихось міфологізованих структур-понять: скажімо, «корінний – некорінний»,
«російсько-україномовний», «більшість – меншість», «цілість – регіон», «справжні регіони – несправжні регіони», «православний – неправославний», «належність чи неналежність до єдиної Церкви». Не
заперечуючи ні релігійного (конфесійного), ні етнічного, ні мовного,
волію бачити їх десь поруч із серцем, із совістю, з оголеним нервом,
а не предметом групових псевдопатріотичних спекуляцій та побиття
інших. Чи просто ідеологічним києм, за допомогою якого знову заганяють кого б то не було до нової, «правильної», стайні.
Повертаючись подумки на 10 років назад, до активної тоді дискусії з приводу вибору моделі націотворення і переваг «політичної
нації» над «етнічною», не можу не згадати дуже слушне застереження, зроблене тоді Костянтином Сіговим, що без фундаментальних
правових узаконень та зобов’язань влади слово «нація» – демагогічний жест номенклатури. Бо влада наша, як справді номенклатурна і досі не хоче бути реально залежною від виборців, не звикла
до такої категорії, як сутнісні самозобов’язання. А якщо життєві
обставини вимагають від неї якихось ситуативних зобов’язань, то
все одно вона їх не сприймає за такі, що їх конче треба виконувати – мовляв, якось забудеться, присохне. Бо як же тоді їй «руково-

63

Рефлексії ідентичності
дить»? А нам наче ніяково про це їй нагадувати, змушувати, хоч це
і елементарно просто – обов’язкова ротація влади за моральною у
першу чергу ознакою.
Актуальність цього застереження не зменшилася, а зросла, бо
найвищі владні достойники сьогодні суттєво інтенсифікували вживання до місця і не до місця слова «нація», зокрема «моя нація»,
то занурюючи її аж у трипільську епоху, то зводячи до якоїсь абстрактної беззмістовної єдності (фактично за нею видніється лише
захист інтересів нинішніх привладних кланів). Але вперто залишають не з’ясованим питання, яка це нація: чи це нація крадіїв, чи
окрадених, нація фальсифікаторів та брехунів, чи нація одурених та
оббріханих, нація, що хоче бачити верховенство закону, а злодіїв і
бандитів у тюрмах, чи нація, що хоче залишити тих бандитів на волі
і з ними далі дружити, щоб панувати над іншими. Це нація поєднаних з владною номенклатурою олігархів, чи нація «малих українців»? Одним словом, кому з нас нація – це лише влада і він у владі,
а кому – вся свідома спільнота рівноправних громадян, які владу
сприймають лише як найнятих (обраних) громадянами менеджерів
(чиновників), або – хто є прихильником закріплення та посилення
процесів кучмізації України, – навіть за відсутності самого Кучми
при владі, – а хто – прихильником її декучмізації, справжньої, а не
чисто «потьомкінської»?

***
Цивілізаційний розвиток вже навчив нас, що на жодну людську
самоідентичність не треба нікому зазіхати. Тому сьогодні всі різновиди специфічно заклопотаних в Україні не становлять поки що
реальної загрози нормальному розвитку. Проте втрачати пильність
у цьому питанні не слід, поки переважна більшість з існуючих наших надмірно заклопотаних спокійно і демократично не вросте у
загальноукраїнську релігійну, культурну та етнічну мозаїки: тутешніх, руських, пінчуків, поліщуків, севрюків, волиняків, подолян,
бойків, гуцулів, верховинців, галичан, кримців чи навіть одеситів,
харків’ян, донечан, львів’ян та киян.
Звичайно, на мій холмський час ще такого чіткого розуміння
України в мене не було, як не було його і в мого батька. А було якесь
магнетичне прагнення до тої України, що десь далеко над Дніпром.
Тої уявної України, що з Кобзарем Шевченка змалечку, завдяки
батькові, міцно проросла у мою русинську по матері душу.
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З розмов дорослих десь зринала якась Росія, яку зазвичай називали москалями, Московщиною. Були й більш узагальнені нові
польські назви сусідів на сході – совєти чи совєцяжи. Що це таке,
я тоді не розумів. Особливо часто ці слова лунали з наближенням
фронту, коли обговорювалася подальша поведінка національно свідомих українців, зокрема вихідців з правобережжя Буга – «z tamtej
strony Buga». Переважала думка, що треба негайно їхати в напрямку Відня, подалі від можливого просування совєцяжи на Захід (це
моя нинішня реконструкція, а не тодішнє розуміння подій). Батько
теж був серед тих, хто мали виїжджати, проте виявилося, що він не
був психологічно готовий зробити такий крок. Згадуючи про це по
кількох роках, посилався на очевидну цивілізаційну прірву у способі
життя холмських українців та, наприклад, німецьких чи чеських колоністів. Тверезо оцінював як це, так і рівень своєї фахової освіти,
наявність малих дітей, відсутність хоч якихось грошових заощаджень. Хоч і усвідомлював, що залишатися у Холмі за нових обставин
вкрай небезпечно: не ждати ж, як віл обуха. Тому і став готуватись
до руху в протилежний бік – на схід, нікого не посвячуючи у ці свої
наміри. Навіть не відповів на останні телеграфні нагадування про
потребу негайного виїзду на Захід, що надійшли з Криниці, прикордонного пункту в напрямку на Відень – здається, що це було у
травні чи вже навіть у червні 1944 року.
Виробляючи (про що він зізнався моїй сестрі лише наприкінці
свого життя) спільно із своїми друзями – поляками-суддями – «захисні метрики» жертвам німецьких репресій, подбав і про свій майбутній захист: змінивши місце свого народження із Згорян, що на
північ від Любомля, на якесь село в Люблинському воєводстві, де
натрапив у метричних книгах на якихось «Антонюків», він формально розривав із своїм волинським походженням, і ставав наче
чужаком на схід від Буга, куди і мав намір порятуватися від можливих сюрпризів долі без стрімголовних пошуків свого місця на Заході
чи в інших закутках нової Польщі (з деякими учасниками польського підпілля мав найкращі взаємини, проте це не могло бути жодним
захистом у такий непевний час, – це теж моя пізніша реконструкція,
коли випадково натрапив у Львові на цю батькову метрику). Не знаю,
чи це мало якесь значення у батьковому працевлаштуванні кондуктором на залізниці в Ківерцях під Луцьком та згодом у Львові. Але
у «відстежуванні» мене особисто тими, хто в належний час почали
мною специфічно цікавитися, ця зміна батькової метрики зовсім не
завадила. Бо коли за рік до закінчення Львівської політехніки ме-
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не викликав на розмову начальник спецчастини, полковник КГБ
Хрустальов, і став розпитувати про Огієнка, церковний хор, у якому співав батько, про Український допомоговий комітет у Холмі та
про взаємини батька з його головою, колишнім морським офіцером
УНР, Шрамченком, я зрозумів, що інтереси КГБ щодо українців не
вичерпувалися державними кордонами. Як зрозумів і те, що візит
батькових зведених братів до Львова по звільненні з ув’язнення теж
не був не поміченим. Хоч батько й не розголошував нічого, а розмови між братами були короткотривалими та вкрай усамітненими.
Мій слідчий Часовських у січні 1972 року цитував із пам’яті,
упиваючись, підозрілі йому місця з листів мого батька до мене в
Київ та до друга свого волинського дитинства, який опинився по
війні у Канаді. Листи стосувалися реалізації прохання придбати
конче потрібне йому, як керівникові українського хору в Канаді,
повне зібрання творів Миколи Лисенка, що можна було зробити лише через букіністів. А слідчому ввижалася якась антирадянщина у
тому, породжуючи ті його запитання.

(Л.П.: У мене в 69 р. був Чуніхін. Майже нічого не знайшов. В 73 у Глузмана. «Ненароком» залишив на столі папери, й Глузман зумів дещо важливе побачити… В 91 р. почав якісь курси для бізнесменів… Здається
для мафіозі… Здається, ідіот.
Цікаво було б взяти інтерв’ю. Чому мене не взяли тоді, досі не розумію.
Були всі підстави. Мало знайшли? Хотіли кинути підозру, як він Вам
розповідав. Хотіли груповуху, Ініціативна група?.. І це, здається, відповідає тому, що Ви далі пишете про погрози психушкою й про Стуса
й мене. Хоч фашистами я їх, здається, не обзивав. Обзивав «антісоветской организацией».)
(З.А.: Мій Часовських так в тямки дався моїй дружині, що вона, побачивши випадково його могилу на Байковому, притьма прибігла додому
і довго не могла прийти до тями від надмірного збудження, – хоч минуло вже двадцять років, – видно, добре їй вимотував після мого арешту
нерви на допитах. Помер він десь одразу зі зреченням Горбачова від
президентства СССР. )
Передо мною вихвалявся, що КГБ знає все, навіть що, скажімо,
учора увечері перед сном говорила моя дружина Вереса трирічному синові Максиму. А прослуховується приміщення дуже просто,
скерованим на віконні шибки променем, а записується все на спецмашині, що стоїть внизу вулиці. Демонстрував, що знає зміст мого
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колишнього листування з Польщею з приводу поширення тамтешніх українських видань в Україні та регіонах поселення українців, із
Воркутою, Казахстаном та Далеким Сходом включно. Навіть називає прізвища з Воркути, з ким я листувався.
Неймовірно напружуючись, зачитує з папірця нетранскрибоване, по-польськи записане, прізвище «Павлище» і питає, чи воно мені
знайоме. Це було прізвище громадянина Польщі, з числа українських студентів початку 60-х, що одружився з киянкою після закінчення Київського університету і забрав її до Польщі. Він був присутній на пам’ятній мені конференції з питань культури української
мови 1963 року, де ми і познайомилися. Тут я миттю пригадав, як
голова УСКТ (Українське суспільно-культурне товариство в Польщі)
К. Лащук, з яким я, як земляком, був у постійному контакті, якось
приїхавши по гроші за надіслані на мою адресу авансом Українські
календарі та передплату тамтешньої газети «Наше Слово», наче між
іншим, пильно дивлячись на мене, каже скрушно, що Стефана було
серйозно покарано за «ворожу діяльність проти союзної держави».
Звідки була певність, що я Стефана знаю? Отже, вже була і з ним
про мене розмова: хоч він до того ставився до мене щиро, але про
розмову з «ними» нічого не проронив. Мабуть, сподівався, що сам
зрозумію. І нічим більше не прохопився про Стефана. Виглядало,
що за поширення там українського самвидаву. Бо фразу про це зронив, коли тримав у руках щось із запропонованого мною тодішнього
самвидаву. Переглянув його чисто формально, наче з острахом, без
жодної репліки. І я більше йому нічого ніколи не пропонував. До
Києва став приїжджати рідше, приїжджав з кимось із правління
Товариства, і наші зустрічі були вже груповими, тобто при свідках.
Тому я вже давно психологічно приготувався до ґрунтовного допиту про моє знайомство з паном Павлищем. Але після мого єдиного слова у відповідь, що знаю це прізвище, очікувана від слідчого
«польська тема» дальшого продовження чомусь не мала. Взагалі, під
час слідства жодні інші прізвища з Польщі, з якими я підтримував
контакти, не виринали. Вочевидь, моїх зв’язків з Польщею КГБ свідомо не переривало, оскільки я був звідти родом, хоч відстежувало
і нагромаджувало підозрілі контакти. Тим більше, що з того боку
були перевірені кадри із числа колишніх членів КПЗУ, про яких
раптом згадали, доручивши важливу ідеологічну ділянку контролю
над «українським ферментом» при загальному наростанні опору в
польському суспільстві, ще коли першим позитивним результатом
стало ганебне повернення з Варшави додому в Москву маршала Ро-
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косовського. А з київського боку теж були надійні вартові, бо зібрані
за варшавські видання гроші я заносив на вказану мені адресу на
Печерську, і цілком випадково з телефонної розмови зрозумів, що
чоловік тої жінки, якій я приносив гроші для К. Лащука, причетний
до апарату Верховної Ради.
Слідчого значно більше цікавили мої контакти з Чехословаччиною. Та я зайняв позицію «білоруського партизана» і слідчому довелося поступово викладати «всі карти на стіл». Так, Миколу Мушинку
знаю, він учився в аспірантурі, з ким він ще спілкувався у Києві не
знаю, а про Павла Мурашка сказав, що прізвище таке чув, але з ним
особисто не знайомий (хоч і промайнула думка, що могло бути зафіксовано те, що він заходив до мене додому, – але то було у супроводі
багатьох людей, тому можу легко заперечити особисте знайомство, бо
звідки мені знати, хто там міг бути Мурашком?). Свого знайомства
зі студенткою Коцур я не заперечував, – вона привозила мені на моє
прохання їхні видання українською мовою, – але категорично заперечував передачу через неї «Українського Вісника».
Коли я запитав у слідчого, чому КГБ перервало мої зв’язки з
Югославією, він лукаво відповів, що нічого про це моє листування
не знає. І про Югославію – жодного звуку.
Це листування було дуже дорогим мені, допоміг його налагодити Микола Мушинка, йшлося конкретно про Дюра Латяка, відомого
там журналіста і культурного діяча, з тамтешніх русинів. Світоглядно я відчував його справжнім прихильником українського проекту
для тамтешніх русинів, нащадків лемків з Карпат. Хоч там були і
нащадки поселенців з Наддніпрянщини та Дунайської Січі. Дюро
Латяк надіслав мені кілька бандеролей з книжками, виданими там
їхньою говіркою. Зокрема, чудовий тритомник пісень, що там побутують – «Наша письня». Мене дуже зворушило, що половина з
них – загальнонаціональні пісні, відомі скрізь по Україні, з іншої
половини ще половина – пісні відомі досі переважно у Галичині.
Цей тритомник пісень дуже сподобався і Ященку, творцеві та керівникові крамольного тоді у Києві самодіяльного хору «Гомін». Ніяких
політичних проблем у листуванні я свідомо не порушував, але коли
надіслав у Югославію кілька бандеролей з поетичними збірками,
що вийшли в Києві у 60-ті, листування обірвалося. Наче й не було
його ніколи.
Можна було б повірити, що КГБ тут ні при чім, якби не абсурдність їхнього поводження з таким, ними самими створеним поняттям, як «антирадянське». На моє дуже емоційне запитання про під-
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стави вилучення під час обшуку в якості антирадянських матеріалів
не лише книжок з історії України, зокрема дореволюційного історика, історика українського і російського, Миколи Костомарова, але й
відомого, принаймні на заході України, великого вірша Івана Франка до дня 50 роковин смерті Тараса Шевченка, – бо як ці твори можуть бути антирадянськими, якщо писалися ще до появи радянської
влади, – відповідь була вбивчою: «Таке заключення нещодавно дали
і експерти». Але ж нормальні експерти, що не працюють для КГБ в
режимі «фас», таких висновків не підпишуть, бо то «курам на сміх».
«Ми давали різним експертам, – і своїм, і стороннім, – і всі таке підтвердили». І головний криміналіст КГБ майор Кольчик М.М. теж?
«Ну, можемо ще комусь дати для повторної експертизи», – ліниво
процідив слідчий у відповідь при черговому обговоренні результатів
експертиз.
Я ніколи не мав особливих ілюзій щодо чесності та принциповості радянської експертизи. Нічого практично не знаю про судовомедичну чи специфічну криміналістичну експертизу у резонансних
кримінальних злочинах, але про практику її використання проти
дисидентів знаю не лише з чуток.
Ось, кажу, недавно на підставі порівняння, вилучених у мене
при обшуку, самвидавних текстів з контрольними текстами, виконаними при кількагодинному друкуванні одним пальцем у присутності
слідчого на конфіскованій у мене друкарській машинці, кримінологічна експертиза робить висновок, що вилучені при обшуку антирадянські тексти на своїй машинці друкував не я, що суперечить
моїм свідченням з цього приводу. А все через те, що експертиза має
сенс, коли експертується робота професійної друкарки, що працює в
автоматичному режимі, а не так, як я – одним пальцем, бо скільки
б разів я не друкував якийсь текст, він кожен раз буде наче виконаний кимось іншим, поки не виробиться в мене автоматизм і до того
я свідомо не буду порушувати той свій «автоматичний почерк». Це
щодо чисто криміналістичного аспекту експертизи.
Використання експертизи у сфері суто технічній мені доводилося зблизька спостерігати не на найвищому державномосковському
рівні, а місцевореспубліканському і добре пам’ятаю численні факти
прохань-вимог впливового партійного начальства про обґрунтування бажаного йому того чи того експертного висновку чи щодо переваг якоїсь технології чи, щодо місця розташування майбутнього підприємства (бо вже заздалегідь на відповідному рівні було визначено
і саму технологію, і місце організації того виробництва, а головне, –
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все це мало виправдовувати вже погоджені на партійному рівні персоналії на майбутні начальницькі посади. Звичайно, це стосувалося
реалізації «дрібних ідей». Що механізм збочення діяв і у випадку
реалізації «великих ідей», свідчать численні абсурдності хоча б з реалізацією епохальних проектів «Сталінського плану перетворення
природи». І це досі можна спостерігати, хоч радянської влади ніби і
нема вже. Попри те, що вже тоді це формально неупереджене, а насправді замовне, експертування «обґрунтування найефективнішого
використання всенародних коштів та ресурсів» суспільною свідомістю сприймалося з гумором.
Якщо мати на увазі аспект використання експертизи у так званих політичних справах, то владній компартійній номенклатурі за
часів Леніна чи Сталіна просто не було потреби вдаватися до таких
камуфляжних заходів прикриття своєї сваволі при визначенні покарання: «Расстрелять товарища! – и с концом». Після офіційного
осуду «культу Сталіна» та «зловживань у сфері соціалістичної законності» став потрібним камуфляж для прикриття й далі триваючого
беззаконня з тою «соціалістичною законністю». І компартноменклатура активніше залучає до своїх «подільників» так звану «гнилу
інтелігенцію», таким чином сковуючи «одной цепью» – і ката, і його
жертву, і вимушених лжесвідків-«очкариків», які або відверто свідчили на таких же «очкариків», або писали на них доноси чи експертні висновки.
Вершиною таких камуфляжних експертиз треба визнати так
звані літературознавчі експертизи. Гроші на оплату експерта зазвичай через суд стягували із самої жертви, чим досягалося додаткове
опускання експерта та прив’язка його до злочину. Зазвичай жертва
знала прізвище експерта, але ніколи не мала права заперечити чи
спростувати жодної його тези. Саме такі лукаві експертизи і травмували найбільше свідомість жертви, бо створювали враження, що
весь світ одурів, і ти опинився у якомусь дикому проваллі, – це можна було спостерігати на кожному новоприбулому в зону. Для опритомнення потрібен був час і зрозуміння твоїх проблем з боку старих
зеків.
Жертви тоді не приховували прізвищ своїх «експертів», але сьогодні цей аспект «національної пам’яті» не обговорюється відверто, –
бо, мовляв, того чи того змусили до такого. Але таке «безпам’ятство»
суспільно моральнісно зрівнює таких «змушених» із тими, яких змусити було неможливо. І не треба казати, що всі так вчинили б, як,
скажімо, той чи той «змушений». Мовляв, змусити можна кожно-
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го, а таких, кого змусити неможливо, в природі не існує. Хоч такі
були. І має їх заради морального здоров’я суспільства бути значно
більше. Це не заклик до поголовного моральнісного максималізму,
бо не стільки в цю малочисельність фактично впираються усі наші
проблеми з моральнісним самоочищенням суспільства, скільки у
замовчування, уникання обговорення. Зовсім не треба ображати чи
пришпилювати когось до хреста, але чесно осмислювати саме явище
конче треба. Усім треба.
Звичайно, сьогодні ніхто не вважатиме, що ніби заради з’ясування
«правди життя» є допустимою така практика застосування «замовних
експертиз» для «обґрунтування бажаної долі живої людини». Чомусь
певен, що не бачив жодної логіки в тодішньому літературознавчому
експертуванні й головний криміналіст Кольчик. Але для системи
не має жодного значення якась там «правда життя», – бо цікавить її
лише, як не дати тій правді так вперто та самовіддано пробиватися
крізь тоталітарний асфальт вчинками того чи того морально чутливого «гнилого інтелігента». Бо завжди на одного «очкарика», що йде
на самопожертву, легко можна знайти іншого «очкарика», який буде
вистежувати ту жертву, – вважає система і відповідно діє.
В якийсь день травня, знайомлячи мене з черговою експертизою
з приводу вилучених у мене текстів, слідчий радісно повідомляє,
що «нарешті (нібито не давав це зробити раніше Шелест, поки був
у Києві) заарештовано Івана Дзюбу і йому вже висунуто офіційне
обвинувачення». Питаю, як же можна звинувачувати автора за лист,
звернений до офіційного найвищого чиновника? Та й від часу його
подання минуло понад шість років, усі ті роки цей лист не фігурував
як антирадянський, а сьогодні став раптом уже антирадянським?
Ну, можна мене звинуватити у тому, що поширював цей чи інший
лист, але ж не автора. Всі ці роки Дзюбу тримали під неймовірно
пильним наглядом, поселивши у відомчому будинку КГБ. Тому цей
арешт – повний абсурд для нормальної логіки. На це почув таке у
відповідь: надання Дзюбі квартири у відомчому будинку КГБ було
помилкою, сьогодні вона виправляється, сім’ю вже переселили до
іншого будинку неподалік. А щодо начебто непричетності Дзюби
до антирадянської діяльності, то це його спеціально оберігали від
тої причетності, навіть від підозр у тому, – каже. Це – прихована
антирадянськість. Та й виступ у Бабиному Яру є без сумніву антирадянським, хоча б з огляду на «шумиху» з того приводу на Заході.
Окрім того маємо і зовнішню експертизу.
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Якщо справді «антисовєтчики» спеціально оберігали Дзюбу навіть від підозр у антирадянськості, то як пояснити тоді цей виступ у
Бабиному Яру? Але ж у Бабиному Яру тоді виступав не лише Дзюба,
а й інші письменники: Віктор Некрасов та Антоненко-Давидович.
Чому ж тоді усіх їх ніхто не покарав за той «антирадянський шабаш»? «Ну, ми не можемо всіх підряд арештовувати, але все відстежується. Навіть колядування», – чую у відповідь. «Що, колядування – теж антирадянщина?» – питаю. Відповідає, що це не антирадянщина поки що, але може згодом виявитися, що це прикриття для
неї. Я пробую повернутися до теми мітингу у Бабиному Яру і кажу,
що навіть у пресі не було жодної кампанії проти тої антирадянської
події. Це лише свідчить, що проблема з вшануванням пам’яті про
Трагедію таки існує, чи не краще не замовчувати її, а визнати чесно
і діяти належно на її розв’язання? Тут слідчий знову перевів розмову
в апріорно зверхню площину, мовляв, партія та уряд і думає про все,
а такі несвоєчасні виступи лише заважають і дуже шкодять.
Уже тоді відчувався якийсь дивовижний символізм того, що той
солідарний виступ у Бабиному Яру наприкінці серпня 1966 року
припав саме на соті роковини з дня народження Михайла Грушевського. Громадське (дуже малолюдне, бо без жодної санкції зверху) відзначення роковин Грушевського проходило на Байковому цвинтарі
біля його могили у супроводі гурту сліпих кобзарів. Було все дуже
скромно, і одразу по тому майже всі, хто були з Дзюбою, практично
лише окрім кобзарів, поїхали на Лук’янівку. Тоді Дзюба і став загальноукраїнським моральнісним авторитетом. Став без особливого
бажання ним бути. Вважаю, що саме це насправді найбільше і непокоїло кагебешне начальство. Не раз і не два казав, що не відчуває
себе лідером, то чому його насильно на цю роль тягнуть? Але ніхто
і чути не хотів тих слів.
Не безпідставно відродження в Україні суспільної чутливості
до толерантності пов’язують з моральнісним кліматом, народженим
у політичних зонах з прибуттям туди українського набору 1972 року. Не хочу заперечувати цього, а лише уточню. Бо зародження того клімату відбувалося поступово, а чітке його викристалізування
я особисто відношу саме до того вікопомного мітингу солідарності
у Бабиному Яру, добре пам’ятаючи відчуття мурашок збудження на
тілі і згодом від кожного нового прочитання тексту того Дзюбиного
виступу, – і до політзон у 1972 році українці прибували вже з його
флюїдами. Прибували з усієї України. Зони лише все відшліфували й акцентували на тодішньому всесоюзному рівні. Після тої ак-
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ції в Бабиному Яру сам трактат «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
набував іншого звучання, та й стаття Брайчевського «Приєднання
чи воз’єднання?» лягала у дуже важливу і вже готову нішу. Саме
це «потрійне» поєднання і створило базовий менталітетний простір
для ширшого та глибшого осмислення актуальних суспільних проблем. Зазвичай говорять про український фермент та єврейський
фермент у тих імпульсах, – не забувають вказати про вплив польського фермента у трансформаціях усього цього праслов’янського контуніуму, – але не ігноруймо і не забуваймо наявності і російської
ферментації, бо без неї навряд чи були б можливими всі нинішні
здобутки. Будьмо вдячні також і вірменській, і татарській, і всякій
іншій форментації. І якщо сьогодні для нас щось важить епохальне явище Майдану, то не забуваймо і про своєрідні його предтечі,
зокрема і той вияв людської солідарності у Бабиному Яру, чи вже
перших моральнісно наснажених суспільних самовиявів так званих
«шістдесятників». Бо саме з таких чисто моральнісних наших кроків
і міг народитися Майдан, саме дотриманням моральної чистоти у
своїх суспільних взаєминах і далі ми зможемо забезпечувати свій
поступ. Тож бережімо ту пам’ять про відродження в українському
суспільстві справжньої людської порядності та солідарності!
Бо від нинішнього наче національного самовияву багатьох неофітів та еволюції в той же бік декого з колишніх політзеків стає
сумно і соромно. За простацтво їхнє, принаймні, щоб не сказати
різкіше. Якщо вони й справді читали чи чули про той Дзюбин
виступ, то, вочевидь – не серцем, а «по-діагоналі», «для годиться».
Невже у такий спосіб вирішили підтвердити слушність слів поета:
«На Руси ума не надо, хитрость – вот что ценит Русь!»? Та й великого розуму не треба, щоб зрозуміти, що очевидне нинішнє проімперське «забамбулювання» України не можна спинити чи навіть
послабити антисемітським «забамбулюванням». Обидва «забамбулювання» є однозначно антиукраїнськими, в які б патріотично
слов’янські чи «щиро українські» шати не зодягалися. Навіть більше – антисемітське «забамбулювання» значно перевищує за своїми
згубними наслідками проімперське, бо ударяє в самі світоглядноморальнісні основи суспільства і руйнує його, употужнюючи ефективність дії першого. А у справжніх (не шісткових!) натхненників
та організаторів і першого і другого типу «забамбулювання» є одні
і ті самі персоналії, і вони наступають двома лавами, майстерно
використовуючи якщо не наше вроджене «забамбулення», то таки і невміння праведно, глибоко та відповідально думати. Бодай
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трохи подумати перед тим, як щось вчинити. Наприклад, чи може
хоч якимсь чином заважати справді тверезо думати та моральнісно
відповідально діяти будь-якому «найпатріотичнішому» українцю
хоч якийсь «найстрашніший» в Україні єврей? Чи навіть усі євреї
світу!? Якщо хтось із «патріотів» хоче таки з’їхати з глузду, чи вже
з’їхав, то пощо цим вихвалятися?
Це – рефлексія щодо сьогодення нашого ксенофобського.
А тоді, погоджуючись у розмові зі слідчим, що хтось Дзюбу може
і оберігав, але хтось і свідомо підставляв, – кажу. Але де ж тут Дзюбина персональна вина антирадянськості? – питаю. «А чому вони
так тоді засміялися, коли в їх присутності розповідався політичний
анекдот?» Тут слідчий чомусь осікся, глянувши на мене. Я миттю
згадав ту ситуацію, з якої походила ця його претензія. Це було у мене
вдома, на хрестинах Максима, на які я запросив також Івана з Мартою. Пам’ятаю усіх, хто тоді був за столом, пам’ятаю, хто розповідав анекдот, але самого анекдота не пам’ятаю, – можна б сьогодні
спитати у розповідача, та цур йому, – але відчуваю, що аж такої жахливої антирадянщини в ньому не було, а лише якась дотепна двозначність в дусі популярного тоді польського анекдоту про розмову
двох чоловіків у трамваї: один із них, розгорнувши свіжу газету,
вказує іншому на вміщену там фотографію про міжурядову зустріч
представника Польщі та Англії, на що той знехотя кидає – «mam to
w dupie», після чого перший показує посвідчення «тайняка» і пропонує йти за ним, а наприкінці блискучий діалог, який адекватно перекласти дуже важко. – «Ja miałem na mysli rząd angielski». – «Niech pan
mnie dupę nie zawraca, ja lepiej wiem jaki rząd jest do dupy». Може, це був
анекдот про «їхнього і нашого Рабіновича»? Але реакція на анекдот
у першу чергу є реакцією на дотеп, і було б дуже дивно, коли б Іван
з Мартою не виказали відчуття гумору. Певен, що і сам слідчий у
подібній ситуації теж не демонстрував би бурхливого незадоволення
від якогось дотепу стукача, навіть і справді не зовсім до місця розказаного. Бо ж відомо, що й самі кагебісти були не проти, щоб «потравити» таких та гостріших антирадянських анекдотів, – це я знаю зі
слів «колишніх», з якими вчився в інституті, – адже все життя наше
було насправді антирадянське: говорилося «біле», а малося на гадці
«чорне». Але тут я зрадів з відтворення слідчим тої сценки, бо це не
було підслуханим, а було передано очевидцем, що був тоді за столом,
поруч з Іваном і Мартою, це відчувалося у манері відтворення, і
слідчий цю мою реакцію здогаду помітив і перевів розмову на інше.
На Дзюбин трактат.
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Каже, що після порушення кримінальної справи щодо «Україн
ського Вісника» майже по всіх областях України, – аж на рівні
сіл, – під різними приводами, наприклад, пошуків ніби краденого,
було проведено дуже багато обшуків і скрізь знаходили якийсь самвидав, зокрема і «Український Вісник», дуже часто попадалися копії
або на машинці, або на фотоплівках, або переписані вручну і тексти
цього Дзюбиного листа. На той час цей лист справді не був ще антирадянським. Але при тих обшуках і вилученнях текстів завжди
допитувалися про джерела надходження. Але лише в одному селі на
Вінниччині слідчим вдалося здобути якісь реальні матеріали для
судового розгляду справи. І сьогодні вже є рішення того районного
суду, яким цей лист кваліфікується однозначно як антирадянський
з посиланням на конкретних свідків та їхню чітку кваліфікацію у
суді цього листа як антирадянського. А це вже готовий прецедент
для зміни оцінки того Дзюбиного листа, тому сьогодні він уже антирадянський, юридично антирадянський. Отже законні підстави
для арешту ми мали. Окрім того, є всі підстави звинуватити Дзюбу у написанні Програми укркомуністів, бо експертиза вже довела
його авторство, попри всі Іванові заперечення цього. До речі, там у
Програмі є кілька цифр, отже є підстави підозрювати й Антонюка у
якійсь причетності до її створення.
Навіть якщо слідчий і перебільшив масштаби розповсюдженння
самвидаву в Україні (хоч не було підстав сумніватися, що студенти,
їдучи додому на канікули, не прихоплювали щось самвидавного із
собою), то сам факт проведення владою масових цільових обшуків
на предмет з’ясування фактичних масштабів поширення самвидаву
не міг не вражати: начальство усвідомило небезпеку. А тут ще несподівана Програма української комуністичної партії. Нічого про її
існування ще не встиг почути. Хоч з тодішнього підвищеного інтересу в київських колах до відомого документа Мазлаха та Шахрая часів революції, що називався «До хвилі» і розповсюджувався
у різних копіях, зокрема і зроблених у різний час з дуже розмаїтих
«оригіналів», саме такого осмислення не можна було виключити.
Моє заперечення причетності Дзюби до написання тої програми
було бурхливим, але чисто інтуїтивним. А через свою «причетність
цифрову» до тої програми я отримав формальні підстави вимагати
можливості познайомитися з нею. Слідчий довго відмовляв, але я
наполягав, бо як я можу щось сказати щодо своєї причетності до
програми, якщо я не бачив тих «своїх цифр» у тому тексті. Через
якийсь час слідчий, наче крадькома, дає мені для швидкого ознайом-
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лення текст тої програми. Сьогодні я певен, що це він зробив якщо
не за ініціативою самого Кольчика, то за його згодою. Вочевидь,
Кольчик, а через нього і найвище начальство, вже з агентурних джерел знали, що Дзюба не причетний до створення тої Програми, але
вони знали про неймовірно високий його моральнісний авторитет в
українському суспільстві, а відправка його в зону лише збільшила
та зміцнила б його навіть на світовому рівні. Тому йшлося про те,
щоб скинути Дзюбу з того моральнісного п’єдесталу, максимально
вивалявши його в негативних емоціях численних очних та заочних
шанувальників. Але якщо маєш відчуття чиєїсь непричетності до
висунутих звинувачень, то природним бажанням є якось аргументувати ту непричетність. Такою була логіка моїх дій.
Текст Програми, що опинився в моїх руках, був російською мовою, але якоюсь дуже неоковирною, жоден перекладач, навіть лише
з початковою освітою, так не перекладе. Питаю, що це за дивний
переклад? Слідчий відповів, що переклад робили спеціально для
Москви, а там заведено правило перекладати не фразами, а кожне
слово окремо, поза зв’язками у фразі. Але для мене не було сумніву,
що це було загальним правилом й «на місцях» роботи не з «інородческими оригіналами документов», а з такими ось перекладами «на
общепонятний». Бо сліди такого стилю і сьогодні можна побачити в
діяльності чиновників вже «незалежної держави».
Отриманий текст читав дуже швидко (за домовленістю, та й
слідчий стояв буквально над головою і підганяв, щоб вкластися у
півгодини), але не міг не помітити дуже багато ляпів чисто фактологічного характеру, про що й сказав слідчому: за таких очевидних
ляпів, – а деякі я зокрема розлогіше виділив, – приписувати автор
ство Програми укомуністів Іванові Дзюбі – повний ідіотизм, якщо
КГБ справді важливо з’ясувати реальне авторство. Яким негідником
або повним примітивом має бути експерт, щоб на підставі того, що
якісь слова у Програмі укомуністів видалися йому чимось схожими
на якісь слова у Дзюбиному трактаті, приписувати авторство Дзюбі!
Певен, що може виявитися набагато більше словесних збігів у Програми укомуністів, наприклад, з Програмою КПРС, – то що тоді?
Чому Програму укомуністів порівнюють саме з Дзюбиним трактатом, а не з якимсь іншим текстом? Адже за таких експертних підходів авторство всіх творів юдеохристиянської культури за дві тисячі
років, що мають джерелом Біблію або давньогрецьких та давньоримських авторів, треба замінити авторством тих первісних текстів.
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Кажу, що вказані численні ляпи в Програмі, яких Дзюба в принципі не міг припуститися за жодних обставин, я встиг помітити
вже при швидкому читанні, а скільки їх набереться при справді чесному неупередженому експертному прочитанні?
Після тої емоційно бурхливої словесної реакції на прочитаний
текст тут таки зафіксував нашвидкоруч зроблені висновки на завбачливо запропонованому слідчим аркуші паперу. Через якийсь тиждень
слідчий сказав, що звинувачення з Дзюби щодо авторства Програми
укркомуністів знято, бо іншим експертам, що уважно переглянули,
окрім «Інтернаціоналізму чи русифікації», й інші вилучені тексти та
порівняли їх з Програмою укомуністів, вдалося вийти на справжнього автора, начебто він навіть спокійно перебував під своїм прізвищем
серед тих експертованих текстів. На моє запитання: «Хто це?» – слідчий не відповів, лише згадав як якусь притчу «про три сльози Івана Дзюби з приводу колишніх звинувачень». Пробуючи переказати,
знову чомусь зашпортався на півслові, мабуть, боявся прохопитися
чимсь, що могло б дати мені якусь інформацію. А Світличному про
розкриття КГБ автора програми слідчий Кольчик натякнув словами
пісні «А Василько сіно косить». І Світличний зрозумів, що той «Василько» вже, мабуть, десь у сусідній камері сидить.
Звичайно, не проминув я посміятися у тій нагоді також із «цифрової причетності» своєї до тої програми: я економіст, навіть якщо
поганий економіст, то все одно ці кілька цифр, що є у програмі, жодного стосунку до економіки не мають, та й про економіку у програмі
взагалі жодної фрази не помітив. Звичайно, жодних розмов про мою
цифрову причетність до програми більше не було. Виходить, що це
була лише причина якогось обговорення зі мною Програми. Процес
зміни експертизи щодо Програми тривав недовго, що є лише зайвим
підтвердженням небажання начальства отримати «зонного» Дзюбу.
Тому і не перебільшую ваги свого емоційного вчинку.
Лише через півроку по прибутті в зону довідався з преси про
застосований до Дзюби схожий варіант помилування, як це було
проведено у 1966 році щодо Світличного. Різниця лише в тому, що
Світличного звільнили за спільним рішенням КГБ, Прокуратури та
Верховного Суду без самої процедури суду та винесення вироку, а з
Дзюбою – через суд та вирок. Спочатку, тоді у зоні, – і не без впливу щойно прибулого Світличного, – я не переставав шкодувати, що
Дзюба не потрапив до нас, бо вважав це єдиним шляхом збереження
себе як особистості. Згодом, коли побачив таких зеків, що все своє
двадцятип’ятирічне ув’язнення стукали на товаришів, я перестав
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вважати зону за гаранта збереження особистості. Бо далеко не всі у
зоні справді були особистостями і пильнувалися в гідності.
З іншого боку, якось уповноважений від київського КГБ («куратор усіх українських політзеків»), здається, це ще був Рубан, (можливо, вже й Гончар?) у свій приїзд 1974 року, пропонуючи Світличному написати листа до Дзюби – додатково до «законного ліміту»,
без цензорського догляду(?!) та з гарантією(?) вручення його особисто в руки – за аргумент потрібності такого листа було ніби щире
переконання в тому, що Дзюбі там, у Києві, значно важче, ніж тут,
у цій майже українській зоні нам, зекам. Коли Світличний переповідав про цю розмову, сумніву щодо щирості того порівняння між
великою і малою зонами не було. Тому я одразу взявся копіювати речення за реченням той Лист, не чекаючи поки буде цілком завершений, бо його чернетку у кожну мить могли вилучити при черговому
шмоні. Саме цю копію і вдалося передати на волю, бо не було жодної
певності, що КГБ дотримає слова про вручення.
Коли, через вісім років, вже повернувшись до Києва після заслання, зустрів Івана Дзюбу якось випадково на Червоноармійській
напроти поліклінніки і ми машинально та щиро кинулися один до
одного з обіймами, я зрозумів, що можна зберегти свою людську
гідність і без зони. Навіть у значно важчих за «малу зону» для декого
умовах великої. Десь інтуїтивно я передбачав такий варіант щодо
Дзюби, спираючись на своє сприйняття його моральнісної суті за багато років, хоч і сумніви були перед лицем багатьох інших прикладів
з іншими людьми. Адже бачив таких, що не мали снаги шануватися,
і в зоні. Тому і зрадів неймовірно, коли зустріч розвіяла сумніви.
Докладно описуючи свою участь у колишніх слідчих діях, я
зовсім не вважаю, що могла мати якийсь загальний позитивний
вплив та чи та моя емоційна реакція з приводу практикованих КГБ
замовних експертиз (не заперечую, що іноді могли бути і не спеціально чітко замовні, але сама практика їх проведення це вирізнити
жодним чином не могла, бо експерт звик «добре знати, що треба
обґрунтувати»), бо це практика була давно закорінена як злочинна
та аморальна. Хоч у кількох випадках зміни в експертних оцінках
таки були коштом проведення повторних.
Коли слідчому нічого було притиставити простій логіці, то не
про мене йдеться. Не про зменшення таким чином проти мене кількості антирадянських епізодів, бо термін покарання і за один «антирадянський» документ КГБ може визначити таким же, як і за десять
документів, – кажу йому. Та й доказом є моє вперте признавання
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причетності до передруку частини «Спогадів Шумука», хоч експертиза і заперучувала таке. Повторна експертиза таки змінила висновок на можливу мою причетність. Отже, йдеться про культурний
рівень у тому їхньому відомстві. Принаймні, ніяково бути свідком
невігластва недавнього випускника юрфаку Київського університету. Питаю, чи невже він не відчуває комізму ситуації, що ув’язнений
радить ув’язнювачеві, як тому покращити свою опінію перед майбут
нім дослідником?
По кількох тижнях моїх періодичних глузливих зауважень з
приводу зарахування у почесні «антисовєтчики» Івана Франка (то ж
тільки уявити собі, що світ згодом таки довідається про те, що ярлик
антисовєтчика має більш давнє походження, аніж сама радянська
влада!) слідче відділення змушене було щось робити: Кабінет Івана
Франка таки підтвердив щодо вилученого у мене під час обшуку
«антирадянського вірша» авторство Івана Франка, після чого ще одна замовлена КГБ чергова експертиза свій звинувальний висновок
змінила на нейтральний – буцім автор, – не називаючи його, просто
висловив свою думку. І все. Без того спокусливого антирадянського
означення. Звичайно, сам вірш після тої нової експертизи мені все
одно не повернули.
Це була б дорога мені згадка про Михайла Кутинського, багаторічного політзека ще з довоєнного часу, дуже приємного чоловіка,
укладача відомого Некрополя України, хоч і хіміка за фахом, який
кожне літо проводив в Україні, але постійно жив у Москві, там і
помер, мабуть, менше ніж через рік після тих вікопам’ятних арештів
1972 року. Одразу після нього померла і його дружина. А разом з ними і залишений наприкінці 60-х примірник мого «Конспекту самоусвідомлення», який я не вважав цілком готовим до розповсюдження
у самвидаві, тому зробив лише десяток копій. При обшуках у Києві
той Конспект наче ні в кого не виявили, бо його проти мене КГБ не
висувало, і я тоді вирішив, що вони про нього нічого не знали. Сьогодні такої певності я вже не маю. Думаю, що труднощів тоді у його
витлумаченні як антирадянського у КГБ не було б. Невже «не дали
йому ходу» тільки тому, що потрапив він до Московського КГБ?
Передаючи Конспект Михайлові Кутинському у Москву, я хотів
зібрати максимум критичних зауважень від московських українців
щодо його форми та змісту, бо думку найшанованіших мною київських істориків та «неісториків», художників та науковців негуманітарної сфери щодо свого Конспекту я вже мав. А якщо він не фігурував у справі, то, може, ще десь зберігся, міркую. Їдучи із заслання
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через Москву і розраховував легковажно, що заберу той примірник
із зауваженнями і завершу той Конспект у переконанні, що у Києві
нічого не збереглося з того часу. Виявилося, що і в Москві – теж.
Нічого і нікого. На якусь мить відчув себе наче серед руїн, без живої
душі довкола. Приїхавши до Києва, збагнув, що не до Конспекту
тепер. З тим важким серцем швидко потрапив знову у зону, тепер
уже «за тунеядство».
А тоді увесь величезний архів самвидаву, що був заздалегідь
старанно упакований у кількох величезних мішках, завдяки тестю
вдалося зберегти під час ґрунтовного обшуку 12 січня 1972 р. Тесть
справді умів ховати, якщо зберіг серед іншого добру сотню різних,
найцінніших, чисел «Нової Ради», з яких просто дихали події 191718 років. Але через якихось пару тижнів теща самочинно видобула
архів самвидаву із схованки. Довго ретельно палила, поки не спалила все у великій печі та грубах. Коли день потому знову несподівано
з’явилися дяді в пижиках з повторним, ще ретельнішим, обшуком,
але нічого не знайшли, теща вважала свій вчинок «самоспалення»
архіву виправданим, хоч тесть і не схвалював цього. Певен, що саме
обговорення того питання вдома і спровокувало (бо, як казав тоді
слідчий, прослуховувалася все) той повторний обшук. Для форми
забрали кілька брошур, виданих у Києві, Харкові чи Катеринославі
1917-го та 1918-го року. І, звичайно, на тому ж видному місці у шухляді серед різних чорнильниць, не помічені у перший обшук, плівки
«Українського Вісника».
Признаюся, що дуже важко сприйняв це «самоспалення» архіву:
краще б вже достався КГБ ще у перший обшук, то, може, хоч там
зберігся б, – подумалося.
Але чи зберігся б там Конспект, не певен. До КГБ потрапили
сотні і сотні сторінок розмаїтих записів, зроблених при складанні
того Конспекту, про деякі більш-менш цілісні блоки слідчий навіть
допитував мене. Адже згодом, на етапі завершення слідства, більшість того, що було при обшуку вилучено, – а це було багато сотень
сторінок, – бо забирали при обшуку все підозріле «для перестраховки», але на остаточну думку КГБ не мали явних антирадянських ознак, було за рішенням слідчого управління просто спалено, про що
навіть акт дали мені підписати. Щоправда, долю деяких моїх записів
перевирішували по декілька разів: спалити, чи долучити до справи?
Зокрема це стосувалося і поширюваного тоді вірша Б. Мозалевського «Товарищ Энгельс, трудна диалектика». Діалог з товаришемкласиком діалектичного матеріалізму зводився до висновку-заклику
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спалити «свой карточный домик». Для поета класик залишився «товарищем». А щодо сучасних собі реалізаторів ідей класика, висновок
поета був невтішний: «А эту компанию Хрущевых и Брежневых я
товарищами не назову». Вирішили його спалити через буцімто непрезентабельний вигляд того клаптика паперу, на якому я собі занотував для пам’яті той вірш. А шкода, що не зберігся, бо сьогодні
повністю я не можу його з пам’яті відтворити. То чи так уже дуже
відрізнялося спалення моїх вилучених на обшуку записів КГБ від
спалення тещею прихованих від обшуку записів та текстів? Хіба що
складеним пустопорожнім формальним актом. Хоч там і там знищувалася дорога мені праця душі і серця, не кажучи вже про чисто
інформаційний аспект втрат від тої кастрації вогнем.
Що стосується монографії Костомарова, то її вилучили при обшуку, може, й випадково, бо не зачепили Літературно-Наукового
Вісника, старі видання Куліша та Грушевського. Не зачепили й інші томи Костомарова, що були на полицях в іншому приміщенні. Злощасний том виявився на полиці поруч з Історією України
Дмитра Дорошенка, що вийшла друком у Кракові під час війни. Це
був тогочасний підручник для шкіл. Нічого антирадянського у тому
підручнику теж насправді не було, окрім останньої сторінки, яку завбачливо вирвав В’ячеслав Чорновіл, даруючи цю Історію якось мені
у Львові. Її «антирадянськість» полягала у воєнних роках друку та
авторстві. А монографію Костомарова, за словами слідчого, «вилучили через можливе антирадянське використання підкреслених червоним олівцем фраз», що стосувалися взаємин українців та росіян.
За такими ж критеріями було вилучено ще якісь книжки, – їхньої
назви не пам’ятаю, – ще інші було вилучено через прізвище автора або назву (наприклад, брошуру «Красный империализм» було
присвячено аналізові політики Тимчасового уряду, вийшла друком
влітку 1917 року, отже ще дорадянського часу, ще інша того ж часу,
присвячувалася аналізові феномену українського селянства, автора
можна було вважати прихильником анархізму, ще інших тогочасних
авторів згодом було звинувачено у троцькізмі, але в період створення
своїх брошур «на злобу» ці автори були у фаворі більшовиків). Це
були переважно книжки тестя, придбані ним ще у той час, коли був
волонтером пресової служби Центральної Ради і відвідував разом
із численними киянами усі її засідання. І Костомарова вже з тими крамольними, як згодом виявилося, підкресленнями він тоді ж
придбав у букініста. Тоді ж придбав він і численні томи Бакуніна,
Кропоткіна та Плеханова. Навіть Леніна і Бухаріна. Було чимало то-
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гочасних перекладів із західної релігієзнавчої, суспільно-політичної
та культурологічної літератури. Якщо не враховувати неймовірного
розмаїття біологічної літератури.
Слідчий не міг зрозуміти, нащо мені, економісту, так багато розмаїтих книжок з математики чи кібернетики. Кажу, що свого часу
обманув радянську владу і всупереч закону паралельно з політехнікою вчився на мехматі Львівського університету. Довелося обманути. Після першої сесії в політехнічному інституті, яку я склав на відмінно (один з усього курсу) вирішив, що маю підстави сподіватися
від Міністерства освіти позитивної відповіді на заяву про дозвіл мені
паралельно вчитися ще в університеті на мехматі, бо хотів фахово
застосовувати математичні знання в економіці. Але з міністерства
прийшла офіційна відмова. Це й змусило мене при вступі до університету приховати факт свого навчання в політехнічному інституті, тобто порушити ту міністерську заборону. Але на добірку томів
Бурбаки чи «Метаматематику» при обшуку все одно всі дивилися
баранами на нові ворота. Кажуть, а хіба це підручники для університету? Звичайно, що – ні, але чому це має так когось обходити?
Проте під час обшуку відчувалася особлива увага саме до книжок, присвячених історії України. Уважно гортаючи ту чи ту книжку, періодично той чи той член бригади висловлював вголос думку
про доречність поповнення такою книгозбірні Комітету. За всіма
членами бригади простежити було неможливо, а за так званими понятими – поготів. Саме тому після обшуку дружина кількох вартісних книжок на полицях уже не побачила. Хоч у протоколі серед
вилучених їх не було теж.
Члени слідчої бригади не приховували, що їх вражає розмаїття
книгозбірні. І втомлює, бо доводиться перебрати пару тисяч книжок. Згодом це дуже оригінально підсумував під час допитів слідчий, сказавши, що широта спектра зацікавлень дає їм усі підстави
відправити мене на психіатричне обстеження. Мабуть, сподівався на
якусь мою реакцію переляку, але її не помітив і додав по хвилині,
що вони цього не робитимуть лише тому, що вилучили під час обшуку достатньо матеріалу для повноцінної кримінальної справи.
Попри залякування психушкою через розмаїття книжок у домашній бібліотеці я періодично нагадував про безпідставність вилучення книжок і вимагав їх повернення. Мене найбільше травмувало
вилучення Костомарова, бо то була власність і гордість тестя.
Лише через багато років монографію Костомарова таки повернули дружині, коли в період тюремного ув’язнення у Володимирській
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тюрмі мені вдалося скаргами привернути увагу самого Андропова до
цього факту творення антирадянщини навіть з далекого минулого.
Щоправда, мої україномовні конспекти, зокрема з Геродота, мені
повернули аж через рік після закінчення терміну заслання, хоч було
їх вилучено при відправці мене на тюремне ув’язнення і жодні скарги
до ЦК на предмет антиукраїнської скерованості дій КГБ результатів
не давали. Тоді ж повернули і конспекти кількох, надрукованих у
радянських журналах, статей Аверинцева.
Чи ж могло не бути неймовірно боляче за себе, як громадянина,
і за ту державу, в якій судилося жити, яка продовжувала наприкінці ХХ століття так цинічно-брехливо та дико обтинати звичайні гуманітарно-інформаційні контакти між поколіннями, між окремими
людьми? То як реалізувати обіцяний їхнім Леніном ніби обов’язок
кожного збагачувати себе інтелектуально здобутками, що їх виробило
людство? Щоправда, він мав на увазі лише комуністів. Але хіба я не
бачив поруч із собою в ув’язненні і комуністів? Тоді вони вже були у
статусі «колишніх». Не всі комуністи однаково переносили ув’язнення,
а відома фраза комуніста із Закарпаття, що в ПКТ за жодну ідею потрапляти не можна, стала афоризмом. Але мова не про те, як хто переносить режим ув’язнення, а про абсурдність (щоб не використовувати
інших визначень) тих ув’язнень. Бо за що покарання?
Наче та держава не розуміла, що робить це на свою погибель.

***
Жодної процедури офіційного знайомства мій слідчий не проводив на початку обшуку, коли формально з’явився на чолі бригади, що
в режимі мало не операції спецназу, з отруєнням могутнього нашого
собаки, рано-вранці 12 січня 1972 року, а раптом налетіла на нашу
садибу, оточила зусібіч хату і увірвалася всередину. Я якраз лежав хворий. Підняли мене і почали ретельний обшук, почавши із самої постелі. Формально всі запитання озвучувалися через того слідчого, але
формулювалися стиха членами бригади, що були значно більшими
за нього (це відчувалося) начальниками. За частковими результатами
обшуку час від часу один із тих старших виходив кудись і телефонував
до ще вищого начальства для отримання додаткових вказівок, після
чого передавав ці вказівки керівникові бригади – слідчому Ч.
Обшук затягнувся майже до півночі. Нарешті все, що їм здалося
крамольним або підозрілим, вони запакували у папки та пакунки і
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запропонували з отим усім вилученим мені поїхати з ними для остаточного з’ясування всього перед найвищим начальством. Внизу на
вулиці нас чекали дві чи три їхні машини, які і привезли всіх, окрім
одразу відпущених так званих «понятих», на Володимирську. Заводять до кабінету слідчого. Якась біганина коридорами, метушня по
кабінетах і мені нарешті виписують цидулку, а черговий веде мене до
камери ізолятора. Там нові докучливі формальності.
Процедура спокійного «знайомства» відбулася вже після формального ознайомлення мене із санкцією прокурора на арешт наприкінці третього дня перебування в камері і після виконання наді
мною у тому слідчому ізоляторі КГБ усіх тих дуже загайних, багатогодинних та принизливих формальностей із взяттям відбитків
пальців, роздяганням догола, промацуванням усіх рубчиків на всіх
елементах одягу, загляданням у рот, вуха, зуби та всі інші можливі
місця, проколюванням шилом підошов черевиків у пошуку шпигунського інструментарію. Процедур абсурдних щодо дисидентів,
але свідомо дотриманих у розрахунку на максимальне приниження
людської гідності.
Розпочав слідчий це своє офіційне представлення-знайомство
«важливими фактами» своєї біографії. Підкреслив, що приїхав з
Донбасу і йому дуже не подобається Київ. Київ, як місто, – нічого, дуже красиве, а от гнила, не пролетарська атмосфера в Києві.
Мовляв, не встиг Комітет державної безпеки заарештувати кількох
осіб, як піднявся такий панічний міщанський лемент, що просто
жах. У Донбасі таке неможливе, там переважає шахтарський здоровий дух. Кращою, здоровішою за київську, суспільна атмосфера була
у попередній столиці – Харкові. Це він знає з історії. У тій, старій,
столиці жодні панічні настрої теж були неможливими, бо це справжнє пролетарське місто, а нова столиця – типове торгово-міщанське.
Про арешти в Харкові за кілька років до київських я знав, але промовчав. Знав і про профспілковий опір у Донбасі.

(Л.П.: На жаль, український рух замало цим займався. Як взагалі соціальними питаннями… Коли творилася УРП я пробував це ставити. Бо був знайомий з молодими профспілковими діячами, україномовними, патріотами. Але коли я запитав Лук’яненка, чому не поїде в
Донбас, він гордо заявив, що там він змушений буде говорити російською. Навіть, якщо… Але ж яка самозакохана сліпота претендента в
Президенти всея України…)
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Не видав себе, що ще перед тим, як побачити його в ролі слідчого, я вже бачив його за собою, впізнавши і серед тих хвостів, що
мене восени 1971 року супроводжували до Львова, коли я їздив туди
з прощальним візитом, знаючи вже про свій скорий арешт. І він не
виказував, що знав «мене і все про мене» задовго до арешту.
Ці ігри можна зрозуміти. Але не міг я зрозуміти психологічну
природу очевидного розділення слідчим України на правильну та
неправильну. Щось схоже можна було вловити у Львові від новоприбулих з радянською адміністрацією. Але значно слабше за виявом.
Тоді це подавалося швидше як вияв місії визволителів «поневоленого краю», переможців у війні з фашизмом. Хоч, мабуть, були якісь
нотки новітніх варягів, які прийшли правити краєм як своєю незаперечною власністю.
Зумисне виокремлення Донбасу з чітким протиставленням його решті України майже через тридцять років по війні було чимсь
іншим. Зовні було схожим на трансформацію класового протиставлення в період громадянської війни «передового, найбільш пролетарського краю» і «відсталої дрібнобуржуазної селянської стихії»,
або протиставлення «сибіряком», скажімо, Сибіру та Росії. Прізвище
слідчого було справді чисто сибірським. І він не приховував своїх
сибірських коренів. Але збереження пам’яті про таке в менталітеті
людини, яка народилася вже не в Сибіру, є неймовірним. Невже це
імпринтинг від батьків – відчуття себе колоністом, якимсь природженим «освоювачем диких регіонів»? Але ці краї вже дуже давно
диким регіоном не були. Знав я інших «сибіряків» за походженням
серед працівників КГБ, але вони такого комплексу «освоювача диких регіонів» не виявляли.
Чому по стількох роках, що минули, так випирає «донецька тема»
у цих моїх спогадах про самопредставлення слідчого з Луганщини?
Чи це не від присутності в суспільстві свідомого штучного нинішнього загострення по осі Україна – Донбас, коли останньому певні
геополітичні стратеги відводять особливу роль? Можливо, що лише
якоюсь мірою, бо мало не щодня з тої теми так чи так розпочиналася
розмова впродовж восьми місяців слідства. Від цього неминуче виникатиме прагнення порівняти тодішнє звучання «донецької теми»
із сьогоднішнім. Я не знаю нинішньої ситуації у Донецькому регіоні,
але дещо знаю про колишню. Колишньої стосувалися і «донецькі
репліки» слідчого. І не знаю, якою мірою це узгоджується з теперішньою ситуацією на Донеччині. Але рефлексії є рефлексіями.
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Не сприймав і не сприймаю Донеччину, як і всю Слобожанщину заповідником малоросійства.
Я не раз бував у Донбасі, почавши зі студентських років у 50-ті
і закінчивши 1971 роком. Бачив його специфічність. Не міг не помітити, як там поступово наростала російська присутність.
Проте, тих, що називають себе українцями, й сьогодні на Донеччині понад 55%, навіть у містах. Тобто формальних підстав говорити
тоді чи тепер про начебто російське кількісне там панування, як у
Криму, немає. Проте ситуацію завжди визначав і визначає владний
та білявладний прошарок, його мовна та культурна зорієнтованість,
а отже, і його владний асиміляційний тиск на оточення. А він здавен
є практично переважно російськозорієнтованим. Схожа ситуація була на Холмщині, де цей владний та білявладний прошарок складався переважно з поляків. І приблизно така ж, якщо не більша, була
психологічна зверхність над підвладними. Тобто ситуація соціальна,
міжетнічна через притаманну здавен модель формування влади не
знизу, а накидання зверху, неухильно трансформується на міжмовну, що потенційно несе небезпеку розколу соціуму за тою ознакою.
Якщо співвідношення російськомовних та україномовних у Донбасі
становило у 50-х роках 1:1, то з перепису населення 1970 року випливало, що це співвідношення змінилося на 1:1,3, тобто доля російськомовних зросла на третину, хоч загальна чисельність як тих, що
вважали себе українцями, так і україномовних з них практично не
змінилася завдяки допливу свіжих україномовних з інших областей
України.
Майже такою ж була специфічність суміжних – Воронежчини,
Ростовщини чи Кубані, – де також було своєрідне поєднання тих
двох стихій – української і російської. Мирне поєднання на рівні
низів і своєрідне мовчазне змагання на дещо вищому, білявладному
та владному рівні. Нерівносильне змагання, бо російська – скрізь
мала послідовну державну підтримку самої Москви, а українська –
навпаки, на реальну підтримку навіть не могла розраховувати. Корені того змагання у XVI столітті, коли московські джерела вперше
зафіксували опір «черкасишек» на просування з півночі московських служилих на Слобожанщину.
Звичайно, Донбас урбанізованіший та етнічно мозаїчніший за
інші регіони (з цього погляду на нього схожий прилеглий регіон –
Шахти-Таганрог, що якийсь час був у складі УРСР, і який іноді називають східним Донбасом). Етнічно мозаїчніший коштом переселених згодом з Криму греків чи з-над Дунаю та Дністра сербів, молда-
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ван, татар чи й інших колоністів, які їхали звідусюд у регіон, що став
швидко набувати рис індустріального і мав гостру потребу в людях.
Ця мозаїчність краю стала суттєвою його рисою. Як і найгірша тоді
з-поміж усіх регіонів ситуація – криміногенна та екологічна. Але
ніхто тоді не підважував роль «черкасишек» як своєрідних першопоселенців, піонерів освоєння краю (у симбіозі із осіданням на землю
якоїсь частини татар, що залишилися тут з відходом Орди).
Збереження саме на півночі Слобожанщини, зоні першого контакту з північними колоністами, етноніма «руський», чітке та вперте
самопротиставлення носіїв того етноніма росіянам, як кацапам, і
решток західно-українських колядок там є свідченням того, що серед тих піонерів було немало тих, що досі над Бугом себе називають
паралельно і українцями і руськими. І самі росіяни тих «руських»
«русскими» не називають, а там і там – хохлами. Як синонім черкасам (та й курка «чубатка» називається там або куркою «черкашкою»,
або куркою «хохлаткою»).
Звичайно, питома вага всіх тих «черкасів» у населенні краю таки
неухильно зменшувалася, але досі ніде не опустилася до рівня латишів у нинішній Латвії.
Впадала у вічі наче якась специфічна свобода – «атомізованість
особи» через менший вплив сімейно-звичаєвих оков з відсутністю
чітких традицій та слабкістю відкритих громадянських інтересів.
Але модель взаємної інакшості, що утворилася, скажімо, між Росією
і Сибіром, між Україною і Донеччиною не проглядалася, і тамтешні
українці там не відчували себе якимись «інакшими сибіряками». Не
помітив у тамтешньому населенні і якогось виокремлення чи вивищення Донбасу на всеукраїнському тлі, за винятком, хіба що як
«Шахтарського краю», хоч і з обов’язковим уточненням – «Всесоюзна кочегарка». Як і Україна – всесоюзна житниця. Якесь специфічне виокремлення Донбасу відчувалося лише серед начальства. Воно
відчувало себе уповноваженим володарем, хазяїном краю. Бо таки
воно сполучення Донбасу з Москвою послідовно і свідомо підтримувало на значно вищому технічному і технологічному рівні, аніж з
Києвом. Звичайно, тому начальству Москва була менталітетно значно ближчою за Київ, але воно не могло ігнорувати формальної територіальної належності Донбасу до Києва.
Тому це «мовчазне змагання» з українського боку було змаганням, «зціпивши зуби». І скрізь, а не лише в Донбасі. З активізацією
зусиль Москви у 60-ті роки на рішучу зміну демографічної ситуації в
Україні це в першу чергу мало суттєво вплинути на співвідношення
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між тими «змагальними етносами» у Донбасі. Скидалося, що ідея,
якою поділився зі мною один говорун, про прагнення «заклопотаних» у владі ту «змагальну лінію» перемістити на старі рубежі Малоросії та Новоросії, мовляв, нехай сидять собі хохли у Малоросії, а
Новоросія має стати переважно російською, таки мала ознаки своєї
реалізації.
Справжню зовнішню «мовчазність» того змагання можна було
зрозуміти, скажімо, на Кубані. «Какое имеет отношение Шевченко
и Украина к Кубани?» – кричав секретар крайкому партії на спроби
вшанування там Шевченка у період начебто всесоюзного відзначення цього ювілею.

(Л.П.: У цьому відношенні цікаві щоденникові спостереження Довженка на Кубані... Там теж «тутейші».)
Справді Кубань адміністративно належить до Російської федерації, і тут треба було змовчати. Проте не хотілося так само мовчки
спостерігати прояви якогось «повзучого» – мовного та культурного – відгородження новоявленими «донецькими владо-патріотами»
Донбасу від України. Намагаючись знайомити донечан з життям українців у Польщі, я і привозив та передплачував декому з них газету
«Наше Слово» та варшавський «Український Календар». Звичайно,
це була ледь помітна дрібниця, але її відповідне начальство помітило.
З приводу моїх відвідин Донбасу слідчий обмежився туманною
і багатозначною фразою, мовляв, усе знає, знає і про те, що я начебто мало не скалічив життя декому в Донецьку, – хоч прізвищ не
назвав, – і лише своєчасне втручання КГБ врятувало їх від цього
скалічення. Виходило, що не КГБ, а я сам калічив життя своє і не
лише своє. Ледве стримався, щоб не спитати у відповідь, а про мої
візити на Кубань теж знає? Я там теж декого пробував інформаційно-національно «скалічити».
Звичайно, слідчий не мав нічого проти належності Донбасу до
України. Не мав нічого проти існування в Донбасі і якихось там українців, але був проти того, щоб крамольні київські настрої пустили
там корені. Наче він не знав, що та нова українська – ніби лише
київська – крамола, має не «київські корені», а якраз головно донецькі: Світличний, Дзюба, Стус... У кожен свій приїзд туди я привозив і якийсь самвидав, але незабаром збагнув, що для Донецька,
принаймні його університету, він і без мене є добре знаним. Могли
хіба що не потрапляти до Донецька лише чисто галицькі видання. Та
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й спроби організувати в Союзі незалежний профспілковий рух хіба
не в Донбасі народилися? Тому таким дивним виглядає оберігання
слідчим за Донбасом якоїсь слави «пролетарської непорочності». Бо
мовчазне змагання в Донбасі не припинялося: одні самовіддано закладали знаменитий Ботанічний сад, створювали науково-дослідні
заклади та Університет, у якому, хто хотів, міг калічити свою душу
українством, інші – рятували ті «душі» від того скалічення українством, намагаючись і далі нарощувати неукраїнську присутність в регіоні, як запоруку зміцнення свого панування там.
Певним відсотком новоприбульці у Донбас на неначальницькому рівні справді могли відчувати себе в першому поколінні якимись
колоністами, але то не могло мати вирішального впливу на формування якогось особливого спільного менталітету для всього Донбасу.
І не певен я, що такий спільний донецький менталітет був. Не знаю,
як там сьогодні, але тоді я не помітив на середньому рівні донечан
того комплексу колонізатора, який проявився у моєму слідчому. Виходить, що той слідчий менталітетно не був споріднений з тим рівнем донечан. А може, він просто обрав собі таку роль у розмовах зі
мною? Бо чому він так схожий на декого з парткому того вугільного
інституту, що його перебазували з Донецька до Києва, і в якому після його реорганізації на комплексний я весною 1960 року розпочав
свою «київську трудову кар’єру» і в якому через пару років відбулося
моє перше офіційне знайомство з КГБ? Адже ці інститутські «стражі революції» були таки малоросами, народженими в Україні, а не
в Сибірах. Вочевидь, це не етнічне і не регіональне явище, бо ще у
Львові, серед своїх однокурсників, зустрічав таких, що готові були
рідного батька зарізати, якщо «згори надійде» чітка команда «фас».
Звичайно, я пам’ятав, як у наче випадкових розмовах з ровесниками під час відряджень до Харкова чи інших міст Лівобережжя
якісь жевжики наче між іншим закидали на апробацію думку про
доцільність для України двох столиць: Київ – для Правобережжя, а
Харків – для Лівобережжя. Мовляв, і за Київської Русі Дніпро ділив
державу надвоє: Правобережжям Київ керував безпосередньо, а Лівобережжям – через Чернігів або Переяслав. Такі розмови припадали на час панування раднаргоспів, але із засудженням хрущовської
децентралізації вони припинилися. Принаймні, я не був свідком подальшого ініціювання таких розмов – типових кагебешних розробок
впливу на громадську думку.
Важко збагнути, чому слідчий постійно торкався свого Донбасу, бо донецька тема була таки надмірною. І сьогодні не можу собі
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сказати, чому я тоді вперто обмежувався лише одною-двома фразами, уникаючи дискусії. Я якось відчужено фіксував, що у слідчого
завжди чомусь виходило, що Донбас, якщо і Україна, – як сама Україна невід’ємна частина Союзу, – то це якась особлива, правильна Україна. До правильної ще завжди зараховував і Харків, мабуть,
як правильну столицю Радянської України. А переконаність, що й
решту України буде згодом приведено до стану правильної, просто
випромінювалася з нього. Невже він думав, що я почну з ним обговорювати свої донецькі враження від візитів на Донеччину? А я не
реагував. Відчуваю, що вже втомив читача тою «донецькою темою»,
бо, може, для слідчого це була лише добре відпрацьована «піч, від
якої зручно було йому починати свій танець», зручна тема для «затравки розмови». Але хіба цю «донецьку тему» не заштовхують нам у
вуха та очі й сьогодні представники нового покоління того совкового
племені?
До поетів мій слідчий – на відміну від інших слідчих, що у моїй
присутності з цього приводу висловлювалися – ставився з якоюсь
незбагненною дистанційністю, байдужістю. Байдужістю «простого
рабочего парня». Але тональність злагіднювалася при деяких прізвищах. Це були поети з номенклатурних сімей, а вони теж були не
проти засвітитися на велелюдних тоді «крамольних» самодіяльних
вечорах поезії. До тих прізвищ він ставав наче кавалер з нормальними манерами, готовий дамі служити вірою і правдою. Мабуть, у
надії, що заслужить ласки потрапити колись до тої номенклатури.
Хоч, може, ним рухало ще щось, окрім чисто імперського, чого мені
не збагнути. Світличному він видався аж надто агресивним у допитах. Найагресивнішим з усіх. Зі мною він реалізовував іншу модель
поведінки. Часто зумисно демонстрував її передо мною як вимушену, наче лише з послідовної волі начальства. Тоді хотів здаватися
мені майже формальним виконувачем доручення начальства, періодично вставляючи фразу, що якщо дуже погано виконає доручене
завдання, то має запасну, робітничу професію. Хоч лукавство тих
фраз було очевидним.
На запитання, кому потрібна ця обтяжлива для нас обох процедура допитів, адже все давно наперед вирішено, бо технологія прийняття рішень залишилася старою, – осучасненими трійками, – відповів, що тепер не той час, що треба дотримуватися процесуального
кодексу. За Києвом закріплено ретельне відстеження ситуації в усіх
деталях. А остаточне рішення не за Києвом, а за Москвою. Навіть
копії протоколів усіх допитів Київ регулярно мусить надсилати у

90

Рефлексії ідентичності
московський Центр. Саме там, на відповідних державних терезах
все ретельно зважується і приймається остаточне рішення. Навряд
чи міг би викрутитися з тими своїми «державними терезами», які
так «ретельно зважують» і переважують геть усе, що отримає його
слідство, якщо б я сказав йому, що знав, який матиму термін ще до
арешту, ще у серпні-вересні 1971 року.
Коли від того часу минуло майже тридцять п’ять років, а
прагнеться відтворити головні сцени майже восьмимісячного самопредставлення слідчого перед «особливо небезпечним державним»
злочинцем Антонюком, то важко бути не фрагментарним. Дуже
смішний, принаймні щодо мене, має вигляд сьогодні цей грізний
термін – «особливо небезпечний державний злочинець». Бо держава як така ніколи не була об’єктом моїх конкретних зацікавлень,
інакше я обрав би якусь державну кар’єру, а не невдячну роль розповсюджувача інформації та періодичного збурювача нею сонної непритомності «багна гнилого між країн Європи», – як сказав колись
поет. Чи, як часто казав один російський симпатик з парткому нашого інституту: – «Марне кидання камінцем у стояче болото».
До того і після того доводилося мені чути самопризнання того
чи того, що вирішив піти служити у КГБ. Але слідчий на самопредставленні говорив про це якимсь особливим, мало не дитячо гордим
голосом, із великою приємністю згадував, як до нього, простого молодого робітника, прямо за робітничим верстатом, підійшли і запропонували працювати в органах! З радістю погодився. Послали
вчитися до Київського університету. Похвалився, що його курсова
робота була про Ніцше. Пробував щось сказати про філософа, але
мало це дуже блеклий вигляд, вабила його Надлюдина і циклічність
розвитку.

(Л.П.: Дійсно, для чого були ці самопризнання? Мій перший Федосенко
гордо натякав на якісь важливі складні доручення… В мене не було враження, що це засіб щось із мене витягти. Це самовиправдання перед
нами?..)
Казав, що після закінчення університету та паралельних інтенсивних практик в органах працює у штаті республіканського КГБ.
Сьогодні під безпосереднім керівництвом дуже сильної людини –
Пархоменка, у його колишньому кабінеті. Від мого запитання про
Федорчука, тодішнього голову КГБ, наче зніяковів, сказав лише, що
він новий у Києві, але ретельно працює над усіма вилученими доку-
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ментами і саме він, як москвич, розтлумачив їм слово «Маросейка»
в одному вилученому при обшукові документі.

(Л.П.: «Москва. Маросейка» Шереха/Шевельова(«Не для дітей»)? Люблю цю статтю, як майже все у нього).
Звичайно, прізвище Пархоменка я знав ще до арешту із суспільного резонансу на безпрецедентне скасування ним законного звільнення з ув’язнення Святослава Караванського лише за те, що той,
поновлений у громадянських правах, став докучати високому начальству своїми скаргами з приводу ганебного статусу української
мови в Україні.
Якось на черговій «ранковій розминці» той мій «донецькизорієнтований» слідчий зненацька тицяє мені в обличчя «вєщдок» –
розв’язаний згорток, що містив із десяток використаних куль та гільз,
забраних у когось з мешканців Биківні. Каже, що це результат їхнього дослідження, яке вони змушені були провести після публікації в
«Українському Віснику» інформації про масові поховання там жертв
сталінських репресій. Каже, що Комітет держбезпеки ретельно перевірив усі наявні «вєщдоки» і вважає, що то сліди розстрілів німцями
радянських полонених, бо саме там був їхній концтабір. І жодних
підстав приписувати НКВД ці масові поховання немає. Я глянув
на нього з недовірою: «І це – всі результати належно проведених
ретельних досліджень?» – киваю на згорток. «Хіба цього недостатньо?» – каже. Запевняє, що ці вилучені ними у людей «биківнянські
вєщдоки» свідчать про причетність до цих масових розстрілів саме
німців. «Лише оці гільзи? А була ексгумація?» Ні, не було потреби,
виявляється. Далі, пом’явшись, згадав, що зустрів там кілька куль
радянського виробництва, але їх зловмисники могли спеціально
підкинути, щоб ці масові розстріли звалити на радянську владу. Я
не виказував, що знаю багато більше про Биківню, а лише мовчки
дивився на свого слідчого, що був «в ударі»: «Очорнити радянську
владу нікому не вдасться!» – каже. І додає з погрозою в голосі, що
велику помилку зробив «Український Вісник», опублікувавши цей
свій матеріал про Биківню. Виходило навіть, що саме через цей матеріал і було порушено цю кримінальну справу про «Український
Вісник», як і мій арешт у цій справі (так напочатку справді мало
виглядати, але коли з’ясувалося, що серед арештованих у тій справі
є зовсім незнайомі між собою люди, вирішили групову справу «Українського Вісника» розділити на персональні – принаймні, так це
згодом коментував мій слідчий, коли змінював номер моєї справи).
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Під час таких багатогодинних «бесід не для протоколу» кілька
разів заводив він дуже специфічні розмови про нелегку суспільну
функцію КГБ, змальовуючи її як дуже гуманну та важку. Мовляв,
саме завдяки їхнім зусиллям за допомогою так званих «шарашок»
уникли колись розстрілу дуже і дуже багато талановитих людей.
Якщо б і не розстріляли когось з них, то все одно вони б тоді спилися й померли бездарно та марно, а так стали сьогодні академіками,
окрасою радянської науки. Ось недавно, один з тих академіків, мовляв, так і сказав: «Якщо б не ви, то я спився б!»
Влада змушена періодично «прополювати» суспільний спокій
від «молодого і дурного бур’яну», що встигає підрости. І далі каже,
що тепер зовсім не обов’язково для підтримання стабільності та суспільного спокою вдаватися до масових «кровопускань» періоду гострої класової боротьби тридцятих років. Є технології досконаліші.
І суспільство – не те. Ось була серйозна проблема з одним впливовим «інтелігентним очкариком», який дуже небезпечно нарощував
свій суспільний авторитет, а компромату на себе ніяк не давав. От і
було вирішено його повісткою, офіційно, «з шумом», запросити на
розмову до Комітету держбезпеки. Прийшов абсолютно спокійним.
Посадили його одного в кімнаті і просили почитати тим часом газети, що були на столі. Поки прийде той, що має з ним говорити.
Має надійти ось-ось. Минала година, друга, але ніхто не приходив.
Запрошений захвилювався, виглядав за двері і нагадував про себе,
що він уже довго чекає. Але його дуже лагідним, м’яким тоном перепрошували і просили ще почекати, бо той знову ось-ось має вже
звільнитися від виконання дуже відповідального і термінового завдання. І це сидіння за читанням газет протривало весь день. Нарешті заходить той, що його заводив до кабінету, просить вибачення за
те, що начальник так і не міг звільнитися і прийти на розмову. Після
цього вручає підписану кимось перепустку і проводить до виходу.
Постійно вибачаючись за непорозуміння.
Запрошений «інтелігентний очкарик» здивований. Здивований
незрозумілим фактом запрошення, здивований манерами поводження з ним. Здивований усім. І розповідає про ці свої здивування кожному. І кому напередодні повідомляв про це запрошення на розмову.
І взагалі усім прагнув про це диво розповісти. Реакція слухачів була
шокова – йому ніхто не вірив, що його увесь день протримали лише
за читанням газет, що за увесь день його так ніхто ні про що і не
запитав, не розмовляв навіть. Такого не може бути! Щось він приховує. А якщо приховує факти розмови, якісь запитання, що там були,
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значить завербували. І всі од того вчора ще безперечного авторитета
відвертаються, як від зачумленого.
А посадити будь-кого набагато легше, ніж це вважається, – каже. Знаємо маршрут руху «субчика», до нього в потрібному місці
раптом підходить міліціонер і повідомляє грубо про факт порушення правил руху чи переходу вулиці, хоч цього порушення і не було.
«Субчик» обурюється, нізвідки з’являється постовому міліціонеру
підмога і «субчика» забирають у відділення міліції, де складають акт
про вчинений опір представникам влади і дають якесь покарання.
Він ще більш обурений і протестує. Кожен новий протест «субчика»
лише нарощує покарання і він уже заслужив зону. «А в зоні можемо
утримувати скільки захочемо, бо завжди є можливість намотати додатковий термін». Ось так! В цьому місці я не міг не згадати відомий
анекдот про доброго Ілліча, який там когось також заслужено суворо
покарав, «хоч міг би і полосонути навіть» чи й «в расход пустить».
«Ось ваш і Зиновії Франко знайомий Юлій Шелест не хотів
іти нам назустріч, а обшук нічого не виявив. От і потрапив на Печерську при переході вулиці у «відповідну розробку», після чого замість політичної зони опинився у Казахстані, у побутовій зоні, де
його і підрізали трохи, щоб не був такий розумний».
Викладена слідчим нова технологія їхньої роботи з «очкариками» не була насправді новою. Вона проявлялася задовго до тої розповіді масою «чорних кішок», що пробігали періодично то навколо
того, то навколо іншого «очкарика», а особливо – вже відпрацьованого кандидата на реальний арешт та тривале ув’язнення. Але ефект
«чорних кішок» не був надто тривалим, бо опір владі був уже системний і мав суто моральнісну основу, що передбачало і моральнісне
осмислення відповідних дій влади на їх мінімізацію. Проте знаю випадки, коли наслідків кагебешних розробок так і не вдалося усунути
жертвам для відновлення взаємної довіри. Мабуть, через цілковиту
психологічну несумісність.
Усі розмови слідчого вражали хизуванням. Але особливо – ця.
Не стільки тим, чим він хизується, а тим, що навіть не розуміє, що
дає жахливий психологічний портрет радянського суспільства, яке
досі існує у безправ’ї, у страху, недовірі, підозрі, і тому над ним і
може владарювати всесильне КГБ. І він, слідчий родом з Донбасу, у
цій атмосфері, як риба у воді.
Звичайно, розповідаючи усе це, слідчий пильно стежив за моєю
реакцією.
Далі переходить до інших конкретних «свіжих прикладів».

94

Рефлексії ідентичності
Каже, що недавно був викликаний на розмову відомий мені Роман Корогодський (хоч мови про те, що я його знаю перед тим не
було). До нього у КГБ було кілька формальних запитань. Але він
дозволив собі нечуване: почав категорично вимагати, щоб з ним вели розмову не російською, а виключно українською мовою, в іншому
разі він відмовляється говорити. «Наглая рожа! Наче ми не знаємо,
з ким маємо говорити українською!» І наче гидливо: «Він же єврей!
А вимагає нахабно української мови! Ну, ми йому покажемо, як вимагати! Довго пам’ятатиме!»
Слідчий не вимовив фрази «жидовская морда» чи «жидьониш»,
але ці слова наче висіли в повітрі, яке він потрясав своїм обуренням перед нечуваним єврейським нахабством. Ця ж специфічна
гидливість проглядалася і щодо свого колеги-слідчого Б., єврея, що
привів на звідню до мене під час мого допиту свою підопічну студентку Київського університету з Чехословаччини Коцур, бо я заперечував категорично її свідчення про причетність до передачі через
неї «Українського Вісника» за кордон.
Але, помітивши мою «не таку» реакцію на той «антисемітський
душок» при розповіді про Корогодського, перейшов до «чисто українського матеріалу».
«Ось ваш Василь Стус, який вважає себе поетом, спочатку вперто не хотів відповідати на будь-які наші запитання, взагалі брати
участь у наших слідчих законних діях, постійно обзиваючи нас фашистами. Ну, які ми фашисти?» Поглядає на мою реакцію і веде
далі. «Ми вирішили постановою слідчого відділення відправити
Стуса на медико-психіатричне обстеження. Не в Московський інститут ім. Сербського, хоч могли б і туди, а спочатку до Київської психлікарні імені Павлова. І цього виявилося досить. Там йому
психіатри популярно пояснили, що його чекає у тому випадку, якщо
він і далі відмовлятиметься брати участь у слідчих діях і називатиме
всіх фашистами. Чекає те, що вже собі забезпечив Леонід Плющ:
«вечная койка» та примусове лікування».

(Л.П.: Значить, це було в кінці травня? Стуса я чув, коли його тягли
в Павловку...)
Фразу про перспективу Плюща і «вечної койки» слідчий свідомо
повторив двічі. І каже далі, що «Стус зробив із цього належні висновки і перестав відмовлятися від участі у слідчих діях та називати
нас фашистами».
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Тут я не витримав і сказав, що я ще вчора чув його гучний голос
із сусідньої камери, коли йому не давали дозволу відвідати туалет, і
він таки далі використовував звинувачення у фашизмі. На це слідчий
нічого не відповів, але мене після цього перевели до порожньої тої
камери, де перед тим був Стус, – ніби щоб я засумнівався, що то був
він, а самого Стуса перевели в інший кінець коридора, де я вже не міг
його почути. І більше прізвища Стуса я від слідчого не чув.
Іншого разу, гуманізм своєї служби слідчий ілюстрував розповіддю про причетність до позитивного вирішення проблеми з так
званими «пособниками» по війні. Адже їх мільйони сиділо, а по селах залишилися одні жінки. «Лише по одному Іванківському району
Київщини завдяки нашим зусиллям повернулося додому, у сім’ї, сто
тисяч чоловіків».
Мене здивувало хвацьке приписування саме КГБ, а не, скажімо,
ЦК масового звільнення з ув’язнення у 50-ті роки. Зокрема, самі так
звані «пособники війни» завжди вказували як фактор свого звільнення не гуманне КГБ, а те, що це наслідок укладення мирного договору з Аденауером про припинення стану війни. Тому я не бачив
жодного резону ставити під сумнів оголошену слідчим величину у
сто тисяч повернутих з одного лише району, хоч вважав і вважаю її
неймовірною, навіть враховуючи дуже специфічну політичну заангажованість його статистики, – це зовсім не узгоджується із загальною кількістю населення навіть у дуже щільно залюдненому районі.
Проте цю надмірну заокругленість цифр, що мали б свідчити про
КГБ з доброго боку, я не ставлю і сьогодні йому у вину. Хоч міг би,
звичайно, бодай реплікою зауважити, що для того, щоб була потреба
для цього гуманного звільнення з ув’язнення чоловіків, треба було
їх комусь спочатку масово негуманно посадити та промучити кілька
років практично за те, що залишилися не без вини тої держави на
окупованій території. Але подумав, чого тільки не ляпнеш «з добрими намірами» при таких вибільних розмовах про своє «добре відомство» та про всю дуже народолюбну радянську владу.
Певен, що слідчий не міг не усвідомлювати справжнього характеру та масштабів тої гуманітарної «епохально-історичної» діяльності передового загону всесвітнього пролетаріату. Але лукавив. Лукавив і в такій дрібничці, як згадане «повернення додому» чоловічого населення. Воно робилося не з причин притаманної доброти та
гуманності КГБ, а з економічного примусу, бо просто нікому було
будувати начальству «щасливе майбутнє». Слідчий ще міг додати
такий забутий аргумент, як від їхнього доброго серця велася бо-
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ротьба з дитячою безпритульністю, наприклад, бо це досі фігурує як
«позитив ЧК».
Вочевидь, ці розмови слідчого були лише м’яким вступом до
чогось важливішого. Бо інакше не збагнути, чому слідчому спало на
думку через кілька днів таких «довірчо-безпротокольних розмов»,
розповідаючи з азартом про свою боротьбу зі шпигунами, казно
крадами, контрабандою та фальшивомонетниками, регулярно класти на стіл передо мною антибандерівські брошурки, попри те, що
я так само мовчки кожен раз відсовував їх від себе. Вочевидь, йому
йшлося про якесь додаткове з’ясування мого ставлення до українського Руху Опору.
До речі, такі ж антибандерівські брошури підсовував тоді і моїй
дружині сам Пархоменко під час відповідних щодо неї «профілактичних» – теж формально безпротокольних – дій, які проводив у
спеціальній кімнаті готелю «Театральний».
Колись давно, у перші повоєнні роки, мені доводилося бути
свідком своєрідного розігрування «антибандерівської сценки» наче
якимсь «представником з народу» на базарі. Навіть пізніше іноді
можна було почути від якоїсь екзальтованої жінки звинувачення
в «бандерівстві», кинуте як образу. Але ніколи мені не доводилося
зіштовхуватися з тою темою на міжособистісному рівні у спокійному
спілкуванні. Ця тема, звичайно, десь висіла в суспільній атмосфері,
але у міжособистісному вимірі між інтелігенцією давно не практикувалася. Тому зацикленість на антибандерівській темі у сімдесяті
роки у Києві важко було не сприймати як клініку.

(Л.П.: На жаль, мені довелося мати з цим справу в 91 р., в Одесі, коли
я з Рухів. конгресу заїхав до улюбленої вчительки 5-6 класу, що колись
прищепила мені любов до української граматики й поезії. Почувши
слово «Рух», оскаженіла й почала торочити про бандитів-бандер…
Перейшла на росмову… Я їй про суть нашого з’їзду, й досвід з особистих стосунків в діаспорі… Тяжко було… До речі, молдаванка…)
Але тут ці потоки примітивної ненависті та невігластва через ці
брошурки владно відверто і цинічно пробують збурювати в душах
людей, що опинилися у вкрай скрутній психологічній ситуації, самі
працівники КГБ. Як на піддослідних кріликах.
Спочатку намагався це пояснювати певною, мені незбагненною,
потребою в якомусь суто психологічному тесті, скажімо, для майбутнього судді, що мало б йти поза формальним протоколом. І для

97

Рефлексії ідентичності
цього тесту обиралися саме антибандерівські брошури. Але це – абсурдне пояснення, бо не дебіли ж і судді.
Стоп! Стоп! Справді, апріорі – не дебіли. Але преса, наче інформуючи про той чи той черговий судовий політичний процес, хіба не
намагалася періодично засвічувати саме цю антибандерівську тему,
ну, наче своєрідну додаткову свіжу ілюстрацію до тих пропагандивних антибандерівських брошур? То виходило, що це свідома ставка радянської влади на дебілізм, з потреби й надалі підтримувати
той дебілізм у суспільній свідомості. На цьому базується СОВОК.
Блискавкою промайнула повна аналогія цих брошурок з брошурками на тему антисемітизму, що так само злочинно спекулювали на
недосконалості людської психіки, на тих її глибинних архетипах, що
прагнули простоти та цілковитої однозначності. Нехай і вигаданих.
Однаковими були і методи поширення та використання тих інструментів дебілізму: достатньо порівняти моделі побудови фейлетонів з
антиєврейським, антибандерівським, антизахідним «душком». Тому
з непорушним спокоєм і спостерігав собі за тими спробами тестувати мене на чутливість до суспільного дебілізму.
Не міг не згадати, як не раз і не два вже пробували тестувати
мене на антисемітський дебілізм мої неждані нові київські чи й московські знайомі, наче ненав’язливо пропонуючи прочитати ту чи ту
«дуже цікаву» самвидавну, але чітко антисемітськи скеровану статтю. Іноді такими добровільними агітаторами антисемітизму були і
не повні примітиви. Навіть ніяковіли, пропонуючи прочитати. Але
й можлива тінь ніяковості на обличчі такого добровольця від того,
що ти не клюнув, нічого не повинна пом’якшувати, бо має бути розуміння, що маєш справу таки з моральним виродженням, нехай і не
повного ідіота. Тому й маєш шануватися і не виявляти щодо нього,
«неідіота», найменшої поступливості.
З того часу минуло ціле покоління, але не переводяться нові
добровольці на тиражування та поширення розмаїтих брошурок задля інфікування дебілізмом нових поколінь і утримання нашої суспільної свідомості у старому дебільному стані напівдикунів навіть у
ХХІ столітті. Сьогодні це дебілізм на анти-НАТО, на тому ж таки
антисемітизмі, антикатолицизмі, антипротестантизмі, на потребі
узаконення в Україні лише православ’я Московського Патріархату,
російської мови як державної тощо.
Але повернуся до часу слідства. Мої вперті відсовування брошур
слідчий врешті не витримує і питає, чому я не хочу бодай заглянути
всередину якоїсь із цих брошур. «А кого може зацікавити такий при-
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мітивізм?» – кажу. Він несподівано погоджується з думкою про примітивізм і каже, що все насправді було дуже серйозним, бо ще у 60-і
роки М.М. Кольчик неподалік Дубна арештовував велику криївку
УПА, якою керував, здається, якийсь Тарас. Я висловив сумнів, що
це було у 60-ті роки, сказавши, що ймовірно він має на увазі 50-ті,
ще до арешту останнього командувача УПА Василя Кука. Я знав,
що Кук мій земляк, що його сестра із сім’єю жила на Харківщині,
а його самого арештували аж чи не на Дніпропетровщині. Мені про
це розповідали в інституті історії, де я часто бував. Але слідчий повторив, що це було у 60-ті, і це можна підтвердити у самого майора
Кольчика, коли він знову зайде на мій допит.

(Л.П.: Кольчик? Найбільш талановитий розкладач душ… Типу дореволюційного Судейкіна… Мрію про інтерв’ю… Що Ви думаєте про Кука?
Мої друзі, що були близькі до ген. Шухевича, вважають його просто
агентом. Те саме казав мені Шумук. І всі переживають, що його допустили представляти УПА.
Я збирав колись матеріали про Кольчика. Рая Мороз казала: «Він – напівгрек, як і я. Вони найпідліші!» Знову на границі… За Сепіром-Уорфом, або найкраще зберігаються (консервація), або деградація. Шевельов писав про те, що саме вихідці з метрополії стають лідерами національно-визвольного. руху. Може, тому, що знають ворога зсередини
і перебороли своє роздвоєння…
Ніяк не збагну, для чого він давав такі речі, як протокол щодо Шептицького? Щоб викликати на щирі розмови по душам? Так працював
Кольчик. Так витягли щирі покази у Л. С, повторюючи те, що я казав
їй колись про «чесність з собою», «нам нема чого ховати… Ми не брешемо». Навіть передали «записку» про це від мене й Глузмана… Й Ви
про це, здається, пишете.)
Наступного разу слідчий кладе передо мною не чергову серію
«ідеологічно правильних» брошур, а ксерокопії якихось протоколів
допиту і каже, що вони не увійшли до відомого зібрання документів
про Нюрнберзький процес. Я поглянув краєм ока: бачу, що правда, і
взявся уважно читати. Було там їх небагато. Але траплялися таки цікаві: зокрема ті, що офіційно повністю не були надруковані, а з відчутними і важливими для адекватного розуміння тексту купюрами.
Був цікавий уривок з протоколу допиту одного з чільників німецької
контрозвідки про Шептицького, зокрема того місця, де недвозначно
зафіксовано різко негативне ставлення Шептицького до німецьких
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окупаційних властей та про те, як брутально владика, сидячи у візку,
виставляв його самого як непроханого гостя з митрополичих покоїв.
«О, такі серйозні документи я готовий читати й читати», – сказав я,
не приховуючи свого задоволення, вказуючи на жахливі розбіжності з
офіційними (примітивно пропагандними) трактуваннями тих подій,
і радості, що мені вдалося пересвідчитися на документах у тому, що
я знав і відчував давно інтуїтивно. І відчував, і чув на власні вуха навіть від декого з відставних кагебістів. Увесь час читання я відчував
на собі пильний погляд слідчого, але це не сковувало мене.
Час від часу до кабінету слідчого забігав згадуваний уже начальник слідчого відділення Пархоменко, все кидаючи в мій бік грізні
погляди та одні й ті самі звинувачення, що водив я їх за ніс стільки
років, – мабуть, маючи на увазі те, що я міг потрапити до них ще під
час арештів 1965 року, – пересипаючи свої тиради такими ж частими
повторами закодованих у малоросах сентенцій: «Покірну голову меч
не січе» та «Покірне теля двох маток ссе», натякаючи, що мені слід
якнайшвидше щиро у всьому покаятися і піти на явку з повинною,
як це зробила Зіновія Франко. Слідчий папір для цього дасть.
Точнісінько в дусі того анекдоту, що його дуже любив всіляко
обігрувати слідчий, на манер популярних обігрувань із «12 стульев».
Сидять у камері арештовані та обмінюються розповідями про причину арешту. Один – за такий злочин, інший – за сякий. «А ти за
що?» – питають новоприбулого. «За лінощі!» – відповідає той. «Як
за лінощі? Так не буває». «Буває! Дружив я з товаришем своїм ще з
дитинства, разом школу закінчили, разом одружилися, разом працювали, жили поруч. Йдемо вчора разом з роботи і друг розповідає
мені політичного анекдота, який мені одразу дуже не сподобався.
Увесь вечір я згадував про той анекдот і думав, що конче треба донести, куди слід. Але після вечері дуже розморило мене і я ліниво
вирішив, що зроблю це одразу зранку. Але зранку до мене вже прийшли і забрали. Друг доніс. А я полінувався. Ось через свої лінощі я
тут. А друг – на волі».
Слідчий упивався цим анекдотом. «Тебе топлять твої ж товариші, все звалюючи на тебе, а ти не хочеш жодного кривого слова
про них сказати», – емоційно-співчутливо каже слідчий. «Що ж,
буду офірним козлом, якщо мені така роль випадає», – відповідаю.
«Це не така вже погана роль, якщо справа вимушеного самвидавного
поширення інформації гідна того. А з ваших розповідей видно, що
гідна». «Ви безпричинно арештували таких, які народжуються один
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раз на століття, – кажу, – і це матиме дуже важкі наслідки для всього суспільства, але що КГБ до того?»
Забираючи через якусь годину від мене ксерокопії, слідчий піднесено-переможно каже, що «документів, що не мають права на друк
сьогодні, у нас багато, – і про цей період, і про інші», і обіцяє наступного разу принести ще. Він вирішив, що «розговорив» мене, побачивши моє емоційне ставлення до документів та його розповідей
про здорове пролетарське донецьке походження.

(Л.П.: Ви пишете про організацію без організації, як влучну формулу КГБ.
Мені здається, що вона вироблялася стихійно, в науково-технічних
колах. Для самвидаву вживали – інформаційна сітка, самоорганізація,
тобто кібернетична термінологія. З філософії – персоналістична сітка. Я-персона обмінююся з іншою тою інформацією, що нас цікавить.
Так встановлювалася й цензура. Я не буду ризикувати передр. та передавати те, що вважаю поганим… Таку сітку неможливо знищити,
бо вирвавши шматок, залишаться інші. В добу інформац. революції це
неминуче. «Молекулярна революція» НТС – під нашим впливом.)
Ніякого наступного разу, звичайно, не було, бо, мабуть, було
отримано вичерпну відповідь на потрібний психологічний тест. Та й
своєму камерному стукачеві я щедро описував свій інформаційний
багаж ще дитячого досвіду, коли як студент залізничного технікуму
проходив практику на залізничних станціях під Львовом та у Львові
і спостерігав, як вивозили загратованими товарними вагонами українських жінок з малими дітьми у Сибір. Незабутні враження. Схожі
враження були з Холма під німцями, коли з такою ж російською
лайкою і з такою ж ненавистю, але під наглядом німецького офіцера,
власовці гнали єврейських жінок з дітьми до залізничних вагонів (я
не міг не помітити у своєму слідчому антисемітського душка, як і
того, що мій стукач замовляє у бібліотеці ізолятора саме ті книжки,
які мені підсовував слідчий, намагаючись їхній зміст обговорювати
зі мною). Єдина різниця полягала в тому, що у Холмі російську лайку конвою чув серед білого дня, а тут – потемки, вночі.
Скориставшись атмосферою «безпротокольності» та ситуативно
зручною темою, розповідаю у цьому зв’язку про одного із нащадків
тих, що воювали на німецькому боці, який торік приїжджав попрацювати в київських архівах над темою про декабристів і на запитання про причини доброго володіння російською мовою, – «Вы
русский?» – чомусь дуже різко з викликом відповів: «Да, русский,
но не советский!» І розповів, що у Канаді росіяни задля збереження
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слов’янської ідентичності відвідують культурні заклади тамтешніх
українців, які зуміли добре самоорганізуватися. Таке категоричне
відхрещування від «совєтськості», тим більше, що його ніхто у лоно тої «совєтськості» не затягує, не могло не вражати. Я цю полярність собі пояснював тим, що той росіянин на еміграції отримав
відповідний демократичний імпринтинг, тому і не хоче будь-якої
ідентифікації з совєтськістю, як новою імперськістю. Бо зводити
до класового антагонізму було б надто пласко. Мій слідчий негайно прореагував так, як мав реагувати нормальний, незашорений
ідеологічно, росіянин: головне, що той «не советський» залишився
таки росіянином. Але чому таке право фактично заперечується за
українцями? Для великодержавника будь-яке вираження російської
національної самоідентичності є природним та повноправним, а вираження української – антидержавним, неприродним, злочинним.
Тобто – «українським буржуазним націоналізмом».
У ту мить я нічого не сказав у вілповідь, але згодом, скориставшись зручним поворотом розмови, у присутності першого адвоката
(при оформленні передачі моєї завершеної справи до суду), дуже емоційно кинув в обличчя слідчому, що він – негідник! Як негідник і
його начальник Пархоменко, як негідники всі інші їх поплічники!
Звичайно, це морально не пробило твердошкурості чекістів, але
спричинило відмову адвоката (жінки) мене захищати в суді і дружині довелося шукати іншого адвоката.
Уже під час додаткового у зоні ув’язнення на три роки до Володимирської тюрми стаю свідком нової подачі «людського обличчя
КГБ». Здається, це було 1977 року. До тюрми прибув спецпосланець
від самого Андропова на «довірчі розмови» з дисидентами. Звичайно, з кожним поодинці. Мало хто пішов на ті розмови. А хто пішов, то був розчарований рівнем «діалогу». Молодий офіцер КГБ
продемонстрував повну інтелектуальну неміч у спробах побудувати
хоч якусь непримітивну розмову. Показував фотографії своєї красивої дружини та дітей, намагаючись через можливий щем у серці зека зруйнувати психологічний бар’єр. Не вдалося. Єдине, що
запам’яталося, із його сутнісних запитань було про ставлення дисидентів до можливості запровадження в країні «победившего» та
«развитого и реального» соціалізму елементів капіталізму. Дивно,
що тодішнім поворотом політики китайських комуністів у цьому
напрямі КГБ вирішило тестувати навіть дисидентів.
Проте повернуся до слідства, точніше – до «непротокольованих
бесід». Це було по кількох місяцях по арешті. Слідчий, показавши
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надіслану з інституту позитивну характеристику на мене, підписану директором, парторгом та головою місцевкому, зазначає, що аж
такої блискучої характеристики ні на кого не присилали. Ще блискучішою за цю є лише характеристика на того ж Антонюка, яку
надіслала Львівська політехніка. Після цього стандартні фрази про
змарновані мною можливості кар’єри і формули співчуття з надією,
що не все ще втрачено і, можливо, справа закінчиться відсидженим
терміном слідства.
Тоді питає, а хто міг написати практично протилежну цій характеристику, що теж надійшла до них майже одночасно з офіційною,
але зроблену у вигляді анонімки на директора інституту Скляра та
мене, Антонюка, якому нібито Скляр постійно протегував у його
антирадянській діяльності? Чого там тільки не було: майже все, що
відбувалося в Києві впродовж кількох років і мало явний, на думку
автора анонімки, антирадянський характер, вкючно з різними хоровими групами, вечорами поезії та туристичними поїздками по історичних місцях України, історичним лекторієм, поширенням самвидаву. «А чому питаєте про автора цієї анонімки на мене у мене?». –
«Ну, ми хотіли б дещо уточнити в нього щодо окремих конкретних
фактів, бо за нашими даними, не до всього наведеного причетний
Антонюк, і в чому ще полягала протекція директора, окрім того, що
він підписував завдання і документи на відрядження».
Вочевидь, анонімку писав той, хто працював в інституті. За характером моєї роботи в інституті (деякий час був секретарем вченої
ради), коли через мене проходило багато текстів, протоколював майже стенографічно виступи на вченій раді, я міг мати якийсь здогад
щодо можливого автора анонімки, зіставляючи подумки характерні
особливості формулювання думки та побудови фраз. У мене подумки справді з’явилися можливі кандидати на авторство анонімки,
написаної зміненим почерком, проте я не схотів переводити можливого автора із таємних, неформальних доброзичливців КГБ у формалізований статус, точніше – не хотів своєї причетності до того.
В анонімці я побачив, у першу чергу, засіб порахуватися за щось
із директором когось з його найближчого оточення, що знав про
мої з ним чисто людські взаємини ще із Львівського політехнічного
інституту. Кількість таких прізвищ за моєю підозрою була невелика, і ретельніший аналіз, здається, безпомильно виводив на автора
анонімки. Згадав подумки кілька епізодів, коли одразу по візитах
«пижиків» до нашого інституту директор викликав мене до себе в
кабінет і схвильовано та категорично пропонував піти з інституту,
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бо він, мовляв, уже втомився від тих візитів та різних страшних натяків про ворожу діяльність Антонюка.
Відповідав я на ці вимоги завжди категорично, що сам звільнятися не буду, а якщо він має за що, то нехай сам звільняє. Каже, що
не має за що. І пропонує вступити до партії, це може зняти проблему.
Такі розмови про членство в партії через якийсь час після чергового
візиту «пижиків» знову повторювалися. Я кожного разу відмовлявся,
бо довелося б кривити душею. Кажу, що готовий відповідати за всі
свої дії, і вважаю це нормальним ставленням до життя. І маю право
сподіватися на таке ж ставлення з боку інших. І пощо тут якісь накручування страхіть? Якщо моя громадська поведінка якусь шкоду
комусь може вчинити, то лише мені самому та опосередковано рідним. У парткомі я мав кількох наче однодумців у цьому питанні, і
коли «вопрос Антонюка» потрапляв і на їхнє обговорення, то все
«спускалося на гальмах» через відсутність конкретних звинувачень
на мою адресу з боку «дядь у пижиках», а вечори поезії чи якісь тури
історичними місцями України я проводив завжди згідно з наперед
зазначеними позиціями у планах заходів місцевкому, комітету комсомолу, парткому чи, лише мною зініційованого, спеціально створеного громадського комітету на відзначення в рамках інституту загальнодержавних заходів, скажімо, щодо відзначення якихось роковин.
Я знав, хто за мною дуже пильно стежив, сподіваючись на помилку, водночас підтримуючи зовні дружні взаємини. Я відчував його
присутність і в анонімці за характером висловлювання думки. Але
все одно вважав неможливим засвітити його для КГБ. Більше того,
певен, що КГБ не йшлося про точне з’ясування авторства анонімки,
що відчувалося із самого характеру тої розмови. Відбувався звичний
робочий процес підготовки ними матеріалів для чергового розгляду
персональної справи Скляра на ЦК, де його вже не раз за останні
роки з мого приводу розглядали. Просто колись це було для нижчих
трохи рівнів. Цього разу, як мені згодом стало відомо, Скляра таки
зняли на найвищому рівні ЦК, – бо він був членом бюро райкому
та міському партії, – із записом у партійну картку заборони займати керівні посади. Уявляю, який це був удар. Удар по ньому через
мене не в останню чергу. Хоч не міг виключити й того, що якщо до
мене доходила інформація від його друзів про те, що він читає самвидав, – я навіть здогадувався, хто його ним забезпечує, – то така
інформація могла не бути таємницею і для КГБ. Звичайно, я свідомо
ніколи теми самвидаву у розмовах зі Скляром не торкався, хоч тоді
самвидав не читав хіба що дуже лінивий. І певен, що самвидав йому

104

Рефлексії ідентичності
ніхто і не ставив у вину на ЦК. Але все одно я відчував якусь вину
хоча б у тому, що таки не звільнився з інституту тоді, коли «пижики»
таке від директора щодо мене наполегливо вимагали.
Тому й сподіватися мені на збереження до мене доброго ставлення Скляра після такого по ньому нищівного рикошетного удару
підстав не було. Проте якось по поверненні із заслання до Києва
стою у черзі за отриманням чергового якогось тому у магазині передплатних видань і несподіваний удар у живіт – дружній, панібратський. Дивлюся, а це усміхається своєю чарівною, доброю посмішкою
Скляр. Вочевидь, він теж усе вирахував і зрозумів. Як справді добра
і чесна людина. Для мене це був справжній бальзам на душу. Один
із небагатьох позитивних спогадів про цей період.

***
Якось один високий чиновник із Москви, з тамтешнього міні
стерства освіти під час відвідин у п’ятдесятих роках Львіського
політехнічного інституту, вражений унікальним картинним оздобленням актової зали, доволі оригінально висловився щодо високого
рівня підготовки тамтешніх інженерів: «Я понимаю, – это заслуга
Матейко». Це – так, але лише частково так, бо не слід ігнорувати
комплексу традицій, а картини Матейка – оздоблення та естетичне закріплення тих традицій, закладених ще в австрійський період
Львова. Традиції закладаються, можуть нарощуватися, а можуть за
певних обставин і руйнуватися. Через безголов’я.
У міжвоєнний польський період студентами Політехніки були
переважно поляки, не лише тому, що поляки складали половину населення Львова, але й тому, що політика тодішньої польської влади
полягала у створенні максимально можливих перешкод українцям у
вступі на навчання, саме тому з викладацького складу, що був там
за австрійців, було усунуто всіх українців. Певна річ, як виняток
у студенти потрапляли й місцеві українці. Але справді, нечастий
виняток.
З від’їздом поляків до Польщі студентський контингент кардинально змінився. Зросла загальна чисельність студентів. Кількість
українців серед них теж зросла, але спочатку навіть не стільки коштом довколишньої Галичини, як інших суміжних областей – Волині,
Поділля і навіть Наддніпрянщини, Кубані та Поволжя. З’явилися серед тих студентів і тодішні, демобілізовані з армії, переможці, спра-
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глі освіти і мирної дії. Пройшовши школу вдячного спілкування із
східняками у Холмі, я до них ставився з симпатією, і звичайно, без
якихось особливих претензій щодо виявів сили їхнього українства.
Проте не забути мені шоку від несподіваної зустрічі серед викладачів і водночас учасників знаменитого симфонічного оркестру Політехніки відомого мені з довоєнної західно-української енциклопедії
Миколи Ілліча Шрага. У пам’яті виринула відома кожному свідомому
українцю Чернігівська Громада із знаменитим Іллею Шрагом, його
батьком, зукраїнщеним німцем, Центральна Рада. І Микола Шраг,
як товариш міністра. Емігрував разом із Грушевським та його інститутом до Відня. Повернувся в Україну після повернення Грушев
ського. Де ним згодом «повертала» після того повернення радянська
влада, можна лише здогадуватися. До Львова він переїхав після війни
десь із Росії, із Саратова чи Ростова (у розмовах фігурували обидва
міста, але нічого конкретного з тих згадок витягти було неможливо,
а сам я жодних запитань про його минуле свідомо не ставив). Цей
живий Микола Шраг був наче грім-спонука на справжнє очищення
не лише мене від можливої мимовільної антисхідняцької скверни на
предмет недостатнього вияву їхнього українства.
Я побував у нього вдома, куди привела мене дочка, з якою я
виявився на одному курсі. У загальних розмовах про минуле з незмінним пієтетом висловлювався про Грушевського і з якоюсь наче
захисною гримасою про Петлюру. Воно і не дивно, бо особи, що
асоціювалися з періодом піднесення руху, не можуть в принципі
мати такі ж оцінки, як і особи, що асоціюються з періодом його занепаду. Але всіх, хто був у тому старому опорі чи згодом, у пізніший
час – остаточного розгрому українських мрій – опинився у новому,
називали і називають досі петлюрівцями (як з позитивною, так і негативною прикладкою), а не грушевськівцями чи винниченківцями.
Не здивувала мене і негативна оцінка відомого і дуже популярного в
Києві у 60-ті роки меморандуму, що називався «До хвилі» В. Шахрая та Мазлаха про національний комунізм (про меморандум він
нічого не знає, але дуже негативно сприймає Шахрая і не вірить, що
він міг взагалі щось написати). Якось зронив фразу, що працює над
спогадами. Це було приємно почути, але я не наважився попросити,
щоб дав щось прочитати з тих спогадів.
Але мушу згадати й про те, що дуже неприємно вразила мене його негативна оцінка Празької весни 1968 року та однозначне
емоційне схвалення введення військ Варшавського пакту на її придушення. І вбивчий совковий аргумент: «Не ввели б наші, то ввели
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б німці». Невже в такий спосіб треба було заперечувати наявність в
собі «злочинної» німецької крові?
Ще про один флюїд слідів епохи Центральної Ради.
Це було в Києві, чи не 1965 року. У перукарні біля автовокзалу.
Сівши у крісло до майстра, я попросив зробити звичну мені коротку
стрижку «їжачок». Перукар аж зрадів чомусь. Уважно глянувши на
мене, почав мені розповідати, що таку стрижку він постійно робив
свого часу Володимиру Винниченкові, і що взагалі я дуже схожий собою і манерами на Винниченка. «Що, Ви пам’ятаєте Винниченка?».
«А як же можна забути таку людину? І всі його добре пам’ятають.
І не тільки його». Для мене це був наче грім серед ясного неба. Після
такого несподіваного освідчення в людській пам’яті – як сьогодні
кажуть – «простої людини з народу» (зазначу, що не етнічного українця, а очевидного єврея, який зовсім не соромиться свого єврейства і свого українофільства), що знає історію не за ідеологічними
штампами в підручниках, а з життя, вже не могло бути сумніву, що
Україна таки реалізується нарешті як незалежна. Нехай не в цьому
поколінні, але обов’язково реалізується, якщо й надалі будемо шануватися в усвідомленні того, що маємо свідомо сприяти дозріванню
такого очевидного, що ми таки того варті. Реалізується солідарними
зусиллями всіх хто відчуває свою моральнісну причетність до цього
і потребу в тій Україні, як незалежної інакшості.
Незаперечним для мене є факт щирого українофільства дуже
і дуже багатьох навіть із тих «неукраїнців», які в Україні і не народилися. І не лише тих, що згодом одружилися із свідомими місцевими українками і завдяки тому дуже швидко ліквідували своє
відставання в опануванні історії та культури України й природності
української мови, але й тих, що залишалися російськомовними. Саме спілкуванню з ними я завдячую поступове формування в мені
нового сприймання України. Політично-громадянського, нехай і в
рамках квазі-держави УРСР. Доказом цього для мене є сприймання
мене за східняка багатьма «дуже галицькими» галичанами: їх чомусь
дуже шокували притаманні східнякам фрази, як, наприклад, «всипати борщу», «доста!» тощо, і тому робили мені зауваження, що це не
по-українськи, а я захищався, – тому і був східняком.
Але за східняка, і чомусь саме вчителем української мови, мене
переважно сприймали й у Києві. Навіть Іван Світличний відкрив
для себе мене «як західняка» лише у 35 зоні, хоч зналися ми добре
задовго до того.
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Прихильне ставлення саме етнічних неукраїнців, що якось природно і просто вросли в український ґрунт, до багатьох моїх намагань
підвищити українську національну свідомість серед працівників нашого різнонаціонального суто технічного інституту мені особливо
дороге. І байдуже, чи це стосувалося реалізації низки заходів на відзначення ювілеїв Шевченка, чи вечорів поезії, чи видання специфічної поетичної стінгазети «Крила». На щастя, наш інститут був майже
поруч з інститутом, в якому працював дуже «легкий на підйом» та
приступний і водночас дуже колючий у спілкуванні Євген Сверстюк,
який ці вечори переважно і вів. Кому це було поперек горла, могли
влаштовувати пожежі у підвальному приміщенні нашого інституту,
але у якусь дискусію з ним входити не наважувалися, хоч до них,
присутніх у залі, ведучий і звертався персонально та привселюдно на
весь зал, закликаючи бодай вголос сказати те, що вони йому впівголоса погрозливо сичали, вмостившись владно у першому ряду.
Соромно, але маю згадати про часті тоді поради з боку етнічних
українців «не висовуватися», «не виявляти свого українства». Аргументи чисто ліниво-селюцькі: якщо українці будуть активними, то
КГБ виявить усіх і згодом виловить і знищить. Тому, мовляв, треба
приховувати і зберігати свою українськість для якогось майбутнього.
Ці колишні селюки з інженерною освітою і справді дуже ефективно і переконливо «приховували і зберігали свою українськість», що
неминуче проявилося у їхніх дітях. Через десятиріччя жалілися, що
їхні діти всі зрелися рідної мови. А може, це просто самі батьки так
усіх «перехитрили»? Заради того міфічного шизофренічного майбутнього? В одного з тих, що все своє життя привчав дітей до зречення
від рідної мови, фінал був просто страшний – діти зреклися і його
самого та вигнали «здихати» на село, з якого був родом.
Сусіди на вулиці, – а це майже селянська у Києві, на Деміївці,
Никопільська вулиця, – після мого арешту вмить змінили приязне ставлення, як до колись дуже довкола шанованого мого тестясадівника і пасічника, так і всіх рідних, – на цілком ігнораційне. Коли, попри колишнє ув’язнення, я у 1990 році став депутатом
Київради, дехто із сусідів ніяково намагався мені пояснювати свою
самоізоляцію від нас тим, що КГБ їм сказало, що Антонюка «накрили на гарячому» разом із шпигунською рацією, що не могло не
налякати. Страх цей зміцнювався фактом, наче якоїсь помсти – несподіваною дурною смертю (насправді від невміння поводитися з
електрикою) одного з двох агентів, які заздалегідь влаштувалися
квартирантами у сусідньому будинку для щільнішого стеження за
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Антонюком. Це – все той таки переважно селянсько-селюцький,
український менталітет.
Саме переважно неукраїнці, як уміли, підтримували мене, попереджали та розвіювали загрозливі хмари, що періодично збиралися
наді мною. Ще задовго до згадки мого прізвища тодішнім секретарем
міському партії Ботвином на якійсь партконференції в Академії наук,
хоч наш інститут до системи Академії не належав. Вони, неукраїномовні, попередили, до речі, і про невідворотний арешт ще за півроку
до нього. Знав від них і про спеціально влаштований в адмінкорпусі
сусіднього інституту, який височів над територією нашого інституту, центр управління апаратурою для підслуховування та візуального стеження за нашим крамольним інститутом. Буквально в кімнаті
відпочинку кабінету директора. Це дуже налякало самого директора,
з яким я був добре знайомий, але не паралізувало його совісті.
Згадуючи сьогодні той час, не перестаю дивуватися, як за тодішнього рівня насичення суспільної свідомості імперським менталітетом, усе це могло відбуватися. Але ж відбувалося. Бо це був період відродження національної свідомості і гідності України саме як
політичного тіла, що зачіпав різні верстви населення. Це ще не той
майбутній масовий рух, але це був потрібний перший імпульс.
А серед прихильників імперії було немало (і досі, виявляється,
є!) не лише просто етнічних українців, але й україномовних, навіть
«щирих».
Це була звичайна поведінка. Просто у такій поведінці не лише
мені було комфортніше. Звичайно, усвідомлювалися наслідки такої
поведінки. У розмовах тоді десь час од часу зринав термін «рух опору». Згодом, в ув’язненні дехто у своїх заявах з різного приводу на
ім’я табірної адміністрації чи й високого начальства у Москві подавав
поруч із своїм прізвищем схожі поняття – «учасник руху опору» чи
«репресований за політичну, національну або релігійну діяльність
чи репресований за такими ж мотивами», – але такі заяви незмінно
конфісковувалися як антирадянські. Значно терпиміше начальством
сприймалася формула: «Від такого-то, засудженого за політичними,
національними, релігійними мотивами».
Звичайно, по обидва боки цього суспільного протистояння
сприймалося самозрозумілим, що це був інтелектуальний, моральнісний опір. І тому дуже впертий опір. А високе кагебешне начальство дивувалося, звідки така впертість? Вони підсилюють репресії, але
опір від цього не меншає, а стає завзятішим (про цей феномен упертості розповідав згодом у зоні Юрій Орлов, згадуючи свою розмову
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з начальником слідчого відділу КГБ). Громадськи відверта фіксація
тою чи тою людиною, звичайно, громадянина, свого особистісного
неприйняття офіційних суспільних ціннісних орієнтацій, за якими
стояла безмежна сила влади. Сила фізична, а не моральна. І саме моральнісний характер дозволив народитися в жорстоких тоталітарних
умовах взаємної недовіри та підозр цій ніжній, але всесильній, квітці
звичайної людської солідарності. Без огляду на 5 графу, колишню
чи тодішню світоглядну чи політичну позицію. Солідарності в тому
важкому моральнісному протистоянні вічній, як їй здавалося, владі.
Звичайно, в зоні переважали українці, за ними йшли, сумарною
чисельністю, представники республік Балтії, які попри чітку фіксацію своєї етнічної інакшості уміли так само чітко демонструвати
водночас і свою балтійську солідарність. Проте, не любив і не люблю
розмов та якихось патріотичних натяків з будь-яким протиставлянням за етнічною ознакою на цій підставі на користь україномовних,
а тим більше «щирих». Нормально сприймаю термін «український
фермент» (заголовок з одної англомовної книжки 60-х років про колишню радянську імперію, яку побачив у спецфонді московської
«Ленінки»). Але без протиставляння етнічних українців неукраїнцям в Україні. Добре пам’ятаю знаки і слова поваги декого з конвою,
які народившись в Україні, вибачалися, що не можуть сказати того
всього мені українською мовою, бо не є українцями.
І не маємо права забувати, як колись поводилися люди із своїми
підписами на протестаційних заявах до ЦК: україномовний фізикакадемік після належної з ним «виховної розмови» начальства знімає
свій підпис під груповою заявою, самопринизливо посилаючись на
те, що буцімто підписав на п’яну голову, а відомий російськомовний
авіаконструктор-академік не лише не знімає, а додатково ще фіксує
свою моральну позицію у цьому питанні окремим листом до ЦК. Хочу, щоб мене правильно зрозуміли, не про нав’язування комусь максималістської моральної позиції йдеться, бо це річ суто персональна і
кожен чинить, як може. Лише нагадування про те, що недопустимим
є формулювати якісь критерії суспільної громадської чи персональної поведінки за релігійною, мовною чи етнічною ознакою.

***
Якось, торкаючись теми трансформації етнічної України в громадянську, несподівано почув «дружню репліку», мовляв, усі вияви
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симпатій до України неукраїнців – то все «гра на публіку»: гра нещирих та підступних неукраїнців на добродушно та дитячо довірливу українську публіку. Ну, що за добродушна публіка з мене, і яка
потреба розповідати про те, як їм, зовсім не українцям, у Москві,
при захисті в тамтешньому Держплані поданих проектів розробки
нових нафтових родовищ в Україні чіпляють ярлики «українських
самостійників та сепаратистів»? Вони справді вважали, що, як уміли, гідно відстоювали здоровий глузд, а водночас і Україну перед хижацьким використанням її природних ресурсів. Попри те, що Держ
план прийняв всупереч здоровому для нормальних людей глуздові
проект хижацької розробки, чим практично зруйнував, надмірно
заводнивши, унікальні родовища, моральна позиція цих неукраїномовних не може бути знецінена. Вони казали, що вони не українські
буржуазні націоналісти, що хотіли лише справжньої, справедливої
рівноправності для України. (Думаю, що так само морально мали
б поводитися і свідомі українці, яких доля закинула в неозорі простори поза Україною, – захищаючи гідність тамтешню). Зовсім не
обов’язково перед люди клястися в синівській вірності Україні, достатньо посильно чинити так, щоб до неї ставилися справедливо.
І ці симпатичні мені неукраїномовні спочатку вірили у можливість
реалізувати це. І обурювалися, коли, наприклад, голів колгоспів у
Поліссі, які розпорядилися віддати колгоспникам кожен десятий
врятований ними з води для колгоспу стіжок сіна під час небачених
тоді дощів, засудили за «розкрадання колгоспного майна», в той час,
як безініціативним просто списали як втрати від стихії вартість того
сіна, яке вони залишили гнити у воді. Обурювалися тим, що можна
не помічати того морального провалля, в яке нас вперто скеровують
«московські вожді».
Якщо вже про «симпатію особисту», то сюди можна віднести
такий дивний варіант її, як бажання начальника Політуправління
Пермськими зонами капітана Шарикова (прізвище справжнє) особисто зустрітися зі мною віч-на-віч, коли вирішувалося питання про
відправку мене на додаткове перевиховання на три роки до Володимирської тюрми: «Может быть, я больше твоего антисоветчик, но я
не лезу на рожон, как ты. Неужели нельзя отсидеть спокойно в зоне
свой срок? Зачем это тебе? Ведь тюремное же заключение!»
Розумію, що ця зустріч «із симпатиком» може не випадати також
і з логічного ланцюжка розробок КГБ, що мали місце щодо мене у
ті роки під орудою Афанасова. Навіть деякі факти остереження мене
табірним начальством щодо дружби із сіоністами: «Вони поїдуть,
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а нам з вами залишатися», не випадають з тої схеми. Проте були й
інші остереження, що ніяк не припасуєш до тих розробок КГБ, але
про це іншим разом.
Згадані вище «контакти» з Шариковим чи перед тим з начальником табору Піменовим не мали нічого спільного з «контактамипропозиціями» на засланні 1980 року в Бодайбо чи у Києві ще 1963
року в республіканському КГБ та в міліції 1982 року, вже при підготовці проти мене справи про так зване «тунеядство». Ці дяді у
пижиках «щиро пропонували« мені «спільно з ними боротися проти
ворогів радянської влади та ворогів українського народу». Але всі
добрі «контакти» неминуче закінчувалися модифікаціями сердитої
фрази на відмову від «добра» – «Ну, тогда убирайся в свою вонючую
Польшу!»
Хочу ще раз наголосити, що на моє переконання справжня українська ідентичність від самого свого початку за своєю суттю не
селянська, не етнічна, не релігійна, не чисто мовна, а суто політична – свідома персональна моральна готовність ідентифікуватися з
практичною реалізацією українського проекту. Хоч і не могла вона
із самого початку не спиратися на моральнісно здорові та енергійні
сили українського селянства. Що й дало недоброзичливцям підстави ототожнювати його із виключно етнічним, селянським. Тобто
антицивілізаційним. Саме таким, суто політичним, сприймало український проект навіть табірне начальство, але досі не спроможуться етнічно заклопотані.
Я навіть остовпів, коли почув на повному серйозі від капітана Дойнікова (загонового для політзеків у Володимирській тюрмі),
що появу незалежної України не можна допустити, бо вона матиме
всі підстави претендувати на повернення їй своїх законних земель,
що були колись у межах Литовсько-Руської держави, із Смоленськом
включно. Мовляв, цар Алексей не заперечував проти права Хмельницькому створювати у складі козацької України Чауського полку,
як адміністративної одиниці, що обіймала і більшу частину нинішньої Смоленської області та Брянщини. У цьому прикладі з екскурсу
в політичну історію я відчув відгомін якихось занять, які він мусив
відвідувати для підвищення свого фаху політвихователя політзеків.
Озвучував він і інші політично українські і неукраїнські теми.
Звичайно, я тоді бачив, що серед довколишніх моїх «симпатиків»
(включно з наглядачами з Кубані, які дуже любили слухати нашу
українську мову) існує різне розуміння того «українського проекту»,
але вважав за потрібне все одно максимально берегти моральність
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взаємин, хоч і усвідомлював, що колись, можливо, таки доведеться розійтися з багатьма. Коли потрібним буде чіткіший політичний
вибір, бо поїзд «українського проекту», перефразовуючи Пілсудського, реально прибуде на станцію Незалежності. Але завжди це буде із
збереженням відданості гаслу: «За вашу і нашу свободу!»

***
Не обминути у цих рефлексіях і такого важливого питання, як
ставлення до культурного плюралізму, який заперечити сьогодні
вже неможливо. І хоч він природно має посідати центральне місце
в процесі ідентифікації як особистісної, так і групової, але в Україні досі маємо різне розуміння і ставлення до реально існуючого
в нас культурно-етнічного мозаїчного розмаїття. Безумовно, йдеться про культурний плюралізм суспільства не у формі апартеїду, а
в розумінні плюралістичного громадянського суспільства. Тому це
не може мати жодних моральнісних застережень, хоч і не обминути
тут відомих спекуляцій на тему «боротьба культур». Бо окрім чисто
зовнішнього аспекту протистояння різних культур треба бачити і
нормальний стимул до внутрішнього протистояння різних течій та
напрямків у кожній з тих культур з метою підвищення свого рівня
та розширення конкурентоспроможності. Насправді більше треба
боятися безкультур’я, ніж якоїсь культури.

(Л.П.: Так. На жаль, і російська культура України, і єврейська – більш
провінційна, ніж в Росіїї…
І все ж боротьба є, якось треба її стратегічно розглянути. І хай буде,
аби супротивник був гідний.)
Конче маємо чітко розрізняти при цьому можливі дві моделі –
багатокультурну та міжкультурну. І в жодному разі не допускати
православно-звичних підмін: говорити про одну модель, а мати на
увазі іншу.
Багатокультурна модель таки реалізується політикою за допомогою «боротьби», тобто узаконення владою різних переваг для домінуючої більшості (чи підтримки з якихось міркувань подальшого
панування історично домінуючої меншості) заради забезпечення
знайомих вже нам з минулого «умов співіснування» між, скажімо,
«старшим» та «молодшим», «цивілізованим» та «відсталим». Одним
словом, начебто взаємної боротьби, але, звичайно, нерівної.
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Міжкультурна модель плюралізму націлена на співпрацю та
взаємодію «від початку», вона зорієнтована на визнання і розвиток
таких фундаментальних цінностей, як права людини, її гідність,
свобода, демократія та солідарність. Тому в цьому концептуальному
ряду вона наче тотожна «навчанню плюралізмові», з опануванням
науки співіснування й виховання готовності та здатності «примирювати» різні культури у їхньому внутрішньому розвитку та способові
життя, – тобто справді увласнюючи їх.
Отже, свідомо ідентифікуючи себе з певною моделлю плюралізму, ми тим самим вибираємо і свою позицію щодо моделі взаємодії
культур: переважно конфронтаційну, чи націлену на взаємне пошанування гідності та самоідентичності кожного у справжній солідарності та довірі.
Висловлюючись на боці міжкультурної моделі в Україні, зазначу,
що зводиться вона, по суті, до нового осмислення поняття «інтеграція», оскільки в минулому воно використовувалося переважно для
соромливого прикриття реальної асиміляції. Цивілізована інтеграція є формою співіснування з найвищим рівнем взаєморозуміння й
толерантності між етнічними та культурними групами, а водночас
і з величезним потенціалом для розвитку нової культури. Вона в
принципі відкрита в різні боки за умов консенсусного визнання базових цінностей в якості спільного зобов’язання, серед яких і право
на вільний власний вибір індивідом своєї етнічної чи культурної
самоідентичності, як і конфесійної чи світоглядної зорієнтованості.
У світі це поняття пов’язується не з підпорядкуванням більшості
та відмовою від своєї етнічної самобутності, а з багатомірним поняттям, яке передбачає обов’язкове дотримання системи цінностей,
необхідної для збереження та забезпечення виживання кожної інтеграційної одиниці. В культурному плані результатом інтеграції є
не асиміляція меншості більшістю, а виникнення нової культури,
що органічно охоплює обидві, виходить наче заохочення культурної
мозаїчності.
Саме так, до речі, утворювалася – зрозуміймо це! – і багатовікова і неповторна мозаїка української культури досьогодні. Певен, що
й далі так триватиме. А те, що вона не досягла досі своєї системної
повноти, то це діло набувне. Зокрема, швидкість «набуття повноти»
залежить і від нашого свідомого вибору конкретної моделі подальшого плюралізму в Україні. Але щоб це справді увласнити маємо
остаточно позбутися свого звичного лукавства та підміни понять!
Звичка говорити одне, а мати на увазі зовсім інше.
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(Л.П.: Хто цю повноту буде робити? Неповнота наша?…)
(З.А.: Надія – солідарні зусилля всіх тих в Україні, що «народжуються
раз на століття», але кожен сам по собі не заповнить жодної із наявних окремих неповнот. І з результатів тих солідарних зусиль скористаються всі наші різноетнічні неповноти, якщо працюватимуть
в регістрі творення тої спільної загальнонаціональної повноти).
У нинішніх світових процесах стрижнем динамічної глобальної
системи свідомо обирається зорієнтованість на багатоманітність, а
не одноманітність. Ще недавно світ поділявся на окремі імперськи
інтегровані системи, що сповідували курс на одноманітність. Сьогодні їм прийшов кінець. Світ мусить перетрансформуватися на демократичну, відкриту, толерантну, добровільну та рівноправну інтеграційну систему. І саме це є одним із найважчих випробувань
людства перед майбутнім. Немає сумніву, що і для України це буде
не меншим випробуванням. Наше майбутнє залежатиме від того, як
швидко ми як своєрідна мозаїчна інакшість спроможемося вписатися, належно переосмислюючи свою історію та культуру, у світовий
контекст великих змін у житті людства. Як ми спроектуємо на себе
ті великі ідеї і цінності, які сформували або змінювали хід історії
людства. Якими побачимо себе у цих секулярних та релігійних проявах людського духу бодай у культурі та мистецтві.
Звичайно, можуть бути різні схеми нашої самокорекції у тому
світовому мозаїчному контексті. Але в їх основі сьогодні повинен
лежати принцип, за яким усі досягнення людства складають його
спільне надбання, яке використовується для піднесення кожного
покоління, кожної особистості, відкриваючи велику таємницю зародження та еволюції найважливіших моральних ідей, що так радикально змінили світ.
Розум людини від природи (попри всі зусилля утримувати його в тих чи тих геттоїзованих за певною ознакою рамках) все-таки
відкритий для багатоманітності, мозаїчності різних народів, їх духовних практик та прагнень. І саме на цьому тлі можна легше і глибше зрозуміти розмаїття власних соціальних та культурних ситуацій.
А головне – щезне боязнь того свого розмаїття.
Тоді і стане можливим так потрібний нам культурний синтез,
щоб піднятися на рівень сучасності без втрати ідентичності.
«Мотузками з крові» насправді утримати нікого не можна. Згадаймо про своїх єдинородних братів, які ще недавно, прийнявши за
норму, м’яко кажучи, знижені моральні орієнтири, масово «гуляли
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по всій імперії», несучи в усі її куточки отой феномен імперського
«русскоязичія». Тим самим створюючи відповідний імідж нам, тим,
котрі хотіли зберегти та захистити свою інакшість всупереч усім
«узаконеним владою об’єктивностям» суспільного «злиття в одно» у
реальному тоді морі нівеляції та зниження чи занепаду моральнісних
орієнтирів тодішньої «нової історичної прогресивної спільноти».
Кожен пам’ятає, що збереження своєї етнічної інакшості саме
як категорії «не ковбасної» вимагало від нас навіть дуже значних моральних зусиль. Це мало б переконати кожного, що етнічна (національна) самоідентифікація особистості є процесом внутрішнім, як
совість. Внутрішнім – за будь-яких обставин. Як сприятливих, так і
несприятливих. Отже, може йтися про обставини, якими ми готові
обставити ці внутрішні процеси, бо якийсь «моральнісний поріг» у
цьому таки потрібен. Моральнісний поріг. Без жодного «релігійного», «кровного» чи «5-графного» забарвлення.

(Л.П.: Ковбасна проблема – проблема повноти. Героїчні моральні сили – факт, і був. Але якщо мати на увазі знаменитого шахтаря, то в його словах була своя правда. Наша неповнота зокрема в тому, що існує
протистояння мови й ковбаси. Мовна проблема мусить розв’язуватися.
Разом з ковбасною...)
Признаюся, нераз я подумки у хвилини прикрості визнавав неминучість розбігання в різні боки україномовної та російськомовної
України, коли стикався з дикунством, на яке можна було лише з
розпачу махнути рукою: «Нехай котяться, якщо хочуть, – в Азіопу».
Навіть був згоден зректися не лише своєї причетності до Русі, але
й перейти на латиницю, подарувавши кирилицю старшому братові.
Проте опановував себе думкою про те, що й на мені лежить якась
відповідальність за тих, «які не розуміють, що коять», зручно вмостившись на загривку підлеглого їм з імперського часу «трудового
населення Донбасу». І за тих, які досі дозволяють першим те пансько-паханське сидіння на своєму загривку. Та й не так легко зректися
причетності до «грецької пуповини». Лише з відчаю таке можливе,
коли немає жодних надій на культурно-цивілізаційний поступ твоїх
опонентів.
Не шукаймо «щирого українця», а шукаймо людську гідність у
громадянинові України. Покиньмо усправедливлювати потребу сьогоднішніх етнічних мобілізацій минулим: мова не про минуле, а про
сьогоднішнє, різко відмінне від минулого. За своїми складовими,
принаймні. Незалежне вже сьогоднішнє. І про можливе майбутнє.
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Чи взагалі можливе те самостійне майбутнє сьогодні при етнічній
мобілізації з минулого століття ?
Якщо поглянути на ці дві мобілізації соціуму в Україні у ХІХ та
наприкінці ХХ століття, то не можна не помітити їхньої збіжності
відповідно до політичних реалій. Минула мобілізація відбувалася у
рамках імперії і не могла не набувати лише форм етнічної мобілізації, хоч і захоплювала до української орбіти різні тодішні субетноси в Україні. Сьогоднішня мобілізація всеукраїнського соціуму не
може вже не мати громадянсько-політичного характеру. Насильно
заштовхуючи мобілізації соціуму до етнічної моделі, ми тим самим
сучасний незалежний український соціум трансформуватимемо на
своєрідний новоімперсько-український, а це означатиме, що ми
штучно прищеплюємо цьому соціуму і його історичну хворобу: розпад на складові.
Іноді при обговоренні цієї проблеми виринає такий дивний аргумент на користь етнічної мобілізації (швидше тримання себе у
згуртовано-закоконованому в ширшому соціумі стані: колишнє –
«свій-до-свого-по-своє») як наша інтелектуальна вбогість. Усвідомлення цього – вже добре. Але усвідомлення таке аж ніяк не може
заперечити потребу саме громадянської мобілізації. Навіть навпаки: зміцнює переконання, що це не якась там погана альтернатива
етнічній мобілізації, а єдино можлива моральна модель самозбереження соціуму. Усіх і кожного зокрема. І ця громадянська модель
мобілізації соціуму завдяки її синхронності з інтеграційною морально-інтелектуальною мобілізацією забезпечить найвищий рівень
отих оптимальних умов самореалізації кожного зокрема, і всього соціуму разом. Адже той простір взаємного визнання і поваги творить
нову якість життя індивіда і спільнот, усього соціуму, де іншість
іншого стає шансом взаємозбагачення. Це – відкрита мобілізація.
Без примусу. Це справді солідарна мобілізація. Бо рівень освіти тих,
хто називає себе українцем чи росіянином, таки однаковий, як в
Україні, так і по всьому постсоюзному просторові. Це засвідчують
переписи населення. Отже, проблема насправді не в загальних кількісних характеристиках окремих етносів, а у внутрішній розкутості
особостості. А росіянин – таки розкутіший, хоча б усвідомленою
причетністю до багатостолітньої самостійної держави. І євреї, і поляки розкутіші за етнічних українців. Отже, більше можуть зробити
в ролі українців політичних.
Перестаньмо боятися плюралізму і зруйнуймо своє добровільне гетто. Знявши добровільні окови із себе, українська інтелігенція
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зніме тим самим і з інших. Хоча б покаже приклад і збільшить тим
самим довіру до себе. Тоді в інтелігентному полку й прибуде: справді
всеукраїнська інтелігенція тоді й постане. Але поки що різні наші
партикулярні моделі захаращують лише справді вбогий наш позитивний доробок. Не довівши своєї цивілізаційної зрілості найближчим часом, ми не розвіємо виправданих сумнів цілого світу щодо
нашої спроможності стати цивілізованими.
Перестаньмо надавати творчого значення ненависті (за будьякою ознакою). Справді творчою є любов, чи, принаймні, соціальна
довіра і співпраця як компоненти громадянської культури.
У цьому демократичний лад і черпає свою здатність бути та розвиватися.
Здається, що поступово усвідомлюємо потребу етично-світоглядної трансформації свого лише формально незалежного суспільства на європейські світоглядно-моральнісні моделі. Бо лише так
можна виборсатися з оков тоталітарної свідомості і реально гарантувати свою справжню менталітетну незалежність як нації з функціюванням її в режимі сучасного громадянського суспільства.
Жодна із засвоюваних нами загальнолюдських моральних норм
не може суперечити розумові та людській природі, але їхня сукупність вчить тому, як з гідністю існувати в ціннісно-зорієнтованому
світі, пронизаному силовими лініями добра і зла. Поляризованим
виявляється не лише сам світ (принаймні в тій частині, яка відведена для людського сприймання), але й особистісне ставлення до
цього світу (за шкалою – «добро-зло»), а також наміри самої людини. Уявлення про таку тримірну поляризовану структуру людської
психіки (світ чи його сприймання, оцінка, наміри) було докладно
опрацьовано В.А. Лефевром і привело до створення цікавої математичної моделі «природної» етичної поведінки.

(Л.П.: Лефевра на жаль, не знаю… Подивився в Інтернеті. Що можна
скачати безкоштовно – не бачу.
Трансформація – як…??
Язичницька – так. Але потрібно б було розшифрувати. Зокрема,
мені здається, слід розрізняти поганство й язичництво… Останнє має свої позитиви радості, молодості, енергії, життєлюбства.
Молодий Калинець, Антонич… Завжди є загроза переходу в поганст
во – ідолопоклонство, підміни… Ось як у Лук’яненка… Далі Ви про
це й пишете.)
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(Л.П.: Але до соцутопії було паганізоване християнство (властиве
й Европі). Тобто й не зникало. Константа. Тому я й пробував у двох
статтях про Шевченка (Шаманна поетика Ш, Християнська філософія Ш.) показати як трансформується в Ш. його шаманна природа в
християнську свідомість, небанальну… Ви про це далі пишете.)
Уже неодноразово намагаюся привернути увагу громадської
думки до цієї моделі, спонукаючи тим самим нарешті реально зайнятися проблемами свідомої трансформації досі панівної у нас язичницької етичної системи. Легкість її повернення із, здавалося, небуття
в процесі занурення у соцутопію знову на панівну роль не може не
вражати. Взагалі масові моральнісні зриви у нашому суспільстві бували і раніше, від середньовіччя почавши. Не осмисливши їх належно, ми й отримували закономірне, і гірше за середньовічне, повторення. Гарантувати від повторення минулого ніхто не може, а доки
його сліди у свідомості залишаються моральнісно не осмисленими,
то й поготів. Попри безумовну відсутність хоч якогось біологічного
узалежнення соціуму із язичництвом розмови про потребу якоїсь
специфічно української релігії, що проростала б саме з того нашого
дохристиянського язичницького стовбура, не припиняються.
На моє переконання, навіть якщо й справді наше суспільство
ніколи не зможе у всій своїй повноті менталітетно цілком відчахнутися від того язичницького стовбура, це не повинно паралізувати наших свідомих зусиль на постійну свідому зорієнтованість на
прищеплений ще на світанку європейської цивілізації життєдайний
пагін Авраамової Моральнісної Угоди.

(Л.П.: Не зможе й не потрібно. Це корінь. Це ж колективна підсвідомість, і від неї не відчахнешся. Він вже в мові, в широкому сенсі слова.
Наша церква світліша за Московську, бо з залишками язицтва не так
жорстоко боролися. Залишили карнавал-вертеп, писанки, красиві обряди, пісні… Радість. Тому й ізуверства в нас менше. Вся проблема –
освітлити… Це і Томаса Манна думка, і Шевченкове… Ось чому я взяв
слова Манна епіграфом до Шевченка.
Поганство для мене – підлітковий вік, суміш дорослого й дитячого, але
затягнувся він до старості. Мужа – нема…
Є ще одна проблема. Сучасне християнство все більше стає індивідуальним пошуком (Стус). Тому в нього входять і елементи буддизму,
дзен, йоги, тао тощо.)
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Усупереч важкому минулому та збереженню все ще значного
запасу негативних спогадів та завалів з того минулого в нашому
менталітеті, ми таким чином і закріплюватимемо по крихтах усвідомлення важливості для розвитку суспільства панування в ньому нормальної, загальнолюдської моральнісної системи. Зокрема
важливості й вирішальності особистісного чинника, що становить
важливий ресурс гуманізації та пом’якшення болісного виходу нашого суспільства із задавненого стану «оправославленого зла». Дуже
турбувала і турбує стороннє (і наше самокритичне) око ще недавня
специфічна малочисельність, психологічна та соціальна вразливість,
і, як здавалося, дуже мала ефективність консолідаційних зусиль
цих самозвільнених особистостей. Але самоусвідомлений індивід,
незалежно від чисельності подібних, завжди йшов і йтиме своїм
морально вистражданим шляхом, долаючи дискредитацію, втраченість, марність. Бо іншого шляху, як виокремлення особистості
із старого моноліту та підтримки тої особистості, бодай, морально,
просто нема. Це чудово засвідчив феномен Майдану на президентських виборах 2004 року та парламентських 2006 року. Такий Майдан
жодна політична сила приватизувати не зможе, бо це – самовияв
громадянського суспільства. Саме Майдан і не дозволяє нам знову ліниво залазити на піч після якогось чергового важливого вияву
громадянської мобілізації: феномен громадянського суспільства потребує постійної громадянської мобілізації. Без неї ми не зламаємо
остаточно задавненої псевдоправославної моделі «гуртової влади»,
коли під проводом та патронатом того чи того «старшого гуртового»
та «влада гуртових» сама владарює, сама і контролює себе. Без такої постійної громадянської мобілізації не забезпечимо закріплення
в нашому посттоталітарному менталітеті життєвої потреби повноправної міцної опозиції для нормального функціонування ціннісноорієнтованої демократичної системи. Тоді й побачимо і оцінимо
різницю між контролем виконавчої влади опозицією та відомими з
минулого партійними й народними контролями.

***
Черговий раз для відновлення «вервечки подій» змушений відштовхуватися від свого Холма.
Учився я в українській школі, що відкрилася при українській
гімназії, хоч поки жили в селі, то ходив до школи в сусіднє село.
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Учителькою у Холмській школі була галичанка, прізвище не
запам’ятав, а українська мова викладалася за підручником Огієнка. Той таки Огієнко сповідав мене у холмському митрополичому
соборі на святій Даниловій горі востаннє 1944 року, перед від’їздом
на Захід.
Звичайно, через польськомовне оточення та природний вплив
діалектних особливостей холмської говірки мав на початках певні
проблеми з літературною нормою, проте завдяки батьковій наполегливості здолав ту інерцію. У 1944 році встиг скласти вступний
іспит до української гімназії в Холмі, але з переїздом до Луцька мене
через повне незнання російської мови завернули назад до четвертого
класу. Наприкінці 1944 року з батька, який працював на залізниці
у Ківерцях під Луцьком, зняли бронь і мобілізували до армії. Мати залишилася з трьома дітьми одна, як казала, на чужій чужині і
докоряла мені, що послухалася мене і покинула у Деполтичах свої
маєтності у 7 моргів. Там би якось вижили, а тут?
Вижили й тут, бо мати поступово розпродувала на головному
луцькому базарі всі кілька сотень книжок, – єдиного статку, привезеного нами з Холма. Це був залишок, розділеної на кілька частин для зручності збереження, гімназійної бібліотеки, який дістався
батькові після припинення функціонування тої української гімназії
влітку 1944 року. Хоча справді, матеріально було неймовірно важко,
не до порівняння з Холмщиною. Стільки недуг відтоді тягнулося
шлейфом ще довго за всіма нами.
Влітку 1945 року, із закінченням війни, прийшла від батька
радісна звістка зі Львова – його підрозділ там залишили на відбудову залізничного вузла. На 1 вересня 1945 р. ми вже всі були у Львові,
поруч із Львівським відділенням залізниці, у квартирі, яка звільнилася після від’їзду з неї до Польщі польської дводітної сім’ї. Чоловіка
з ними чомусь не було, це я помітив.
У Львові я прожив майже 15 років, закінчивши залізничний
технікум та політехнічний інститут.
Зі Львова я несу в собі свідчення страхіть повоєнного голоду
1946-1947 років, хоч наша сім’я, як і інших тодішніх львівян, теж
жила впроголодь, мабуть, до самої смерті Сталіна. На нашій вулиці
це були переважно вже опухлі, приречені на смерть, селяни з Молдавії та Східної України. Щодо них побутував російський термін
«мешочники». Іноді батько приводив когось із тих, які ще могли
осмислено і раціонально чинити, прямо з товарного поїзда, на якому був кондуктором, цим даючи можливість переночувати і вибрати
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маршрут у якийсь сільський район для закупівлі харчів для залишених напризволяще рідних, що не могли самі собі якось допомогти
уникнути голодної смерті. Їхні розповіді-вибачення зводилися практично до одного: «У вас все є, а колгоспів нема, а у нас або сідай
у тюрму за підібрані в полі кілька колосків, або вмирай з голоду».
І сідали в тюрму. І вмирали. І навіть приїхавши у Західну Україну, теж умирали. Пам’ятаю тих нещасних опухлих і вже приречених
селян на нашій вулиці, в нашому будинку, під дверима квартир.
Отримавши в якійсь із квартир шматок хліба, миттю (попри застереження) його з’їдали і, зігравши на сопілці кілька музичних фраз,
тут таки біля будинку, чи навіть у під’їзді, падали мертві. Досі перед
очима їхні тремтячі руки та губи, коли вони, проковтнувши випрошену їжу, вдячно вигравали народні мелодії на своїх нехитрих
саморобних сопілках та пищалях. Ці сцени неминуче накладалися
в моїй дитячій пам’яті на постійно чуті від старших розповіді про
ще більші страхіття голоду в Україні 14 років перед тим, у 1932-1933
роках. Більші хоча б тому, що до Західної України тоді пробратися
було неможливо – то був закордон.
Взагалі вплив Львова на мене був потужним. Народившись у
селі під Холмом, виростав я таки у містах. А Львів був справдішнім містом від початку, а не великим селом, що переросло у місто.
Був великим, дуже охайним містом. Зовсім не схожим на інші
міста. У середні віки у Львові добрих 70% населення складали
німецькі колоністи-ремісники, які принесли із собою як типову
міську виробничу етику, так і німецьке (магдебурське, міське, на
відміну від звичаєвого руського, польського, волоського-пастушого) право. На період війни не духовна, а фізична німецька (австрійська) присутність у Львові зійшла до назви Лємберг та якихось кількох тисяч фольксдойчів. Значно помітнішою на початок
війни в обличчі Львова була специфічна, унікально-неповторна
галицька (австрійська) присутність євреїв до їх практично поголовного винищення.
На час нашого переїзду до Львова у ньому вже панувала не
польська, а російська присутність, хоч українсько-галицька теж була
дуже помітною (не тому, що галичани вміють бути помітними, а не
в останню чергу тому, що темпи зростання їхньої чисельності за
міжвоєнне двадцятиріччя були вдвічі вищими за темпи зростання
польського чи єврейського населення). На кінець німецької окупації
населення у Львові залишилося лише біля 200 тисяч, з яких третину
становили місцеві українці, а дві третини – поляки. Практично всі

122

Рефлексії ідентичності
сто тисяч львівських євреїв загинули в Голокості, врятувалися лише
поодинокі, що не залишало жодної надії на відродження і збереження для майбутнього цієї етнографічно та культурно унікальної
єврейської спільноти.
«Азіятський обмін» населення Львова був дуже радикальним:
понад сто тисяч, виселених до Польщі в рамках «взаємного обміну
населенням» поляків, та сотню тисяч знищених львівських євреїв
замінили приблизно на 150 тисяч росіян та 50 тисяч інших, тоді
російськомовних, прибульців зі Сходу. Галичан було у Львові заледве
сто тисяч, тобто меншість. Проте Львів не став таким російськомовним, як інші великі міста України. Він залишився галицьким.
І ця галицькість не зменшувалася з часом, а зростала.
Попри те, на галицьку говірку я не перейшов, хоч і втратив
здатність користуватися холмською. Намагався послідовно дотримуватися літературного варіанту української мови (і російської теж),
відверто виправляючи мовні огріхи у ровесників. У залізничному
технікумі та Політехнічному інституті практично всі дисципліни
були російською мовою (окрім, звичайно, основ марксизму-ленінізму, щоправда, ще єврей Лянце, який приїхав зі Сходу, вперто чомусь
читав математичні курси українською.)

(Л.П.: Цікаво, що і в Одеському університеті парторг Лібман читав
українською в 57 р., а я нахабно (з антипартійності та, мабуть, прихованого від себе самого, ще не перетравленого антисемітизму кепкував над ним...) Політика партії? Навряд…
Наскільки я знаю, в Західній Україні Сталін постріляв й попересаджав тамтешніх євреїв (недобитих нацистами) й попривозив східних.
Розумний єврей міг уторопати, що його привезли для посилення взаємоненависті. Так як було в Києві – добиваючи українську культуру нацьковували «Корнійчуків» на євреїв.)
Це лише спонукало до впертого визбирування із розмаїтих словників українських відповідників спеціальної термінології, з чого дуже дивувалися мої ровесники, зокрема студенти київських інститутів під час виробничої практики на київських заводах. Не скажу,
що так уже приємно бути «білою вороною», проте інакше не міг,
щось усередині мене не давало.
Досі згадую розпачливі сцени, коли поляки так масово покидали
свій улюблений Львів. Так само, як вони, я теж знав дуже популярну
на всю Польщу пісню: «Jak bym się jeszcze urodzić raz mjał, to tylko we
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Lwowie. Tylko we Lwowie!» Безумовно, її знала і та частина поляків –

десь біля 10%, – що залишилася, але пафос пісні було втрачено.
Поруч з будинком, де була наша квартира, стояв огороджений
дуже високою глухою огорожею, влаштованою із щільно підігнаних
штахет, двоповерховий будинок, в якому жила полька з дитиною.
Вона вела увесь час, скільки пам’ятаю, зовсім відлюдкуватий триб
життя. Уникаючи спілкування з будь-ким. І дитині забороняла спілкуватися і виходити за ту огорожу. Все перемінилося десь у 50-ті роки, коли проїздом через Львів після звільнення з ув’язнення з’явився
на день чи два її чоловік. Він не був таким відлюдкуватим, як налякана дружина, але не хотів чіплятися за ту приватну садибу, бо
категорично був налаштований на Польщу. У Львові для себе він не
бачив місця. Син висловився на боці батька і Польщі, дружина «на
боці» львівського майна, яке жаль було покидати. Майна, яке вона
так самовіддано берегла, наче для своєї сім’ї. Колись, мабуть, помітної у Львові польської сім’ї. Сім’ї несподівано не стало. Для жінки
це був шок. Дуже швидко після від’їзду сина й чоловіка зовсім втратила будь-який інтерес до збереження монастирського статусу тої
своєї садиби, стала приймати квартирантів, але це лише прискорило
повний її занепад: штахети були виламані, місцями зовсім зогнили.
Коли я відвідав матір у Львові після повернення з ув’язнення, то
побачив ту садибу просто у жахливому стані.
Таких садиб, і зруйнованих більшовиками польських сімей через арешти чоловіків, довкола нашої вулиці знаю ще кілька. На увесь
Львів їхня кількість, мабуть, не обмежиться одною сотнею. І всі ці
чоловіки, які згодом звільнялися з ув’язнення, у виборі між Львовом
і Польщею рішуче надавали перевагу Польщі. Хоч і можу теоретично припустити, що хтось із них міг вибрати і Львів.
Загалом поляки, які залишалися у Львові, жодної агресії щодо
новоприбульців не виказували, якщо не рахувати у перші повоєнні
роки періодичної появи на деяких будинках характерного з війни
знаку-символу, який поєднував початкові літери двох слів «Polska
Walczy», тобто Польща бореться. Вочевидь, це малювали діти, виховані на прикладі «Львівських Орлят». Антипольськи налаштовані
новоприбулі до Львова росіяни казали, що ці поляки спеціально
залишилися, щоб берегти польські могили у сподіванні, що Львів
колись повернеться під владу Польщі. Новоприбульцями були і ми,
лише не зі Сходу, а із Заходу, з тої ж таки Польщі, то ж теж ніби
«якісь поляки». І чи не тому, від одної з тих польок, що залишилися,
позаочі на мою адресу були аж занадто похвальні слова: «to hrabia
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urodzony». У Холмі такого я не чув, бо був ще малим. Це була вже
літня жінка, самотня, з діда-прадіда – львів’янка, у корінній Польщі з рідні нікого не мала. Зате мала непогану бібліотеку польської
літератури, з якої я і користав. Розмовляв я з нею польською мовою,
вона знала, що я не поляк, що я не графського роду, знала всю нашу родину, бо жили ми на одній вулиці. Я лише дотримував слова
щодо часу повернення кожної прочитаної порції книжок. Іноді ми
обговорювали прочитане, але вона не любила занурюватися глибоко
в дискусію і згортала її. Наприкінці вона стала просто дуже емоційно дарувати мені ці прочитані польські книжки. Найсерйозніші
були про французьку революцію, проте найдорожчою мені видалася непоказна брошура під викличною, дуже заразною, назвою «Czy
Polacy mogą wybić się na niepodległość?» Окремі місця якої я дуже довго,
навіть у Києві вже, проектував на Україну.
Довкола на суміжних вулицях поляків залишилося небагато.
Іноді на вулиці можна було почути польську мову (переважно біля
польської школи, театру чи діючого костьолу). Поляки поміж собою, самозрозуміло, користувалися польською мовою, польською з
переходом на українську, чи українською з переходом на польську.
Так відбувалися польсько-українські контакти. Мушу визнати, що
на українську мову поляки спочатку переходили дуже і дуже рідко,
вважаючи її або низького рівня, або з образи на те, що Львів офіційно став містом українським. З владою поляки намагалися вести розмову російською значно частіше, ніж це робили українці.
Якась тінь колись дуже гострого польсько-українського протистояння залишалася. Звичайно, на будь-який найменший натяк
про саму можливість повернення Львова до Польщі реакція з боку
галичан була дуже бурхливою, я ж сприймав це відчуженіше, як
історичний спомин, як польський зойк минулого, що не може реалізуватися за жодних обставин, якщо відомі мені поляки в Холмі
визнали лінію Керзона за східний кордон Польщі.
Вражали багатющі книжкові фонди Львова, що таки ще залишалися після відправки до Польщі найціннішого. Вражала, звичайно, і неймовірна львівська архітектура, шарм особливого міста.
Я не диференціював, що у Львові чисто польське, що австрійське,
що волоське, що українське. Значення це не має: Львів є Львів, неповторний Львів. Львів унікальної локальної мозаїки культур у всеукраїнській мозаїці. У загальноєвропейській мозаїці.
Старше покоління львів’ян якось навіть із здивуванням спостерігало початково дуже толерантне ставлення «других совєтів» до
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греко-католицької Церкви, її ієрархії та взагалі до Ватикану. Про
участь найвищих партійних достойників у похоронах Андрея Шептицького говорили як про неймовірне чудо, навіть пов’язуючи це з
тим, що дружина Хрущова була родом з Холмщини. Це був дитячий
аргумент, але доволі швидко все з’ясувалося. Бо це зовні терпиме
ставлення офіційної влади враз припинилося із початком підготовки до так званого Львівського церковного (об’єднавчого) собору.
Насправді це був типовий псевдособор і як такий він і сприймався
вірниками греко-католицької Церкви. Сприймався як псевдособор і
багатьма православними, зокрема моїм батьком. І не лише вірниками, але й формальними атеїстами. Невойовничими.
Відтоді войовничо атеїстична держава своєю політикою фактично вже послідовно протиставляла «православних» усяким там «непраовославним», а греко-католицьку Церкву, Ватикан, Папу Римського методично, мало не щодня у чомусь таки звинувачували. Звичайно, все будувалося переважно на спотворенні історії Галичини та
всієї України, а масштаби брехні нікого не обходили. Чи розуміла
влада, що тим вбиває клин у майбутню менталітетну єдність України? Вважаю, що розуміла. Та й не могла не бути антиукраїнською
за своєю суттю ця політика імперії, навіть попри так зване «історичне об’єднання українських земель в єдиній українській державі».
Протиставляючи психологічно Галичину та решту України, влада
полегшувала собі її опанування та асиміляцію по частинах. Звичайно, наче приймалися якісь постанови на місцевому чи навіть республіканському рівні проти ділення України на східну та західну.
Але ці постанови мали лише чисто пропагандивне використання,
бо практика була протилежною. Та й вважати, що до того міцного
закорінення у суспільстві протиставлення сходу – заходові, западенців – східнякам влада зовсім не причетна, підстав немає. Річ
не у природних комплексах протиставляння, породжених процесом
регіональної самоідентифікації, що здавен можна спостерігати, скажімо, між галичанами та волиняками, волиняками та поліщуками,
чи навіть тутешніми та калакутами, а у свідомому творенні глибоких
менталітетних ран та рубців, на подолання яких етнос за інстинктом
самозбереження природно скеровував би максимум своїх творчих
сил, нічого не залишаючи на спроби вибратися з ями етнічної на
поверхню справді національну.
Пам’ятаю суспільний шок, принаймні у Львові, від тодішніх
убивств: протопресвітера Гавриїла Костельника та загально знаного
письменника Ярослава Галана. Обидва у Львові були відомі, як –
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якщо не зовсім «червоні», то відверто «войовничо православні» симпатики ще з довоєнного часу. Ніхто не забороняв їм демонструвати
свої погляди тоді. Але з приходом радянської влади Галан відчув себе
морально відповідальним за очевидні прорахунки радянської політики в Західній Україні. Його активна позиція почала навіть дратувати
«небачено міцну і справедливу» владу. Що й визначило те, що саме
його й було вирішено взяти у «відповідну розробку», яка і повинна
була мати дикунське закінчення задля досягнення максимального
резонансу.
Обидва знакових убивства радянська пропаганда беззастережно
прив’язала до табору противників відомого Львівського «об’єднавчого»
собору, що його влада «успішно провела» 1946 року. Цим собором
атеїстична влада ліквідовувала українську греко-католицьку Церкву,
вважаючи її ідейним натхненником українського збройного націоналістичного підпілля у Галичині, возз’єднавши – вливши примусом – всі парафіїї тої Церкви до так званої «Руської православної
Церкви» (це в Україні така офіційна назва цієї церкви Московського
патріархату: не Російська, а ніби стара Руська, наче злилися в одно
«сіамське ціле» Мати і Дочка). Але лише для тих парафій було «великодушно дозволено» зберегти старе право на традиційну українську
мову та українську вимову у церковно-слов’янських текстах.
Прив’язувалися ці вбивства саме до того собору, хоч і сталися
вони по кількох роках по ньому. Пропаганда не пояснювала, чому
ніхто не зачіпав ні Костельника, ні Галана за колишньої, довоєнної, наче «антинародної» влади, але чомусь їх було вбито саме за
«народної влади», та й то чомусь після «переможного завершення
соціалістичних перетворень в Галичині». Але хто міг її до цих пояснень змусити?
Звичайно, зв’язок тут був, але зовсім в іншій площині, аніж це
декларувала влада, намагаючись приховати цим свою причетність до
злочину. Річ у тім, що силова ліквідація греко-католицької Церкви,
попри всі жорстокі репресії проти духовенства та активних мирян,
виявилася неефективною, бо Церква пішла теж у підпілля, явивши
неймовірну офірність та живучість. Цими вбивствами (за відомою
моделлю вбивства Кірова) влада й вирішила нарощуванням репресій реагувати на несподівано впертий опір галичан «другим совєтам» («перші совєти були кращі – помордували тисячі, але швидко
відійшли, другі – залишилися, але на те – нема ради», – відома
у Львові сентенція. Хоч початкове знайомство галичан із совєтами
відбулося задовго до «перших совєтів» – з руху галицьких романти-
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ків 20-х років, які на заклик Скрипника масово поїхали будувати
«рівну серед рівних Радянську Україну» і згодом були майже поголовно розстріляні тими «гуманними совєтами»). Попри те, що на
прихід других совєтів наче «нема ради», галичани не змирилися з
цим, опір їхній відчувався у захисті своєї людської гідності в усіх
можливих сферах. Навіть якщо обмежитися чисто моральним аспектом. Тому ці знакові вбивства правильно зрозуміли і розшифрували
всі національно свідомі українці не лише в Галичині, але й в усій
Західній Україні, обґрунтовано пов’язавши їх з «модними» тоді розмаїтими провокативними групами, створюваними по Україні для
подолання українського опору, ніби із середини, як збройно-фізично, так і в самих підвалинах – викликати світоглядно-психологічнй
параліч особистості: перше вбивство мало зламити опір духовенства
та активних у церковних справах мирян, а друге – опір гуманітарної
та іншої інтелігенції.
Сьогодні може видаватися, що «антигалицький аспект» – це
дуже далека і стерта з нинішнього менталітету історія. І я ще недавно готовий був пристати на таку думку. Але не після жахливого
вбивства у Львові кілька років тому Ігоря Білозіра. Мене вразила у
саме серце реакція певної частини київської публіки, що «тусується»
в українському інтелектуальному просторі під узагальнюючою назвою «общероссов» та «общечеловеков». Мабуть, тому, що я ставився
до всіх демократично та толерантно, і почув від них відверте: «Это
эти галичане, бандеровцы сами убили Билозира, с целью свалить вину на москалей и раздуть враждебную антироссийскую кампанию».
Були варіанти без галичан, а що це самі хохли (або націоналісти)
убили. Після почутого я таким «демократам» руки вже не подам.
Скільки ж то має пройти поколінь, щоб вивітрилася ця аморальна
модель – бо ж усі вони себе модно вважають сьогодні християнами.
Точніше – «истинно православними», а у Львові, бачте, – ожили
знову греко-католики. Тож породжений імперією та одержавленим
православ’ям, антикатолицький та антигалицький шлейф ненависті
досі тягнеться Україною.
Спонтанне і бурхливе відродження греко-католицької Церкви
наприкінці «горбачовської перебудови» та на початку української незалежності шокувало усіх, а не лише «общеросів», тимчасово знявши з політичного вжитку проблему силової, з московського центру
керованої, регіоналізації України. Наче зникли і зручні інструменти
тої регіоналізації – антигалицькі та антигреко-католицькі стереотипи. Принаймні влада відверто не користувалася ними. Проте не
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надовго. Бо тодішня українська спільнота виявилася неспроможною
закласти у формально незалежній Україні міцні підвалини громадянського суспільства як справжнього гаранта незалежності та демократичності. Виявилася не лише неспроможною створити належний тиск на нову владу, але й добровільно та звично легковажно
віддала свою долю в руки тої влади. Віддала під старим гіпнозом
тоталітаризму про абсолютний пріоритет держави над суспільством,
над особистістю: «Держава, її розбудова – понад усе».

(Л.П.: Абсолютно точно. І це не без впливу партії пані Стецько. І власного хуторянства…)
Що й призвело, і не могло не призвести, до того, що ця злегка
лише переформатована колишня регіональна, а тепер уже загальноукраїнська партноменклатура почала реально гальмувати всю
реалізацію українського проекту, звівши банально все до відомої
«прихватизації». Хоч на словах не забувала формально висловлюватися на боці того проекту. І після короткого періоду загальнонародної ейфорії від проголошеної незалежності, знову вигулькнув
старий партноменклатурний аргумент – непорушність права на
владу. Колись це було за допомогою нівеляційної інтеграції. Тепер
за допомогою абсурдної регіоналізації. «Будет такое, что малым не
покажется».
Для перетворення реальних природних відмінностей між різними областями України на конфронтаційний фактор політичного,
культурного, економічного та мовного протиставлень і протистоянь
регіонів знову «пішли в хід» добре совково опрацьовані гіпертрофовані антигалицькі стереотипи. Як колишні антизападенські. А колишні антисхіднянські з тою ж метою було осучаснено і трансформовано на антидонецькі.
Наша нова-стара номенклатура була певна, що її підлим антинародним витівкам з регіоналізацією України ми таки нічого не
зможемо протиставити. І все буде звично, як колись, будемо мовчати, та «мовчки чухати чуби».
Таки мовчали. А частина екзальтованих «немовчунів» навіть
проковтнула заготовлену підступними противниками «українського проекту» наживку і звично потрапила у старий антисемітський
жолоб. Потрапила на загальноукраїнську ганьбу. І не зменшили тої
ганьби самопризнання декого з них, що зробили це з неймовірної
матеріальної скрути. Але ж іноді злочин, зафіксований соромом, доводиться змивати життям, і він не змивається.
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***
А з природними антигалицькими, як і з іншими «анти- комплексами», я знайомий здавен. Мабуть, ще з Холма. Природні антирегіональні комплекси в середині єдиного етнокультурного простору
зовсім не шкідливі, а навіть навпаки – вони природний рушій саморозвитку. Але не забуваймо, що ці природні змагальні внутрішні антикомплекси можуть свідомо кимось використовуватися проти
того саморозвитку.
У Холмі жило чимало галичан (були вони і серед хрещених батьків у моїх братів), і виділялися вони на холмському овиді високою
соціальною та культурною активністю. Переважно були значно організованішими за місцевих холмщаків. Були не меншим чинником
українщення холмських русинів, аніж емігранти із Наддніпрянщини, хоч ще кілька десятиліть тому пережили самі цю історично-політичну трансформацію на українців. Природна річ, що ця дещо вища
соціальна рухливість і організованість та переважно всеукраїнська
свідомість при збереженні водночас і чисто регіональної – галицької – не могла не впадати в око і не викликати ревнощів у холмщаків у вигляді певного психологічного протистояння з тою суспільною групою. Це ревниве антигалицьке протистояння пам’ятаю і на
Волині. Звичайно, була в тому протистоянні і релігійна складова –
присуність у суспільній свідомості Холмщини певного антикатолицького з часів царської імперії комплексу, хоч православна Холмська
єпархія у 1240-1250 роках за Данила Галицького вже була греко-римською, і через два сторіччя знову потрапила в орбіту Флорентійської
унії, а ще через сто п’ятдесят років майже на триста років стала при
боці Берестейської унії. Галичина отримала свою метрику унійності
дещо пізніше за Холмщину, але галицька унійність виявилася ґрунтовнішою.
Хоча б тому в інертніших та лінивіших на той час холмщаків галицька активність не могла не викликати певний психологічний дискомфорт, якусь подобизну антигалицького комплексу. Більше схожу
на почуття ревнощів. З переїздом в Україну в суспільній свідомості
холмщаків як переселенців «антигалицький комплекс» швидко змалів
через актуалізацію вживання владою інтегрального поняття «Західна
Україна» як політичної категорії на означення всіх між собою дуже
відмінних західноукраїнських земель, «возз’єднаних» з радянською
Україною. Серед місцевих львівян антигалицьких забобонів бути не
могло, були серед новоприбульців зі сходу як росіян, так і східняків-
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українців. Вони з цими забобонами приїхали: психологічна несумісність українця «православного, щирого, справжнього, східного» та
галичанина, «отакого собі мештоносця», українця «несправжнього,
що зазнав сильних польських чи австрійських впливів», такого собі
«вуйка», «западенця», що «безпідставно ворожий щодо Росії». Звичайно, антикатолицьки та атеїстично налаштовані додавали ще звинувачення, що вся Галичина слухає папу Римського, кожної неділі
налаштовуючись на хвилі радіо Ватикану, закидалася не лише сама
зорієнтованість релігійна, «не наша», на Західну Європу, але й «надмірна релігійність». Та й узагалі, вони «тримаються купи, як жиди».
Чи не тому дехто навіть «мав підтвердження» того, що сама унія була
придумана євреями, щоб знищити православ’я?

(Л.П.: Знову, краще уточнити…
Жаль, я десь загубив якісь московсько-«дисидентські» статті, де
твердилося, що галичани, західняки – жиди, а не слов’яни…)
В усій повноті ці антигалицькі комплекси я відчув, коли виїхав
зі Львова, і тоді їхні носії особливо не озиралися при виявах. Мої
спроби бодай якогось пом’якшення тих антигалицьких стереотипів
завжди викликали неймовірне обурення проти мене, як непроханого адвоката галичанам, хоч мої аргументації були абсолютно прозорими: «Як можна заперечувати факт існування Галицької Русі та
її безперечний русинський вплив на інші споріднені князівства з
Новгородом та Володимиром на Клязьмі включно?» Навіть не про
очевидні архітектурні впливи Галичини у церковному будівництві.
Якщо галичани вже такі зоологічні русофоби, то як пояснити те, що
ще якихось сто п’ятдесят років тому Галичина клопоталася захистом
і збереженням своєї «руської віри» та «руської мови», трималася своєї
старої самоназви «русини», а політично-світоглядно була практично
цілком москвофільською.
Чи як пояснити те, що всі галичани, незалежно від політичної,
релігійної та культурної орієнтації, досі бережуть пам’ять про те, наприклад, що святителем Москви став галичанин, ігумен Ратенського
монастиря (це неподалік Рави Руської, але на нинішньому польському боці).
Саме той галичанин Петро, розбудовуючи на Суздальщині
релігійне життя, і сприяв перетворенню Москви на гегемона цього регіону. А згодом і всього євразійського простору. Галичани
пам’ятають про галицьке походження «святителя Москви» Петра, а
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чи пам’ятають про таке росіяни? Моїм особистим гідом у ті прикордонні галицько-польські краї, зокрема до руїн Ратенського монастиря, був не москвофіл, а учасник українського підпілля, що відбув
добрячий термін ув’язнення у «народній Польщі», греко-католик
Дмитро Богуш, що з Перемишля. І жодних антиросійських випадів
той «націоналістичний» гід не робив, він лише розповідав те, що
пам’ятав здавен. Звичайно, імперської моделі взаємин між українцями та росіянами він не сприймав категорично.
То чи не треба лише на підставі цих фактів суттєво зменшити
запал антигалицьких комплексів значної частини росіян та російськозорієнтованих малоросів? Можливо, тут просто проглядається
їхня «імперзаклопотаність», а тут уже нормальні аргументи перестають такими сприйматися. Коли зло, з яким не можеш упоратися через менталітетні завали язичництва в собі самому, персоніфікуєш і
переадресовуєш на іншого, з відомими наслідками. І комплексами.

(Л.П.: Докладніше треба було б про Петра…)
(З.А.: Подаю у короткому варіанті. Згаданий Петро був як митрополитом Галицьким, так і Київським (1308–1326 рр.). Посів кафедру
Київської митрополії у Володимирі над Клязьмою, куди її ніби тимчасово, мабуть, не без наполягань татар і Візантійської імператорської
та патріаршої влади, що тимчасово перебувала у Нікеї (тоді Константинополь опинився у руках хрестоносців), переніс ще його попередник на цій митрополичій кафедрі, теж русин, Кирил II. Таким
чином і було вибудовано єдиний фронт боротьби з Римом: Олександр
Невський – митрополит Київської митрополії, на Суздальщині Кирил II – Орда – Візантія (у Нікеї). Дослідники остаточну зміну орієнтації Суздальщини із нейтральної щодо Заходу на чітко антизахідну
відносять до 1263 р. – дати смерті Олександра Невського. Тоді і Рим
відступив перед об’єднаним фронтом. Наче...
Важко сказати, чому тим святителем «Третього Риму» не став Кирил II, хоч реально готував його появу у часи свого правління (1250–
1281 рр.), – можливо тому, що не схотів там бути похованим, а заповів поховати себе у Софії Київській. Петро погодився на таке поховання навіть у мало відомій тоді Москві, у ще недобудованому Іваном
Калитою храмі Успіння Богородиці, освятивши тим самим Москву,
як новий релігійний центр.
Галицьким митрополитом Петро був після створення Константинополем окремої від Київської, митрополії Галицької, чи як зазначалося
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про це у постанові імператора Андроніка II та Патріарха Атанасія
від 1302 року, митрополії для Малої Русі з центром у Галичі. Малою
Руссю названо було територію Галицько-Волинської держави, і до неї
належали такі єпархії, окрім Галича: Володимир, Перемишль, Луцьк,
Турів і Холм. Проте Петро був лише другим митрополитом Галицьким, першим був Ніфонт – з 1302 по 1305 рік. Вочевидь, цей термін
«Мала Русь» візантійці створили за аналогією з Малою (корінною,
первісною, первинною) Грецією та Великою (пізнішою, колонізованою, вторинною) Грецією. Маю сумнів, що на тодішній Русі було таке
розрізнення Мала і Велика Русь, хоч сам грецький принцип творення
таких понять-розрізнень навряд чи міг бути не відомим. І це було
перше історичне, зафіксоване документально, використання терміна «Мала Русь».)
Проте для комплексів будь-які факти жодного значення не мають. Ні, таки мають, але протилежне: викликають лють. Чому?

(Л.П.: Абсолютно точно. Чому комплекс? Це міфологія, пов’язана з
комплексом (взаємовплив міфу й комплексу).
Має рацію поет, коли каже, що «злість мозок їсть», але чому вона виникає, – я збагнути спочатку не міг. Доки не натрапив у Дзюбиному трактаті про інтернаціоналізм чи русифікацію на епіграф
до одного з розділів, що був цитатою з російського автора, – його
прізвище і назву самого твору забув, але цитату і досі пам’ятаю: «Что
ты во мне все вражину ищешь? А не нашел, так на меня же и в обиде...» Зрозумів, що це і є поясненням причини живучості розмаїтих
комплексів, побудованих на недовірі до іншого. Не діалог, а конфронтація – їхнє кредо. Це формула з етики тоталітаризму, етики
язичництва.

(Л.П.: Мені подобається Ваша синонімізація тоталітаризму й язичництва. Я б замінив на поганство. Неопоганство. Маніхеїстичне!
Треба б було цю синонімію розкрити явно…
Таня зараз читає «Дневники» прот. Шмемана, який заворожений
генієм Солженіцина поступово бачить його антихристиянство,
«прелєсть» державництва й скритий антисемітизм… І в жасі…)
Скільки б її носій не декларував про своє істинне православ’я та
свій демократизм. Етики, отриманої якщо не з молоком матері, то в
процесі гіпнозування дитячої психіки прикладом, скажімо, Павлика
Морозова.
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(Л.П.: Це дуже точно. Я пробував це показати в статті про антисемітів – християн, антисеміт відчуває Жида-сатану в собі і цим
хворіє… Гріх-в-мені… В «батьках»…
Мені в Парижі колись в печінках сиділа своїм диким антисемітизмом
одна пані з ОУН(р) . І раптом дізнаюся про її родинний секрет – з жидів.
Тут це гріх-в-мені був наочний…)
Закінчу такою ремаркою. Пам’ятаю уроки Закону Божого у
холмській школі і пастельний слід у пам’яті від пісеньки свого холмського дитинства «Адам і Єва по Раю ходили: ніц не їли, ніц не пили, тільки так ходили». Від тоді гостро пам’ятаю і Гоголевого Тараса
Бульбу. Тоді я не знав, що то був переклад: який переклад, коли це
про нас! Приблизно з того ж часу в моїй пам’яті оповідання Едгара
По про Італію. Про самотнього графа, його сина-підлітка і революціонера, якого той підліток заховав від поліції, а потім не витримав
спокус і видав. Ситуація моральнісна дуже схожа, але там не було
отого вражаючого перегуку поколінь, від якого душа виривається
назовні і мороз по тілу: «Чуєш, батьку? Чую, синку!». Цей перегук
з дитинства досі зі мною. І не лише зі мною: «Чуєш, батьку? Чую,
синку! Пропадали люди ні за гріш. Передсмертно лаявся Косинка,
божеволів у тюрмі Куліш. Курбас ліг у ту промерзлу землю – мовчимо, зализуєм секрет...» Ці рефлексії зрілого періоду не потребують
пояснень.
А в дитинстві ще захоплювався Амудсеном. Гартувався від холоду, бо всю зиму мусив носити лише благенький костюмчик, пошитий
з плащ-палатки. Це давало підстави вчительці російської літератури
називати мене Павкою Корчагіним і ставити іншим за приклад. Я ж
цього не хотів, бо мій благенький одяг був від неймовірної нужди,
сім’я ледве зводила кінці з кінцями, що й закінчилося моєю хворобою на кістковий туберкульоз. А Островського я таки й не читав, хоч
він і був за програмою. Як ніколи не читав і обов’язкового оповідання про Павлика Морозова.
Це я до того, що формування моральнісної шкали між «добром
і злом» в дитині відбувається дуже непросто. Закладається у сім’ї, з
пелюшок. Звичайно, зазнає також впливу школи і вулиці. І не закінчується в дитячому віці, а триває все життя. Одна людина може бути
в позитивних тепличних умовах, у полоні виключно позитивних настанов, але на ніщо позитивне так і не спроможеться за своє життя.
Іншу людину, яку життєвий вир зовсім не налаштовує на позитив
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життя, всупереч усьому знаходить у собі дивовижні внутрішні сили
для протистояння проявам Зла.

***
У цих «самоідентифікаційних переселенських рефлексіях» постійно щось навертає мене до початку мого «свідомого радянського
українства», до кінця серпня 1944 року. Фронт щойно пройшов через Холм і зупинився за Люблином на підходах до Варшави. Батько
збирається геть із Холма, бо почалися цілком сподівані зведення
порахунків з тими русинами, що чітко декларували себе українцями. Каже, що хоче провідати свої рідні місця на правобережжі Буга – неподалік (трохи південніше) Шацьких озер. І я вблагав батька,
щоб узяв і мене із собою. Мати з рештою дітей залишалася у Холмі
та в рідному своєму селі Деполтичі, що неподалік Холма.
До смерті пам’ятатиму той свій переїзд на Волинь: хоч фронт був
уже далеко за Люблином, але кордону на Бузі ще не було відновлено, то особливих відмінностей на правобережжі Буга не повинен би
побачити, але не міг одразу не помітити, що тут люди жили бідніше,
ніж на Холмщині. З хвилюванням чекав зустрічі з батьковим рідним
селом Згоряни, куди батько після смерті свого батька вперше навідувався, хоч і листувався та зустрічався із односельцями у Холмі.
Село справді було величезне, не як на Холмщині, складалося з двох
великих кутків – українського та єврейського. Український куток
села переважно вцілів, але батько провів мене через суцільне згарище єврейського кутка, розповідаючи про конкретних живих сусідів
із свого дитинства, моя пам’ять зберегла лише образ знаменитого
на всю округу єврейського коваля (мабуть, тому, що його кузню я
побачив дивом фізично вцілілою) і загальний жахний спомин з тих
відвідин батькового гнізда, що злився в одне ціле із спомином про
власне холмське сусідування з євреями – від уроків взаємодопомоги до якогось відчуженого споглядання пір’я з роздертих холмських
єврейських подушок та перин і ядучого запаху від спалюваних у крематоріях неподалік Холма євреїв чи не з усієї Польщі – переважно
жінок, моїх однолітків чи менших за мене, – і цей спомин все ще
залишався вкритим старою пеленою страху заціпеніння та мовчазного внутрішнього благання, щоб хоч чергова німецька облава не
зачепила нікого з рідних.
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Не знаю чому, але спалені квартали у Любомлі, чи ущент зруйнований Ковель, де люди, котрі вціліли, жили у землянках-погребах, сприймав на тлі цих неминучих холмських спогадів та щойно
бачених у батькових Згорянах сцен уже якось більш відсторонено. Як
щось цілком самозрозуміле.
Чи ж на таку Україну сподівалася моя дитяча уява? Думаю, що
ні. Але тоді таке запитання якщо і виринало з якоїсь причини, суттєвих наслідків у моїй спонтанній зорієнтованості на забузьку реальну Україну мати не могло: я в нашій Україні, і не тому, що тут,
принаймні, поляки не дражнитимуть викриками «u rusina dupa sina»,
я до цих періодичних – з якоїсь нагоди – викриків ставився доволі
спокійно. Видно, спрацював ефект багаторазово чутих від польських
товаришів батька побажань здобути незалежну Україну, обіцяючи
при цьому всіляко щиро допомагати. Запам’ятав лише прізвище за
всіх обставин дуже м’якого судді Зємбінського, – який без матері
виховував своїх дітей, – завжди готового допомогти іншому, зокрема, «більш забитому», порівняно з пересічним поляком, українцеві, і
дуже різкого в критичних ситуаціях Мєшковського – одного з діячів
варшавського підпілля Армії Крайової, якому часто доводилося десь
відсиджуватися – як казав батькові – від німецьких облав та обшуків, і він любить це робити серед українців.
Суддя Зємбінський залишив за допомогою мого батька у моїй
свідомості дуже важливий урок. Перед війною у Холмі було дуже
мало правників (побільшало їх після 1939 року за рахунок галичан),
то практично всі судді Холмського суду були поляками. Найбільшим
авторитетом у довколишніх українських селян, які зверталися з позовами у різних справах, був саме суддя Зємбінський. І ось, здається
1943 року, з’являється у холмському суді новий суддя – випускник
Варшавського університету. Українець з місцевих. І звичайно усі українські селяни, як один, переорієнтувалися на нього («свій – до
свого – по своє»). У повітрі не стихають слова популярної тоді пісні
«Смерть, смерть, ляхам смерть!» Як це було проігнорувати простим
селянам? Не проігнорували, почули. Пісню, а не Соловія, голову
Холмського суду – українця таки, що застерігав від такої необачної
переорієнтації. Знав, що той не проходив в університеті моральних
тестів-випробувань (батькові казав, що отримати повноцінний диплом без таких випробувань тут «допомогла війна», за інших обставин цього б не сталося, бо не лише про формальні знання йшлося,
а вважалося, що правник, як і лікар, має безпосередній стосунок з
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людиною у проблемах, у потребі гуманної допомоги, а тому потрібна
особливо ретельна перевірка на моральну відповідність).
Для Зємбінського ця масова втеча українських селян, до яких
він ставився з великою моральною відповідальністю, була важким
ударом. Проте селянська патріотична ейфорія від «свого судді» дуже
швидко розвіялася, коли він кількох з них обдер, як липку, то всі винувато стали шукати можливостей повернутися до послуг Зємбінського. Батько влаштував зустріч селянських делегатів із Зємбінським.
Суддя не став у позу і прийняв пропозицію зустрітися. Зі сльозами
на очах прийняв незграбні селянські вибачення.
Що ж до згаданого «свого українського судді», то він після цього
кудись зник, вочевидь подався шукати собі роботу і нових «своїх»
поза Холмом. Чи зробив якісь висновки з невдач холмської спроби
своєї реалізації тоді популярного українського гасла «свій – до свого – по своє», не знаю. Проте, якщо він таки зробив висновки, то не
зробили інші, такі ж як він, що невдовзі щільно заповнили усі правничі вакансії нової, народної, влади, яка відверто Право використовувала як засіб свого зміцнення, сповідуючи не загальнолюдську, а
класову мораль.
Для батька, що був при цьому моральнісному виборі холмських
селян, це було величезним моральнісним уроком Життя. І я постійно також осмислюю цей урок. Бо розумію, що якийсь моральнісний
загальнолюдський, – але не класовий, расовий, релігійний чи ще
якийсь вузький, – поріг обов’язково має бути присутній при підготовці фахівців не лише згаданих гуманних професій, але й будьяких. Так само, як і обов’язковою має бути і аналогічна вимога до
претендентів на зайняття більшості посад.
Можу признатися, що навчаючись на першому курсі Політехніки, я, хоч мав диплом про закінчення технікуму, склав нові екзамени
на атестат зрілості екстерном і подав документи на юридичний фактультет Львівського університету. Документи прийняли, але перед
самими вступними екзаменами запропонували забрати документи,
бо крім довідки з місця роботи треба було додати ще й обов’язкову
рекомендацію від належних чинників на право навчатися юриспруденції, хоч про це тоді офіційно не оголошувалося у правилах
прийому. Такої довідки роздобути я не міг, тому наступного року
я подався на механіко-математичний факультет університету. Туди
вступив – без нездоланних проблем. Теж виходить своєрідний добір.
Добір тоталітарно-соціалістичний. Чи ж моральнісний?
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Моя пам’ять береже батато дрібніших деталей про цих двох
батькових друзів-поляків. Вони не приховували, що хочуть сприяти піднесенню національної свідомості українців на Холмщині, і
постійно працювали на це піднесення з тамтешніми українцями,
бо розуміли, що підвищення національної свідомості у будь-якому
регіоні сприяє підвищенню її загального рівня і в інших регіонах.
Звичайно, жодних сумнівів у щирості їхніх симпатій до українців не
могло виникати, попри те, що тодішнє польське суспільство у ставленні до українців загалом давало мало підстав для оптимізму – була жорстока війна з неминучим падінням суспільних моральнісних
підвалин. Часто обігруючи з гумором відоме польське патріотичне
гасло «nie damy guzika!» (що відповідає нашому звичному «ні п’яді
нашої священної, чи споконвічної землі»), вони кордон на Бузі бачили і в майбутньому східним кордоном Польщі, кордоном польськоукраїнської довіри. Вважали, що лінію Керзона треба конче прийняти як рятівну і цілком справедливу. Батько це завжди вітав, хоч
і розумів, що його згода з цим означає жертвувати «для майбутньої
незалежної України» принаймні Холмщиною. Я не думаю, що він
готовий був на це тому, що сам не був родом з Холмщини. Певен, що
ним рухало притаманне прагнення порозумітися з іншими, не такими, як він. І розумів, якщо вдасться досягти такої загальної лінії
довіри, то слід її прийняти, адже не йдеться про знищення українців як таких на Холмщині, а лише про лінію державного розмежування, а українські села на Холмщині залишаються українськими,
українські школи залишаються українськими, українські церкви
залишаються українськими. Так само, як залишаються польськими
польські по східний бік тої лінії довіри. Українці мають довести
принаймні полякам, а тим самим і собі, що вони таки дозріли. Якщо
вже дозріли поляки.
Коли сьогодні згадую ці холмські – «кухонні» за теперішньої
термінології, але безумовно добре морально наснажені романтичні – розмови про українсько-польське майбуття, то важко позбутися
містичного відчуття присутності там поміж тих двох сторін якоїсь
невидимої третьої, однаково прихильної до обох. І відчуття, що саме той третій і навіює цю думку про єднання. Я не знаю нічого
про подальшу долю судді Зємбінського, голос Мєшковського згодом
чув якийсь час у передачах радіо «Вільна Європа» – вочевидь, він
з тих поляків, що по війні змушені були покинути рідну Польщу,
оселившись у Франції, Бельгії, Англії чи й Канаді. Саме у їхньому середовищі було викохано чудово ніжну, дуже привабливу квітку
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польсько-українського порозуміння. Але для мене особисто, як і для
мого батька, вона зачиналася таки у нас у Польщі, на Холмщині, на
українсько-польському порубіжжі, під німецькою окупацією. Жодного сумніву немає, що схожа ідея довіри має виробитися і на наших
інших, зокрема східних, майбутніх кордонах. Тому так часто згадую
свій спонтанно-добровільний і щемно-остаточний виїзд з Польщі
у вересні 1944 року у дусі тої лінії рятівної взаємної польсько-української довіри з її могутнім гаслом «За вашу і нашу свободу!».

***
Кілька побіжних слів про ідентифікацію через колишнє протиставлення себе східняками західнякам. Іноді це була лише загальна фіксація реальних історико-культурних відмінностей або певна
зверхність того, хто «приніс звільнення від капіталістів, поміщиків
та ополячення» тим усім місцевим, які розмовляють зрозумілою, але
«не зовсім їхньою українською мовою», та й самі себе іноді називають то лемки, то русини, то ще якось. Але траплялася мені серед
східняків і щира цікавість до того «бандерівського» чи націоналістичного самовияву України в період жорстокої війни за «право бути».
Знаю таких, що саме у Львові повернулися до активного щоденного
використання української мови і стали турбуватися за її послідовне
використання іншими земляками.
Мабуть, виникло відчуття, що їхня самоназва «українець» не
несла вже в собі того свіжого політичного заряду самоусвідомлення
в гідності, як у нас вчорашніх русинів. Для них це як місцевість народження. Словом, як деяка формальна метрика, що закріплювалася
«п’ятою графою».

(Л.П.: Абсолютно точно. До українського «націоналізму» я прийшов
головою, як марксист. Ніколи не цікавився цим. Навіть не як метрика – завжди писав «украинец» – а як стать. Мене цікавила лише чужа,
інша стать. І лише через роздум над єврейським та татарським питанням, завдяки почутим кілька разів словам «я понімаю только по
человеческі», побаченим у Львові й гуцулів гордістю простих людей зміг
прийти «до себе»… В. Рафальський, з яким сидів у Дніпропетровську
(татарин в предках), – східняк, присланий на Галичину після війни –
став «укрнаціоналістом», побачивши тортури юної упівки…)
Ті, хто повернулися з війни, були відкритішими за інших, проте
сприймання України як цілості «назовні» було, здається, переваж-
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но адміністративним з боку тих і тих. Чи усвідомлювали себе ці
колишні фронтовики не лише переможцями, а як носії спільної із
западенцями 5 графи водночас і морально справді всеукраїнцями?
Думаю, що, по-справжньому, тоді ще переважно – ні. Хоча б з огляду на більше чи менше, але обов’язкове переважне протиставлення
себе отим «местним», «вуйкам» чи «западенцям» (слова «бандера»,
«бандерівець» вживалися рідше, але завжди гостро конфронтаційно
з боку причетних до влади). І лише з часом помітним ставало справді інтегральне сприймання України як якоїсь не лише адміністативної цілості. Протиставлення своєї, «справжньої», самодостатньої
України та Західної поступово згасало. Їхніх іншостей ніхто не заперечував, але вже полярно не протиставляв. Цей рух назустріч єдності
двох Україн був, безумовно, взаємний. І щирий. І благодатний.
І тут знову спіткнувся на відомій ще з Холма від тодішніх східняків формулі «щирий українець».

(Л.П.: Для мене в цьому якраз само собою зрозуміле «украинец» було
спасінням від українофілії. Коли став «свідомим», то не став філом. Бо
філія такого типу як нарцисизм або онанізм. Я можу любити росіян,
французів, євреїв, киргизів, але своє українство? Це можливо лише, коли тебе від нього відірвано… І в деякі часи – виправдано… Але скільки
гістерики було навколо… Нині це називають професійний українець
або єврей… Недарма нині щирими українцями іронічно називають запеклих євреїв-українофілів…)
Чому цей додаток «щирий»? Адже слово «українець», як ознака
твого вибору політичної орієнтації-належності, не потребує ще якогось уточнення щодо справжності. А якщо воно не щире, не справжнє, то нащо ним послуговуватися? Адже ніхто примусом нікого до
українства на Холмщині не затягував.
Згодом я зрозумів різницю між свідомими українцями і україн
цями лише з народження. У мене це був морально і політично наснажений термін, а для іншого міг бути лишень своєрідною формальністю. Але і після цього з’ясування я не став користуватися цим
поняттям «щирий українець». І сьогодні маю до нього відразу. Для
нас, учорашніх русинів, тобто українців за свідомим політичним
вибором, сама ідея України була цілком вичерпною національною
ідеєю.

(Л.П.: На жаль, і в мене це було «свідомим політичним вибором» в 60ті роки. Якось одна знайома слушно зауважила нашому сину: «Но ты
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же украинец искусственно». На що я йому порадив їй нагадати, що й
вона, єврейка – по свідомому вибору, штучно. Бо її виїзд в Ізраїль був
вимушений, вона була мовою, культурою росіянка. І я був штучним,
самозробленим. Ви – ні…)
Тому важко мені зрозуміти нинішні блукання «староукраїнців»
за походженням та «новоукраїнців» за політичним вибором у цьому
питанні. Невже так важко прийти до спільного знаменника?

(Л.П.: Пам’ятаю, як ОУНр (не люблю бандерівці, бо воно затьмарює
питання) та «лицарі» В. Морозівці пробували цькувати мене як жида,
Григоренка й пані Григоренко (єдиневірне) – як москалів, то я питав
публіку на мітингах в Гамериці: «Припустімо. А чи не добре, що жиди
й москалі – за самостійність?»)
Україна є, одна – єдина, і чудово мозаїчна, працюймо, самореалізуймося в ній, гідно реалізуймо і її як таку у світовій мозаїчній
спільноті. Її сучасну, а не уявлену хворобливим розумом якусь фантасмагоричну державу.

(Л.П.: Я страшенно люблю копирсатись у фолклорі, міфології, антах,
хеттійцях, писанках… Але бувало, як побачиш в США мітинг, демонстрацію українців з писанками… Жах… Писав навіть пародію
Вечори на хуторі поблизу Парижу-Ню Йорку… А нині це гірше, бо в
США справді була лиш ідея-Україна. А це ж в самій Україні, все одно що
замість своєї реальної Галі бачити перед собою щось суперове, якусь
Супергалю.)
Якщо мова конкретно про етнічну самоідентифікацію, то хочу
зазначити, що на моє переконання процес особистісного самоусвідомлення в демократичних умовах чи координатах має включати не
лише формування цівілізованої відданості своїм етнічним цінностям та етнічній спільноті, але й намагання гармонізації міжетнічних
та взагалі міжгрупових взаємин з обов’язковим формуванням здатності бути своєрідним космополітом, тобто громадянином всесвіту.
Не хочу тут якихось паралелей, і можу погодитися з терміном «космополіт», але не в трактуванні колишнього начальства як якийсь
«безрідний космополіт», а нормальний, закорінений у кожному народі, як це спостерігається скрізь у світі.
Не хочу враження наївності, що ми так швиденько спорудимо
сучасну громадянську націю там, де упродовж століть обманювали
себе, обманювали інших, що буцімто ми вже дозріли, намагаючись
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вирішити все одним махом, одною кавалерійською атакою під лозунгом модернізації, а насправді, без копіткої наполегливої праці
самовдосконалення, неминуче кожен раз відтворювали архаїку, наче від народження паралізовані отим «оправославленим злом» та
«обожнюванням народу».
Але іншого шляху поступу, окрім творення громадянського суспільства, не існує.
Звичайно, при чисто громадянському (політичному) конструюванні нації неминуче дуже виопуклюється так звана проблема
«національної вини» – насправді, загальноетнічної вини. Можливо, саме це і лякає декого з етнічних українців і не дає їм думати
справді загально національно, а не лише вузько етнічно. Але не
забуваймо, що як чисто особистісний, так і загальносуспільний
потенціал кожної нації (а нашому випадку – українства як такого,
яке вважає себе таким, що вже дозріло до державності) вирішальним чином зумовлений притаманною здатністю приймати на себе
відповідальність серед іншого і за власне історичне минуле. Бо
тільки так можна усвідомити, що з того минулого у жоднім разі не
повинно переходити у майбутнє. Усвідомити і забезпечити. Йдеться, звичайно, не про «групову відповідальність нащадів» за вину
предків.

(Л.П.: В цілому з Вами згоден. Саме усвідомлення «вини», як самокритичність, критичний перегляд своєї історії. Швидше безсторонній
навіть: «суперморальність, християнські доброчинності? У цих розбишак?» Але щодо тих погромів – що ми знаємо про них? Майже як про
Трипілля… Мабуть, було суто класовим…)
Вина завжди конкретна, конкретна як ситуацією, так і дієвими
особами. Йдеться про моральне очищення нащадків. Очищення і
сучасного етносу як цілості, що свідомо чи підсвідомо успадковує
нерозкаяною якусь свою провину. Етносу як цілості, зверненої таки
у майбутнє, тобто етносу у стані нації.
І хоча конкретна провина в міжетнічних конфліктах, звичайно,
асиметрична (тобто, як правило, вина іншого завжди видається більшою) і різна за своїми масштабами та наслідками, все ж свідомим
представникам кожного етносу важливо зберігати самокритичність,
співчутливість до іншого.
Заміна містифікацій та спрощених присудів докладними історичними знаннями на основі спільного чесного аналізу минулих
подій стосується всіх етносів, але приклад має подати етнос ук-
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раїнський, який і є своєрідним «власником контрольного пакету акцій цього геополітичного простору». Навіть якщо абстрагуватися від
гальмівного чинника у вигляді дивовижно збереженої без серйозних
пошкоджень компартійної антинародної за своєю суттю партноменклатури, все ж не заперечити, що надто довго ми із своєї вини жили
у дуже спотвореному руслі історичних подій, з величезною масою замовчувань та жахливих перекручень, що аж ніяк не сприяло швидшому переходові українського етносу на стадію політичної сучасної
нації.
Не забуваймо, що український етнос на референдумі 1 грудня
1991 року від інших етносів України отримав такий моральнісно
важливий вотум довіри на державницьку зрілість. Отримав авансом.
І доведеться ту зрілість водночас і доформовувати і доводити.
Оскільки йдеться про право формувати сучасну політичну українську націю, то проблема переосмислення історії неминуче постане в усьому своєму огромі і в першу чергу, мабуть, стосовно Хмельниччини та Гайдамаччини, якщо мати на увазі пізнє середньовіччя.
Сподіваюся, що раннього середньовіччя торкатися не доведеться,
хоч нинішні, скажімо, кияни мають усі підстави пов’язувати себе із
тими киянами, що брали участь у погромах, або як нащадки тодішніх міщан, купців чи варязьких дружинників. Але тоді не було такого поняття як українець, а Хмельницький уперше вжив термін
«українська нація», звичайно, розуміючи його як лише «козацька
нація». Жодні гречкосії тоді іще довго до нації не належали. Але
належать сьогодні, тому і мають узяти на себе моральну відповідальність за те спільне минуле.
Вже бачу болісну реакцію декого з хворих на юдофобію. Але
патріотично зацикленим можна вказати на зовнішні чинники –
Польщу та Росію: вони їх не зможуть проігнорувати. І не зможуть
проігнорувати аж ніяк очевидних фактів патронажного ставлення
влади до євреїв як у Польщі, так і в Росії. Навіть якщо будемо подавати це дзеркально через «відому вину євреїв» – їхню переважну зорієнтованість на польську чи російську владу: зорієнтованість
безпричинною не буває, а йшлося ж про «законну владу», – під час
цих «епохально українських», формально «незаконних», історичних
подій. Хоч жертви і могли відчувати й елементи юдофобських провокацій і навіть дій з боку окремих представників тої влади.
Польща, принаймні в особі своєї еліти, до переосмислення свого спільного з Україною минулого вже готова.
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(Л.П.: Сумніваюсь… Кращі з поляків… Недавній спалах антисемітизму – показник…)
Росія – поки що ні, але змушена буде колись це зробити, а
прискорити це можна лише демонстрацією української готовності
до цього переосмислення. Певен, що не матимуть з цим клопоту
й сучасні політичні українці. Але коли будемо готові до цього ми,
етнічні українці, переставши себе вважати якщо не винятково ангелами, то напевно вже нещасними жертвами жорстоких і підступних
сусідів?
Уже маємо навіть відповідну «канву» такого осмислення, сформульовану поляками. В її основі дві аксіоми, з якими обидві сторони мають погодитися, якщо хочуть діалогу та побудови нових
рівноправних стосунків, що відповідали б новому часові та новим
політичним реаліям. Перша аксіома – неприємна для поляків: саме
українці були об’єктом колоніального поневолення, асиміляції та
винародовлення. І саме на українських етнічних теренах точилися
практично всі польсько-українські конфлікти. Друга аксіома – неприємна для українців: реакція українців на польську експансію
далеко не завжди була адекватною, їхній опір колонізаторам нерідко
поширювався й на мирне польське та єврейське населення, а засоби
боротьби, якщо послуговуватися сучасними термінами, далеко виходили за межі «необхідної самооборони». Звичайно, нема тут мови
про те, що могла бути іншою тоді поведінка поляків і чи могла бути
іншою теж реакція українців, а йдеться про те, що сьогодні вони не
повинні такими бути ні з боку поляків, ні з боку українців. Порівнюючи вину один одного, ми не подолаємо трагічного для цієї частини Європи цивілізаційного розколу.
Якщо є згода на ці дві аксіоми, то можна формулювати і аксіоми для всеукраїнської демістифікації нашого спільного історичного минулого, бо як би ми не заколисували себе сучасним миром,
очевидна цивілізаційна проблема, як позбутися назавжди етнічної
мегаломанії та ксенофобії у цьому геополітичному просторі, сама
собою не вирішиться.
Польська історична література здавен знає дві традиції: одна
служить національній мегаломанії, інша – це традиція дуже гіркого порахунку з минулим, але в жодному разі не відхрещування від
нього.
Якщо ілюструвати прикладами, то для другої традиції, наприклад, іспанська Сарагоса (1808 року разом з французами по команді
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Напалеона польські загони жорстоко розправилися із захисниками Сарагоси) – це трагедія і національна ганьба польська. Це не
була чисто польська акція. Але ганьба – польська. Певен, що під
«вивіскою» поляків там були й етнічні українці (та й попри всю
«виключну янголість», де їх тільки не було!), беручи спільно з поляками та французами участь у тій різанині захисників Сарагоси.
Що є та Сарагоса для нас, українців? А – нічого! Бо – «я – не я,
і хата не моя». Можна не зачіпати католицької Європи, а обмежитися тою частиною Євразії, що потрапила до складу православної
імперії. «Відхрещуємося» від своєї вини там зазвичай за допомогою
аргумента, що «вини нашої національної нема, бо не було в нас тоді
держави». Вини загальнонаціональної (державної), звичайно, нема.
Але ж етнос український (якщо ще не загальноукраїнський, то бодай локальноукраїнський, у вигляді черкасів, малоросів чи хохлів)
таки був, як і були живі люди, наші біологічні предки. І хіба ми не
підкреслюємо в інших випадках тяглість свого етносу аж від потопу
чи й раніше? То тут ми знову до вини своїх предків не причетні? Як
у відомій приказці: «І Гнат – не винуват, і Килина – не винна, тільки хата винувата, що впустила на ніч Гната». Бо перша ні до чого не
зобов’язує лінивий мозок, а друга – неминуче породжує запитання.
Якщо не в нього самого, то в його сина чи онука.
Якщо про Сарагосу, то вона значиться офіційно і в нашій козацькій історії за сто років до франко-польської (згадую за вилученою
у мене директором школи на уроці історії у п’ятому класі книжкою
«Запорожці в Сарагосі»). Проте там ми маємо вигляд виключно героїв, хоч і відбувається все в середньовіччі. Словом, справжнісінькими такими «козацькими суперменами» і обов’язково патріотами, хоч
і не зрозуміло, у чому той їхній патріотизм полягає. Невже виключно у православ’ї? Отже, знову без жодної вини. Та й яка може бути
взагалі у козака вина? Певен, що приказка «На козаку нема знаку»
виникла не виключно на сексуальному ґрунті. Не винуватцями, а
героями та патріотами себе мислимо і в підкоренні для Російської
імперії Кавказу, Середньої Азії, Сибіру й Далекого Сходу.

(Л.П.: Невипадково Корчинський так легко перейшов у евразійці.)
Уже не кажу про свіжу причетність до війни в Афганістані. Знову жодної моральнісної рефлексії якоїсь вини. Наче якісь православні святі, що тільки те й роблять, що підкоряють для «святої Русі»
все нових і нових неправославних. Адже ж ми і «різались з ляхами»
і «скородили списами московські ребра». Словом, могло насправді
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бути всяке, але не хочемо осмислювати свого минулого, хоч пора б.
І проблема з нашим вихованням не в тому, як часто сьогодні говорять, що нам треба більше використовувати приклади героїчного,
переможного нашого минулого, замість того, щоб концентрувати
увагу на поразках. Проблема зовсім в іншій площині – нам катастрофічно бракує нормальних, глибоких моральнісних рефлексій,
осмислень просто свого минулого. А глибоке моральнісне осмислення найжахливішої поразки принесе у стократ більшу суспільно
вагому користь, аніж солодкі героїзування перемог. І яких перемог?
Мілітарних, що загальмували і наш цивілізаційний розвиток, чи
моральнісних, що прагнули розривати менталітетно задавнені пута
на цьому розвитку?
Лише в результаті такої всеукраїнської деміфологізації нашого
спільного історичного минулого ми й зможемо нарешті стати справді українською політичною нацією. Лише тоді до ледь помітності
зменшиться кількість безнаціональних (етнічно закоконованих) українців і ніяким самозванним «національним вождям» нікого буде
мобілізувати та збивати в одну слухняну отару з іншими безнаціональними, щоб затягнути всіх знову у ще остаточно не подолану в
нашому менталітеті модель міжетнічного оправославленого Зла, у
якому кожен етнос знову лукаво називатиметься нацією, і від їхнього імені виступатиме інтернаціональна номенклатура та її вожді.
Розумію, що той неминучий «вседержавний, всеукраїнський
діалог» таки не з усіма можливий. Іноді сама спроба розпочати його
з якимись маргіналами буває ганебною, якщо не звичайною дурістю.
Наприклад, з героями ксенофобських «витівок» не може бути жодного діалогу в принципі, незважаючи на жодні «демократичні» чи
й «патріотичні» з дозволу сказати – «аргументи», мовляв, вони так
само громадяни, чи так само належать до того народу. Мені здається, що це застереження стосується і тих, які бачать у своїх брудних
публіцистичних витівках вираз переконань. Яких? Хіба людських
переконань? Бо ж тільки сліпий чи дурний не помічає, що нинішні
«дуже патріотичні структури» просто переповнені колишніми аморальними стукачами, які поховалися за цей захисний щит. Як сказав
якось з цього приводу один колишній політв’язень, що зблизька їх
давно спостерігає: «Які патріоти?, – там переважає одна сучня та
колишні стукачі».

(Л.П.: Чудово! Жаль, що не подано конкретики…
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В цій темі вини, самокритики все ж не завадило б ще раз підкреслити,
що засудження ганебних подій в історії аж ніяк не означає особистого
покаянння. Бо й тоді творили гріх не всі. В Ізраїлі один хлоп все вимагав від мене, а я пояснював, що визнання особистої вини за колективні
гріхи означають право на покарання колективу за особисті чиїсь гріхи. Достатньо визнати й засудити.)
Тут конче потрібен своєрідний «моральнісний поріг». «Поріг» –
як норма здорових міжособистісних відносин, «поріг» – як норма та
гарант морального здоров’я громадянського суспільства та підзвітної
йому демократичної держави.
Певен, що результативна боротьба за обличчя нового українства,
за обличчя здорового українського патріотизму (не солодкого українофільства, а чесної моральнопатріотичної причетності та відповідальності за все, що відбувається довкола нас, у нашому суспільстві,
на нашій спільній землі) все ще попереду. Вважаю, що її результати
вирішуватимуть не лише долю нашої нації, але й долю подальших
моральних, культурних та політичних процесів не лише в цьому
геополітичному просторі, а й в усій нашій старій юдео-християнсько-мусульманській ойкумені. Пишу «юдео» не через очевидну присутність в етнічних українцях хозарського спадку чи сьогоднішню
присутність в Україні євреїв, а через присутність юдаїзму в християнстві взагалі як своєрідного «початкового коду». Цей «початковий
код» присутній і в мусульманстві. Присутність мусульманства у цій
тріаді породжена не присутністю в сьогоднішній Україні кримських
татар, і не тим, що наш «святий Володимир» перед тим, як запровадити християнство, мабуть, побував якийсь час в ісламі, і не тим, що
наш славний гетьман Дорошенко помер мусульманином, а тверезим
аналізом становища України «на межі» з мусульманським світом та
врахуванням сучасних процесів всесвітньої інтеграції. Інтеграції без
загрози ідентичності інтегральних учасників. І не маємо права не
думати про осмислення цих процесів в українському контексті, в
реальних суспільствотворчих та державотворчих процесах. Заради
сучасного свого справді демократичного обличчя.
Дарма, що не набули належного розголосу дуже важливі слова, які сказав якось на зустрічі з рабинами патріарх Московський
Алєксій II, закликаючи до єднання юдейства з християнством: «Ваші пророки – наші пророки. Повнота християнства обіймає собою
юдейство».

147

Рефлексії ідентичності
Ніхто не має жодних ілюзій щодо закорінених у Москві традицій різного ставлення до юдейства «свого» і «чужого» (як у відомому
анекдоті про «нашого Рабиновича» та «їх Рабиновича», – зі своїм
можна поводитися далі звично «по-своєму», а з «ненашим» треба
поводитися цивілізовано), як, до речі, і у ставленні навіть до однакового православ’я: в залежності від того, чи воно «під своєю високою
рукою», чи – ні. Тому тут не про це, а про те, що навіть російська
православна Церква в особі своїх достойників не може собі дозволити мати вигляд зовсім середньовічної перед світом.
Ми ж негативних сторін та звичок свого середньовіччя чомусь
не соромимося. Навіть з тим таки однаковим своїм православ’ям, бо
формальне найменування його Українською православною Церквою
нікого не може ввести у оману щодо його повного підпорядкування
Москві, так само, як в часи існування СРСР, заяви чиновників з
адміністрації УРСР про незалежність УРСР. І не було тоді жодного сумніву, що все, і навіть ці свої заяви про незалежність, вони
завжди робили лише за згодою Москви. І тут лукавства не приховати за фразеологією про канонічність. Та й повнота православ’я
ніскільки не втратить від усамостійнення українського православ’я,
а навпаки – ця повнота православ’я стане справді цивілізованою, а
не імперською чи неоімперською. Лише «деколонізація» Української
православної церкви Московського патріархату в Україні цивілізує
і демократизує її внутрішнє життя, створить підстави для т.з. «соборності». Нормалізує становище у повноті православ’я. Ніхто не заперечує особливості взаємин православ’я Києва та Москви, але що
нам заважає ці особливі взаємини не побудувати на моделі взаємин
Церков Константинопольскої та Грецької (Еладської) православних
церков?
Як правозахисник, я не виступаю за якнайшвидше створення в
Україні єдиної помісної православної Церкви. Навіть з теологічного погляду, релігійна єдність означає боголюдську єдність, єдність
людини з Богом. А в нинішніх розмовах про єдність православ’я в
Україні йдеться насправді про те, щоб державі зручніше було використовувати Православну Церкву як єдину структуру у своїх ніби державобудівних процесах, а насправді – у процедурах свідомого дальшого вивищення влади над суспільством. Спостерігаючи за
діями державних чиновників у їхніх взаєминах з тими окремими
православними Церквами, важко позбутися враження, що на перше місце висувається ритуал, обряд, як правильно поставити свічку, чи по-православному правильно перехреститися, як дотримува-
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тися посту. Тобто християнство прагнуть трактувати переважно як
своєрідну, канонізовану Жертву Богові. Хоч Бог у християнстві є
Богом Свободи і Любові. Враження таке, що ми ще не готові сприймати такого Бога, який любить нас, але не примушує нас любити.
Наділивши нас Свободою. І Свободою любити. Враження, що ми у
своїй більшості все ще не готові взяти на себе той тягар Свободи.
Прагнемо втекти від тої дарованої Свободи і особистої відповідальності у ритуал, обряд.

(Л.П.: Моя дружина читає зараз Дневники прот. А. Шмемана, М, Русский путь, 2005. Там є такий пасус:
«Больная религиозность/…/Невозможность быть самим собою. Все
«стилизовано» – при отсутствии стиля, который всегда создает
единство… А вся историческая чешуя привлекает и принимается с
восторгом… Православие заросло идолами. Любовь к прошлому всегда
ведет к идолопоклонству».)
То означає, що ми лише оголошуємо себе християнами, але ними ще не готові бути. За таких обставин головним завданням влади
і кожного свідомого вільного громадянина стає максимальне забезпечення релігійної свободи в Україні, умов вільного релігійного самоувідомлення.
Тому проблеми з найшвидшим об’єднанням православ’я нема.
Але є проблема у його справжності, точніше – у його справжній
християнськості, – хоч як парадоксально це звучить. Тільки за умов
усвідомлення цього і можна буде забезпечити дуже потрібні усім нам
справді партнерські – а не патронажні – взаємини Церкви і Дер
жави. Для користі взаємної тих обох структур, що мають у дечому
відмінні, а в дечому спільні зобов’язання перед своїм суспільством:
держава – уособлює переважно національні цінності, а Церква – переважно універсальні.

(Л.П.: Гарно. А в нас намагаються РУНцьку віру якусь з християнства
зробити.)
Конкретній юрисдикції Церкви в рамках конкретного суспільства чи конкретної незалежної держави доводиться мати справу не
лише з державними структурами, але й церквами інших юрисдикцій, що має спонукати не до взаємного поборювання, а до тіснішої
співпраці з ними, усвідомлюючи спільну з ними відповідальність за
реалізацію своєї культуротворчої ролі. Державні чиновники, у свою
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чергу, мають викинути із своїх голів маячні ідеї створення за допомогою Церкви якоїсь самобутньої посттрипільської чи ще якоїсь
чисто української цивілізації.
І пасажі щодо Московського патріархату також продиктовані
тими турботами релігійної свободи та справжності релігійної віри.
Турботами припинення використання релігії з політичною метою
будь-ким. Імперія умерла остаточно. Її не реанімувати «мотузками»
вигаданої ексклюзивної своєї лише московської канонічності в Україні. Якщо формальних механізмів утворення нових автокефальних
церков надто старі канони не забезпечують, то чи не доцільніше
відмовитися від них, чи бодай не демонструвати надто формальне їх
дотримання, бо ж очевидно, що в усіх тих випадках насправді нам
йтиметься не про буквальне дотримання канонів, а про Церкву. Бо
не Церква для канонів, а канони для Церкви.

***
Повертаючись до перших з батьком відвідин Волині десь в останніх числах серпня 1944, зазначу, що тоді там незрозумілої мені
російської мови довкола було небагато, – переважно армія та важливе начальство на різних щаблях (хоч були й етнічні росіяни, які залишилися тут під владою Польщі після падіння імперії Романових,
але вони тоді ще однозначно не ототожнювали себе з прийшлими
росіянами). А це – куди менше, ніж носіїв зрозумілої мені мови
польської у Холмі, проте панівний характер присутності Росії був
очевидним.
Не даючи волі емоціям від першої зустрічі із забузькою Україною і не дуже затримуючись на одному місці, їдемо далі на схід,
через Ківерці до Луцька.
Конче маю зафіксувати у цих своїх рефлексіях той неймовірний
шок, який спіткав мене тоді в Луцьку і який я таїв у собі довгі десятиріччя. Шок від побаченої на базарі реальної шибениці, що стояла
на видноті: на ній висять двоє босоногих молодих селянських хлопців. Батько стрімголов кинувся ближче, я ж – стояв, як укопаний,
з жаху. Багато років по тому я довідався, що тоді, влітку 1944, ці
двоє селюків батькові видалися аж надто схожими на його зведених
братів, що були в УПА десь під Володимиром Волинським, тому й
побіг пересвідчитися, чи не вони. «Не вони!» – і вмить наче відлягло
від серця... Але чи назовсім відлягло насправді? (Батько не зронив
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тоді ні слова, і усе це моя пам’ять реконструювала вже через багато
років, коли виявилося, що реальні зведені брати таки живі і провідали батька у Львові, після відбуття свого десятирічного ув’язнення).
Згодом, коли в Луцьку опинилася вся наша сім’я і я із молодшою
за себе сестрою стали ходити до школи, то доводилося нам проходити повз високу шибеницю, на якій практично щодня вішали нових
жертв. Ця шибиниця була вже в іншому, не такому дуже людному,
хоч добре видному звідусюд пагорбі неподалік обкому партії. Від
того щоденного споглядання страт молодих життів через прилюдне
повішення з’являлася якась пекуча порожнеча і відчай, що тривав
увесь шкільний 1944-1945 рік у Луцьку. Лише з переїздом до Львова
наприкінці серпня 1945 р. це відчуття безнадії стало згасати. Я знав
про арешти й у Львові, але там не було тої жахливо високої шибениці з молодими хлопцями, яких повісили на самому початку їхнього
національно свідомого життя.
Тоді ж, – у той перший приїзд в Україну, наприкінці серпня
1944 року, у Луцьку, – ми зупинилися у батькового знайомого священика, садиба якого була поруч з тим шоково-пам’ятним базаром.
Пошуки роботи забирали в батька весь час, тому я його бачив лише з вечора та зранку, що мене дуже пригнічувало, бо тут багато
що було не так, як у Холмі. Оскільки священика стали посилено
теребити органи нової влади з приводу всіх незліченних членів того
християнського притулку, батько вирішив переправити мене назад
до Холма. Польсько-радянський кордон уже функціонував, і мені
довелося його долати у військовому ешелоні, що їхав на захід: солдати заховали мене від прикордонної перевірки під якоюсь купою
військового спорядження.
Опинившись знову у Холмі, я використав увесь свій запал, щоб
переконати матір таки переїхати в Україну і відновити зруйновану
сім’ю. Сьогодні я не можу пояснити, як це мені вдалося, бо ніякого
офіційного переселення українців з Польщі тоді ще не було, ми всі
були громадянами Польщі, мали щось біля семи моргів землі, але
мати зважилася все покинути і дала згоду їхати в Україну. Та як
перебратися через відновлений кордон? Нагода трапилася несподівано: десь із середини вересня 1944 р. швидко став формуватися
перший ешелои делегованих з багатьох українських сіл Холмщини,
яких уповноважено було ознайомити із сучасною Україною. Ми їхали сім’єю, і наша сім’я була єдиною на весь ешелон. Ми їхали не для
знайомства, а стрімголов, за батьком, їхали назавжди.
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Цей вузлик пам’яті мене досі хвилює: кожен раз наново відчуваю, що саме тоді світ моєї рідної з Холма старої Русі остаточно й
гине. Велика батькова Україна перемогла малу, материну, Холмську.
І присутності в цьому процесі як нової незалежної Польщі, так і нової
радяноімперської, – Росії не заперечиш. Так само, як і присутності
у моїй свідомості жахливо оправославленої аргументації останнього
кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського, що не захотів організовувати захист Січі від зруйнування москалями, бо, мовляв, –
«однакове християнство грішно вигубляти». Так ніби не однакове
християнство, чи зовсім ніяке не християнство вигубляти можна?
Та й не у виборі між вигублянням і невигублянням суть наших проблем, а в розумінні того, що самоідентичність стає силою творчою
тоді, коли вона формується не в площині вигубляння-невигубляння,
а в площині діалогу, неконфронтації із іншими однаковостями. І тоді
сприйматимемо спокійно такі емоційно забарвлені факти, як щойно відтворені з відомої думи слова кошового отамана про однакове
християнство, бо розумітимемо відносність та ситуативність цього
твердження, якщо не забуватимемо, що для Київського митрополита
Петра Могили ці «однакові християнства» були навіть принципово
дуже різними. У своїй ідентифікації ми правильно зрозуміємо обох
своїх великих предків: наші християнства (східного чи грецько-руського обряду) справді багато в чому однакові, але це не причина, щоб
зрікатися внутрішніх відмін того «однакового», свого однакового, в
ім’я того, щоб запанувала лише інша відміна однакового, інше однакове. Та й відомий російсько-православний авторитет Г. Федотов не
безпідставно твердить, що обидва православних християнства – московське та київське – зовсім не однакові, послідовно віддаючи перевагу київському, як демократичнішому, більш «однаково християнському». І те київське православ’я ніколи жодного захисного муру від
московського православ’я не вибудовувало.
Моє самоусвідомлення конче мало понятійно «перетравити» і
щонедільні холмські патріотичні релігійні проповіді митрополита
Іларіона (Івана Огієнка) і позірне протиріччя в оцінюванні нашої віри митрополитом Петром Могилою та останнім кошовим Запорізької
Січі Петром Калнишевським, винесене моїм інпринтингом з Холма.
При цьому особливу роль збудника виконувала дуже характерна,
зовні – діаметрально протилежна, пара церковних уній – Берестейська 1596 року та Московська 1686 року. Чомусь досі зазвичай замовчується факт заяви Київської митрополії про свою автокефалію від
1590 року, відразу після проголошення перетворення Московської
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митрополії на патріархію. А саме в цьому – вузол усіх наступних
подій у східно-європейському православ’ї. Бо й Берестейська унія
є лише одним із можливих прочитань тої заяви Києва про автокефалію. Так само Московська унія (Акт 1686 року) є спробою Києва
юридично зафіксувати свою інакшість супроти Москви. Фактично
той Акт став класичною ілюстрацією того, як один церковний організм може зовсім знищити самобутність та інакшість іншого церковного організму, – а Київська митрополія на момент укладання Акту мала статус автокефальної, – хоч таке знищення кричуще
суперечить самій природі християнства. Проте жодне уневажнення
київської православної інакшості не може назовсім заперечити морального права на відновлення у повноправ’ї тої пригніченої інакшості в майбутньому... Принаймні, після державного усамостійнення
це не може вже ніхто поставити під сумнів. Якщо будемо в пам’яті та
своїй християнській гідності.
Саме тому вважаю, що обидві унії (хоч і далеко не однаково
результативні щодо ефективності збереження і захисту своєї християнської інакшості) лежать у самих підвалинах наших загальноцивілізаційних покликань. Перша – реально зафіксувала нашу нерозривність (хоч робилися такі спроби й до того, але без тривких
наслідків) з Європою, зокрема із римським християнством, друга – важливість обов’язку Київського православ’я щодо залучення
у загальнохристиянський, всеєвропейський, цивілізаційний процес
через «сполучені посудини» і Московського православ’я. Як відповідальність матері за свою дочку. Бо в теперішню Росію православ’я
таки з Києва прийшло, як «від матері», попри всілякі спроби розшукати натяки на інші шляхи. А цивілізованість вимагає, щоб і дочка
не зрікалася своїх вдячних обов’язків щодо матері.
Згадані дві унії несли, й несуть досі, ще й інше навантаження: вони чітко означують право на захист від поглинання з обох
боків. Моральнісний захист, звичайно. І можуть бути захистом лише за умови реального сповідування як західними, так і східними
сусідами моральнісних підвалин Євангелія. Моральним обов’язком
кожного, хто себе ототожнює з тим простором між Західною та
Східною уніями, є не піддаватися будь-яким зовнішнім мобілізаціям. Мобілізаціям, які використовуючи у своїх інтересах природну
межовість, окресленість цього менталітетного простору, перетворюють її на внутрішні конфронтаційні фронти: Західний український
фронт проти Східного українського фронту та навпаки.
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Звичайно, ці унії були колись також своєрідними фронтами,
але в ідеї це були фронти скеровані назовні, на захист Центральної
Події, що визначила цю іншість, – Володимирового хрещення. Як
захист тої іншості від поглинання і зникнення як такої. Західний
учасник Берестейської унії не ставив на нівеляцію і повне підкорення східного учасника – Києва, тому та унія впоралася із своїм
завданням сповна. Московська унія – не впоралася із своїм захисним завданням, бо її східний учасник виходив і виходить не з принципу визнання та захисту іншого, а з принципу його підкорення
та нівеляції, «чтобы никакой розни не было». Тому досі Москва не
вважає Київ рівноправним учасником тої Московської унії, і навіть
спотворює саму її захисну суть. Звичайно, ця світоглядна картина у
мене формувалася поступово.
Якщо символічно, то мій Київ – це своєрідний триликий Янус,
одним своїм ликом звернений до Заходу, другим – до Сходу, а центральне обличчя зосереджене на самому собі, на своїй внутрішній
сутності та гідності. Хоч язичницький Святовид, що зберігається
у Краківському музеї і знайдений понад сто п’ятдесят років тому
на Тернопіллі у річці Збруч, має чотири обличчя і у вигляді чотиригранного стовпа прикрашений трьома ярусами зображень, що наче відповідають трьом світам: верхній ярус – небо, заселене богами,
середній – земля, заселена людьми, а в нижньому ярусі – пеклі,
перебувають злі сили... А справжній римський Янус має лише два
обличчя, одне з яких звернене в минуле, а інше – у майбутнє.
Маю таке відчуття, що саме цьому просторові, обмеженому згаданими вище двома Уніями, завдяки багатому досвідові багатостолітнього співжиття тут різних течій християнства та юдаїзму з присутністю тут і мусульманського світу, й судилося явити в незалежному
майбутньому новий, інтегральний, запал справжньої Євангелізації,
нового імпульсу життєдайної віри в Єдиного Моральнісного Бога
Всесвіту, переводячи вільну у довірі людину скрізь, а не лише на всіх
«наших палестинах», на щабель своєрідної вселюдської Метаетики.
Часто згадую неодноразові батькові прочитання статті Грушевського з нагоди двохсотої річниці Полтавської битви, які він
супроводжував своїми репліками про якусь фатальну недорозвиненість, недозрілість українців. Мабуть, тому таке сильне враження
на мене справила згодом «діаспорна» стаття з нагоди трьохсотої річниці Переяславської ради – «Маросейка» (це назва вулиці у Москві
до її перейменування владою з нагоди трьохсотріччя Переяславської
угоди на вулицю Богдана Хмельницького). Через той таки цивілі-
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заційний аспект, закладений двома зазначеними вище уніями та з
ними тісно сплетеними політичними подіями. У центрі обмеженого
цими двома уніями простору уявлявся мені непорушний, як скеля, стовп-провидіння – хрещення Києва за Володимира Великого.
Згодом, радісно долучив сюди і сприйняту з якихось старих джерел
особливу цивілізаційно-творчу роль Києва як Нового Єрусалиму,
та й топоніміка вдячно цьому сприяла: потік, що впадав у Дніпро
називався Йордан (Дніпро теж іноді називали Йорданом), одна з
київських гір мала таку ж назву, як головна гора в Єрусалимі – Хорив або Сіон.
Не про другий чи третій Єрусалим, заснований для уневажнення другого та першого, йшлося, а про – Новий, заснований для
вістування про Моральнісну Угоду Авраама на нових просторах
людської ойкумени. Це ще більше виопуклювало справжню суть як
першої – Західної, так і другої – Східної унії. І чіткіш вималювалися всі помилки чи недотягнення при їх реалізації. Помилки і
недотягування від недостатнього усвідомлення нами суттєтворчої
моральнісної природи того стовпа-провидіння і ним закодованої
ролі тих двох наших уній. Рух від Європи, що скидався на прагнення показати полякам православну «кузькіну мать» Переяславською
Угодою з одночасним сподіванням на легке цивілізування-православлення своєю руською вірою, безкраїх просторів аж до Тихого
океану, та поразка під Полтавою внутрішньо розсвареної України
при спробі повернення до втраченої Європи. Тоді втраченої Європи
для обох, бо так звана технічна чи технологічна європеїзація створеної Петром Першим Російської імперії, що базувалася фактично на
антиєвропейських духовних цінностях, не могла не вести до фактичного віддалення від Європи, підміни її «Азіопою».
У цьому пункті самоідентифікаційних рефлексій хочу згадати
про важливу, звичайно, заочну роль, – бо він виїхав до Польщі, –
відомого польського мистецтвознавця зі Львова Гембаровича, який
на матеріалах із Західної України та бепосередньо суміжних із нею
регіонів, видав книжку «Renesans w Polsce w XIV-XVI w.». Як ця
книжка дивовижно виопуклила весь культурологічний трагізм нашої неспроможності на цьому тлі, породженому імпульсами Італійського Відродження, належно відповісти на цивілізаційні виклики
16-17 століть! Звичайно, можна «втішатися» тим, що й поляки теж
не спромоглися належним чином зі свого боку відповісти на цивілізаційні імпульси тодішньої католицької та протестантської Європи,
що й обернулося катастрофою для всієї Речі Посполитої. Як висло-
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вився з цього приводу гетьман Іван Мазепа: «Самі себе звоювали».
«Чванитесь, що ми Польщу колись завалили!.. Правда ваша: Польща
впала, та й вас роздавила» – підсумував цю катастрофу Шевченко.
Сьогодні вже очевидно, що це були не лише українська та польська катастрофи, це була катастрофа й для всієї Середньої та Центральної Європи, суттєво затримуючи зародження та розвиток тут
нових націй, затримуючи весь суспільний поступ у цій частині Європи та утворюючи небезпечний загальноєвропейський цивілізаційний розлом.
Ці нинішні осмислені рефлексії починалися, мабуть, десь у глибинах підсвідомості, коли відбулося перше порівняння (усвідомлення себе у взаєминах) таки з неоднаковими католиками в польській
Європі із наступним, новим усвідомленням себе у взаєминах з наче
однаковими православними вже в українській не-Європі. Зі сторони
дуже помітною є та різниця, та межа між Європою та не-Європою,
а ту не-Європу зазвичай зводять до Московщини. Проте не може
не вражати притаманна бодай частково і нам та не-Європа, зокрема
притаманна і нам неспроможність цивілізовано поводитися в рамках
однаковості. Чому ми так легко «дали себе в руки взяти»? Чому ми
так легко, принаймні без впертого опору, свою природну інакшість,
що опинилася в колі спільної з нами базової однаковості, погоджуємося розташовувати таким чином, щоб перетворити її якщо не
на неповноцінну, то все таки на підлеглу щодо запропонованої в
якості зразка? Невже так фатально бракує до сьогодні гідності за
свою інакшість? То як за таких обставин «дисидентам» свідомо підтримувати психологічну рівновагу в гідності, коли бачиш як реально неприродно підвішеною у цьому однаковому християнстві виявляється Україна?
Таки не без вини самих українців.
Батькові друзі-поляки в Холмі чітко засвідчили, що неоднакове, польське, християнство починає вже усвідомлювати свою відповідальність за вирішення загальноцивілізаційної проблеми, міцно
вплетеної в історію польсько-українських взаємин, за обов’язковості
безумовного визнання України як самоіншості, самостійності тої іншості. Це чинить західне (католицьке) християнство, усвідомивши
згубність прадідівської конфронтації, наче просячи вибачення за це
зволікання з визнанням права на інакшість. Визнавши природним
право на внутрішню інакшість свого римського християнства, визнало право на інакшість як усього східного (грецького) християнст
ва, так і внутрішню інакшість окремих частин того іншого. То чому
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ж тоді християнство на сході (наче й не чуже за визначенням!) – й
надалі цинічно та вперто ігнорує це право на внутрішню інакшість,
витлумачуючи аргумент однаковості як заперечення самого права на
розмаїття в рамках тої однаковості, для нього однаковість лише синонім одноманітності. Згодом я зрозумів, що саме в цьому причина
переростання природної диференціації християнства на нездоланні,
здається, цивілізаційні розлами. Чи ж не тому наші предки свою
правовірну християнськість стали протиставляти такій же правовірній християнськості, підмінивши, як шулер, слово «правовірність»
на «православність»? Але від цієї підміни східне правовірне християнство відрізняється від західного правовірного християнства насправді лише закоріненим шулерством підмін.

(Л.П.: Я дуже люблю роздуми матері Марії (Скобцової) про гріхи
православ’я. Самокритика православія… Жаль, що Ви не зупинилися
на цьому розрізненні докладніше.)
Звичайно, сьогодні вже розумію, що невміння однаковість сприймати у природному наповненні як певну вільну відкриту мозаїчність іншостей, не є чисто православною чи навіть загальнохристиянською проблемою, хоч християнство і виникло як світоглядно
відкрита, універсальна система. Ця проблема зависає над людством
ще від часу Моральнісної Угоди Авраама та через Мойсея даних Десяти Заповідей. Але без з’ясування суті тої проблеми ми не прийдемо
до усвідомлення своєї однаковості з іншими спадкоємцями тої моральнісної Угоди, зокрема мусульманами.

(Л.П.: Москва скажено опирається екуменізму навіть з католиками.
І ми дійсно зіграли б важливу роль в екуменізмі, якби були послідовнішими й активнішими, ініціативнішими… Але ж Дикунька…)
Не усвідомимо нарешті і своєї справді природної однаковості
у розмаїтті з усім людством. Що не слід боятися свого чи чужого
природного розмаїття: воно у рамках безперечної однаковості всього
людства, як такого.

***
Маю визнати, що до ув’язнення я таки послідовно намагався
уникати релігійного аспекту проблеми ідентичності. Невже через
дивовижну драглистість того сектора суспільної свідомості, що перебував під сильним психологічним впливом одержавленого «опра-
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вославленим злом» офіційного атеїзму? Чи з відчуття передчасності
і марності зусиль на виведення із стану задавненої сонної законсервованості всього оправославленого простору? Просто залишатися з
пам’яттю про холмські проповіді Івана Огієнка, перебуваючи у стані
мовчазної відданості Українській автокефальній православній церкві – було надто мало. Усвідомлюю, що це була дуже суттєва моя
помилка, бо в тодішньому суспільстві, принаймні на рівні сект, були якісь спроби спільного і паралельного осмислення релігійного
та національного аспектів самоідентифікації. Тому так радісно мені
було за створений громадський Ініціативний Комітет на відродження Української Автокефальної Православної Церкви та перші кроки
реального відродження тої автокефальної Церкви у 1989-1991 роках.
Але як прикро було спостерігати надмірне, безвідповідальне
втручання політичних чинників та тупої політики у це релігійне
відродження, з неминучими згубними трансформаціями того відродження.

(Л.П.: Пам’таю, як у Парижі робив доповідь хтось з Руху про УАПЦ.
Розумний хлоп. Він розповідав про союз Мстислава й Філарета…
Рухівський союз, не церковно-релігійний. Все базувалося на тому, скільки церков «ми» заберемо у «них» завдяки цій комбінації… Релігійного
аспекту – не було, чисто «хохлацькі хитрощі». Я розумів, що Мстислав застарий, щоб впливати на реальний хід майбутніх подій. Він був
колись дуже добрий дипломат… Але тут нас з дружиною шокувало,
що доповідач і слухачі просто не відчували, що окрім політики в церкві існує й релігійна проблематика… Релігійної вертикалі не було у цих
християн…)
Згодом до багатьох прийшло усвідомлення заподіяної цим втручанням шкоди, але пізно, бо «справу було зроблено». Але чому досі
не можемо справді чесно осмислити реальної ситуації в українському православ’ї і перестати носитися з розмаїтими новими і новішими варіантами втручання політики у релігійну сферу?
Зазвичай вважається, що у православному світі релігійний компонент у самоідентифікації посідає помітніше місце за чисто етнічний, аніж це є на латинському Заході з важливою там національно-структуруючою роллю Ватикану. Але й у православних, попри
наче всевладний державний монополізм у впливах на релігійні координати життя суспільства, процеси самоідентифікації вже давно не
впираються у релігійний аспект, хоч сама політична диференціація
православних і має (не може не мати) розмитіший, аніж на Заході,
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вигляд. Саме ця розмитість і є спокусою для різних політично деструктивних сил досі наполягати на якійсь особливій генетичній
православності постімперського, постатеїстичного простору, спекулювати на цьому й у своїх інтересах закаламучувати і гальмувати
процес поступу.

(Л.П.: Тема нині дуже гостра. Я дружу з православними росіянами, що
належать до демократичної зарубіжної російської церкви (РХД). Тому
знаю, що виробляє Московський Патріархат за кордоном. Під прапором єдності Москва розколола Англійських православних (які були під
Москвою) і тепер частина, учні Сурожського, вийшла з-під Москви
до Константинополя… Чекісти з Московського Патріархату майже
підкорили собі карловчан (і теж розкололи). Тепер затіяли смуту всередині демократ. французької. Ті теж чітко відійшли під Константинополь. І все це Москва творить брутальними кагебівськими методами. Все це поєднане зі спробою створити Русскую партію Европи
(члени – усі русофони). Ідея ця ще у Гітлера була, тепер Путінська.
Моя дружина їздила до так званої церкви Ковалевського (Французька православна). Ковалевський – з малоросів, харазматик. Намагався
створити церкву дорозкольну, спираючися на традиції галліканської церкви, об’днуючи їх з православними. Вони навіть пробували
об’єднатися якось з УАПЦ. Зустрічалися з Євгеном. На жаль, у них самих тепер розкол, заникають. А Таня любила їздити до них, бо обряд
не закривав суті. Вони відкриті до всіх церков. Ми завдяки їм подружили навіть з коптами, не кажучи про греків та румун…)
Хоч для цивілізованої людини є самозрозумілою розбіжність
розмаїтих, різних за своєю суттю, тих процесів і вона не буде, наприклад, ототожнювати глотогенез з етногенезом та націогенезом, як
не наполягатиме і на незмінності релігійного чи світоглядного аспекту при цьому, не сповідуватиме навічності історичної «первісної
євангелізації території». Будь-яка євангелізація відбувається на певній території, але завжди вона звернена на тих людей, що там у той
час живуть. Кожна людина у кожному поколінні наділена совістю і
свободою вибору на тому земному шляху взагалі постійно триваючої
в наших душах євангелізації: Христос закликав і досі закликає людину йти за ним, а не територію. Цивілізована людина розуміє, що
за незмінності Церкви Христа на небесах як явища профетичного
фізично земна Християнська Церква не може статично бути тотожна
історичній Первісній Церкві Христа, а має постійно змінюватися
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заради збереження тої єдності з небесною. Сьогоднішнє її земне існування є у вигляді низки різних змагальних структур – релігійних
конфесій, і жодну з тих конфесій неможливо і не треба ототожнювати ні з первісним християнством, ні з колишніми Церквами. А будьяке, зокрема і «навічне» перенесення цієї теми на якісь території
взагалі скидається на клініку (колись східна, наче православна, несторіанська християнська Церква сягала аж тихоокеанського узбережжя, але майже скрізь загинула під час монгольських завоювань, як
і колись безперечно християнські «православні території» Близького
Сходу й Малої Азії сьогодні є так само безперечно вже правовірно
мусульманськими).
Причина наших реформаційних і духовних топтань на місці
насправді у тому, що ми боялися і боїмося визнати глибину нашого недотягування до інших, розкутіших і розвиненіших (заколисуючи себе язичницькою вірою, що «впереди планеты всей»), недотягування із суспільною мораллю, недотягування до справжнього
християнства, переводячи кожен раз актуальну розмову у фальшиве
русло збереження притаманного нам від віків якогось абстрактного
православ’я.
Лише у справжній вірі в Єдиного Особистісного Моральнісного
Бога Всесвіту ми збагнемо суть наших проблем із етичним самореформуванням і поверненням до християнської Європи, до самих
себе.

(Л.П.: Нечітко, а тому спокусливо… ЄОМБ – потребує розкриття…
Важливо, що Ватикан суттєво міняється на позитивне. Колись у
86 р. я майже полаявся з міністром закорд. справ Ватикану із-за їхньої
гнилої політики з приводу України й Балтії. Тепер – краще…)
Тоді і перестанемо дивувати довколишній культурний світ своїми сліпими та дитячо-примітивними хворобливими пошуками своєї
ідентичності у поверненні у начебто гармонійний і милий язичницький світ, якщо і не в Трипілля, що практикувало людиноїдство, то
якийсь інший безвідповідально рабський (як райський) світ.
Але той світ, що стояв на поєднанні Добра і Зла, навіть на прийнятті Зла у ніби пом’якшеній формі «меншого Зла», неминуче остаточно піде у небуття. Його не могла врятувати ще тисячу років тому
дохристиянська обрядова естетика як система, хоч багато її елементів плідно перейшло у християнство. Його не могла врятувати навіть
небачено тотальна упродовж трьох людських поколінь більшовицька
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війна з християнством, хоч і засіяла наші хворі на язичництво душі
розгубленістю і зневірою у силу Моральнісного Бога. Сьогодні нам
доводиться на власній долі наново пересвідчуватися у реальній дії
Всесвітнього Моральнісного Закону – Зло можна подолати не притаманним нам частковим змиренням з ним через вибір меншого зла,
а послідовним сповідуванням Добра. Бо «раз добром зогріте серце
вік не прохолоне».
Нинішнє масове самозарахування до християнства учорашніх
його гонителів та хулителів, які це християнство уявляють у вигляді
якогось православного більшовизму, насправді християнства не означає.

(Л.П.: На жаль і в нас, не кажучи про святителя Путіна. Мене найбільше вжахало те, що жодного покаяння з боку чекістів-попів. Правда, окрім Дзюби, не було каяття й з боку «інтелів».
А Ватикан кається. Хай і не завжди послідовно (Мабуть, цим пояснюється новий спалах антисемітизму в Польщі…)
Як і нинішня майже поголовна демонстративна християнськість
з підкресленням свого православ’я не може означати, що ми реально
вже повернулися в лоно життєдайного впливу Доброї Вісті, якщо
православ’я для нас є лише своєрідним обрядовірством, бо наша
увага концентрується лише на «точному дотриманні ритуалу». Тому
достатньо поставити собі запитання: скільки зпоміж нас, «оправославлених», реально сьогодні готові йти за Тим, Хто цю Вість провістив? Мало видно во Христі – переважно язичники во Злобі...

(Л.П.: Гарно!!! Погани… Все ж атеїсти – в европейському значенні –
кращі за них…)
Маємо конче усвідомити, що справжня православність означає у першу чергу справжню християнськість, і тоді наша православність уже ніколи не буде протиставлятися ні греко-католицизмові, ні протистантизмові, ні католицизмові, бо то все сучасні
течії того джерела християнства, яке заклав Ісус Христос. Тоді
втратять під собою всякий ґрунт політично зініційовані патріотичні акції для начебто об’єднання розколотого на різні конфесії
«українського православ’я». Як на мене, не в самому розколі справа, бо це наслідок, а не причина. Закамуфльований наслідок уточнення в нових умовах православ’ям своєї ідентичності. Чимось це
нагадує колишній розкол у Католицизмі, що переріс у Реформа-
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цію. Але це дуже млявий процес очищення, як усе у православ’ї.
Хоч ґрунтовного процесу самоочищення православ’я теж не зможе
уникнути, бо інакше перетвориться на таку собі «неопоганську
секту». Тут неухильно маємо керуватися законом «Про свободу
совісті і релігійні організації», а не бажанням якогось політика
від релігії накинути обруч об’єднання православ’я, наче «гамівну
сорочку» на релігійні процеси в суспільстві, зокрема і процеси
самоочищення православ’я. Цивілізований підхід до релігійних
процесів полегшить українській державі впоратися і з ще більш
політизованими, бо давно переведеними на міждержавний рівень
взаємин із Росією, істинно-православними «шествіями» – ходами
оправославлених учасників та учасниць з іконами, але прапорами
вже сусідньої держави та артистично закоченими до неба очима,
наче у середньовічній побожності, але наповненими чисто язичницькою злобою до всіх і до всього, що довкола, з однозначною
вимогою негайно переходити під високу і єдино канонічну руку
Московського православ’я.

(Л.П.: Так!!! Але чому лише з «сусідньої держави»? Злоба переповнює
Московську, але ж і в наших вона є?)
(З.А.: Йдеться про політично-антидержавний аспект, – ініціювання
та заохочення втручання у релігійні процеси іншої держави, а злоба
переповнюватиме всіх начебто православних, поки вони не зменшать в собі поганства. Зрештою, і не про кількісне порівняння того
поганства мова. Мені у цьому випадку здається навіть більше до місця термін «язичництво». Через присутність в ньому й мовної категорії – «язык».
Язичництво, як дуже употужнена та скоординована з одного Центру
двобічна атака на український проект. На західних кордонах україн
ського проекту було актуалізовано «русинське язичіє», а на східних –
«путінське двоязичіє», поєднане з «істинним православієм», хоч і перше, русинське, при пильнішому погляді – теж «путінське». Єльцинська
епоха запам’яталася для українського проекту відомими загрозами
спокушань подвійним громадянством, а путінська епоха – «язичіями»
та «істинно-православними шествіями» затягування в канонічне
московське управління. Тож тільки подивіться, що чинять ці «істинно-православні» у Харкові: їх, як якусь платну агентуру, за потурання
і навіть сприяння української влади, звозять з різних районів України в «єдиний кулак» для масовості і використовують для блокуван162
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ня можливості іншим православним, не московської юрисдикції, користуватися своїми храмами.
Все вказує на те, що ця технологія «двоязичія» у поєднанні з «істинно-православними шествіями» та безпардонним блокуванням православних храмів іншої юрисдикції з часом лише наростатиме, через
достатній тут кадровий потенціал, у той час як «русинсько-язичницька» технологія не могла не зачахнути через обмежений кадровий потенціал та менші завали тоталітарної свідомості у регіоні. Та й симпатиків такого повзучого нахабного «двоязичія» у владих ешелонах на
сході України предостатньо. А центральна владя – «п’яна спить...»
То чи існує взагалі для українського чиновника Закон, чи він занурився
у летаргічний трипільський сон, як найвище начальство? І державаопинилася сама по собі, а чиновники самі по собі... Вони у владі лише
для дерибану...)
Держава зобов’язана забезпечити своїм громадянам свободу со
вісті та вільне функціонування релігійних організацій, тобто має
чітко стежити за дотриманням українського та міжнародного законодавства у сфері свободи совісті всіма учасниками, як своїми державними чиновниками, так і керівниками всіх релігійних конфесій
та організацій.
Лише за таких умов наша справжня православність і зможе природньо зреалізуватися. І тоді вже не протиставлятиметься жодній іншій конфесії, не протиставлятиметься ні юдаїзмові, ні мусульманст
ву, бо вони всі з тої ж Моральнісної Угоди Авраама з Богом. Навіть
більше: вона вже ніколи не протиставлятиметься жодній справжній
релігії, бо це сфера свободи совісті.

***
Скільки себе пам’ятаю, Київ у моїй свідомості завдяки батькові
посідав якесь особливе, чи не сакральне, місце, тому і щорічні від
1948 року відвідини Києва були своєрідним для нас із батьком ритуалом – чому сприяла і безплатність залізничного проїзду як для
залізничників. У Києві значно менше аніж у Львові впадала в око
присутність військових. Взагалі видавався тоді Київ провінційнішим
за Львів, робив враження дуже українського міста, навіть із збереженням певного єврейського (знайомого з Холма) колориту. Коли
ж через 12 років покинув Львів заради Києва назовсім, то пережив
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своєрідний шок від реального занурення у київську атмосферу: Київ
щорічного «сакрального туризму» і Київ постійного проживання –
то дуже різні Києви, як виявилося... Хоч то вже були й інші часи.
До Києва на постійне потрапив весною 1960 року через «інтернаціональні ворота»: на базі переведеного з Донецька вугільного
проектного інституту Діпрошахт тоді створювався комплексний інститут з нафтовим підрозділом – Укрндіпроект. Спочатку панувала в
ньому російська мова навіть на рівні міжособистісних стосунків, хоч
там працювали й українці, бо лише деякі з них дозволяли собі поміж собою хоч у «невиробничих умовах» спілкуватися українською.
Парторг та його заступник з ідеології, хоч і носили українські прізвища, були носіями зоологічного антигалицизму, насправді – українофобами, українську мову вони «зобов’язували бути» лише таким
собі суржиком, у кращому разі – діалектом російської, а офіційна
літературна українська, – то згубний вплив Галичини, що відокремлює Україну від Росії, «но слово «украина» – это окраина, окраина
России». Переважна більшість переселених до Києва з Донбасу фа
хівців гірничої справи не були такими войовничими, а нормальними доброзичливими людьми, що свідомо вростали в київський
ґрунт. Але згадані секретарі парткому та кілька начальників відділів
були справжніми церберами.
Згодом нафтовий підрозділ виріс настільки, що вдалося відокремитися від «донецьких церберів» у автономний підрозділ, згодом –
самостійний інститут, – тоді ситуація дещо змінилася за рахунок доукомплектування фахівцями з нафтових регіонів: Дрогобича, Львова, Грозного, Башкирії, Татарії. Дирекція та партком з місцевкомом
уже не були агресивно антиукраїнськими. До мене ставлення було
прихильним, я став членом місцевкому, відповідальним за культуру
та соціальні питання.
Хоч як киянин перші роки почувався ще дуже некомфортно, бо
ніяк не міг обжитися навіть емоційно справді близьким довкіллям.
Не кажучи вже про світоглядне. Жодного позитиву не додали мої
перші знайомства з корінними киянами, в устах яких українська мова звучала цілком природно навіть на професійну тематику – з археології. Через те, що на повному серйозі вони носилися з ідеєю повернення українцям старої історичної атрибутики – Русі та русинства.
Бо виглядало це для мене смішно, дико, навіть провокаційно українофобським. Вважав, що абсурдно носитися з такими ідеями, бо
це вочевидь було проявом нижчевартості, своєрідною особистісною,
носіїв тої ідеї, самокомпенсацією від щоденного реального націо-
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нального приниження українців як повноцінної інакшості. Я не міг
сприйняти в українцеві такої чудернацької віри у можливість трансформації імперії у демократичну співдружність держав за допомогою
перемоги у спорі інтелігентів за русинське первородство. Адже ніхто
і не ставить під сумнів первородсто Києва щодо Москви, наприклад.
Тут проглядається не лише шизофренічна претензія на виключне
право визначати, хто може належати до якогось етносу, а хто – ні,
але й засіб продовження існування приреченої на смерть імперії.
Дивно, що сьогодні ця ж шизофренічна ідея, але у вигляді первородства «індоєвропейського», «трипільського» чи й «укрів», знову
кимось актуалізується, і знову з тою ж метою, і тепер уже – «Україна – від Карпат до Сахаліна».

(Л.П.: Я постійно слідкую за розвитком євразійства. Здається, що воно
все більше заманює хохлів на цю доріжку, Київ столицею, або трьохстоличністю. Думаю, що в конторі Путіна це теж приміряють. Якось
в Києві в 91 р. я запитав росдержавника-імперіаліста з дисидентів:
«А чим дурити будете народ?» Євразійство. Він людина розумна…)
Головне, щоб той «спільний простір» далі був «єдиним та неділимим», а назва – байдуже: Золота орда, Московське царство, Російська імперія, Євразія, – то чому б і не Україна..
Так само «дуже патріотично» обговорювався і відомий історичний факт про наміри царя після Переяславської угоди перенести
столицю єдиної держави з Москви до Києва, – це мало б на їхню думку забезпечити поступове перетворення всіх жителів імперії
на україномовних і доля нашої мови була б гарантована, але цьому
знову завадила «зла доля» – тривале прикордонне після Андрусова
становище Києва, а за цей час ідею імперської столиці у Києві витіснила ідея нової столиці у Петербурзі.
Вочевидь, такі ідеї ніби й молодих тоді та інтелігентних знайомих мені киян-українців були лише першим за моєї пам’яті підкопом
під українсько-русинський проект, саме як головно антиімперський
проект. Це була справді велика несподіванка зустріти в Києві такий
очевидний вияв «малоросіянства» в інтелігентах. «Я сама малороссияка, но я русский язык люблю больше, чем ваш литературный украинский. Поэтому и считаю, что ничто не мешает этому детскому
садику называться украинским, ведь на Украине он», – горланила
завідуюча дитячим садком, коли я прийшов до неї з відповідним документом від райвно про потребу дотримуватися офіційно зазначеного україномовного режиму в садочку, до якого я віддав свого сина.
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Я до смерті пам’ятатиму цю та подібні тиради наших малоросів, що
й досі травмують душу, серце, розум кожного свідомого українця.
Були і без явного антиукраїнства чисто «антизахідні», «антикатолицькі» чи лише «антипольські» форми вияву малоросіянства. Чи
ж міг я передбачити у 1944 році, коли вперше почув незнайоме мені
слово «малорос», яке природно по-дитячому розшифрував тоді як
«курдупель», такі «космічні» його метаморфози.
Сьогодні навряд чи можна поставити під сумнів тезу, що виникнення цього «малоруського феномену» пов’язане з неймовірно
сильним політичним протистоянням в Україні. Яке було зініційоване та підтримуване зовнішніми силами, але не їхня вина у цьому,
бо все-таки це вина наша, власна. Отак безтямно, упродовж століть,
дозволити тримати себе заручником у протиборстві двох головних
варіантів християнства – західного (латинського, чи католицькопольського) і східного (візантійського, чи греко-руського).
Ми досі загіпнозовані цим станом заручника. І боїмося недвозначно заявити, що не хочемо, щоб нас трактували як колоду на шляху екуменічного діалогу та руху, бо ми такими не є. Змішана міжнародна Комісія з богословського діалогу між Римо-Католицькою та
Помісними Православними Церквами на сесії 1993 року у Баламанді заявила, що сьогодні старий уніятизм як метод пошуку єдності
Церкви є неприйнятним. Цю заяву заднім числом деякі православні
прагнуть застосувати до Української греко-католицької Церкви, що
існує понад 400 років, що є абсурдом з позицій нормальної логіки.
Бо ж не ставляться під сумнів права на існування Протестантських
Церков, що мають таку ж приблизно вікову метрику. Та й наступний, третій пункт згаданої Заяви вже існуючим греко-католицьким
церквам недвозначно гарантує право далі існувати і діяти для задоволення духовних потреб своїх вірних. Для цивілізованої людини
є самозрозумілим, що неприйняття Баламандом старого уніятства
стосується майбутнього, а не минулого. Але спотворена язичництвом наша оправославлена свідомість досі прагне підмінювати минуле сучасним і майбутнім. Коли це – лише проблема політиків
московського православ’я, то нехай би її розв’язували для себе, як
їм хочеться. Але чому ми маємо від цього страждати? Адже вся Україна від сходу до заходу здавен «зунійована» і цей пласт нормальної християнської співунійності присутній у менталітеті українця.
А який вигляд матиме наступний щабель розвитку тої більш-менш
природної зунійованості різних течій християнства покаже час, го-
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ловне, щоб ми не намагалися один одному та цивілізованому світові
демонструвати свою язичницьку «кузькіну мать».

***
Про руське первородство Києва клопоталися не лише згадані
паспортні українці, але й інші громадяни імперії. Звичайно, при зовні цілком спонтанних розмовах на дозвіллі з ровесниками та трохи
старшими представниками «совєтської еліти», – хоч могли там бути
і спецсоціологи КГБ, причетні до формування масових поглядів, –
ніби як віддзеркалення запланованого процесу творення «нової історичної спільноти», так чи так зринав і так званий інтеграційнорегіональний аспект «совєтской самоидентичности» з її прихованою
«відвічно православною» темою, типовою і для нинішніх імперськозаклопотаних: чому, мовляв, Україна відмовилася від своєї старої
назви Русь: «Ведь вы более русские, чем мы? Вы просто поддались
ополячиванию». А «русским» було все – від Курил до Карпат і далі
при можливості... Включно з Аляскою, Польщею та Фінляндією.
«Ведь все это было русским и снова должно стать русским». Сьогодні
ці претензії навіть поглибилися: у назві голландського «Ант-верпена» бачать слід «антів», а в гебрейському «Є-рус-алимі», відповідним
чином препаруючи слова, бачать «Русь». Сьогодні це сприймається
як клініка. Бо лунає з вуст, як кажуть у таких випадках, «городских
сумасшедших».
Але чим відрізняються від нинішніх колишні, то лише тим, що
вони були «при владі» та «біля влади», тому їх нікому було віднести
до тої категорії.
Якщо сьогодні можемо висловлювання таких переконань списати на клініку, проте під цю клініку доведеться зараховувати дужедуже багатьох моїх тодішніх ровесників, що стали з волі високого
всесоюзного начальства стягуватися «на благодатний юг» і масово
нарощувати свою чисельність в Україні з 60-х років, займаючи важливі посади. Це були відверті великодержавники. Судячи з прізвищ,
то були не лише великороси. Сьогодні вони та їхні нащадки уже в
личині «русскоязычных граждан Украины» чи навіть «русскоязычных укранцев» пробують реалізувати в Україні те, що не вдалося
реалізувати прихильникам імперії в «благодатное советское время».
Майже від початку київського періоду, працюючи у згаданому
науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті з час-
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тими виїздами для розмаїтих узгоджень та дозволів до Москви, потрапив у смугу активного спілкування з чиновниками доволі високого рангу, часто у невимушеній позавиробничій обстановці. Вже тоді
можна було зауважити, що ідеологічні симпатії до комунізму дуже
вивітрилися. Але залишався якийсь оправославлений шлейф. Можна було бути й «антисоветчиком», але «не треба висовуватися», а потрібно грати у цю ненормальну гру «єдности партії і народу», – «Ведь
даже палач и жерва находятся в нерасторжимой спайке». «И неизвестно, кому из них тяжелее». Тобто дотримуватися вироблених кривавою практикою своєрідних правил взаємин між владою і суспільством: ми (тобто влада) забезпечуємо народові мінімальні стерпні
умови існування, але ніхто ніколи не повинен ставити під сумнів
наше виключне право на владу. А вибори – формальність: «Ведь
не зря было выброшено в корзину 50 миллионов человеческих жизней и Россия вошла таки в число великих держав…» «Это поважнее
цели построения общечеловеческого коммунистического будущего».
«Ныне власть крепка и незыблема», а «Лес рубят – щепки летят».
І все – задля якоїсь міфічної величі. Величі – чого?
Ранні європейські соціалісти теоретично розглядали можливість
«пожертвувати» життям мільйонів реальних людей, своїх співгромадян, – заради великої мети – світлого майбутнього для всього
людства. Хоч згодом отямилися і стали наголошувати про неприйнятність навіть одної сльози немовляти задля цього.
А майже мій ровесник, повоєнний реалізатор того світлого майбутнього на одній шостій світу, став інтерпретувати вже скоєні владою жертвоприношення своїх співгромадян саме «на олтар величі
Росії». Росії – як форпосту проти капіталістичного, католицького
Заходу. Навіть Японія не могла порушити цих його антикатолицьких, антизахідних настанов: «Там господствуют американцы». Тому і
запам’ятався мені цей антикатолицизм оправославленого атеїста. Інші не згадували про католицизм, але сприймали нормальною неминучість тих чи інших примусових жертвоприношень во славу Росії.
І Росія таки буде «могильщиком» так нами зненавидженого Заходу.
Цивілізованим людям сьогодні немає потреби доводити небезпеку для кожного суспільства такої – добре відомої як з далекої
історії, так і не дуже – категорії, як ненависть. Ненависть до іншого.
Немає жодного значення за якою ознакою ця ненависть: національною, соціальною, расовою, мовною, релігійною, регіональною тощо. Бо кожна з них ударяє в імунітет суспільної моральної системи,
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руйнує суспільство як самоврядну, саморганізовану і саморушійну
структуру, штовхаючи його у прірву дикунства.
Чи ж дикунство ненависті «арійського наці» до євреїв і всіх неарійців в ім’я «Великої Німеччини» та її «нового порядку», так суттєво відрізняється від дикунства ненависті «соціального совка» щодо
всіх «попів, буржуїв та їхніх націоналістичних прихвоснів», чи й навіть до «чорножопих», до всіх католиків та Заходу взагалі – начебто
в ім’я побудови теж «нового мира», «світлого майбутнього для всього
людства»? А це людство так само підбиралося за певною ознакою.
Після війни все це трансформувалося однозначно у побудову «Великой России», у першу чергу, принаймні. Таким чином скрайності
фактично злилися в одно, злочинно антилюдське одно.
Схожі за фактом «язичниці жертвоприношення» досі дехто намагається хоч чимось протиставляти. Мовляв, «корзини жертв» насаджуваної ненависті заради «величі наці» наповнювалися переважно громадянами інших держав, в той таки час «соці» такі ж корзини
наповнювали переважно своїми співгромадянами – жервами тривалої тотальної війни компартійної номенклатури проти свого народу.
Але там і там це були переважно невинні люди. Злочини влади щодо
невинних людей, проти людяності та людства. Сьогодні недоречно
людину у твоєму громадянстві протиставляти людині в чужому громадянстві, бо право на життя не залежить від наявності чи відсутності громадянства. «Жертовна корзина наці» не складалася лише з
євреїв, але для єврейства це була Катастрофа. А через те, що євреї
перебувають у самих підвалинах нової європейської юдео-християнської цивілізації, то Єврейська Катастрофа стала Загальноєвропейською, Загальнолюдською Катастрофою.
Проте не може не бентежити, що ми іноді просто забуваємо,
чи й свідомо відсовуємо як другорядне, пам’ять про повний мартиролог злочинів проти людства. Якщо обмежитися лише 20-тим
століття, то маємо пам’ятати і про різанину вірмен, і про голодомор українців та казахів, і про геноцид циган та кампучійців,
аналогічні геноциди в Африці. Це не для применшення факту Голокосту, бо повнота пам’яті про жертви нічого применшити не може. І ця повнота потрібна для того, щоб ніякі минулі чи майбутні
розрізнення та уточнення між «наці» і «соці», чи ще з якимись іншими збоченнями від ненависті, не гальмували процесу загальнолюдського осмислення та осуду самої суті, природи злочину проти
людства та людяності. Породженої злобою, запереченням совісті.
Інакше не уникнути спокуси зведення проблеми до язичницької
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моделі «зуб за зуб», чи середньовічної суперечки, скажімо, про
точне число жертв, а оскільки точність до одної особи недосяжна, то й відбувається поступова девальвація оцінки злочину проти
людства та людяності. Я вже не кажу про те, що мимовільне обмеження суспільної пам’яті злочинів проти людства лише Голокостом неминуче підживлюватиме ґрунт для нових антисемітських
збочень людської психіки.

(Л.П.: !!!)
Тобто, проблему, що відпочатку, у повоєнному критичному самоосмисленні трагедії європейським християнством, була осмислена справді по-новому, ми мимохіть повертаємо з часом у старе
понятійне русло середньовіччя. На це варто зважити перед лицем
мусульманського тероризму. Бо сьогодні будь-які спроби порівняння
за кількісними характеристиками загальнолюдських якісних (ціннісних) категорій вважаються недопустимими, – хоча б тому, що
окрема особистість буває глибша і «вартісніша за групу»: свого часу
один Сахаров «урівноважував» мільйони і мільйони своїх тоталітарних противників, які навіть не усвідомлювали, які вони пігмеї.
На мій погляд, ми досі не осмислюємо з належною глибиною
період Голокосту на доволі специфічній території, що тоді ще дихала
масовими жертвами реалізації соці-утопії. Маю на гадці, зокрема,
Україну. Не прагну її робити якоюсь «унікальною жертвою», та й
свої злочинці в ній самій ніколи не переводилися. Мова про інше.
Сподіватися, що в такому морально деградованому за принципами «соці» суспільстві, – де сусід боявся доносу сусіда, навіть батько – доносу сина, де взагалі природна людська приватність була
поза законом, де життєві рефлексії опустилися до примітивних тваринних інстинктів виживання за всяку ціну, коли реальна загроза
фізичного знищення неминуче викликає і посилює зовні начебто
етнічну мобілізацію, – ще може залишитися в когось внутрішня готовність на якийсь елементарний приватний крок захисту і допомоги
тому іншому, що був поруч і опинився під смертельною загрозою за
критеріями «ненависті наці», було рівнозначне – сподіватися чуда.
І чудо моралі таки сталося: мене до сліз зворушує кожна згадка про нового праведника з України. Завдяки таким праведникам
Україну досі не розвіяли невблаганні моральні вітри історії. Адже
ясно, що завдяки таким моральнісно дуже чутливим людям людство
і виживає досі.
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Виживало і виживає, попри всі пихаті заяви різних виродків у
владі, які й придумують усіляку міфічну велич з досі не зужитого
язичницького арсеналу обожнення.
Найжахливіше те, що згадані вище сентенції про позитив 50-ти
мільйонної корзини сорок років тому в дусі язичницького обожнення держави звучали з вуст тих, хто мали начебто навіть українське
коріння, а серед тих «викинутих в корзину життів» були й ні в чому
не винні їхні рідні. Звичайно, причетність свою до тодішньої влади
вони вважали дуже потрібною, навіть жертовною, потрібною нібито
теж заради величі Росії – провісника світлого майбутнього всього
людства. І нібито заради того світлого майбутнього і робляться ці
жертвоприношення, як потрібна самопожертва першопрохідців до
того світлого майбутнього. Сьогодні ні в кого спитати, куди поділася
та велич, яку так самовіддано колись втілювали.

(Л.П.: Чому? А Боря Олійник, що бачить лише жидомасонів, які погубили славну ідею? А інші? А нинішні проповідники пасіонарності?)
Проте проблема подолання нами цивілізаційного розриву з реш
тою світу досі не розв’язана. І її в принципі не розв’язати за панування в суспільстві етичної системи антихристиянства, тобто, знева
жання й нехтування правами людини.
Дехто мало не з моїх ровесників, загалом «слухняних гвинтиків» тодішньої системи, вже сорок років тому дозріли у приватних
розмовах до таких в принципі крамольних сентенцій, що насаджена зверху тотальна влада взагалі неспроможна нічого вирішити, бо
неминуче натрапляє на всезростаючий опір матеріалу, самого соціуму, що перебуває в іншому вимірі, проте чомусь з несподіваним
висновком: «Надо ждать, чтобы каждому дураку стало понятно, что
так – дальше нельзя». «Ну, если хочешь, вступай в партию и помогай постепенно доводить дело до абсурда» Словом, усе той-таки,
атеїстично-православно-молільний щодо начальства, чи точніше
оправославлений, теж язичницький, мовчазний варіант поведінки
у тому своєрідному аморальному «суспільному договорі»: «народ и
партия – едины», «но власть – у партии», доки це потрібним буде
«каждому дураку».
Щоправда, їхні нащадки знову проголошують старі сентенції,
дещо модифікувавши їх, з приводу необхідності чесних та демократичних виборів: «власть в наших руках, почему мы ее должны
кому-либо отдавать?» Бо що їм до того, що весь цивілізований світ
сповідує принцип обов’язковості демократичної ротації влади?
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Вихідці з нашого оправославленого простору доволі успішно
вростають у західну моральнісну систему там, на Заході. Але не виявляють особливої готовності запроваджувати ці моральнісні принципи тут. Виходить, нащо нам той цивілізований світ тут? – «Лучше я в саду под грушей на навозе посижу!»

***
Часто ловлю себе на думці про очевидну різницю в діапазоні тем
моїх вимушених розмов львівського та київського періодів. У Львові,
попри явні сигнали зацікавлень моєю особою з боку влади, я не можу віднести себе тодішнього до справді громадськи активної молоді,
хоч офіційно був активним комсоргом курсу в Політехнічному інституті, отримував різні похвальні грамоти за культурницьку роботу
в технічному вузі, наче у передбачанні появи відомої згодом і підтриманої владою дискусії «про фізиків та ліриків». Зовсім збайдужів
до можливостей такої громадської роботи після того, як комсорг факультету запропонував мені виступити на інститутських зборах із
закликом їхати на освоєння цілинних земель у Казахстані. Я сказав,
що туди не збираюся їхати, тому виступати із таким закликом не
буду. На що почув убивчу фразу: «Я теж не збираюся туди їхати, але
виступлю і закличу до такої патріотичної поїздки інших».
Звичайно, я ніколи не виставляв на показ своє холмське минуле, воно залишалося глибоко закоріненим багатьма патріотичними
сентенціями, на зразок: «Я не боюсь тюрми і ката, вони для мене не
страшні. Страшніш тюрма у рідній хаті, неволя в рідній стороні», –
але прикритим уже новими реаліями «радянської України». Нестерп
ності русифікаторського тиску у Львові я не відчував – хоч він і
був – але швидко відчув у Києві. У Києві я вже не міг спокійно відсиджуватися, хоч і постійного житла ще довго не мав. Найпевніше,
цю різницю між моєю поведінкою у Львові та Києві породжувала не
специфіка міст, схід чи захід, а породжував час, бо не безпричинно
виникло таке поняття як шістдесятництво.
Тоді про це не думалося, а просто жилося, так чи так реагуючи
на різні позитивні та негативні флюїди, що навалювалися тоді звідусюд.
На Заході існує інститут громадянства і в нас існує такий інститут, хоч і специфічно-анкетно регламентоваий. Але чому там є громадянське суспільство, а в нас його нема? Чому там громадська дум-
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ка існує відкрито, а у нас лише в кухонних розмовах? І такі «чому»
були на кожному кроці. Саме ця формальна подібність між Заходом
і Сходом у проголошених цінностях і абсолютна відмінність при їх
реалізації на практиці, – аж до повного заперечення проголошеного у нас за допомогою різних словесних викрутасів про специфічно
соціалістичне втілення «всього, що виробило людство» в інтересах
робітничого класу чи навіть всього прогресивного людства, – не
могли не вражати. Говорилося – одне, а малося на увазі – зовсім
інше. Конституція мала цілком демократичний вигляд, але коли хто
з громадян пробував посилатися на записані там і його громадянські права, то негайно такому «несмышленному» уточнювали: «твоєю
конституцією є лише кримінальний кодекс. А та конституція, на яку
посилаєшся, написана лише для негрів та інших поки ще поневолених капіталом народів». Згодом, слідчий Світличного, «громадянин
полковник» Горячов, гранично випукло сформулював суть проголошуваної у нас свободи думки: «Накрийся ковдрою і вільно думай
собі, скільки влізе, але якщо поділишся своєю думкою з дружиною
навіть під ковдрою, то тоді твоя думка і ти сам автоматично стаєте
об’єктом зацікавлень кримінального права, і шукай уже відповідну
статтю в кримінальному кодексі».
У ті роки дуже швидко досформовувалося суспільне відчуття,
що доводиться жити в атмосфері якогось нелюдського словоблудія:
слова наче і такі самі, а у використанні виходить протилежне, з отим
нашим типово православним: «Хотелось, как лучше, а получилось
как всегда – наоборот».
Таке ж словоблудіє було з тодішнім обговоренням актуальної
теми «інтеграції». Коли на злобу дня виправдовувалися «державні
інтеграційні заходи», то завжди вказувалося на те, що інтеграційні
процеси відбуваються і на Заході. Протизахідна скерованість пропаганди з паралельним посиланням при потребі на західний досвід.
Захід інтегрується, то чому ми маємо ці природні процеси гальмувати у себе усякими там раднаргоспами та специфічністю окремих
республік (т.з. местничество)? Учасники розмаїтих РЕВ-івських комісій при кулуарних домашніх розмовах навіть добалакувалися до
доцільності ліквідації союзних республік заради перетворення РЕВ
на новий Над-Союз, у якому роль нових союзних республік була б за
країнами-членами РЕВ. Вони вважали, що зразком такої ефективної економічної та політичної інтеграції є якраз «радянська форма
федералізму», яка дозволяє гнучко переформатовувати його реальне наповнення. Те, що той «паперовий» федералізм насправді був
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дуже жорстким, тоталітарним унітаризмом, їх не обходило. Важко
оцінити щирість таких антигуманних політично вивірених позицій
безумовних «людей імперії», проте мене вони дуже гнітили. Зокрема, коли переходило все у площину порівнянь РЕВ з Європейським
Союзом, і щодо РЕВ фігурувала «незаперечна теза» про те, що рівень
інтегрованості є набагато вищим, ніж у Європейському Союзі. Бо
для такого висновку потрібно поставити знак рівності між насильством (несвободою) і свободою. Проте задавнена в нас православна
звичка поєднувати та підмінювати такі полярні етичні категорії, як
Добро і Зло, просто розкошувала в часи панування оправославленого атеїзму. Вона й досі розкошує.
Мав вельми специфічну розмову на інтеграційну тему вже у 1979
році, на сибірському засланні. Приїжджає прямо з Москви, нібито на
доручення Великанової, спеціально на зустріч зі мною якийсь фізик,
навіть доктор наук (сьогодні названого прізвища його не пригадаю, не
запам’ятав його і тоді, бо він щось скоромовкою промимрив, а перепитати не хотів, бо демонстрував повну байдужість до його прізвища;
мої спроби по тому уточнити в організаторів зустрічі його прізвище
теж нічого не дали, – відповіли, що не запам’ятали). Приїхав з метою
схилити мене відмовитися від національного аспекту у моїй громадянській позиції. Це було восени, у перших числах листопада, наприкінці мого перебування на лікуванні в Іркутському тубдиспансері.
Змушений був взяти участь у тій розмові, хоч найменшого бажання не мав. Я передбачав, що це буде щось на кшталт розмов, які
зонне начальство влаштовувало за допомогою привезеної з Пермського університету професури (хоч бували і бригади з України) начебто
для перевиховання. У зоні я ці «спасительні» розмови просто ігнорував. Тут я цього зробити не міг з огляду на те, що організовували
розмову начебто місцеві демократи з Іркутського педінституту, у яких
зупинялася по дорозі до мого заслання в Бодайбо дружина, якою
вони приязно опікувалися. Це була молода сім’я, що тоді працювала в Іркутському педінституті, а згодом, у перебудовчі часи, переїхала до Тернополя, до тамтешнього педінституту. Прізвища їхні добре
пам’ятаю: Трофимова Елена та Глыбин Владимир. Не хочу робити
жодних натяків, але я відчував сторонню режисуру, бо мене спеціально на кілька днів раніше терміну і без попередження виписали з тубдиспансера, але з таким розрахунком, щоб я одразу не міг відлетіти
до Бодайбо, а змушений був зупинитися на пару днів у тих викладачів
педінституту. Звичайно, до них заздалегідь завітали і відповідні друзі,
що кілька років тому переїхали до Іркутська з України на кращу
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зарплату. Але випадково довідалися, що є в Іркутську якийсь новий
український націоналіст, вирішили познайомитися. Серед тих нових
знайомих запам’ятав лише прізвище Бродської, що виявилася родом
не з Києва, а з Дніпропетровська. Дуже приємна на вигляд особа: її
природно хвилювала лише проблема антисемітизму в Україні і моє
ставлення до тої проблеми. Вела розмову агресивно-наступально, але
побачивши, що я зовсім не вибілюю українців, швидко вичерпала
свій запас аргументів «проти». Розмови велися у моделі тет-а-тет, за
демонстративної відсутності господарів квартири.
Усе мало занадто переконливий вигляд, але я змушений був підготовлене мені проковтнути. Розуміючи все, я всупереч логіці пішов
на відверту розмову з тим «фізиком» начебто від Великанової, ані
жодною мірою не камуфлюючи своїх поглядів, навіть формулював
їх гостріше.

(Л.П.: Жаль, що Ви забули прізвище. Чи просто фальсифікат?
Ви так формулюєте про фізика, що можна й її запідозрити в імперських мотивах. (Далі Ви уточнюєте, але підозра залишається…)
Я її не дуже добре знав. Краще Асю й одну з дочок, дружину Андрія Григоренка Машу. Але Таня мені здається неімперіалістичною. Відмічу з
свого досвіду спілкування з москвичами, що окрім Буковського й Н. Горбаневської, ще кількох, всі не хотіли й не могли розуміти конечність
розпаду імперії. Навіть вже в кінці, при Горбі в листі 10 не додали (на
мою вимогу обіцяли) пункт про право республік на вихід. І мені соромно, що заява з’явилася з моїм підписом без виправлення (пояснили, що
вже з’явилося в друці)…
Коли я на доручення Світличного поставив питання про введення
в Комітет Сахарова когось з України, то Чалідзе мені розвів юридичну схоластику… На жаль, не читав книгу Л. Алєксєєвої. Боюсь,
що й вона щось перекручувала. У нас з нею по нацпитанню не було
сутичок, розійшлися Григоренко і я з нею на тему Гельс. нашої політики. Григоренко почав творити міжнародний Гельсінкський рух.
Ми з Буком і др. рос. після початку серії смертей в таборах зайняли
«екстремістську» позицію ультиматуму Заходу: або виконуєте кошик з правами, або ми розірвемо. Але й Малинкович (Літвінов… чи
Чалідзе… забув) нас звинувачували в заклику до війни… Ми не були
наївними, мова була про постановку проблеми нам перед партіями,
урядами, а не про політику заходу, яка звично-опортуністична…
Ось і нині підігрує Путіну…
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Признаюсь я був заскочений, коли Люда А. прийняла букет від Путіна.
Й єхидничав, коли проти неї зробили провокацію з сцяльно-собачим
каменем… Не грай з чекістом і бандитом…
Про дискусію з фізиком може б докладніше? Його аргументацію?
Агент ГБ, що «втік» з України, приходив до мене в Парижі в 77-78 р.,
казав, що я брешу про мирність нашого руху, й розповідав про підготовку друзями Світличного збройних виступів за допомогою урків.
В США бандерівцям пропонував мене вбити, як агента. Іншим торочив про виведення чистої породи українців. Знав усіх моїх приятелів, які не знали один одного. Мельниківці підтвердили, що він
передавав один раз їм Укр. вісник. Надійці ж він не казав, що був
«приятелем» Івана…)
Фізик виявився, як дві краплі води, схожим на тих «професорів», що приїжджали за дорученням КГБ у зону. Середнього зросту, рудуватий, в окулярах. Трохи картавив. Міг теж бути схожим на
єврея, але чіткіше з’ясування цього питання мене тоді не обходило.
Манера поведінки чітко зверхня. Спитав, чи знайомий я з Великановою, я відповів, що ні, чув лише прізвище від когось у зоні.
Мені видався дуже схожим як примітивним рівнем, так і агресивною манерою ведення розмови на згаданих вище «професорів» від
КГБ. Мовляв, «какие сейчас могут быть нации или национальности
в СССР?» Це лише фантазіі. Реальністю є і завжди буде лише держава. Адже завершення державою процесу творення нової історичної,
загальнорадянської етнічної спільноти не може заперечити ніхто.
Це – реальність. І де ті чіткі критерії визначення внутрішніх націй? «И вообще зацикливаться на нации – это вчерашний день, это
признак отсталости». Точнісінько такі фрази звучали у зоні із вуст
«пермських професорів».
Але що він розуміє під зацикленням і відсталістю? Чітких, з
погляду фізика, критеріїв визначення нації таки нема, нації, як і
інші різні людські спільноти, справді переважно уявні. Проте, це
не заважало і не заважає мільйонам людей самоідентифікуватися із
тими спільнотами.
І фізик не може не розуміти, що такою ж уявною є й та «реальна
загальнорадянська спільнота», яку він має на гадці, попри те, що
докупи її силою стягує обруч могутньої «загальнонародної держави».
Уявною, попри героїчні «науково обґрунтовані» зусилля компартії
на її якусь матеріалізацію.
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Фізик з докторським званням мав би розуміти, що не слід трактувати людську свідомість як вторинне, другорядне, похідне. Що не
слід нехтувати творчим потенціалом свідомості, свято вірячи, що її
можна легко формувати та переформовувати, наче вона позбавлена
власної логіки та власного розвитку.
Його запитання свідчать, що він підмінює вільну свідомість
«правильним світоглядом», що означає, що сам він сповідує пасивну
споглядальність життя, з вузько вертикальною «правильною освідомленістю», що еквівалентне втраті світогляду. Але мене така перспектива щодо власної свідомості ніколи не цікавила, навіть лякала.
Фізик, навіть як вертикально освідомлений, справді цікавлячись
культурним синтезом, міг би знати, що на євразійському просторі
спроби такого синтезу, – іноді навіть з посиланням на північноамериканський варіант, як на зразок – були й до радянської влади,
але виявилися невдалими. Бо спиралися на старі, цивілізаційно віджилі норми. Держава, яка протистоїть людині, від самих її початків
була символом Росії. Це відвічне протистояння не могло в принципі зменшити одержавлене офіційне православ’я, бо співіснувало з
потужним пластом язичницьких звичаїв та притаманних їм етичних норм. Більшовики просто фізично усунули це православ’я, але
в менталітеті залишився непорушним той оправославлений язичницький пласт культури. Саме цей язичницький оправославлений
потенціал ненависті більшовики прийняли за творчу енергію, здатну
не лише зруйнувати побудований «на несправедливості та недовірі»
попередній уклад життя «до основанья», але й створити на його місці справедливий і обов’язково «вічний» суспільний лад.
Але від ненависті маємо те, що маємо. Навіть якщо називатимемо – нехай не ненависть, а лише безумовно реальну недовіру – лише
соціалістичною дружбою народів, не поспішаючи рапортувати про
чудове злиття тих народів у нову історичну спільноту – монолітний
радянський народ.
Я не заперечую права самого фізика ідентифікуватися із тою
силоміць зінтегрованою загальнорадянською «етнічною спільнотою». При зовнішніх її виявах це навіть нормально, бо збігається
із загальнодержавним громадянством. Безумовно, така інтегральна
ідентичність притаманна номенклатурному та довколаноменклатурному прошарку суспільства, але це не означає, що вона автоматично проростає у всі його внутрішні виміри, тобто притаманна всім
складовим. Тут дуже потужно діяла контрідентичність: «Кто не был
в допре, тот – не гражданин!» Внутрішні ідентичності так прос-
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то не стерти з пам’яті, вони існуватимуть незалежно від бажання
шановного фізика, змушуючи і його їх визнати. Нехай навіть лише
як «пережитки важкого досоціалістичного минулого». Якщо визнати
внутрішню (само-) ідентифікацію тих індивідів, то треба визнати і
зовнішню (нашу – іншого) ідентифікацію їх навіть за найменш чіткими та означеними фізично ознаками.
Вся історія людства – це постійне творення і розпад розмаїтих,
дуже нечітко визначених фізично, соціальних – точніше, екологосоціально-інформаційних структур, своєрідно поєднаних, зокрема і
силовими моральнісними зв’язками, у розумінні і ставленні до Добра і Зла. Звичайно, постійно триває процес інтеграції тих структур,
але так само постійно нуртує в них дезінтеграція чи диференціація.
Чи, може, для фізика можливим є існування інтеграла без диференціала? Дезінтеграція стає неминучою навіть для найідеальнішої вчора інтегрованої структури, якщо сьогодні ця реальність інтеграційна приходить у суперечність з початково закладеними ціннісними
принципами. Ніхто не проти інтеграції як такої, проблема лише в
принципах – добровільно, відкрито, демократично, чи насильством,
примусово. І не на папері, а фактично. З реальним правом збереження своєї самоінакшості, своєї гідності, чи при відсутності такого
реального права.
Кажу, що можу переформулювати всі проблеми національної
самоідентичності у більш зрозумілих фізикові категоріях, скажімо,
загального та конкретного, однакового та інакшого, одноманітного та мозаїчного, регіонального та загальнодержавного, державного
та міждержавного, міждержавного та міжнародного, морального та
аморального. Фізик швидко втратив інтерес до розмови і так само
несподівано зник, як і з’явився.
Я не сумнівався і не сумніваюся, що того фізика не присилала
Великанова, бо не проглядався жодний логічно-причинний зв’язок
того термінового візиту та начебто привезених від неї запитань.
Та й десь через півроку приїжджає до мене в Бодайбо двоє слідчих з Іркутського КГБ із запитаннями про ту ж таки Великанову.
Навіть перекладача в дусі часу прихопили для розмови, бо я у своїх
заявах до ЦК постійно торкався теми русифікації.
Кажуть, що у Великанової на обшуку виявили якісь матеріали
від Антонюка, тому московські колеги просять іркутських допитати
його на місці. Після зазначення чисто паспортних відомостей питають: звідки я знаю Великанову, які у мене з нею взаємини, коли і що
я їй передавав, з якою метою та за яких обставин і т.д. Я відповів,
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що їй нічого не передавав, бо з нею особисто не знайомий, хоч і
вважав би за честь бути колись познайомленим. Інші їхні запитання
щодо неї немає сенсу зачіпати, бо я з нею не знайомий. Записували
довше, ніж це мало бути при нормальному письмовому відтворенні
моїх свідчень. Закінчивши протокол, дають мені на ознайомлення.
Я знав про технологію фабрикування потрібних КГБ свідчень за
допомогою відповідно складених протоколів, коли свідчення дещо
деформуються, але таким чином, щоб дозволити трактувати важливі
сутнісні місця двозначно, тобто у потрібному для слідства руслі звинувачення. Знаю про це з власного досвіду та досвіду інших. Хтось
вперто добивається переписати протокол, але кожен раз отримує
все гірший та гірший, бо не може вже від збудження боротьби за
справедливе відтворення своїх свідчень контролювати його тонко
приховану відтворенням на письмі логіку. Із психологічним виснаженням тою боротьбою за точність просто махне рукою і змириться,
подумавши: швидше б у зону. Іншими – одразу запановує бажання
якнайшвидше потрапити до зони, усвідомивши марність свого протистояння зі слідчим.
Це легко зрозуміти щодо приреченого на ув’язнення, але коли ти
пройшов школу ув’язнення і тебе допитують уже у якості свідка, то
згоду на використання такої технології складання протоколів проти
когось іншого значно важче отримати. Побачивши цю технологію
у протоколі щодо Великанової, я рішуче перекреслюю його і кажу, що вважаю неможливим брати участь у цьому допиті, якщо мої
свідчення так грубо перекручують та спотворюють. Адже я їм чітко
і кілька разів повторив, що з Великановою не знайомий, а фраза у
протоколі дозволяє тлумачення, що знайомий, бо її знаю. Ну, знаю,
як знаю Брежнєва. Тоді так і пишіть... Перекреслити обидві сторінки повністю аж до останнього рядка не зумів, бо протокол грубо
мені вирвали з рук. Але головного досяг, і не можна буде звично написати наприкінці протоколу, що допитаний відмовився поставити
під протоколом свій особистий підпис з якихось міркувань, як про
це мені встигли нагадати «дяді з Іркутська» на випадок, якщо я не
захочу його підписати.
Про випадки використання таких не підписаних протоколів із
авторитетною допискою «дядь» я знаю. Як знаю і про те, що «Суд у
нас, конечно, независимая инстанция, но он чутко прислушивается
к нашему мнению. Если же какой-то состав суда не прислушается,
то будет немедленно назначен новый состав суда, который обяза-
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тельно прислушается», – цинічно просторікував один начальних
слідчого управління КГБ.
Що ж на цьому тлі важать ображені міни слідчих з Іркутська з
приводу моєї неінтелігентної поведінки з їхнім протоколом? Попсував стільки їхньої важкої праці! А все так добре та мирно починалося: приїхали з перекладачем, розмови про літературу, про прекрасне...
Чим не демократи? Та й кажуть, що родом з України, словом, земляки. Хоч і російськомовні. Не стверджую, що вони були такими ж
непримиренними борцями з «українським буржуазним націоналізмом», як мій київський слідчий, чи начальник слідчого відділення Пархоменко, бо той начальник слідчого відділення, що прибув з
Іркутська, був безперечно євреєм, і не міг мати жодної ворожості ні
до галицизму, ні до греко-католицизму, ні до мого польського, наче,
походження. Але й мене, сподіваюся, вони після цього мого, проти них наче скоєного, нецивілізованого випаду, – бо перекладачем
їхнім не скористався, доброзичливість їхню проігнорував та дуже
очікуваний у Москві протокол перекреслив, – в антиросійськості чи
якійсь підступності та «аморальності« подумки не звинуватять.
Я здогадувався, що у тих матеріалах, які вилучило КГБ у Великанової, може бути кілька дуже важливих документів. Один із них
ми, справді інтегрально від імені Московської Хельсінської Групи
та Української Гельсінської Групи (пізніше – Спілки) встигли підготувати за короткий час спільного з Юрієм Орловим перебування
на 35 зоні: «Про становище в’язнів у СРСР». Я з Валерієм Марченком формально не були членами УГГ, але у цьому документі своїми
текстами представляли українську сторону. Свої окремі авторські
розділи писали литовець Плумпа та естонець Кііренд. Вони теж не
були формальними членами, але представляли нинішні республіки
Балтії. Цей документ, з огляду на його важливість, готувався у кількох копіях на випадок втрати на якомусь із каналів та маршрутів
зв’язку. Готувався як «окремі вагончики» (умовний термін Орлова) в
екстремальних умовах, коли вже було очевидним, що нас з Орловим
обов’язково розведуть. Копії вже робилися без нього при залученні
одного унікального (щодо імітації почерків) зека, який «політичним» у точному значенні терміну не був. Ще до етапування на заслання я знав про втрату одної копії цього документа. Знав і про
втрату копії свого листа до Генерального прокурора та начальника
адміністативних органів ЦК з приводу провокативних дій, що мали
місце у 35 зоні з метою хоч якось прив’язати дисидентів до шпигунських послуг (йшлося про спробу використання дисидентських
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каналів зв’язку одним з новоприбулих в’язнів, колишнім офіцером
МВС, начебто для передачі ним важливої шпигунської інформації,
якою він не встиг розпорядитися до арешту, прямо президентові
США!). Вважаючи такі спроби компрометації дисидентства вкрай
аморальними та злочинними, я і вчинив відповідним чином. Свої
листи з цього приводу у вказані адреси, з паралельною передачею
копій на волю, перед тим як передати їх адміністрації для доставки
адресатам, зачитав відкрито на зборах зеків. Мав величезне задоволення від свого вчинку. Мені здалося, що саме через ці листи мене і
відправили етапом подовженої тривалості на заслання більш ніж за
місяць до закінчення терміну законного перебування у зоні.
Я розумів, що якщо якась із інших копій тих документів уже
опинилася у Москві, то ці документи обов’язково потрапили і за
кордон. Ця певність опосередковано випливала з інформації, що
містилася у запитанні слідчих. Це була дуже добра вістка. І я не певен, що вдало приховував, почувши ті запитання, свою радість перед
слідчими з Іркутська.
Сповна важливість цієї нашої інтегрально з Юрієм Орловим виконаної роботи я зміг оцінити через кілька років на допиті у Києві,
коли цей документ було висунуто серед інших як звинувачення Валерію Марченку, коли слідчий Слободянюк показав мені величезну
добірку матеріалів із західної преси, що свідчила про серйозний вплив
цього документа на лівозорієтовану європейську інтелігенцію.
Я не знаю, що думав слідчий Валерія Марченка, показуючи
мені цю «жахливо злочинно ворожу» із совкового погляду добірку
реакцій у світі на згаданий документ, але коли він спробував після
цього отримати якісь від мене свідчення з приводу самого документа, я мав всі підстави заявити йому, що хіба можна розраховувати
на якусь юридичну цінність теперішніх моїх свідчень, якщо він мене так всебічно просвітив. Тепер я знаю справді багато. Але як тут
відрізнити мої базові знання від тих знань, які мені дав слідчий? Хіба то будуть мої, а не його свідчення? Єдине, що можу ще раз твердо
йому сказати, що нічого не знаю про участь Валерія Марченка у
підготовці цього документа у зоні. Своєї участі у підготовці тексту,
під яким значиться моє прізвище, я не заперечую, а однозначно підтверджую. Робив його спільно з Орловим.
Слідчий зрозумів, що допустив фаховий «ляп», попередньо познайомивши мене з інформацією про цей інтегральний документ, і
тому закінчив допит.
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Цей спогад про нашу добровільну, солідарну, зеківську, Гельсінську інтеграцію належить до найприємніших.
Відчувалося, що це наче якийсь важливий цвяшок сучасної,
Гельсінської інтеграції у труну інтеграції тоталітарної.
Через якийсь час, чутливий до інтеграційних зусиль компартійного начальства, я не міг не помітити, як воно починає розробляти,
щоб згодом очолити, дезінтеграційні проекти з єдиною, вочевидь,
метою, щоб не допустити цивілізованого переходу суспільства на демократичні рельси розвитку. Достатньо сьогодні пригадати, як відомий парад суверенітетів супроводжувала злива регіоналізаційних
конфліктів. Не кажу, що все від початку до кінця в тому процесі робилося з волі начальства, але його причетність до дезінтеграційних
технологій не заперечити.

***
Звичайно, по переїзді напостійне до Києва я мав би не так швидко «залетіти» на поширенні протестного листа, зверненого до ЦК
КПУ. Але залетів. Спочатку жалкував, що так швидко, хоч насправді
ця швидкість в подальшому жодного значення не мала. Це був дуже
важливий для мене 1962 рік.
Цей лист мав розсилатися в копіях також по редакціях різних
газет та журналів. Був він проти офіційного переведення Київської
оперети на російську мову. Розтиражовані протестні заяви потрапили «куди слід», і мене прямо з інституту, де працював (тоді це
було – Леніна, 4, тепер – Б. Хмельницького, 4) з великим грюкотом,
не обминаючи і кабінет директора, забирають машиною в КГБ. Розмова дуже жорстка і нахабно груба: «Сейчас выведем тебя во двор и
расстреляем. Пустив пулю в затылок. Ты должен знать, как мы это
делаем!» (Отак, натякаючи, мабуть, на досвід з мого проживання на
Волині та Львівщині, доблесні добрі дяді ніби демонстрували, що і
в Києві можуть зробити те ж саме, що робили у Львові чи Луцьку.
Навіть тепер, за Хрущова у Москві.) І про що ж ішлося? Про природний захист української мови від імперської сваволі асисміляторів.
Така обурлива манера реагування КГБ на природний вияв самозахисту у суспільстві щодо стану української мови не спростовувала
побоювань за той стан, а навпаки, була прекрасною, додатковою,
ілюстрацією їх обґрунтованості. Моя бурхлива гонорова реакція
змінила тональність розмови, одразу з’явився «добрий чекіст», який
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вже розмовляв українською мовою, навіть підкреслено галицьким
акцентом (на що я теж встиг несхвально прореагувати, бо для мене
усі вони були – байдуже, якою мовою до мене зверталися – «дядьки
отечества чужого») і після взяття від мене докладно аргументованого
письмового пояснення з приводу захисту мовного статусу київської
оперети та стану з українською мовою у Києві мене біля півночі відпустив, хоч і в супроводі обережного хвоста. Звичайно, були згодом
і «демонстративні хвости», і дзвінки по телефону з вимогою прийти
негайно знову на розмову, але моя постійна теж демонстративна на
весь інститут реакція-відповідь: «То приїжджайте і забирайте, як ви
це вмієте...» – вичерпала «контакти».
Природно, мова була головним фактором національної свідомості через її безпосередню соціо-комунікаційну та етно-культуро
творчу функції, то й російськомовні розмови на предмет розмаїтих
аспектів реальної автономності чи навіть державної незалежності
України сприймав, одразу по переїзді зі Львова і не без впливу
львівського досвіду використання таких розмов з провокативною
метою, якщо не за провокацію, то лише як дитяче «прорізання національних зубів». Хоч згодом навіть на рівні союзного держплану
нераз доводилося чути в якості аргумента проти схвалення запропонованого Україною того чи того проекту з чисто виробничого чи
технічного питання стандартно вбивчу фразу: «Мы сепаратистские
и националистические настроения Украины знаем» (при тому, що
авторами тих проектів були зовсім не етнічні українці).
Одним з перших засвоєних від батька уроків з переїздом через Буг, було усвідомлення уярмленого стану України. Хоч це слово
вперше почув від батька, мабуть, ще у дошкільному віці. Згодом я
самотужки, лише спостерігаючи поведінку своїх ровесників у національно свідомому Львові, дійшов крамольної думки вважати той
стан зумовленим не стільки зовнішніми чинниками, скільки внутрішніми. За такої суперсамокритичності я мав підстави сподіватися
погіршення взаємин з батьком, але цього не сталося, хоч сумніву
у наших серйозних розходженнях з оцінкою минулого і сучасного не було. Він говорив і про нашу неотесаність, недозрілість, але
вважав це однозначним результатом лише зовнішніх чинників. На
взаємини розходження не вплинули. Я усвідомлював, що різниця
у наших рефлексіях від того, що батькова позиція сформувалася в
іншу епоху, на тісних контактах з тими, яких дотепер узагальнюють
назвою «націоналісти». Мав він також дружні взаємини з багатьма
поляками, яких так само належить віднести до націоналістів. Але
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він завжди пам’ятав і про польські судові процеси у міжвоєнний
період як над українськими націоналістами, так і над українськими
комуністами (і польськими теж). Це і не давало йому бути надто
однобоким інтерпретатором українського минулого та сучасного у
розмовах зі мною. Але він боявся надмірної «самокритики з виходом
назовні, на люди».
Серед його близьких у селянському розумінні ровесників було
немало тих, хто радісно зустріли прихід на Холмщину червоних частин під командуванням маршала Тимошенка у вересні 1939 року, а
згодом разом з тими частинами подалися на схід після їх відходу згідно з уточненим німецько-радянським кордоном на річці Буг. Батько глузував з тих симпатиків радянської влади, зустрівши у Львові
після їх повернення із заслання на Далекий Схід, мовляв, дорого їм
заплатили більшовики за їхню дружбу і любов. Проте якогось глибокого антикомунізму батько не сповідував, імперії не сприймав, а
від комунізму, мовляв, можна дещо і перейняти, зокрема загальну
безплатну освіту та медицину. У Сталіна не бачив жодного позитиву,
він – жахливий оприха, якого оточують трохи менші оприхи. Такою
була його оцінка ще з Польщі, коли прочитав книжку Льва Троцького «Zbrodni Stalina». Не змінилася ця оцінка навіть після «смерті
вождя», коли з екзальтованого натовпу вирішив поглянути на того
оприху у труні. Нічого не змінили і загалом наївні розповіді «про
його простоту», а тому і простоту інших, що рівнялися на нього,
почуті від власної двоюрідної тітки, що несподівано тоді об’явилася
в Москві ще живою. Її свого часу якийсь будьонновець забрав з-під
Дубна у дружини і повіз у Москву. Там вона згодом опинилася в обслузі кремлівської кухні і «мала щастя краєм ока кілька разів бачити
Сталіна та інших». Я провідував разом з батьком ту його двоюрідну тітку і якось один раз – окремо. Її українська мова була чудово
збережена, хоч усе життя користувалася у Москві російською. Вона
справді варила винятково смачний борщ, жила тоді у типовій комуналці – величезній кімнаті довгого одноповерхового будинку на
території якогось медичного закладу. Кімната була перегороджена
шафами та ширмами з ганчір’я на маленькі комірчинки. Мешканці
тих комунальних комірчин переважно між собою не спілкувалися,
а при випадкових вимушених зустрічах одверталися один до одного
задом і так, задкуючи, розходилися мовчки. Важко собі уявити, як
вони поводилися на спільній кухні, хоч і було там багато окремих
газових плит. Мабуть, за чітким графіком. То була жахлива картина
реального соціалістичного співжиття. Життя, як вимушеного співіс-
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нування, коли його жахіття навіть не усвідомлюються вже. Співіснування, закладеного нам надовго, на кілька поколінь, саме тим
«простим вождем». Але і не без нашої допомоги.
Але мова була про Київ. Звичайно, з переїздом до Києва я вже
знав Декларацію ООН про права людини, знав про прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про право народів та націй
на самовизначення, як і Декларації про надання незалежності колоніальним країнам та народам, щось знав про боротьбу ЮНЕСКО
проти дискримінації у сфері освіти, чув про прийняття Європейської соціальної хартії, резолюції Генеральної Асамблеї про деколонізацію. Цікавився юридичним аспектом державного суверенітету, історією та соціологією.
Проте за тодішніх реальних умов уся увага зосереджувалася на
українській мові, як єдино можливому тоді аспекті захисту національної гідності. Не думаю, що доречно сором’язливо приховувати
той факт, що найчастіше доводилося покликатися в тому захисті
на Леніна, попри майже відверто цинічні репліки у відповідь: а чи
не суперечить моя аргументація стратегічній лінії партії на злиття
мов? На що був можливим єдиний контраргумент: «Злиття мов має
початися лише з перемогою комунізму у всесвітньому масштабі, то
може це буде на основі китайської»? Обидві сторони чудово розуміли
лукавство своїх аргументів. Але такими були «правила гри».
Для мене було очевидним, що так само, як колись до революції
«греко-руська православна Церква» московського зразка була потужним знаряддям творення загальноімперської спільноти чи ідентичності, тепер на цю функцію обрано насильницьку ідею перетворення російської мови на єдину мову СРСР (хоч це і прикривалося фразеологією про двомовність, про обов’язковість в якості другої мови
російської як «мови інтернаціонального єднання» чи спілкування,
засобу загального підвищення свого культурного рівня тощо). Тому
й опирався, як умів. Мене особисто не лякала жодна двомовність,
бо майже однаково володів трьома мовами. І володіння жодною мовою не в тягар нікому. Але річ не у персональній двомовності того
чи того, а у відсутності суспільної справедливості, рівноправності у
мовній сфері не лише у державних структурах та установах. І в реальних, свідомих кроках тої влади, що методом «своєрідного багаторазового катка» причавлювала і розчавлювала кожен громадянський
крок у тому суспільстві, зроблений на захист людської гідності за
збереження загроженої мови, чи взагалі збереження свободи мовного режиму в суспільстві. Важко було збагнути, чому влада так пос-
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пішає з досягненням повної та остаточної перемоги на так званому
мовному фронті. Дивно було, що натхненники русифікації у своїй
цивілізаційній примітивності не розуміли, що єдність мови зовсім
не врятує імперію від розпаду. Наче не чули, що розпаду Римської
імперії не вберегло панування єдиної імперської мови, не вберегла
і зміна самоназви елінів-греків на ромеїв (римлян). Наче не читали
книжки Свадоста «Как возникнет всеобщий язык?».
Попри свою загалом філософськи-політологічно позитивну оцін
ку перспектив демократичної трансформації усього «союзного спільного простору» і сподівання на прояснення ролі активних гравців
на тому просторі і у сфері мовної політики, я не міг собі уявити,
як саме розвиватимуться процеси демократизації цього простору.
Не міг, бо бачив те громаддя антидемократичних чинників, що все
зв’язували по ногах і руках. У якісь хвилини навіть здавалося, що русифікаторські сили загонять ситуацію у цілковитий тупик, і шансів
на мирне вирішення не залишиться. Але це були миті слабості у вірі
у цивілізаційні спроможності «підсоюзного» суспільства. Навіть події
довкола Празької Весни не збільшили таких митей, а зменшили.
Усе ж сьогодні мушу визнати, що процес русифікації в Україні
у 70-ті та 80-ті роки таки пішов значно потужніше, аніж у 60-ті, як
це мені запам’яталося до арешту. Сповільнювався він лише у так звану перебудову. Хоч «нове мислення» лише припинило мобілізацію
додаткової енергії партії на ту русифікацію, але не засудило самого
насильства у мовній сфері. Воно тривало, звично прикриваючись
лукавою тезою про інтернаціоналізм та дружбу народів. Саме тоді й
відбулося відсунення на задній план формули про нову спільноту –
«єдиний совєтский народ» з поверненням до старої формули – народи єдиного Радянського Союзу, з відповідними змінами і у мовній
сфері – дозволили виглянути на суспільну поверхню поруч з мовою
міжнаціонального єднання – російською і національним мовам.
Сьогодні вже мало хто пригадає, що першою і останньою спробою Союзу якось врегулювати мовну проблему був Закон про мови
народів СРСР, який російській мові надавав статусу загальнодержавної офіційної, незважаючи на мовне законодавство кожної союзної
республіки. Скидалося на те, що нове мислення натякає на якісь
спроби повернення до старої міжнаціональної політики, але врятувати Союз від розвалу вже було неможливо, – він був справою часу.
І ту ідею про «двомовне законодавство» вже нікому не реанімувати.
Згадане вище «нове мислення» тоді ж зняло табу на можливості
громадського обговорення теми «якісного чинника в людському ма-
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теріалі», по-суті винісши на денне світло ще одну дуже важливу проблему – як тоді казали, реальну проблему наростання дебілізму. Із
середини 80-х рр. на сторінки союзної преси стали потрапляти вражаючі результати обстеження того якісного аспекту «людського матеріалу», і виявилося, що, як мінімум, кожен четвертий громадянин
Союзу тоді належав до спеціально виокремленої групи через свої
серйозні захворювання фізичного та психічного характеру, зокрема,
люди з гострими захворюваннями, олігофрени, якісь «мутанти» та
«предмутанти». Шкода, що не подавалися однозначні тлумачення
цих термінів, але якщо ці загальносоюзні цифри перерахувати на
питому вагу України в населенні Союзу, то виявиться, що в Україні
тих, які мають згадані вище «серйозні захворювання фізичного та
психічного характеру», є принаймні 13 мільйонів. Кожен, хто був активним учасником усіляких перших вільних мітингів та маніфестацій, не міг не помітити підвищеної концентрації довколо себе людей
і неврівноважених і неадекватних. Бо натовп чи якісь масові дійства
їх справді притягають. Це самозрозуміле. Але не може не бентежити
факт такої загущеності з виявами шизоїдності серед активного політикуму. Не аналізуватиму того страшного інформаційного викиду
про загрози дебілізації радянського суспільства, але й сьогодні практикуючі психіатри в один голос фіксують надмір психічно хворих
серед діючих нині в Україні, навіть публічних, політиків. Кожен,
хто має здоровий глузд з таким професійним висновком легко погодиться, бо ця суспільна шизофренія просто перевалює вже через
край. Практично в усіх діях влади: невміння ні аргументовано та
адекватно діяти, ні логічно і тверезо думати. Нагадую про цей уже
призабутий позитив «нового мислення» свідомо, бо інакше нам не
зрозуміти, що ж з нами відбувається попри епохальне явище Майдану. Бо саме з позицій Майдану, як явища суто моральнісно-суспільного, і маємо знову поглянути на засвічену «новим мисленням»
як проблему дебілізації суспільства, так і проблему дебілізації влади
та нашого політикуму в незалежній Україні. Зокрема і в підходах до
з’ясування своїх реальних та шизофренічно вигаданих і спотворених
проблем у мовній сфері.
Повертаючись до перерваного побічною реплікою про «позитиви
нового мислення» викладу задавненої мовної проблеми, зазначу, що
маховика примусової русифікації, запущеного у 30-ті, за наступні
десятиліття було настільки употужнено, що його не те що зупинити,
але навіть уповільнити у «перебудовні роки» виявилося нелегко. Не
лише з огляду на суто українські реалії. Як мені здається, частина
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московського начальства вже перед тим стала усвідомлювати повну
згубність політики русифікації для «союзної держави». Це засвідчив
опосередковано ще навіть сам Юрій Андропов у часи свого генсекства, визнавши винуватцем усіх негативів та помилок у політиці міжнаціональних взаємин фактично саму радянську владу. Не певен,
що він продумував цю проблему до кінця: ідейним натхненником
та організатором запуску в «союзній державі» русифікаторського маховика була чітко централізована, хоч формально наче інтернаціональна, компартія. За півстоліття маховик набув рис некерованості
у такт з неминучими кон’юктурними коливаннями лінії партії. Ця
некерованість відчувалася і в труднощах з прийняттям навіть чисто
формального, не забезпеченого жодними підзаконними актами та
конкретними практичними кроками на саму реалізацію, «Закону
про мови в Українській РСР». Навіть часові рамки сподіваного від
нього позитиву з виходом на режим рівноправ’я мов теж показові –
мабуть, у сподіванні, що за той час усе «перемелеться» і проблему
нерівноправності мов уже не буде кому піднімати, або не буде перед
ким її піднімати. Що це не безпідставні сподівання сил, згуртованих
довкола того маховика, показало незабаром ГКЧП.
Хоч після поразки ГКЧП «Союзна держава» і її «керівна партія», як головний зацікавлений нахненник русифікації свого підконтрольного простору, наче остаточно вмерли, але досі живі в Україні
проімперські сили, насмерть вражені тим вірусом русифікаторства.
Вони його посилено продовжують і захищати і реалізовувати, спираючись на могутню фінансову підтримку спадкоємниці тої «союзної
держави». Тепер уже посилаючись лукаво на права людини та якісь
ексклюзивні права так званого «російськомовного населення». Звичайно, цих «нових правозахисників» цікавить захист лише якихось
ексклюзивних прав «російськомовних громадян». А те, що ця ексклюзивність означає порушення прав інших, неросійськомовних, їх
зовсім не обходить. Навіть навпаки, тішить, бо стосується «страны,
которой не жалко». Але для цього треба бути аж дуже специфічними, лукавими «правозахисниками». Тому за такого лукавого використання демократичної риторики здається, що маховик русифікації
навіть прискорив свої оберти у тепер вже формально незалежних
демократичних державах.

(Л.П.: Конкретніше… Солженіцин перейшов від такого правозахисту
далі. Русская партія в Европі починалася з «правозахисту» в Латвії,
щоб потім «об’єднати» усіх росіян Європи в партію.
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http://eursa.org/node/562 Це з недавнього. Вони пишуть нині «м’якше».
Вже почали руками своїх євреїв атаку на оранжевого Президента…)
По сімдесяти роках атеїзму і державної монополії на русифікацію знову до цієї ролі долучено Російську православну Церкву практично в колишніх межах парафійної залежності. Лукавство довкола
мовних проблем у державі та суспільстві дуже зросло через добре
скоординовану максимальну мобілізацію всіх клонованих за ознакою російськозаклопотаності наче справді незалежних громадських
організацій. Враження, що їх справді змобілізовано на «последний
и решительный бой». Добре оплачені, справді віртуозно артистичні,
захисники російської мови та прав російськомовних в Україні, перед
нами як дурниками жонглюють лукаво вигаданими проблемами, з
метою максимально заглушити не лише свою совість та почуття елементарної людської солідарності у рівноправності та справедливості,
але й можливий імпульс здорової у нас думки та природного інстинкту самозахисту. Знов за рибу гроші, знов актуалізується стара ідея
двомовності в Україні.
Відмінність у тому, що у 60-ті роки минулого століття це було
на обов’язку державних органів пропаганди всієї «союзної держави»,
а приватні ініціативи у мовній сфері не дозволялися. Сьогодні цей
важкий обов’язок ініціатори і натхненники старої імперської ідеї
примусової асиміляції цього простору звалили на плечі своїх «незалежних громадських організацій», розуміючи, що немає реальних
підстав сподіватися від будь-якої з новостворених держав самовбивчих для тої держави речей. Звичайно, якщо мова про офіційну підтримку, скажімо, іменем Української держави. Але у русифікованому
суспільстві завжди можна розраховувати на якесь сприяння окремих
державних чиновників, що дуже плавно пересіли з колишніх крісел
колоніальної адміністрації у незалежницькі і ще недостатньо усвідомили нові реалії та саму суть своїх нових інтересів у тій незалежній
державі.
Як тоді, так і тепер об’єктом пропагандивного тиску тих «союзно-проімперських» сил є українське суспільство. Тоді державна
пропаганда «примусово спокушала» українське суспільство вигодами «добровільного прийняття в рідню» чи змирення з появою у категорії рідної мови двох рідних мов – колишньої своєї, «племінної»,
та значно важливішої – «інтернаціональної рідної мови». А державні
структури у кожній республіці готувати до такої новації не треба
було, вони від самого початку були «завжди готові».
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Сьогодні тої «союзної» держави-суспільства нема. Є лише її
спадщина. Тою чи тою мірою в усіх колишніх союзних республіках.
У мовних проблемах, зокрема. Але та мовна спадщина «союзу» формально не була до кінця насправді узаконена. «Союзна держава» тоді
на пряме відверте самоузаконення коєного злочину у мовній сфері
не йшла, вважаючи, що їй достатньо було фактичного результату.
Лише Горбачов наприкінці свого правління робив спробу законодавчо відрегулювати повну мовну сваволю Союзу.
Немає сумніву, що після розвалу тої держави створені нею реальності у мовній сфері неминуче підлягатимуть розмиванню, бо
ситуація прагнутиме повернутися у свій природний, – що був до
репресій та силових деформацій упродовж попередніх десятиліть, –
стан. Тому сьогоднішнім «постсоюзним» формально наче йдеться
лише «про дрібницю» – якось спонукати нову, тепер незалежну від
них владу, за допомогою скоординованого «демократичного» тиску,
до узаконення, створеної ще за Союзу фактичної фізичної двомовності в Україні. І узаконення самої штучної категорії «русскоязычные». Колись, «за Союзу», вони, мабуть, усі гордо себе називали
«советские», бо «русскоязычных» тоді було просто море, всі були.
І в Союзі, і в в країнах так званої народної демократії. А у терміні
«советские» відчувалося не лише чисто класове вивищення («У совет
ских – собственная гордость: на буржуев смотрим свысока!»), але й
пристойний синонім до «новоимперские». Як такі, вони не потребували жодного додаткового узаконення, їхнім узаконенням був сам
могутній Союз – «от Москвы – до самых до окраин».
Психологічно нинішній стан усіх тих «советских» чи «русскоязичних», як живих свідків краху Союзу, можна зрозуміти. Але насправді не всі «совєтські» є «русскоязычными» росіянами, як і не всі
росіяни є «совєтськими», – однозначних прихильників «совєтської»
імперії серед росіян в Україні лише біля двадцяти відсотків. То про
чий, власне, психологічний стан треба особливо піклуватися? Виходить, що про імперзаклопотаних, бо їм справді психологічно «неуютно» живеться після розвалу Союзу. Усі їхні громадські акції і мають
метою створити ілюзію, що Союз все ще існує. Принаймні у їхніх
головах. І це треба з розумінням спокійно сприймати як «соціальну
хворобу» при важких суспільних трансформаціях, але ж самому не
заражатися нею з «почуття солідарності». Тверезі голови розуміють,
що те, що саморозпалося під надмірим тягарем, самостворених у
процесі існування суспільних проблем, знову не склеїти. Нікому не
склеїти. Тому тверезі не можуть пристати до нетверезих у сприйнятті
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за нормальні заявлених претензій на якийсь ексклюзивний для себе
«мовноімперський» статус з правом нав’язувати свою мову в якості
другої державної на усьому постсоюзному просторі.
«Окрім республік Балтії», – часто уточнюють. Вочевидь. Це
слушна зачіпка, бо якщо б Україна, скажімо, відновлення своєї незалежності у 1991 році виводила з тої держави-попередниці, яка мала
столицю у Києві з 1917 року, а не з інспірованого Москвою державницького утворення у Харкові, – «як антитезу Київській Центральній Раді», – то застереження щодо країн Балтії логічно поширювалося б і на Україну. Але партноменклатурі 1991 року, якій доля
несподівано змінила статус на незалежний від Москви, природніше було прив’язуватися до «робітничо-селянської» України, а не до
«буржуазно-націоналістичної» часів Центральної Ради. Але навіть
у цьому, явно гіршому, випадку, якщо залишатися в рамках здорового глузду, то «ексклюзив» стосується не лише країн Балтії, але й
решти колишніх «союзних республік», окрім Російської Федерації.
Та й права на офіційне спадкоємство Союзу, як кажуть, «застолбила за собой» після розпаду Союзу Російська Федерація. Саме на її
території і можуть згадані «союзозаклопотані» вимагати збереження
для них всієї колишньої союзної атрибутики та всіх своїх привілеїв.
Це, – якщо мати на увазі чисто юридичний аспект. І якщо лідери
України будуть справді логічно тверезими та морально відповідальними. Облишмо фронтовиків, вони не для порівняння. Але якщо
влада, надаючи максимально можливий соціальний захист причетним колись до репресивних органів чи «заградотрядів», і відмовляючи в елементарному соціальному захисті колишнім учасникам збройного підпілля, які є такими ж громадянами, то це свідчить про
протилежне, про відсутність у нинішніх спадкоємців старої влади і
тверезості і моральної відповідальності. І в цьому випадку не сховатися за жодні «потьомкінські щити» – влада продовжує чинити як
колишня колоніальна.
Мабуть саме тому вона і не усвідомлює (хоч мала б з чисто шкурних мотивів), що вимога «союзозаклопотаних» закріпити в якості
другої державної мови, – окрім природно зазначеної в Конституції
Української Держави української мови, – ще й російської, з неминучим виокремленням її з поміж багатьох інших мов, що побутують в
Україні і свободу яких вже гарантує згадана чинна Конституція України, означає однозначне протиставлення різних мов українського
соціуму і є рівнозначним з вимогою божевілля тої влади.
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Безмежне нахабство «союзозаклопотаних російськомовних» щодо своєї ексклюзивності не може не вражати людей з тверезим розумом та нормальною логікою. Як і «демократичний» характер їхніх
наче «громадських акцій» з метою узаконення своєї ексклюзивності
в правах та спонукання нової влади взяти вину старої влади на себе
і тим узаконити безперечний злочин «союзної влади» щодо права на
рідну мову мільйонів людей.
Про те, що така «дво-язично-державна» трансформація автоматично перетворює українську державу принаймні на квазі-державу,
смішну таку собі «русько-украйонську», а сам український проект,
як такий, зовсім уневажнює, від ініціаторів такої державної трансформації ні звука, у сподіванні, що «дурні хохли» цього не второпають.
Так виглядає, на мою думку, свідомо вигадана самою правонаступницею «Союзу», а доручена для реалізації за допомогою передових загонів «русскоязычных» та залишками колишньої колоніальної
адміністрації проблема запровадження в Україні двох державних
мов. Це – щодо державного рівня.
Що ж до стану «двомовності» українського суспільства, то його ніхто не заперечує. Але варто уточнити: про узаконення чийого
конкретно стану двомовності йдеться ініціаторам? Хохла? Так він і
без узаконення двомовний. То може до того стану двомовності «союзозаклопотані» пропонують спонукати так зване «русскоязычное население»? Ні, його торкатися не треба, бо це – упривілейований ще
«Союзом» панівний клас. Недоторканний. Він має бути у законом
захищеному одномовному статусі у фактично двомовному суспільстві. Навіть у вигляді спокуси:мовляв, приставай до виключно російськомовних і після цього вже не треба буде вчити жодної іншої мови.
Чи багато знайдеться дурнів, щоб клюнули на цю «природність»,
«цивілізованість» і «зручність»? Чию зручність? Це ж узаконення
інтелектуального лінивства, якого вже і так через край у сучасному
чиновникові!
Що в тих спекуляціях мовно-інформаційними категоріями та
проблемами суспільства замішана пристойна порція, як мінімум,
дуже великих «імперських та проімперських» грошей, передбачених для реалізації Путінської політики всебічної підтримки в СНД
російської мови, а також шизофренії, сумніву ні в кого нема. Бо дві
державні мови та двомовна модель існування самого суспільства чи
якогось його сегмента – не одне і те ж. І це при нормальному глуздові не пов’язати одним узаконенням. Якщо без лукавства.
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Українське суспільство, як і всяке інше, в режимі своєрідної
динамічної саморегульованої системи у соціальних комунікаціях не
потребувало і не потребує якогось спеціального узаконення режиму
двомовності чи тримовності. Це – щодо суспільства.
Якщо після цього знову повернутися до питання про дві державні мови для державних структур, то це варте окремого, серйознішого
обговорення. Не про обов’язкове володіння чиновником кількома
мовами, що побутують в тому чи тому сегменті суспільства йдеться,
бо це загальна вимога до чиновника у демократичній державі. А саме
про державний статус мови. У державі демократичній, чи недемократичній. Державі – унітарній, чи – федеративній.
Якщо це у рамках союзної держави, то двомовна модель навіть
у кожній із її складових виглядає цілком цивілізовано. Тут доречно
нагадати про пореволюційні спроби побудови моделі двомовності в
союзних республіках у період так званої «коренізації», яку в Україні
називали «українізацією». В ідеї це була спроба культурного синтезу,
передбачаючи, що в кожній союзній республіці має бути дві державні мови: мова корінного етносу та міжреспубліканська мова, на роль
якої претендувала, звичайно, мова російська. Мова кожного корінного етносу мала бути справді повноправною державною в рамках своєї
республіки, а міжреспубліканська – державною в рамках всього Союзу, але в жодній союзній республіці не мала витісняти корінної, а
існувати поруч. Не скажу, що «коренізація» проходила легко. Якийсь
менталітетний опір був, був у кожній республіці, а його рівень визначався рівнем «невростання» наявного там російського населення
у місцевий соціум. Дехто з тих принципових «невростальців» навіть
виїхав тоді у Росію. Але ця модель будувалася на справедливості та
гідності, тому морального заперечення не могла мати.
Це я чув від одного з інтелігентних росіян, сім’я якого у 1927
році покинула Полтаву і переїхала у Підмосков’я, бо батьки не готові
були адаптуватися до швидкої «українізації», чи може й не хотіли
«опускаться до деревенского языка». Батько був педагогом, походив з
російських дворян Орловщини, мати – з польської шляхти. У Полтаві опинилися одразу по одруженні 1911 року. А тепер змушені були
покидати насиджене місце і повертатися у Підмосков’я. Проте їхній
виїзд з України не супроводжувався жодною істерикою чи ненавистю.
Хоч прикрість була. Але їхній син, постійно згадуючи свій «полтавський рай», таки повернувся в Україну, вже після війни, з дружиною.
Саме він подарував мені дуже цікаву Шевченкіану та Україніану у
дореволюційних поштівках, яка збереглася від батьків. Не думаю,
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що це був лише якийсь його жест вдячності за можливість прочитати
«Христос і Антихрист» Мережковського з книгозбірні мого тестя, чи
всього самвидавного Солженіцина, що був у мене тривалий час. То
був просто справжній російський інтелігент, закоханий у російську
словесність та культуру, але й до України він сентименту не втратив
попри очевидні прикрощі через політику партії в Україні. До тої партії, він, звичайно, ніколи не належав. Казав про це з гордістю.
Як офіцер з діючим технічним підрозділом ще наприкінці 1943
року приїхав до Києва, а коли їхній підрозділ остаточно трансформували у відомий напроти Лаври Арсенал-2, то став киянином. Киянином залишився і після відомої хрущовської демобілізації.
Звичайно, згаданий виїзд сім’ї у Підмосков’я не означав втрати
пам’яті про колись рідне місто, з віком та освітою його цікавість до
всього, що відбувалося в Україні, зросла. Згодом побував в Україні.
Було це після голоду і після самогубства Скрипника, навіть після
убивства Кірова. Нічого незвичайного, такого, що суттєво відрізнялося б від його сподівань та спостережень за тодішнім життям, не
помітив. Просто більше чутно було української мови, наче паралельно існували обидві мови – російська і українська. Без антагонізму.
Щоправда, на той час так звану «українізацію» вже не афішували.
Я не знаю, наскільки адекватно зберегла його пам’ять той час, коли
розповідав, як на початку 30-х, коли вчився у Московському нафтовому інституті, доводилося йому «проробляти» якісь газетні статті
про «перегибы» українізації, але суттєвих суперечностей з тим, що я
чув від інших людей про період «українізації» не було. Не знаю, що
саме було вирішальним – те, що він росіянин, чи те, що колишній
офіцер радянської армії, чи те, що його батьків «вигнала з України
українізація 20-х років», – у тому, що КГБ пробувало схилити його
до інформаторства проти Антонюка, «запеклого українського націоналіста та ворога радянської влади», з яким він працював в одній
кімнаті, а письмові столи – напроти один одного. Але стався дивний
для КГБ облом – категорична відмова. Яку КГБ витлумачило як
наслідок образи за хрущовське звільнення з армії. Але чому КГБ не
хотіло визнати морального фактора? Невже така категорія їм була не
знайома? Чи в інформаторстві це не бралося до уваги?
З рефлексій «полтавського емігранта» про політику «українізації» випливало, що його «студентський», перший по виїзді з України, візит припав на час, коли будь-який опір українізації практично
зійшов нанівець. Бо саме тоді і стали виявлятися якісь дивні ініціативи на його підживлення. І партія – тут як тут, – посилено гіпер-
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болізувала та критикувала помилки тої «українізації». Сумніву не
було – відбувається кардинальна зміна напрямку реальної політики
«партії та правительства» у міжнаціональній сфері. Політику «коренізації» з її справедливою двосторонньою рівноправною двомовністю передавали до архіву, а активних її прихильників піддавали
репресіям. «Полтавські емігранти» не захотіли якоїсь причетності до
такого повороту подій і до Полтави вже не повернулися, хоч і були
запрошення.
Саме спогадами про цього російського інтелігента хочу урізноманітнити свої рефлексії щодо політики українізації як можливого
втілення рівноправного двомовного українсько-російського одержавлення, що мені дивним чином трохи нагадує колишнє австрійсько-угорське рівноправне одержавлення.
Міг би залучити сюди й інші конкретні персоналії як «жертв»,
так і «натхненників» тої колишньої «українізації». Але годі. Бо завжди має місце і природний процес вростання тої чи тої особи у
формально «нерідний», здавалося б ґрунт. Обминути згадкою сам
факт існування такої безумовно великої когорти тих, що природно,
повноцінно і самовіддано вросли в український ґрунт чи простір,
було б злочином. Але обмежуся одним лише конкретним прізвищем єврея – Осипа Гермайзе, що на процесі СВУ проходив «другим
номером після Сергія Єфремова, як український націоналіст. Бо і
сьогодні знаю таких українських націоналістів з числа євреїв. Хоч
відомі українські націоналісти і з росіян. І не лише з росіян. Звичайно, це явище можна називати і більш аморфним словом – українофільство, чи назвати виявом звичайної нормальної людської
солідарністі у моралі.
Ніколи не забуваймо, що саме у 30-ті роки й було остаточно
поховано шанс гармонізації міжетнічних взаємин «на одній шостій
світового суходолу» в рамках одної державної структури, бо в тій наче «союзній державі» взяла гору «новоімперська гідра.» Саме їй ми,
нашими конкретними предками, і допомогли здолати незаперечний
здоровий глузд політики забезпечення рівноправності мов через «коренізацію», тобто через їх справедливе «одержавлення» паралельно із
загальносоюзною російською мовою. З цього приводу доречно висловити жаль, але для подальшого розвитку можна виходити лише з
того, що сталося. Тому марно розводитись на тему: а що було б, коли
б того не було?
Саме у 30-і роки старий курс на примусову асиміляцію знову став реальністю: влада поставила собі за мету нейтралізувати
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всі реальні здобутки перших років реалізації попередньої політики
«коренізації». Але на практиці влада не могла швидко розвернути
«державного воза» з колись проголошеної політики рівноправності у
протилежний від рівноправності бік.

(Л.П.: Якби в нас була своя держава, вона б мусіла подати народам України історичний, політичний, статистичний, юридичний аналіз
мовного питання в Україні і в світі. І провадити серйозну пояснювальну роботу, без гасел, «патріотизму», Трипілля… Коли за єдину мову
галасує якийсь Кривобок, то це гірше за Малинковича. Пам’ятаю, як
на мене сичала за російську мову Л. Забашта біля суду 1965 р… (Я лише
почав переходити на українську…) Слава Богу, поряд був Дзюба…
Я теж був знайомий з тими росіянами, що тоді зрозуміли правильність коренізації, хоча пам’ятали й окремі «перегиби» (тьотя
В. Красіна працювала з моєю Тетяною в Міністерстві освіти. Ірина
Авдієва – рос. дворянка, приятелька Ірини Стешенко).)
Це викорінення позитиву тривало до війни, війна своєрідним
чином усе загальмувала, але у післявоєнний час русифікаторські
зусилля було значно посилено. Хоч усе це робилося у формі неафішованої повзучої русифікації (наприклад, через так звану «реформу
правопису», «усунення архаїзмів та осучаснення словників» ніби для
обслуговування справді вже «сформованих у Союзі нових соціалістичних націй», ніби для фіксації вже існуючого спільного «інтернаціонального» мовного феномена тощо), за дуже активного пропагандивного супроводу темою зміцнення дружби і розквіту народів та
їхніх мов і культур. Зміни в офіційних акцентах тої пропаганди були
дуже поступовими, щоб не збурювати негативних вражень у суспільстві. Звичайно, відверто не говорилося про мовну приреченість усіх
неросійських народів у тому «рівноправному союзі народів», але всі
конкретні кроки влади у цій сфері не можна було без лукавства витлумачити в іншому плані. Хоч це і була вже так звана Хрущовська
«відлига».

(Л.П.: Була хвиляста лінія… З Міністерства освіти знаю, що в дитсадках то Шевченка вішали в Красном уголкє, то Леніна. І з мовою
чиновників – хвилями. У всякому разі Таня тоді краще за мене знала
українську мову…)
Попри певну «замороженість тоталітарного суспільства», протести проти тої нової політики були. Переважно це було у формі
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звернень та листів до ЦК у Києві. Я знав особисто кількох професійних постійних «звертальників» з цього питання до ЦК. Це
були «кришталево-класово чисті» робітники з пристойним робітничим стажем. Іноді навіть члени партії. Це були наполегливі люди, не відступалися від свого навіть тоді, коли їх викликали, куди
слід. Бо вміли аргументовано відстоювати свою позицію і переконати начальство, що, сформульоване у заяві, є їх природною і
щирою позицією. Деякі тексти для них я теж допомагав складати
чи редагувати, на ту чи ту актуальну подію. Своєю рукою такий
робітник все переписував при мені, для того, щоб потім, чи одразу,
лише під копірку та на папері, придбаному у магазині канцтоварів, тиражувати все своєю рукою і розсилати за вказаною адресою (наче ті заяви високе начальство посилало на експертизу щодо
можливої причетності до всього когось із наукового чи проектного
інститутів, що мали свої джерела постачання і використовували
інший папір).
Певна річ, я не переоцінюю значення таких заяв з народних
низів, бо вони нічого не значили б, коли б не було якогось інтелектуального опору у вищих стратах суспільства.
Запитання, чи могли ці протести реально зупинити «політику
рідної нашої партії та уряду», націлену на якнайшвидшу асиміляцію
народів Союзу, залишу на роздуми читача. На мій погляд, цими та
іншими «протестантами» рухали, принаймні, тодішні застереження
«будителя камінних душ» Василя Симоненка: «Щоб не сказали про
нас грядущі – їх на землі не було!»
На час появи того злощасного протестаційного листа до ЦК з
приводу театру музкомедії я вже оперував порівняльною офіційною
статистикою мовного аспекту в українському шкільництві, книгодрукуванні та пресі. Тому жодні пропагандивно-загальникові забалакування на цю тему в руслі звичного «розквіту дружби народів» успіху не могли зі мною мати. Та й так званої марксистсько-ленінської
філософії нас не марно вчили у вузі та аспірантурі: багато важливих
цитат ми могли легко відтворити з пам’яті. Таким не могли похвалитися ті, що мали наглядати за нами. Їм навіть таке було шкідливим, заважало б, породжуючи сумніви у слушності отримуваних
наказів.
Звичайно, «Радянський Союз» продовжував офіційно бути
«союзом». Але з початку 60-х років не можна було не помітити у
пропаганді специфічної активізації теми двомовності. Начебто все,
як і раніше: кожен громадянин має знати і володіти двома мовами,
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своєю рідною, тобто мовою союзної республіки, та всесоюзною, «інтернаціональною мовою», російською. Формально відбувалася лише
незначна зміна акцентів: тою інтернаціональною мовою слід було
володіти краще, аніж мовою республіки, бо це ніби тягне за собою
цілу низку різних переваг. І володіти нею обов’язково. А щодо своєї
колишньої рідної мови вимога обов’язковості була відсутня, ба, навіть можна було заявою звільнитися від її вивчення. Наче в стилі
відомого анекдота про чоловіка, що довго шукав найпростішого,
зовсім необтяжливого, способу розлучення з дружиною, і знайшов,
що треба лише стати обличчям насхідсонця і промовити тричі: «Я не
считаю эту женщину своей женой!»
Тобто, мови не хочу.
Нема потреби наголошувати, що нова русифікаторська атака за
допомогою так витлумаченої «нової» двомовності була вкрай антигуманною. Від неї відмежувався ряд відомих російських філологів,
але влада вирішила «дожать». Про моральний та інтелектуальний
рівень тих владних персоналій можна здогадуватися. Як вони самі
собі уявляли співжиття у багатомовному суспільстві, де російська
мова не становить абсолютної більшості? Мабуть, вважали, що просто оперують бездушними і бездумними манекенами. Хоч не вважали
це цинічним приниженням неросіян, але не їхня уява, а реальність
робила своє, автоматично руйнуючи самі перспективи майбутнього
порозуміння не лише у мовній сфері.

(Л.П.: Якось в совєтській книгарні Парижу до мене підійшов американський індіянин і привітав. Чистісінька російська мова. «З Лумумби? – Так». «А чому ж до мене ставитеся позитивно?» «Маєте рацію.
Лише в Києві я зрозумів. І подумав: якщо такий величезний народ у
своїй столиці говорить російською, то щоб тут зробили з нами!»
Я йому: «На жаль, не всі так швидко це розуміють».)
Якщо справді не вважали це приниженням, то нащо при цьому
говорити про якусь двомовність? Оголосіть офіційно на весь світ
російську мову найпрогресивнішою, найрозвиненішою, найдосконалішою і найріднішою, й тому всі мови треба забути, як ознаку
відсталості й дикунства.

(Л.П.: Це й робили (не на цілий світ) у 80-х.)
Це було б, принаймні, щиро. У низовій пропаганді такі нотки,
звичайно, були присутні, але на офіційний рівень не потрапляли.
Навіть не вельми чутлива до справедливості людина розуміла, що,
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якщо обов’язковість мови влада послідовно реалізує лише щодо «нової рідної» – російської, а щодо «старої рідної» – такого нема, її
навіть можна просто ігнорувати, то фігурує вона у тій офіційній
схемі начебто «двомовності» лише для прикриття фактичної «нової
одномовності». Для лукавого пропагандистського супроводу в усвідомленні злочинності своєї політики, для звичного введення інших
в оману.
Ця суспільно лукава, дуже формальна в певному сенсі, але в іншому – дуже обов’язкова так звана «двомовність», за фактичної відсутності обов’язкової двомовності на державному рівні, мала загнати
українську мову у повну безвихідь. І таки загнала. Іван Світличний,
що доволі оптимістично оцінював незмінну опірність русифікаторським зусиллям влади своїх луганчан, якось радісно використав
такий аргумент, що мовляв не лише вся Луганщина україномовна,
але й сусідні промислові райони Ростовщини. Тобто, треба русифікувати спочатку ті райони. Такою і справді могла бути Луганщина до його арешту у січні 1972 року. Україномовність Луганщини
підтверджувала неодноразово тоді і його сестра Надійка, що часто
провідувала там рідних. Ці слова про україномовність Луганщини
Надійка звично повторила і в перший свій, після виїзду до США,
приїзд до Києва. Але була вкрай вражена новою мовною ситуацією
на Луганщині, коли після Києва навідалася на свої родинні місця.
Тоді вона й сказала про мовну катастрофу, про злочин проти людяності у мовній сфері.

(Л.П.: Я був заскочений в 91 р. в моїй Борзні. В дитинстві там тільки моя мама говорила російською. А в 91 р. навіть рухівці, хоча свою
знали…)
Це хвилювало дисидентів, але нашу нову (стару) партноменклатурну владу зовсім не обходило. Вона відмахувалася від обговорення цієї теми як від набридливої мухи. Хоч причину такої реакції
зрозуміти неважко, вона сама (коли була у статусі колоніальної адміністрації) була причетна до того злочину. Злочину проти народу.
Сьогодні ці вчорашні (нехай і підневільні) злочинці, далі по інерції
заганяють гуртом і поодинці ті свої жертви до ними створюваних
теперішніх регіональних загонів мовнооскоплених, сподіваючись
за допомогою «їхньої пробивної маси» і «без порожняку» закінчити
реалізацію в усій Україні старої імперської ідеї двомовного «одноязичія»..
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(Л.П.: Ви нічого не пишете про Ташкентську й інші конференції про
рос. мову й відповідні резолюції міністерств. Не маєте? Я колись багато коментував їх в радіо «Свобода».)
Певна річ, ці номенклатурники не вважають як саму русифікацію,
так і свою причетність до неї злочином, мовляв, люди добровільно
зреклися своєї мови і самі перейшли на престижнішу. А завданням
начальства було полегшити їм це зробити, з чим воно і впоралося.
Ця модель реалізації нібито добровільної мовної кастрації, як
дві краплі води нагадує модель добровільного зречення з релігії,
отого «дурману для народу», як тоді казали тодішні виконавці «народної волі». Але брехливе язичницьке племя не переводиться. Воно багатомовно-язичницьке. Відбрехавшись від відповідальності за
злочини релігійні в стилі народної приказки: «І Гнат – не винуват,
і Килина – не винна...» Мовляв, такі тоді були умови, така політика партії та уряду, що треба було боротися з релігією, як такою, що
заважає будувати соціалізм. Що збудували без Бога, добре відомо.
А щоб хоч якісь успіхи були в ім’я російської імперії, вирішили
взятися за мови народів Союзу. І тут все робилося начебто на прохання народу, як і у випадку з релігією. Взагалі ця злочинна влада
завжди все робила на прохання народу. «А ми дивились і мовчали і
мовчки чухали чуби: німії подлії раби!..» Сьогоднішні нащадки тої
наче антирелігійної, але насправді язичницької, влади вже демонструють прилюдно свою неймовірну релігійність, навіть виняткову
духовність, і водночас донищують такий вияв і інструмент зростання духовності, як Слово. Донищують мову народу, представником
якого прагнуть самовпевнено монопольно та вічно перед цивілізованим світом бути. Ще й блюзнірськи-номенклатурно нахабно
звертатися по підтримку до тих мовно оскоплених, щоб допомогли
мовно оскопити решту хохлів.
Мимоволі згадується Брехт: «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны… Шкуры для них дают сами бараны».
Цікаво, а за що завтра візьметься це брехливе злочинне плем’я,
коли остаточно впорається із «народним замовленням на кастрацію
його мови»? Тоді приймуться за кастрацію статеву? Чи язиків? Щоб
не міг ніхто висловити жодного горбатого слова на начальство. Як
у Путіна. Правда, там поки що змінами законавства обходяться, а
якщо на хохлах вийде вдалий експеримент, то можна буде і собі цей
досвід запозичити.
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Зазвичай цей типово радянський лукавий «двомовний» винахід,
що заслуговує на серйозний міжнародний осуд як злочин проти
людяності, проти культури, проти цивілізаційного поступу досі
пов’язують з І.К. Білодідом. Проте, це була політика партії, а не якогось там Білодіда. Білодід зі своїм штатом мав лише обґрунтовувати щодня «теоретично», чому тепер кожен свідомо-добровільно має
сприймати російську мову в якості обов’язкової і справді життєво
необхідної нової-другої рідної мови. Обов’язково рідної для усіх неросійських народів, а для українського, «такого близького до російського народу», – то й поготів. І з усіх сил обґрунтовував. І допомагав примушувати неслухняних.
Сьогодні, після безславного краху тої «примусово союзної держави» вже немає жодних підстав реанімувати ту ідею «державної
двомовності» і в рамках такого ефемерного утворення як СНД, хоч
цього і прагнеться декому з «колишніх» чи «теперішніх» прихильників у вигляді «природного та демократичного» на чолі з Путіним –
головним патроном особливої підтримки російської мови не лише
в країнах СНД, але й скрізь, де це вдасться. Вже й фонд такої підтримки створено, на зразок колишніх фондів підтримки підривного
руху скрізь у світі. Тоді це мало йти на користь «пролетаріату» і його
передовому загонові КПРС, включно з головним його збройним загоном – КГБ.
Ще із середини 30-х років стала очевидною неможливість такого
природного демократичного процесу за умов присутності в менталітеті потужного проімперського спадку. Що й не могло не призвести
до розпаду тої «союзної» наче б то держави. Але Путін вважає, що
він зможе знову все зібрати докупи. А те, що його «двоязичницькі»
проекти вкупі з атаками спеціально відмобілізованих істинно-православних на свободу совісті та вибір віросповідання в Україні руйнує
у своїх основах можливість створення повноцінного громадянського
суспільства, його не може турбувати. Навіть навпаки: це допомагає.
Для цього все й задумувалося щодо «дружественного украинского
народа».
Мовні проблеми в нинішній Україні, навіть без фактора втручання сусідньої держави ніхто не заперечує. Але вершиною лукавст
ва є заперечувати їх у колишній «союзній» державі. Таким же лукав
ством є твердження, що мовні проблеми сьогодні можна вирішити
запровадженням в Україні в якості другої державної мови – мови
російської, бо такий крок просто зіштовхне суспільство у цілковите
безумство, дикунське протистояння, самознищення.
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(Л.П.: !!!)
Вважається, що в Україні людей, які тою чи тою мірою володіють кількома мовами, є переважна більшість населення. Якщо
бути дуже критичним до якості того фактичного двомовного чи
тримовного феномену в Україні постколоніальній, то переважно
він перебуває на невисокому культурному рівні. Якщо фігурально,
то це суспільство насправді є одномовним з наявністю розмаїтих
варіантів суржика. Звичайно, носії того суржика добре усвідомлюють, у який – український чи російський бік – той суржик у
конкретному виконанні тяжіє. Але це не гарантує від своєрідної
поняттєво-словесної мішанини у головах, що користуються тим
суржиком, а звідси – і труднощі виходу у якусь справжню логічну
сучасну систему цінностей.
Не заперечую існування і висококультурних у мовному плані
чи навіть «поліглотів», але за їхнього дефіциту справжнім сьогоднішнім мовним обличчям України є українсько-російський суржик.
Абсурдно цей персональний мовний стан і статус у суспільстві якось
законодавчо регулювати. Треба створювати умови та відповідні позитивні мотиви для підвищення мовної культури у суспільстві. Люди мову спілкування між собою самі завжди обирали і обиратимуть
у кожному суспільстві: українському, російському, французькому,
німецькому, польському тощо. Інша річ – культура того мовлення
у суспільстві. Та недопустимість мовної деградації і примітивізму,
бо це веде до загального занепаду та інтелектуального і морального
розкладу.
Поширеність і соціальні функції мов, що обслуговують інформаційні потреби людини, як у конкретному суспільстві, конкретній
державі, так і на міжнародному рівні мінливі в часі і в просторі.
Був час, коли міжнародний статус виконувала латинська мова, був
час, коли – французька мова, був час і німецької мови, а сьогодні у
якості міжнародної панує мова англійська. Колись російська мова
панувала у Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Сьогодні
у тих країнах російська мова все ще відома, але не є панівною, державною. Колись державною мовою у Галичині, як провінції Австро-Угорщини, була австрійська (німецька) мова. Після розпаду тої
імперії та утворення Західно-Української Народної Республіки деякий час там була державною українська мова, а після включення
Галичин до складу Польщі державною мовою там стала польська.
Схожий мовний калейдоскоп пережило і Закарпаття та Буковина.
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Але від цих змін державності мови ніхто жодних «інтерфронтів» за
кошти сусідньої держави не створював.
А з 1944 року до Галичини надовго прийшла в ролі державної
мова російська, хоч у дуже вузькому суспільному спектрі цей статус
було довірено українській мові, а у пропаганді вона майже панувала. Під час німецької окупації розпорядження влади друкувалися
кількома мовами, хоч державною мовою була німецька.
Свідомо обминаючи тут відомі результати соціологічних досліджень стану мовного питання в Україні, хочу наголосити, що нинішнє мовно зросійщене, суржикове суспільство мені дуже нагадує колишній стан з українською мовою у багатьох українських закутках
Холмщини, який тоді означувався терміном сполонізована, спольщена мова. Був і чисто холмський термін щодо українців, носіїв такої мови, – калакути. Добре пам’ятаю дуже емоційні і конче потрібні
не лише калакутам Холмщини поетичні рядки: «Мово рідна, слово
рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має».
Так само, як і вже в Києві 60-х років, поетичні рядки нових авторів,
що присвячувалися тій же проблемі, включно з найпопулярнішими:
«Забувайте українську мову» Станіслава Тельнюка та Павличкове –
«Ти зрікся мови рідної, тобі земля родити перестане».

(Л.П.: Жаль, що не знав цього у Тельнюка. Йому я присвятив колись злу
радіопередачу про його книгу про Тичину...)
І навряд чи було б те калакутство подолане на Холмщині лише
такими емоційно наснаженими мовно-захисними віршами, якщо б
не з’явилася критична маса послідовних свідомих носіїв культурної
форми української мови, готових сприяти свідомому перетворенню
того суржика-діалекту на культурну мову: «Діалект, а ми його надишем міццю духа і вогнем любові і нестертий слід його запишем
самостійно між культурні мови». Так підсумував це Іван Франко. Бо
суржик можна подолати лише загальною та мовною культурою.

(Л.П.: Пам’ятаю, як Шевельов дещо іронічно виступав перед першими інтелектуалами з радянської України на зустрічі в Ілінойському
університеті. Окрім одного-двох це були «половинки». Він ствердив,
що мова вже знищена, є лише суржик. І іронічно втішав: усі культурні
европейські мови постали з латинських суржиків.)
Мовною культурою того прошарку, що відчуває свою елітну
моральну, цивілізаційну, культурну відповідальність за інших, а не
якусь хамську безумну зверхність сучасного жлоба у наддорогому
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лімузині. Тобто, це проблема переважно культурно-моральна. І сама
собою «республіка вугілля і сталі та пшениці й цукрового буряка» не
стане справжньою європейською Україною без такої максимальної
культурно-моральнісної інтелектуальної мобілізації.
Марно сподіватися, що якийсь ново-елітний жлоб-скоробагатько отак сам-собою усвідомить свою відповідальність перед суспільством щодо своєї культурної та державномовної зорієнтованості, якщо
він ще досі комфортно відчуває себе якщо не мешканцем колишньої
неозорої імперії, – де упревілейованою мовою був «язык Ленина», а
другою мовою, так само обов’язковою, був «язык матерный», – то вже
напевно тимчасовим громадянином «непонятного квазигосударства,
которого не жалко». У таку голову усвідомлення своєї відповідальності, навіть життєвої необхідності, за реальну «громадянськосуспільність», а вже потім як наслідок – державність України, за державність української мови ніколи не прийде. Навіть монгольська орда,
розпавшись на окремі улуси, усвідомила життєву потребу перейти на
мову того простору, над яким хотіла зберегти панування.
У загальному плані сьогодні кожна людина попри свій родовід
зберігає право свободи вибору конкретного соціуму, у якому себе почуватиме найкомфортніше. І щодо мови – теж. Не має такої свободи
лише той, хто дав свою обітницю якимсь чином представляти той
соціум у владних структурах, бо владна структура приречена існувати у чітко і жорстко регламентованому, зокрема і мовно-державному,
режимі. Йдеться не про приватну сферу, а службову. Якщо хтось із
нинішніх чиновників (байдуже якої формації) не готовий це усвідомити, то має добровільно звільнити свою посаду, щоб не довелось
відповідати перед суспільством, – суспільство задля свого захисту
не може терпіти таких чиновників, бо в нормальному суспільстві
чиновник існує для суспільства, хоч у радянському було навпаки.
А суспільство українське (понад 90%), тобто своєю переважною
більшістю висловилося за окрему Українську Державу і тодішня всеукраїнська, всесоюзна влада цей вибір визнала. Визнала і міжнародна спільнота. Якщо хтось із нинішніх причетних до влади в Україні
персоналій той всеукраїнський вибір ігнорує, своєю офіційно-державною мовною практикою демонструє, що він бачить Україну у
колишньому колоніальному статусі і не звільняє своєї посади, то має
сказати своє слово Закон. Бо ставлячи під сумнів потребу існування
окремої держави навіть лише у мовному статусі, такий чиновник
стає антидержавником і має негайно припинити свою причетність
до державних структур. Поза державними структурами він може бу-
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ти ким завгодно, навіть розповідати про свою причетність до тих
9%, що проголосували на референдумі проти незалежності. Проголосувати проти він мав право. Але після результатів цього формотворчого референдуму він має конче переосмислити свою позицію до
кінця: залишаючись у цій державі, починати реально працювати на
її нормальне завтра, чи продовжувати вважати себе громадянином
іншої держави, а щодо цієї нелюбої – емігрантом.
Таке самоосмислення стосується кожного громадянина нової
держави. Але для персоналій колишнього державного апарату, чи
взагалі верхніх страт суспільства, воно за логікою чесності і до себе
і до нащадків має бути найфундаментальнішим. Бо, як кажуть у
Львові: «Бог завжи дає драбинку: і на гору, і в долинку! «З прикрістю
маю зазначити, що значна частина тих персоналій досі не закінчила
того свого самоосмислення і не знає, куди: туди їй, чи туди?
Звичайно, проблема такого самоосмислення торкається і наших
олігархів. Не про мовний та ширше – культурний режим їхнього
приватного чи сімейного життя йдеться, а стосується лише суспільно-державного виміру їхньої діяльності в цій державі. Поліетнічній,
полірелігійній, полікультурній, але все ж – Українській Державі.
Це означає, що попри всі заяви, що Українська держава вже
стала доконаним фактом, досі залишається не вирішеним ключове менталітетне питання українського проекту: Українська Держава
для нас є реальність, чи – міраж? Саме щодо ключового слова –
Українська. Або у м’якшій формі: для кого з нас, в нинішній Україні, Україна – реальність, а для кого – лише міраж? Бо реальність
солідарно завжди може відсунути будь-який міраж на своє узбіччя.
Якщо цій реальності не бракує моральної відповідальності. Але ж
той міраж ще не покинув навіть межі нашого політикуму, то про
що тут говорити, коли довкола «картопляна юшка» – як колись висловився з приводу схожої ситуації один відомий і дуже шанований
мною емігрант?
Ще на початку 90-х, коли ейфорія від здобуття державної незалежності України після досягнення свого епогею почала падати
вниз, владній номенклатурі треба було, окрім офіційного прийняття
і закріплення за новою державою української національної атрибутики, ще якось виявити своє існування, а за душею не було жодної
«пристойної ідеї», вона й вдалася до випробуваного механізму приховування своєї неспроможності, до збурення всіх суспільних настроїв та сподівань за допомогою злочинного жонглювання мовною
картою. Мовна атака скеровувалася не проти чиновництва, – воно

205

Рефлексії ідентичності
і далі залишалося у незаконно звичному антиукраїномовному комфорті, – а проти суспільства, яке й сприйняло цю провокаційну
наче проукраїнську мовну атаку, як загрозу мовної свободи. Добре
пам’ятаю тодішні свої остороги від спокуси вирішувати актуальні
суспільні, зокрема й мовні, проблеми українського соціуму за допомогою добре відомої з радянського часу «кавалерійської атаки на
врага». Як тоді, так і тепер не можу не відчувати у цій атаці свідому
провокацію партноменклатури, щоб отак, без найменшої матеріальної підготовки скомандувати «атаку» і, неминуче цим наламавши
дров, знову психологічно, якщо не поховати, то дуже сильно причавити і реальну державність і рівноправність української та інших
мов Української Держави.

(Л.П.: Конкретніше… Мені з Одеси писали, що і там нині пробують
гвалтувати, хоча ж там аж ніяк не оранжеві панують…)
Цілком у стилі відомої моделі: «Застав дурня Богу молитись!»
А дурня зіграти, чи підіграти якомусь дурню, неважко. Один ґвалтує
наче від чийогось імені, інший зчиняє з цього приводу гвалт: і вся
ідея опиняється в лайні. А фігуранти підсміюються з дурних хохлів.
І дешево й сердито! Як, до речі, це було свого часу зроблено, зокрема гіперболізацією тодішніх реальних «кавалерійських» дурощів,
коли проімперські сили вирішили поховати так звану «українізацію
Скрипника», що теж мала чесною метою реальне одержавлення української мови через забезпечення рівноправності всіх мов, що тоді
побутували в Україні.
Подальші кроки влади підтвердили підозри в тому, що певні
фігуранти у новій «незалежній» владі справді таким чином противилися реальному, а не паперовому «одержавленню» української мови.
Як і взагалі противилися тоді дуже актуальному дальшому розкріпаченню громадянського суспільства в Україні. Як і досі противляться.
І це не секрет. Заперечують, кажуть, що не знають, як паперовий
статус державної мови перевести у реальний. То нехай порадяться
із суспільством, спустившись з владного олімпу. Саме тому і залишилося в Україні «все по-прежнему». І тривання фактичного панування російської мови в Україні не порушила навіть стаття в новій
Конституції України 1996 року про державність української мови, бо
не могла порушити через звичну залізобетонну позицію номенклатури. Як не порушили колись вимушені формальні, на папері лише,
поступки Володимира Щербицького за часів Горбачовської перебудови щодо прийняття так званого «Закону про мови в Українській
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РСР» та згоди на утворення Товариства української мови по 25 роках
впертого опору всієї потужної радянської влади у такому суто гуманітарному питанні. Якщо поминути увагою невдачу ще раніших
у цьому питанні персональних ініціатив Петра Шелеста наприкінці
60-х років.
Колишня формула Тельнюка залишається все такою ж актуально-вбивчою і щодо нинішніх владних чиновників: «Українська мова?
Мы – не против, только... нам ее не нужно!» Справді, навіщо вона
їм? Якщо суспільство терпить їх все такими ж неотесано-жлобськими? Далі слухаючи їхні теревені про якесь осучаснення отого старого радянсько-щербицького «Закону про мови в Українській РСР».
Що, нічого крім перекладання папірців з одного місця письмового
стола на інше, владні чиновники задля справді суспільного й далі
вперто не хочуть, все уповаючи на якесь «височайшеє узаконение»?
Але мораль заставить нас, як громадян, нарешті переформулювати
це запитання в іншій площині: «А чи потрібні нам такі брехливі,
недолугі, безвідповідальні чиновники, що думають і піклуються насправді лише про себе?» Бо жодного сенсу їх терпіти над собою, як
владу, справді немає. Може, «Годі брехні!» і в мовному та взагалі
культурному й соціальному питанні? І навіть – цивілізаційному.
Кожен знає, що колись в Україні жоден чиновник насправді
зовсім не залежав від волі «своїх виборців» в Україні, хоч формально
і проходив ту процедуру. Право зайняти будь-який владний пост в
Україні надавала Москва, вона ж і вирішувала подальшу долю того
чиновника, найсвіжішим є випадок з Шелестом та Івашком. Колись
до такого претендента на посаду висувалася вимога володіння українською мовою, хоч вона і не була категоричною, згодом і в такій
формі її не стало. У менталітеті українського чиновника ця повна
залежність, аж до тремтіння перед Москвою, сиділа чи не у підсвідомості, досить згадати, як про це тремтіння згадував недавно, скажімо, Леонід Кравчук. Саме це і посилювало оту характерну фактичну
антиукраїнськомовну зверхність чиновника над підлеглим йому народом. Саме ця залишкова антиукраїнськомовна зверхність сьогодні
і є серйозним психологічним бар’єром у переході того чиновника,
за етнічним походженням навіть українця, на культурну українську
мову. Можна не сумніватися, що популярні у 1991 році народні заклики у формі такої собі пісеньки: «Кравчучок, кравчучок, пташко,
відлітай до Москви за Івашком», неминуче знову актуалізуються щодо певних українських персоналій. Бо питання реального оновлення влади, конституювання та самоусвідомлення її як влади справді
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незалежної демократичної держави, влади справді україноцентричної, українськомовноцентричної, влади таки сучасної, справді всеукраїнокультурноцентричної, – в розумінні справді всеукраїнської,
відкритої і до своєї внутрішньої мозаїчності і до мозаїчності світової, – досі не закрито. Влада навіть у своїх відповідальних ключових персонах продовжує ховатися від проблем. У розмаїті фантазії
та мертві схеми. У першу чергу – від проблем моралі і культури в
широкому розумінні.
І причини такого ніяк не звести до комплексів російськомовної
зверхності серед політикуму.
Кожен не зовсім примітивний носій теперішньої своєї російськомовної зорієнтованості здатен зрозуміти, що перехід на україноцентричність у мові та культурі не перекреслює його російської
мови, не заважає йому самореалізуватися як особистості в українському владному чи бізнесовому світі, навіть навпаки, швидкість
того переходу є дуже серйозним доважком до власних природних
можливостей та успішнішої конкуренції на цьому справді новому
українськодержавному полі. Він здатен зрозуміти, що реальної незалежності він не осягне ніколи, залишаючись бездумно в орбіті
російськоцентричності, навіть неминуче ставатиме мимо своєї волі
знаряддям у руках політиків сусідньої держави, якщо не безпосередньо, то через свого виборця, якщо тим виборцем далі маніпулюватимуть «союзозаклопотані». Він здатен зрозуміти, що нинішні
ніби актуальні громадські акції на захист російської мови насправді
є своєрідним «мовно-політичним» інструментом, дуже ефективним
знаряддям впливу і на нього, як «російськоцентричного», а через
нього і на ситуацію в українському постколоніальному політикумі
та суспільстві. Коли спостерігаю поведінку, скажімо, пана Огризка,
то в мене зникає сумнів, що постколоніальний чиновник не може не
побачити реальні переваги поведінки поляка-чиновника, литовцячиновника, чеха-чиновника, колись, може, теж російськоцентричного, з чіткою антиімперською поведінкою навіть щодо рівноправності мов на переговорах з колись так само «старшим братом». Він
пам’ятає, що «російськоцентричні» з України за радянських часів усе
одно сприймалися московським менталітетом лише хохлами попри
всі заперечення та обурення. І їхня російська мова сприймалася як
не справжня, а зіпсована хохляцким духом, – я був свідком таких
«мокань». Якщо так, то пощо набиватися так вперто? Адже для того,
щоб бути росіянином, зовсім не потрібно питатися згоди якогось
пахана у Москві.
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Ніхто в Україні не заперечує права комусь, навіть з державних чиновників, якось симпатизувати звичній російській одномовності, але
ніхто не дав права нікому з тих українських чиновників нав’язувати
свою одномовну симпатію всьому суспільству. Своєї словесної «кавалерійської атаки на мовному фронті» у 90-х роках чиновники не
люблять згадувати, бо це була рятівна провокація від невміння тоді
реально щось суспільству запропонувати. Але чому не осмислюють
усього цього сьогодні? Хоча б ті, для кого чесність щось значить. Невже не розуміють, що стають учасниками лукавої безперспективної
політики, у сподіванні, що звичною підміною понять «суспільство»
і «держава» можна реанімувати стару, вже два покоління мертву проблему другої державної мови, політизувати мовну, а отже, і суспільну
сферу, за мовною ознакою, використовуючи природне небажання,
чи й просто інтелектуальні лінощі, частини одномовних громадян
призвичаюватися поступово до ширшого функціонування української мови? Хіба розширення сфери функціонування української мови
відбувається коштом звуження сфери російської мови для росіян чи
й «російськомовних» в Україні? Адже це в принципі може відбуватися лише коштом загального розширення сфери мовної свободи у
суспільстві. Невже не видно, що їхніми руками прагнуть завадити
процесові деколонізації мовної сфери і таким чином узаконити в
суспільстві дискримінацію за мовною ознакою? Але кожна дискримінація, навіть якщо вона скерована на якусь жалюгідно малу і
нелюбу вам соціальну, культурну, расову, мовну чи релігійну групу,
моральнісно руйнує суспільство. Я не вірю, що багато знайдеться
в Україні таких принципово лише виключно російськомовних, що
вірять у якусь свою реальну інтелектуальну і взагалі чисто людську панівну вищість над тою двомовною більшістю, серед якої вони
собі вибрали за зручне жити. Бо це – типовий імперіалізм, а у ХХІ
столітті він має вже вигляд дикунства.
Усе сказане з приводу претензій на ексклюзивні права російської мови в Україні стосується так само і претензій визнати виключне
право лише православної церкви Московського патріархату законно
(канонічно) представляти православ’я в Україні.
Ніхто не ігнорує факту наявності серед російськомовних носіїв
проімперського менталітету. Але не ігноруймо і такого важливого
факту, що лише кожен п’ятий росіянин із сущих в Україні сьогодні
проімперськи звично далі вважає, що росіяни в Україні не повинні
знати українську мову як державну. Решта таку думку не поділяє,
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резонно цивілізовано вважаючи, що українська державність має бути україномовною.
У цьому зв’язку згадую про своїх російськомовних сусідів у Львові,
що були родом з Харкова, їхнє прізвище – Нікітіни. Батько до революції обіймав дуже важливий пост у тамтешньому банку, син був
офіцером царської армії. Згодом вихор подій закинув усіх у Польщу,
бо син тоді вже в ад’ютантах Удовиченка був і як такого його було
інтерновано і поселено з усіма під Калішем. Сім’ї було дуже важко,
але вона не могла ніяк змиритися із державним статусом польської
мови і спільно з іншими такими ж самозамкнулася у своєрідному
російськомовному гетто. Польську владу таке самозамикання у гетто зовсім не обходило. З цим менталітетом російськомовного гетто
мати й прожила увесь свій вік після поховання чоловіка і переїзду до
Львова, куди її радянська влада великодушно переселила, коли сина
відправляла з польського Каліша прямо на Воркуту. Після відбуття
двадцятирічного терміну ув’язнення до Львова приїхав і син, але й у
нього жодного «розмиву» менталітету гетто не було. До самої смерті.
Вочевидь, у Польщі чи Чехословаччині тоді створювалися не лише
«російськомовні гетто», але тут саме про «російськомовні» йдеться.
Певен, що і в Україні ніхто не зазіхатиме на право тих 20%
етнічних росіян, що принципово не визнають сьогодні державності
української мови в Україні і прагнуть залишатися виключно одномовними, створювати собі якісь спеціальні одномовні гетто. Але ніхто ніколи не надасть їм ексклюзивного права прищеплювати іншим
росіянам й усьому українському соціуму агресивну політизовану
модель його мовного існування з увічненням панування колишньої
імперської мовної моделі. Хоча б тому, що існують історичні документи ООН про захист прав людини, історична Декларація ООН
про деколонізацію світу. Тому нікому не вдасться зупинити ліквідацію колишнього імперського статусу російської мови та відповідно
колоніального статусу української мови на рівні державному з реальним, а не паперовим, поверненням у суспільство свободи реального
вибору мови міжособистісного спілкування.
Проте у засобах масової інформації досі не припиняється потік
«аргументів» на підтримку запровадження в Україні обов’язкового
загальнодержавного українсько-російського «двоязичія». Особливо
лукавим є посилання на приклад Фінляндії, де другою державною
мовою названа шведська. Мовляв, фіни не боялися урівняти у правах із фінською шведську мову. Так, шведська мова стоїть поруч з
фінською, хоч шведи у Фінляндії є локальною меншиною на ост-
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рові. І жодна інша меншина, хоч такі є, не згадується щодо мовного статусу. Українське законодавство поруч з українською мовою
визнає ще добрий десяток мов, серед яких попереду йде російська.
Виокремлювати з того переліку російську як якусь привілейовану
жодних підстав немає, – навіть якщо спекулювати такою категорією
як російськомовне населення, яке обіймає багато і неросіян, – бо це
буде відверта дискримінація решти. Адже колись вистачало формули: «Первая среди равных».
Цю модель «шведи-росіяни» варто обміркувати до кінця. Чи не
стали б фіни чи естонці ще триста років тому звичайними своєрідними «карелами» чи «вепсами», як сусіди, коли б Швеція стала
розігрувати карту «шведомовного населення», не даючи тим самим
тоді своїм «гарячелюбимым шведам», які там жили і виконували
дуже важливу й соціальну функцію, можливість вільно вростати у
фінський чи естонський ґрунт згідно з тими соціальними, а отже,
і справді національними (націотворчими) за нових політичних реалій, функціями. Шведи повелися вже тоді цивілізовано. Не по-імперськи. Як і щодо випадку з припиненням міждержавної унії з
Норвегією.
В Україні цивілізовано переважно поводяться сьогодні і росіяни.
Якщо вивести за дужки общерусозаклопотаних та заражених вірусом
колоніалізму. Отже, якщо без лукавства, реалізація українського проекту впирається по суті лише у фаховий рівень та моральність нинішнього українського чиновництва. Головне – у моральний рівень.
І далеко не кожне явище, що набуває серйозного значення сьогодні чи завтра у суспільстві і реально та безсумнівно існує в ньому, – держава узаконює чи зобов’язана узаконити своїм законодавством. Часто навпаки: вживає законодавчих та виховавчо-практичних
кроків принаймні для мінімізації його, якщо не повного усунення
з життя суспільства. Через усвідомлення згубності того явища для
існування самої держави. Наприклад, ксенофобія й інші фобії та
нетолерантність у суспільстві. Адже якщо якась держава і узаконить
своїм законодавством ці явища, то це буде дуже дика держава, від
неї відсахнеться усе світове співтовариство. Я не думаю, що ініціатори такого узаконення щодо мовної сфери не розуміють, що вони
тим самим тавро дикунства покладають на українську державу. Бо
йдеться про «страну, которой не жалко».
Нинішні спроби «російськозаклопотаних» запровадити офіційну російськомовність у «своїх» регіонах означають намір на противагу українській державності створювати таким чином у її міжнародно
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визнаних кордонах і додатково до вже існуючої у формі Російської Федерації російської державності ще якісь додаткові регіональні російські державності в рамках тої Української Держави, що в
точності дублює відому політику відомого Мілошевича в колишній
Югославії з відомими всім наслідками. Якщо таку, з дозволу сказати «православну», діяльність не вважати антидержавною, а лише
федеративною, то не слід тоді вважати вбивцю-розчленовувача за
злочинця, бо він просто хотів подивитися, як відбувається розчленування. Тому нинішнє українсько-регіональне «словоблудіє» на федеративну тему мені нагадує ситуацію з відомого анекдота про двох
психічно хворих, що вирішили добре заховати відрізану ними голову
третьому, щоб подивитися, чи після того він знайде ту свою голову.
Але хто лікуватиме тих словоблудів? До тої ж категорії словоблудія
належать і пропозиції про надання статусу офіційної мови в Україні не лише російській, але й англійській. Для рівноваги, начебто.
Рівноваги – чого? Дебілізму і Маразму? – вочевидь, що саме так.
І скільки ще треба буде терпіти нам той маразм?
Достеменно не пам’ятаю, що конкретно я писав на захист україн
ської мови в Україні у тих своїх багатосторінкових поясненнях, залишених у КГБ 1963 року. Не пам’ятаю ні слів, ні аргументів. Лише
знаю, що завжди намагався чітко формулювати свою позицію на папері. Та не думаю, що я аж настільки змінився за ці сорок років, щоб
виявилися якісь справді суттєві світоглядні розбіжності з нинішніми
рефлексіями в цьому питанні (тоді я, звичайно, не міг не зловживати захисними посиланнями на Леніна, які я вільно цитував цілими
абзацами з пам’яті, сьогодні обходжуся без цього).
Тоді мені йшлося про захист української мови. І до сьогодні
українська мова ще реально не захищена попри офіційно державний
мовний статус. Але якщо я побачу якісь загрози свободі будь-якої
мови в нинішній Україні, я чинитиму так само і на їхній захист. Бо
свобода – річ неподільна, справжня свобода одного можлива лише
при свободі іншого, усіх інших.

***
Уже через кілька місяців після тих багатогодинних примусових
ознайомчих відвідин відомої будівлі на Володимирській 33, я вважав
своїм обов’язком потрапити на Республіканську конференцію з питань культури мови, що проходила у Київському університеті. Мені,
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не філологу, було дещо бентежно від переважно абстрактних доповідей, які обов’язково містили набір хвалебних фраз про офіційно
відстоювану «ідеологічним мовознавцем» – Білодідом «свіжу ідею»
обов’язкової та навіть спасенно-цивілізаційної двомовності кожного
невідсталого українця, де, якщо так чи так і заторкувався якийсь негатив, то з такими викрутасами, що аж незручно ставало за доповідачів. Виходило, що свою рідну мову, культуру тої мови українець
може підвищити і забезпечити її розвиток лише коштом доброго
засвоєння в якості другої рідної мови – російської. Природно, що
головував на цій конференції «сам академік» – Іван Білодід.
Я не знав наперед, як реагуватиму на прослухане (з цікавістю
слухав лише доповіді діалектологів), але терпляче чекав своєї хвилини: коли наприкінці підбиття підсумків «спільної плідної роботи усіх учасників» Білодід зачитав проект резолюції конференції і
запитав стандартно, які будуть доповнення, я підніс руку і прудко
вибіг на сцену поруч з президією, назвав своє прізвище і фах і одним
подихом запропонував доповнити резолюцію конференції фразою
про створення Республіканського товариства захисту української мови, аргументуючи це тим, що досвід існування таких товариств має
Польща і хоча б Прибалтика. Сказавши це, я тут таки без найменшої
паузи звернувся до залу із проханням підтримати таку пропозицію,
а до президії – запротоколювати все. Реакція була несподівано бурхлива, підтримку проголосував увесь зал, окрім президії. Президія
змушена була конференцію на цьому закінчити. В коридорі учасники розтягували мене в різні боки, кожен намагаючись на свій лад
зрозуміти мій спонтанний вчинок.
Усвідомлював, що це ще нічого не означає, а коли згодом з’яви
лися друком резолюції цієї конференції без проголосованої всім залом моєї пропозиції (згадку про цю пропозицію подало лише «Наше
Слово», мабуть, тому, що серед учасників конференції були студенти
з Польщі), то я негайно записався на прийом до Білодіда. Після довгих зволікань, таки відбулася наша зустріч, але зовсім некрасиво,
бо він спробував з висоти своєї посади відмахнутися від мене як
від набриливої мухи. Коли ж я знову категорично наполіг на своєму, вручивши йому письмовий текст своєї пропозиції, то він перевів
стрілку на ЦК, запропонувавши прийти ще раз і спільно з тамтешнім представником усе знову обговорити. Я прийшов, вони удвох
(прізвища цекіста я не запам’ятав) намагалися всіляко переконати
мене в зайвості моєї пропозиції щодо створення товариства захисту
української мови. Я ж, як умів, захищав свою пропозицію. Як комп-
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роміс запропонував замість абсолютно для них неприйнятного слова
«захисту» нейтральніші – «сприяння» чи «підтримки». Їм і підтримка не підходила. Не підходила і просто «культури мови», хоч це було у
назві самої конференції. Мовляв, таке товариство культури мови вже
було у Київському університеті ще у 20-ті роки. Врешті «упрямого
хохла» вони вирішили просто протягнути відпрацьованою технологією «долгого ящика» порожніх обіцянок та зволікань, розраховуючи, що немаленький і поступово збагну усю марноту своїх намірів.
Чей може перейду на їхню філософію, чудово сформульовану поетом:
«Українська мова? Ми – не против. Только больше нам ее не нужно!». І лише через 25 років за нових українських та союзних обставин
цековське начальство вхопилося за цю ідею товариства як чинника
стримування процесів відмежування України від «єдиного русского
пространства», переосмислення специфіки своєї в тому нібито «однаковому» атеїстичному православ’ї та фізичній двомовності.

***
І знову бере мене за живе стара причепа-оскома – відлуння
отої «білодідової двомовності». Не може не дивувати ця тривалість
існування у нашому менталітетному просторі такого жахливого лукавства – посиланнями на фактичну двомовність українців цинічно
обминати та прикривати так само фактичну, але несиметричну, одномовність росіян. Насправді не про етнічних росіян тоді йшлося, і
йдеться сьогодні. Це офіційна аморальна спонука всім мешканцям
«єдиного простору» якнайшвидше ставати такими ж, як і розторопніші росіяни, одномовними, – і більше жодних клопотів із мовами, мовляв. Бо ніякої мови більше вчити не треба буде. Тут проглядається таки якась «культурна вищість» російської мови, хоч відверто
і не декларується у переважній більшості випадків. Але «культурна
вищість і нижчість» як стосовно народів, так і стосовно мов – тема
дуже слизька та небезпечна. А нагадування «нижчим», що «навіть сам
Шевченко свій Щоденник писав російською мовою», є лише звичним
виявом взаємин дрімучого представника метрополії з підлеглою колонією. Шевченко ніколи не заперечував права комусь персонально
писати тою чи тою мовою: «Пусть пишет и по-самоедски, лишь бы
в этих писаниях была правда», – казав. Але ніколи не підмінював
таким правом ситуативного вибору мови спілкування якоїсь конкретної особи з іншою особою незаперечне право народу на свою мо-
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ву: «А на москалів не зважайте: у них народ і слово, і в нас народ і
слово». І як би криво та лукаво не витлумачували мовну проблему
нові тлумачі Шевченка, колоніалізм змушений буде одійти в минуле
навіть у мовній сфері.
І не порятує тут звичний суто православний комплекс зчиняти
максимально можливий галас та сіяти страх за звичною ще із середньовіччя схемою: «Нас хочуть зробити...» Колись це був страх перед
освітою, тепер – перед україномовністю. Тоді Петро Перший ніби
зламав чи послабив той страх перед освітою. В Україні Петро Перший неможливий, тому ніхто того реального чи вигаданого страху
перед україномовністю ні в кому з українських громадян ламати не
буде. Нехай, хто хоче, – залишається собі невченим. Нехай залишається і неукраїномовним. Повна свобода вибору.
Коли ж хтось хоче чути довкола себе лише одну російську мову,
то таку можливість завжди можна реалізувати, демократично реалізувати, переїхавши до російської держави – Російської Федерації, бо
ніхто насильно у жодному громадянстві не має права нікого утримувати. Але й там «хворобливо заклопотаних» чекатиме розчарування: в
самій Російській федерації досі живе багато неасимільованих інородців із своїми мовами і їхня чисельність не зменшується, а тому марно
сподіватися, що всі вони зречуться лише заради того, щоб цим нашим
«хворобливо заклопотаним з Хохляндії» було «вольготно, весело» жити на Русі, бо «На Руси ума не надо...», – казав один російський поет.
Марно сподіватися, що цих «незречених» інородців можна буде таки
спокусити згаданою перспективою забути свою мову і «не вчити в
житті вже більше жодної мови», бо російську кожен з них і так уже
«выучил только за то...». Яка мила язичницько-оправославлена ідилія
лінощів! Лінощів інтелектуальних. Лінощів моральних.
Звичайно, цю антипатію до «нижчої», «сільської», «жлобської»
мови іноді за звичкою можуть поділяти сьогодні й етнічні українці.
І не лише ті, що за часів імперії послідовно запроваджували в усьому
російськомовний режим, а свою «українську п’яту графу» використовували лише як формальне право на зайняття певної посади в
колоніальній адміністрації. Але й жертви того їхнього панування,
яким розмовляти російською мовою «как-то легчей». Проте в останніх симпатія російськомовності не може пересилити страху перед
етнічним розколом, і саме це не дає певним політичним силам поставити під сумнів українську державність, повернувши її у ковбасногорілчане русло квазі-державності у складі «єдиного (економічного,
православного, культурного чи ще якогось) простору, – але головне,
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що обов’язково єдиного, в якому далі панує єдина «справжня держава» – Росія.
Україна, повернувши собі природне відчуття гідності як певної
незаперечної інакшості, має право і реальні можливості встановити чіткі та обов’язкові правила гри щодо своїх установ та структур.
Бракує лише у цій сфері політичної волі у державних лідерів. Але
це інша, неправова, а переважно моральна проблема і її поступово
вирішуватимуть цивілізовано нові й нові демократичні вибори. Тобто, вирішить суспільство за допомогою виборів. Це – що стосується
державної сфери, державних чиновників.
Що стосується українського соціуму, то користуватися в ньому російською мовою може, і завжди буде могти, кожен, хто бажає.
Проте, такі ж права з’являються щодо використання поруч з російською інших мов в українському соціумі – українською, татарською,
білоруською, польською, болгарською, грецькою, молдовською, угор
ською, гебрейською тощо. Отже, це безумовно демократичне розширення прав людини на вільний вибір мови спілкування в соціумі.
Цим держава визнає мовне питання належним до сфери громадянського суспільства, а не держави.
Специфічно заклопотані досі чомусь аргументують свій спротив
українській мові тим, що, мовляв, розширення прав на вибір мови
спілкування відбуватиметься за рахунок їхньої, російської. А як же
тоді можна за їхньою логікою уявити собі, що хтось із росіян міг
стати поліглотом. Але ж такі росіяни є, то коштом якої мови вони
ними стали? Адже це маразматична логіка специфічно російськозаклопотаних. Адже це так само абсурдно, як твердити, що, скажімо,
чисельність китайців і в Російській Федерації збільшується за рахунок зменшення чисельності тамтешніх росіян. А будь-яка мова і її
конкретні носії, навіть уся їхня сукупність, не одне й те ж. На час
Переяслвської Ради, наприклад, носіїв тодішньої української мови
було більше, ніж носіїв тодішньої російської мови, а сьогодні – навпаки. То не треба смішити людей своїм безпідставним клопотом,
бо, окрім усього, жодна мова – не вічна, вічною є потреба людини
у мові, у вільному виборі мови. Хіба справжня свобода вибору мови
не повинна бути чинною щодо російської? Дуже дивна виходить і
свобода, і демократія! Що, хіба чиновники від освіти сьогодні спонукають етнічно російських батьків писати заяви про відмову від вивчення їхніми дітьми в школах російської мови, як це робилося щодо
української ще наприкінці існування «добровільного союзу республік»? Чому імперзаклопотані сподіваються, що сучасна демократич-
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на держава (а саме такою Україна прагне стати), буде підтримувати
їхні спроби загнати українських росіян у середньовічне гетто? І чи
опитували ці ініціатори творення російських гетто в Україні думку
всіх українських росіян?
Взагалі важко збагнути, чому ці галасливці так настирливо
прагнуть позбавити росіян в Україні права на індивідуальний ви
бір мови спілкування. Адже навіть імперське право не забороняло
росіянам – і не лише в Україні – навіть записуватися під час переписів населення з рідною мовою неросійською. Бо мовний режим у
соціумі не могла регламентувати законодавчо навіть імперія: якою
мовою хотіли, такою і спілкувалися собі в тій чи тій соціальній
групі. Невже важко зрозуміти, що це різні в принципі права: право
вибору реалізується на індивідуальному рівні, держава повинна поважати той вибір і захищати його на суспільному рівні? Вочевидь,
галасливцям ідеться не про нормальне майбуття своїх одноплемінників в Україні, а про те, щоб зробити все заради досягнення надмети: не дати реалізуватися українському проектові, як проектові
демократичному, неімперському.
Якщо справді є якісь переваги та «безумовне благо всебічного
розширення мовного простору» лише за допомогою російської мови,
якщо і справді це унікальна придатність для цього саме російської мови, то нехай це все ж вирішують самі мовці, а не держава.
Обов’язок держави полягає у створенні і забезпеченні всім справді однакових умов. Бо дуже щось відгонить тут знову глобальними
сумнівними схемами наче «в інтересах людини», але, як це вже не
раз було в нашій історії – з фактичним ігноруванням особистості,
тобто насправді проти людини.
І одійдімо нарешті від звички «капості чинити» один одному
з тими всіма смердючими з минулого формулами: «птичий язик»,
«коровий язик» і їхньої кальки – «собачий язик, тобто мова». Адже
все це від дикунства. Часто одних і тих же людей, колись і тепер.
Колись вони таким чином переконували у ницості української мови.
А сьогодні – у ницості російської. Вони навіть не усвідомлюють,
що будь-яке приниження іншого – то звичайна полова культурного
процесу. І на цю сумнівну стежку держава не має права ставати, бо
повинна захищати всяку культуру від безкультур’я.
На сході України, мабуть, ще тривалий час зберігатиметься ни
нішня ситуація, залишена у спадок православною імперією, суспільного переважання російської мови, навіть за нинішньої чисельної
переваги там українського етносу. Сказав це і замислився, бо не
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зовсім точно це. Справа не лише у самій православній імперії, а в
суто психологічній звичці «зверхності-підлеглості». Бо на Холмщині
я почувався польськомовним практично в усіх сферах, окрім родинних та вузько сусідських. Школа теж була українська: і на уроках
і на перервах, і між школою та домом ми поводилися як українці,
тобто спілкувалися мовою українською. Поза своїми українськими
друзями я був польськомовний. Проте ніхто з поляків не зараховував
мене до надуманої категорії якогось «польськомовного населення».
Іноді відчував жести заохочення моєї публічної українськості з боку
окремих польських чи гебрейських симпатиків. З польськими чи
гебрейськими симпатиками я міг говорити українською у відповідь
на їх українську, але це не означало тоді ще моєї готовності цілком
розірвати узвичаєний обруч у тодішніх суспільних умовах. Старше
покоління, включно з моїми батьками, знало російську мову, як це
з’ясувалося з приходом Червоної армії, але суспільний статус російської мови у довоєнній Польщі був нульовим, – після відновлення
її незалежності у 1918 році російська мова радикально втратила свій
попередній панівний статус через польсько-радянську (російську)
війну. Нам таке не підходить. І слава Богу. Ніхто сьогодні не прагне
нульового статусу російської мови в Україні, але цивілізована зміна
суспільного клімату потрібна. І цю зміну повинні ініціювати та підтримувати саме носії отої досі «зверхньої мови». Бо справді безболісно, без суспільних катаклізмів цю зміну можуть здійснити лише ці
«мовнозверхники», а не якісь силові державні заходи. Але до іншого,
справді цивілізованого, ще треба дорости. Але вже тепер не вишиковуймо свої мовні шеренги супроти один одного, бо так цієї проблеми
реального зрівняння прав мовних гідностей у публічності як колись
«підлеглої», так і «зверхньої» мови не вирішити. Це в першу чергу
моральнісна проблема, бо все суттєво важливе для нормального розвитку суспільства й особистості в ньому має і завжди матиме моральну опору. Бодай у позиції його моральних авторитетів мовна постімперська ситуація має бути пропущена через призму моральнісного
осмислення. Осмислення того, що нинішня ситуація є наслідком
занепаду і тривалого свідомого відсовування постімперською владою
на суспільне узбіччя категорії моральності, зокрема і в мовній сфері.
Згадаймо, яким морально наснаженим було національне питання
для українців ще зовсім недавно. Не меншою мірою воно було морально наснаженим і для справжніх російських демократів, яким
було соромно за імперські реалії у мовній сфері. Отже, сьогоднішня
політизація мовної ситуації є свідомо аморальною, а тому особли-
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во небезпечною для здоров’я українського суспільства, бо вона має
метою будь-що перервати закладений ще колись нормальний солідарний процес моральнісного осмислення суспільством імперського
спадку у мовній сфері. Осмислення у першу чергу на особистісному рівні без групової мобілізації з цього приводу. Бо мобілізація за
будь-якою ознакою без попереднього глибокого особистісного осмислення завжди шкодить суспільним процесам, надто їх гальмує.
Довго вагався, чи до місця, але таки згадаю у цих письмових
рефлексіях один, показовий з багатьох поглядів, епізод. Це було у
мій другий приїзд до Варшави, мабуть, десять років тому, на зустріч правозахисних організацій, яку проводила Гельсінська Фундація
Польщі. Їдучи з аеропорту до Варшави, я вирішив зануритися у атмосферу пересічної польськості. Звичайно, знайомлячись, я завжди
говорив, що приїхав з Києва, не приховував, що родом з Холма, який
покинув ще 1944 року. Я мав усі підстави бути гордим за Польщу,
бо не відчув найменшої неприязні з боку тих кількох випадкових
поляків, з якими затіяв своє самопредставлення. Лише на одному
вийшов прикрий конфуз. Був це чоловік дещо молодший за мене, хоч
сказав, що народився у війну. Розмовляли ми дуже приязно, – він
був у захопленні від тої випадкової зустрічі з киянином, що володіє
польською мовою і має той же східний акцент, що і він сам, – доки я
не вирішив внести уточнення у його бачення мене, бо почав відчувати з контексту, що він сприймає мене за поляка з Києва, який зберіг
свою «польщизну». Я вирішив свідомо заперечити свою «польську
кров», підкресливши, що я українець, народжений ще 33 року в селі
під Холмом, а з Польщі, з батьками, виїхав понад п’ятдесят років
тому. Польську мову знаю, бо народився у Польщі і вважаю своїм
обов’язком це в собі зберігати. Реакція мого «випадкового пересічного поляка» була несподівано неймовірно агресивною, хоч жодних
зовнішніх причин того і не було: я жодним чином не змінював свого
приязного налаштування до нього і стояв перед ним все тим таки,
ще хвилину перед тим, симпатичним йому співбесідником зі східнопольським акцентом. Але він мене таким уже не сприймав, хоч
в мені самому жодних змін не відбулося. Це була нестримна лють,
лють на мене, не як на холмщака, а як на українця. Не на мене
конкретного, а на міфічно засвоєного з дитинства. З його словесних потоків збагнути нічого конкретно було не можливо, і нічого
не запам’яталося. Мені тоді здалося, що то з його дитячих спогадів
про «волинську різанину», свідком якої він міг бути. Але сьогодні
згадуючи все, маю сумнів, що то його особисті спогади, бо візуальна
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реконструкція дає приблизно 1943–44 рік його народження. Скоріше за все його пам’ять про цю різанину це з пам’яті його батьків, хоч
і демонстрація виявилася аж такою бурхливою. Насправді це була
реакція на мою 5 графу! Я теж не викинув із своєї пам’яті факти
різанини, що її влаштували поляки в українських селах Холмщини
у той таки та пізніший час, але вину тих конкретних різунів не покладаю на всіх поляків, навіть на всіх польських екстремістів, бо вина
завжди стосується конкретних персоналій. А він узагальнює. Я намагався почути від нього відповідь, у чому конкретно полягає моя
доля вини у тих безумовних злочинах конкретних українців щодо
поляків, але марно. Виходило, що винен лише самим фактом своєї
етнічної приналежності.
Нічого дивного тут нема, якщо врахувати, що групова історична
пам’ять практично не має меж, прикладом може бути «єврейська
пам’ять» про Хмельниччину чи Гайдамаччину, або «християнська
пам’ять» про Ісуса Христа та «вину» євреїв у його смерті. Адже навіть
відоме рішення Ватиканського собору, що є дуже важливим джерелом та коректором християнської пам’яті, «остаточно та безповоротно» не розчистило свідомість кожного рядового пересічного адепта
християнства. Потрібні щоденні, щохвилинні солідарні зусилля моральнісно чутливих людей у кожному суспільстві.
Для мене цей вияв несподіваної ненависті випадковим пересічним поляком є, по-перше, свідченням того, що не так усе ідеально у
цьому плані навіть в моєму улюбленому «Королівстві Польському».
По- друге, ілюстрацією важливості постійного усвідомлення нашої
відповідальності за послідовне та чесне очищення групової свідомості від різних шкідливих стереотипів, зокрема і про групову відповідальність за фактичний, здогадний чи навіть вигаданий чийсь
персональний чи груповий злочин. Злочин сьогоднішній, вчорашній чи позавчорашній, – байдуже.
Тобто, з цим святкувати ще дуже рано. Тому й треба бути всім
нам максимально зваженими й у нинішніх процесах «відновлення
історичної правди у російсько-українських взаєминах». Правда не
має породжувати ненависті.
Немає найменших підстав сумніватися в позитивності самого
факту наявності в Україні етнічно російської спільноти. Хоча б з
огляду на те, що культурна мозаїчність – завжди благо і на міцних
громадянських підвалинах може мати дуже важливу культуротворчу
та соціотворчу функції. Подолавши деяку провінційність за рахунок новаційного урізноманітнення свого природного зв’язку з «куль-
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туротворчою лабораторією» в Росії, російська етнічна спільнота в
Україні принесе велику користь як Україні, так і Росії. Але за умов
свідомого взаємного табу на політизацію сфери українсько-російських відносин.
Це неминуче своєрідно пом’якшить відоме гостре усвідомлення колись як трагедії так званої «неповноти» української культури.
Якщо ми здатні будемо но-новому осмислити культурний процес на
теренах України, по-справжньому інтегруватися вже без будь-якої
загрози своїй самобутності у цей процес, то жодної «неповноти» насправді не існує. Є лише взаємна закомплексованість.

(Л.П.: Але ж потрібні й відповідні правові, економічні, пільгові, інформаційні кроки держави. Навіть пропагандистські.)
(З.А.: Цілком згоден!)
Із зростанням усвідомлення інакшості кожного регіону Украї
ни, усвідомленням тої інакшості як потужного рушія розвитку,
змін етнічного менталітету в напрямку зменшення його геттоїзації
та зростання ваги національно-громадянського самоусвідомлення
кожної особистості створяться умови для реального відродження,
збереження та розвитку всіх тих «малих батьківщин» (малих україн
із російською включно), із мозаїки яких і складатиметься цілісна
культура нації, підпираючи собою єдність держави децентралізованої, демократичної. Тоді і на таку категорію, як певна спільнота
православних культур можна буде дивитися спокійно, не з неоімпер
ських позицій.
Державний статус української мови наче зафіксований конституцією, але якщо без лукавства, то це в автоматичному (конституційному) режимі нічого сьогодні не творить. Достатньо послухати
крутійство у заявах нинішніх високих державних чиновників, що як
дві краплі води схожі на такі ж заяви інших персоналій у «кучмину епоху». Потрібне реальне моральнісне оновлення влади як такої
із обов’язковим припиненням сповідування примату держави над
суспільством. Тільки моральнісно оновлена влада, що сповідує насправді першу моральнісну систему, зможе вжити нарешті потрібних
кроків держави для втілення в життя цієї конституційної норми.
Заради забезпечення нормального демократичного функціонування
і суспільства і самої держави.

(Л.П.: Ви часто вживаєте поняття моральнісне. В даному випадку воно звучить абстрактно. Як і хто це буде робити? Народ? Та йому мо221
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рочать голову, й він сам мусить оновитися. Хто це буде робити, тобто впливати на нього в цьому напрямку, який Мойсей? Партії? Опозиція? Церкви? Та, на жаль це стосується всього. Наше щастя – але
й нещастя – що Перебудова й розпад імперії сталися нереволюційним
шляхом. Парадокс демократизації Росії й України в тому, що це революція згори, коли ті самі владні групи, «новий клас», вирішили стати
власниками приватними… Нас вони лише використали для оформлення перевороту, надавши мафіозності своїй гарного обличчя. Українські
дисиденти на початку мали величезну морально-політичну вагу. Буковський був захоплений побаченим у Вер. Раді. «У вас всі шанси стати
демократією». На відміну від Росії. Розтринькали на гру в державність,
гнилі компроміси. Здається, лише Хмара не хапав пирога… Особливо
мене шокувала різка зміна «пасіонарії» того часу Л. Скорик…
Здається, що все ж у самотрансформації важливіше говорити про
правовий складник, а не етичний. Мораль – особиста й громадська категорія. І тут фундаментальна роль опозиції, що мусить впливати
на зміну правову й етичну… Та де вона, та опозиція?
Мабуть, мова йде про десятки років… Чи дасть нам історія такий
час?..
Найстрашніше в сучасній поразці те, що найвищі оранжі забагато
патякають про моральні категорії, про серце, любов, бандитів у тюрми, прозорість і все інше. І маємо, що слідом за демократією, незалежністю запаскуджуються у народу й ці поняття… Цинізм – нормальна
реакція народу… А ми його й так маємо повно, з давніх часів…)
Але поки що держава, як в особі найвищих владних чиновників,
так і вся як владна система, зовсім не чутлива до проблеми необхідності етичної самотрансформації, не усвідомлює, що вона держава,
навіть насправді не розуміє її суті в демократичних координатах,
якщо державна посада сприймається як найефективніша вільно кон
вертована валюта для особистого збагачення та комфорту.

***
Маю визнати, що після тих перемовин у кабінеті Білодіда мене
особисто ідея створення за допомогою «згори» «якогось мазепинця»
(а такі аргументи були присутні в тодішній суспільній атмосфері)
формального товариства захисту української мови практично таки
справді покинула остаточно.

222

Рефлексії ідентичності
Мабуть, відчув якусь неприродність зведення всього до мови,
хоч її суттєтворчої важливості не заперечити. Не заперечував і не
заперечую. Бачив перед собою одного з носіїв української мови, директора інституту мовознавства. Таких же цілком природних носіїв
української мови бачив довкола немало: одні говорили українською
лише на базарі, щоб виторгувати дешевше у селян, інші користувалися українською, коли приїжджали до батьків у село, ще інші,
якщо це було передбачено протоколом офіційної зустрічі.

(Л.П.: Збирав інформацію про голод 33. Говорю суржиком і російською
про Дзюбу, кузен відповідає гарною українською мовою. Я соромлюсь
своєї мови. А він соромиться, бо вступив у партію. Він завгаража. «Та
я ж не можу примусити їх працювати, бо на своїх зборах відмовляють
самі себе на працю. А тепер і я на їхніх зборах»…)
Мав достатньо диких сцен на своє звертання у якійсь справі
українською мовою: «Говорите на понятном (человеческом, нормальном) языке». І хто їх, таких сцен, не мав із свідомих українців? Мав
і достатньо прикладів послідовного дотримування певними персоналіями у громадському спілкуванні україномовного режиму. Навіть у викличній, демонстративній формі. Але серед тих послідовно
україномовних траплялися в моральному плані такі ж викличні негідники, і тоді дуже праглося, щоб вони говорили будь-якою мовою,
лише б не українською. Або – мовчали.
Жодне формальне товариство мови не впорається з грандіозною проблемою – повернення людям втраченої гідності. У державі,
яка побудована на протилежних цінностях. Втраченої гідності в усіх
сферах, а не лише у мовній. Тим більше, якщо там неминуче сидітиме той «пижик», що відповідає в державі за прискорення процесу
злиття мов, а посаду в Товаристві захисту мови (від начебто злиття)
займає хтось за партійним дорученням. Усе це я наче відчув «власною шкурою», дійшовши самотужки висновку, що життєвими можуть бути лише проекти, запроваджені «знизу». То й перестав уповати на підтримку «якогось мазепинця» у тодішній владі.

(Л.П.: Те саме й нині… Опозиція. Самоутворення громадської думки.
А в нас її нема, всі розбиті на гетта і в кращому випадку є громадські
думки одного гетто. Після Героя Сподаренкові я переписувався з одним
молодим рухівцем… Погоджується зі мною в протесті, «але ж кращого за Ющенка не маємо, для чого ж його бити?» Не моральнісний підхід,
а груповий, блатной… У мене були надії на Пору… Але…)
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Хоч і змушений був далі звертатися до них за підтримкою в реалізації розмаїтих ідей, зокрема створення у своєму суто технічному
інституті постійно діючого лекторію з історії України. Попередньо
домовився про лекторій з істориком Михайлом Брайчевським, що
дуже любив проводити регулярні історичні екскурсії по Києву, учасником яких я завжди намагався бути. А він у свою чергу через дирекцію, – фактично це зробив Федір Павлович Шевченко, який ставився з великою повагою до Брайчевського, – з парткомом інституту
історії, коли туди офіційно і надійшов, із заздалегідь попередньо
узгодженим текстом, лист-прохання від парткому нашого нафтового
інституту (те, що текст відповідно правильно ідеологічно складено
і його підмахне не вельми причіпливий секретар парткому, взявся забезпечити один з «партійних мазепинців», – його заступник).
Кількома проведеними лекціями той історичний лекторій наробив
багато галасу в КГБ та ЦК. І почалося «розносне розслідування».
Але формально ніде мого прізвища чи прізвищ М. Брайчевського,
О. Компан, О. Апанович чи Я. Дзири в тій історії створення лекторію не було (згадані крамольні історики лише виявилися серед
автури реально проведених чи лише запланованих лекцій), а лекторій створювався за офіційними листами погодження парткомів,
то все обійшлося лише доганами тому «мазепинцю», парторгові та
директорові нашого інституту. Але просто так історичний лекторій
закрити партійне начальство не наважилося, то перевели його під
егіду Будинку вчених, де він ще якийсь час проіснував, але за дуже
пильної перевірки тематики, автури тих лекцій та відстежування самого їх проведення і навіть контингенту слухачів.
Тоді, на початках свого київського життя, ці чисто «шумові епізоди» особистої самодіяльності, – на тлі несподівано і наче нізвідки
виниклого у тодішніх, здавалося безнадійно провінційних київських
умовах Клубу творчої молоді, добре організованого та ефективного, – я мав як додаткову аргументацію очевидних переваг відвертої
позиції захисту гідності своєї інакшості над підпільною позицією
своїх ровесників у школах Львова ще на зламі 40-50-х років, що
миттєво, за наявності провокативних гуртів, потрапляли під опіку
КГБ і репресії.
Інпринтинг підпільності не починався і не закінчувавався ні
батьковими зведеними братами чи тими двома повішеними молодими волинськими селянами на луцькому базарі 1944 року. Така позиція вважалася єдино можливою, навіяною небаченими жорстокостями світової війни, вже з перших днів вересня 1939 року. Я бачив
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конкретних людей у довоєнних умовах і тих самих людей в умовах
суспільного опору – колись однакові, доволі толерантні, мирні та,
здавалося, навіть дружні між собою громадяни раптом зайняли різні
позиції у своєму самозахисті, спільне громадянство наче розпалося
на різні, часто навіть ворожі до себе, у тому русі опору позиції. А підпільний характер неминуче додавав жорстокості взаєминам. Звичайно, іноді бували і спільні дії проти третього, проте це було нечасто,
навіть тоді, коли цей третій змінився своїм кольором з коричневого
на червоний. Сьогодні марно висловлювати жаль з приводу того,
що так мало було тоді солідарності. Практично нічого суттєвого (хіба що незмірно вища інтенсивність протистояння і кудись поділися
нотки солідарності з поляками) не додав до мого холмського інпринтингу луцький та львівський. Реальне осмислення себе таки настало
лише в Києві. Я не уник уваги до себе КГБ, але дістав міцніший
моральнісний зв’язок із своїм довкіллям.
Після ХХ з’їзду критичний потенціал в суспільстві швидко
зростав, але тоді ще нікому не приходила думка про те, що партноменклатура має одійти від влади, як така, що не впоралася з отриманим шансом на право реалізації соціальної утопії. Вже розуміли,
що утопію реалізувати неможливо, але той своєрідний «суспільний
договір», від початку реалізації тої утопії нав’язаний, наче мав залишатися непорушним. Демократизація – так, усунення перекручень
та зловживань – теж. І все.
Непорушним був цей своєрідний «суспільний договір» і для незнайомого мені працівника КГБ, що мав доручення мене «пасти»,
коли в 14 жовтня 1964 року, на нинішній Європейській площі, біля
тодішнього будинку прокуратури, з невідомих мені причин, несподівано виринувши перед обличчям, сказав: «Сегодня снимают Хрущева». Перелічив усі, що стали пізніше загальновідомими, висунуті при
цьому знятті, звинувачення – культ власної особи і шкідливість розвінчання ролі Сталіна, розділення партії «на сільську та міську», створення раднаргоспів і небезпечну децентралізацію, провали у сільському господарстві та дуже шкідливі реальні спроби піти на об’єднання
Німеччини. З дуже чітким резюме: «Будет намного хуже, чем сейчас».
І непомітно зник, скориставшись моїм хвилинним шоком.
Це не був єдиний відвертий доброзичливий вихід на мене працівників КГБ із моїх пижикових хвостів. Мене кілька разів попереджали про зростання в їхньому відомстві інтересу до мене. А після того, як республіканське КГБ влітку 1971 року порушило кримінальну
справу за фактом виникнення і розповсюдження «Українського Віс-
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ника», мене навіть кілька разів і з різних боків люди попереджали,
що я значуся серед прізвищ на арешт і повинен ретельно підготуватися. Я взяв до відома попередження і виніс увесь самвидав із дому.
Але восени я частину його знову повернув з дуже серйозних причин.
Я побачив, що саме тоді влада відпрацьовувала надсильний варіант
політичних репресій – судові вироки на примусове «психіатричне
лікування», – якщо агентурні дані не знаходили підтвердження реальними доказами на обшуках.

(Л.П.: Я, на жаль, не додумався до цього. «Революціонер», «ленінець»,
хоч Леніна й поставив тоді під сумнів, вибрав протилежну позицію:
«антирадянщики й антикомуністи – ви, а не я». Правда, вже в 69 р.
вони сказали знайомому, що я шизофреник, про що той мене попередив на початку січня 1972 р. Попередив за їх дорученням? Думаю, що
ні. Могли лише розіграти його.)
Я подумав тоді про Максима, свого меншого сина, якому на
той час виповнилося лише два з кількома місяцями роки: а як він
перенесе цей надпотужний психологічний удар? Йому я завдам непоправної психічної травми. Ні, нехай знає, що діяв я за здорового
розуму. І чи не тому мій син через кілька років, у восьмирічному
віці, коли «дядя з КГБ», провідавши його у школі, пробував – чи
не в дусі Павлика Морозова – налаштувати проти мене, здобувся на
добру відповідь: «Я ще надто малий, щоб оцінювати вчинки свого
батька».

***
Не можу обминути важливі події 2000 року, коли здавалося,
що поляризація взаємин суспільства та влади сягнула свого епогею.
Сприяло цьому неймовірно швидке, як обвал, і глибоке (соціально
вкрай небезпечне) розшарування українського суспільства на бідних і дуже багатих.
З першими повідомленнями про акцію «Україна без Кучми» телефонують мені з Німеччини правозахисники (Human Right Watch)
і питають, що тут у нас коїться і який прогноз тих подій. Їх цікавила
думка Українсько-американського бюро захисту прав людини. Засідань бюро з цього приводу не було, тому я обмежився лише викладом власних поглядів на ці події.
Передбачити сам факт якоїсь реакції суспільства на убивство
журналіста було неважко. Але, знаючи стан справжньої розгубленос-
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ті від усвідомленням тої глибини, на яку влада опустила переважну
більшість населення, важко було спрогнозувати рамки протестних
подій. Розумів небезпеку наявного глибокого соціального розшарування, яке багатьом видавалося аналогом до початку минулого
сторіччя. Але найбільше переймався думкою про те, що надмірна
поляризація у цій площині може суттєво негативно відвернути увагу
від дуже обнадійливої тоді – поглибленої поляризації у моральній
площині. У минулому столітті поляризація соціальна супроводжувалася моральною деструкцією – суспільство, у якому формально
панувала перша (тобто християнська) моральнісна система, певні
політичні сили несамовито вперто та впевнено штовхали по похилій
униз, намагаючись кардинально відсікти той набутий у минулому
розвитку досвід християнської моральності наче як непотріб, як атрибут духовного рабства та повернути його в чітко конфронтаційний, фактично дохристиянський, язичницький, стан, спокушаючи
його набуттям реального фізичного захисту від несправедливості,
патронуванням всесильної, пролетарської, держави. Так і відбулося
занурення формально православного суспільства в оправославлену
язичницьку соціальну утопію.

(Л.П.: Дуже мені подобається. Особливо тому, що можемо й нині піти
у цей бік… В цьому й є злочин обох Ю, що дискредитують християн
ство, моральнісне начало Майдану…)
Новітня поляризація у моральній площині, що зародилася зга
даними подіями 2000 року, теж була на тлі глибокої соціальної поляризації, але від початку йшла в координатах відродження нормальної (християнської) моральнісної системи. Таке не могло не
радувати. Це була моральнісна поляризація між суспільством, що
прагне нормальних умов для саморозвитку і зовсім звироднілою,
аморальною владою, що, спираючись на підтримку групи олігархів,
не зупиняється ні перед чим заради збереження статусу кво і свого
панування над тим суспільством. Тоді справді багатьом здавалося,
що зініційовані опозиційними політичними силами протестні акції
народу покінчать з пануванням тодішньої влади. Таке було враження і у наших колег правозахисників з Німеччини та Росії.
Відверто кажучи, я такого розвитку подій боявся, бо розумів,
що без ґрунтовного і тривкого моральнісного осмислення всього, що
відбулося, дальші, значно рішучіші, кроки можуть бути згубними.
Тому і висловив надію, що події найвірогідніше зупиняться поки що на етапі моральнісного осмислення. І це буде достатньо добре.
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Мені здалося, що по той бік телефона від таких «неоптимістичних»
моїх суб’єктивних прогнозів було якесь розчарування.
Можливо, від українців, як від православних, там чекали чогось
схожого на старі православні бунти середньовіччя, відомі з української історії. Чи якоїсь варіації відомих подій в православній Румунії,
що «у звичному православним стилі бунту блискавично розправилася
із своїм тираном». Принаймні такі голоси тоді лунали і в Києві теж.

(Л.П.: На жаль, невірно. То була операція їхньої ГБухи, на завдання
Москви. Театр народного гніву… Німці потім зняли фільм про той
спектакль. А потім і румунські дисиденти про те казали. Щось схоже
було і в Сербії… Такого типу театр робили й американці в першій
війні з Іраком… Телешоу…)
Добре відомо, як пересичена бунтами українська історія. Звичайно, православні румуни наші сусіди, але сусідами є й католицькі
поляки та чехи. А вони встигли успішно та переконливо продемонструвати зовсім іншу модель вирішення своїх суспільних проблем.
І слава Богу, що у якусь критичну мить того безпрецедентного натиску в суспільстві, наче через тім’я, блискавкою прошило чітке усвідомлення потреби попереднього осмислення того, а що буде опісля, як переможною народною стихією вулиці скинутого «царя до
ката поведуть»?
Можливо й справді тоді своєрідна критична маса поміркованих
учасників протестних акцій спромоглася критично замислитись: чи
буде за цих обставин переможцем «Великий Німий», чи не піде все
знову якимись популістськими манівцями, а не чітко окресленим
шляхом моральнісного Закону? Пригадаймо, скільки було тоді (і досі є!) гнівних звинувачень на голови поміркованих, розважливих та
нерішучих!
Звичайно, обидві – радикальна та поміркована – позиції протестних, опозиційних щодо влади сил мали своє природне закорінення в моралі. Перша виходила з того, що аморальну владу більше
терпіти не можна і її треба усунути силою. Як у Румунії.

(З.А.: Після рефлексії Плюща щодо Румунії, можу не сумніватися, що
тодішні заклики до румунської моделі теж походили із зореносної,
звідки і записи плівок Мельниченка).
Друга позиція – погоджувалася з тим, що влада вкрай аморальна і її потрібно усунути, але це треба намагатися робити в рамках
діючого закону, а не по-більшовицьки.
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(Л.П.: Гарно ставите питання. Бо ж це буде і в майбутньому. Після 80го ми, Гельсінці, розкололися на Заході на поміркованих і радикалів. Були ще «революціонери» типу Мороза й ОУНр, які ніколи й не приймали
гру в Гельсінки… Для нас, радикалів (Надія Світлична, Григоренко,
Буковський, Айрікян, Максимов…) , було ясно, що Гельсінки перетворюються в Мюнхен. Захід спокійнісінько продає нас заради торгівлі
і страху перед Звіром. Тому ми вибрали тактику ультиматуму Заходу супроти Кремля. Тобто ми вимагали від Заходу ультиматуму,
розкриваючи західній громадськості брехливість її урядів… Почали
культурний бойкот (розкриття брехливого «лиця» Євтушенок, Вознесенських, Коротичів…). Бойкот Олімпіади (паралель з 36 р. в Німеччині). Вимагали припинити продавати хліб радянчикам… Це й був
моральнісний радикалізм… При цьому ми розкривали й ідіотизм та
авантюризм Морозів… Алєксєєва, Малинкович тощо з задоволенням
грали в благопристійну бюрократію правозахисту в дусі урядів. Цим я
не ставлю під сумнів Ваші міркування про 2000 р. Просто мені здається, що поміркованість повинна бути радикальною, радикалізм – поміркованим, зваженим. В 90-91 р. дисиденти (М. Горинь) мали таку
зваженість…)
Незаконність продовження на другий термін влади тодішнього
президента, коли його лукаво та штучно виборчими спецтехнологіями звели у перегонах з лідером осоружних комуністів, було очевидною, як і відчуття того, що ми таки «клюнули» тоді на цю язичницьку модель «меншого зла». Президент довіри до себе цими виборами
не збільшив, легітимність була під запитанням, хоч юридично чисто
арифметичний результат виборів і не ставився одразу під сумнів.
Восени 2000 року збурене суспільство відчувало, що часу від проведених виборів президента минуло аж надто багато, щоб спробувати
реально поставити їхню чесність під сумнів і добитися дострокових
нових виборів президента. Хоч розмов про імпічмент не бракувало
у тодішньому політикумі. Інша річ, коли б та чітка моральна опозиційна мобілізація народу сталася перед президентськими 1999 року
виборами чи під час їх проведення.
Звичайно, у середовищі інтелігенції вже тоді була помітною моральнісна опозиція до існуючої влади, яка ставила на своє безхмарне
продовження на чергову каденцію. Але цю моральнісну опозицію,
що була доволі аморфною, владі вдалося легко нейтралізувати і схилити на те, щоб таки з огляду на (інспіровані!) «загрози українській
державності» дати владі ще один шанс і час зробити належні мо-
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ральнісні висновки і «стати іншою, новою владою». Післявиборні
заяви влади, що вона справді «нова», були. Хоч з їхньої тональності
відчувалося, що маємо насправді ілюстрацію російської приказки
«Чорного кобеля не отмоешь добела», але важко було уявити, що
існуюча влада таки зовсім аморальна, а тому її висновки із наданого
народом шансу неминуче (бо всі для неї – просто «срань») будуть
аморальними, навіть злочинними.
Навіть сьогодні, по стількох роках, не зникає у декого прагнення
вважати помилкою те, що у 2000-2001 роках моральнісна опозиція
народу «не додавила» і не відправила нарешті у небуття неймовірно
чіпку та безпардонно-цинічну необільшовицьку владу.
Як на мене, дуже добре, що взяла гору твереза моральнісна рефлексія на ці події (та всі можливі оцінки-рефлексії їх), бо лише вона може впоратися з такими сильними спокусами. І вочевидь, дуже
добре, що не вистачило тоді радикальних сил на те, щоб піти по
шляху не зовсім правовому. Добре, що вдалося свою моральнісну
опозиційну мобілізацію зберегти до нових виборів і все зробити для
того, щоб від самого початку їх проведення і до завершення все було
під народним контролем у рамках чинного законодавства. Бо тільки так може відбутися реально громадянське суспільство. Звісно, це
давало режимові час, щоб оговтатись і вжити конкретних захисних
кроків, давало можливість йому запустити дуже небезпечні для стабільності суспільства конфронтаційні технології у регіональній, національній та релігійній сферах, але це зберігало головний протестний моральнісний потенціал на боці Закону, не суперечачи вищому
ціннісному законові – збереження законності процедури усунення
скорумпованої та злочинної зграї від влади. І дуже добре, що події
пішли саме таким шляхом, з інтуїтивним відчуттям, що сила моралі
зростає у стократ, якщо намагаєшся сьогодні не руйнувати ще вчора
легітимних структур. Інакше групова моральна опозиція неминуче вироджується у звичайний бунт, якому моральнісні рефлексії не
притаманні, а кінцевим результатом якого буде не звільнення від
ярма, а лише його модифікація та вдосконалення.
Якщо фігурально, то ці два моральнісні підходи можна переформулювати таким чином. На хвилі моральнісного протесту народу
самою силою безконтрольної стихії вулиці можна переможно, – як
нам здається, – закінчити боротьбу зі Злом за допомогою фізичного знищення його цюхвилинного втілення. Але чи не доцільніше – цивілізовано мобілізувати той моральнісний протест на народний контроль за дотриманням Закону, – тобто без язичницької
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персоніфікації Зла назовні тебе боротися з ним за допомогою нарощування в собі сил Добра?

(Л.П.: Так. Але потрібно знайти відповідні форми цього контролю.)
Мобілізація суспільної моральної позиції у 2004 році якраз відбувалася не проти Закону, а задля його дотримання та зміцнення,
чесного та прозорого. Проте й у переможному 2004 році були присутніми ці два варіанти закінчення моральнісного збурення народу – революційний та поміркований. Революційний варіант справді
швидко та ґрунтовно розчистив би суспільний простір для нормального суспільного розвитку України. І не було б такого ганебного
цілорічного нашого бовтання у лайні змови нових олігархів з табору
переможців зі старими з метою збереження системи кучмізму. Але
революційна практика неминуче породила б масу суспільно значимих моральнісних проблем і, звичайно, загальмувала б рух суспільства до відновлення у ньому панування першої моральнісної системи. Бо саме у поверненні в суспільство панування першої етичної
системи суть подолання наших посттоталітарних, постімперських
проблем.

(Л.П.: З усім згоден. Знову ж – як? Де та практична межа опортунізму
й екстремізму, що робить моральну позицію силою? Не мені судити.
Взагалі емігрантам краще помовчати в таких питаннях.)
Не прагну заперечувати очевидність легкості повалення існуючого режиму у 2000-2001 і особливо у 2004 роках. Тема легкості мене
взагалі не цікавить, якщо пам’ятати легкість взяття влади більшовиками з усіма неминучими наслідками того. Бо проблема не в легкості, а в максимальній легітимності реалізації морального вибору.
Совість не лише оцінює уже скоєне, зроблене, змушуючи розкаюватися в чомусь, але й інстинктивно застерігає щодо присутності у
початковій ситуації спокус, які наче мимоволі штовхають на цілком
природні за тих обставин дії, але можуть виявитися поганими, хоч
назовні й мають вигляд як вчинених заради забезпечення якихось
власних чи групових нормальних інтересів. Тоді і взяла гору не рефлексія щодо конкретних дуже обурливих і аморальних дій влади,
а рефлексія більш високого порядку – рефлексія на цю первісну
рефлексію – не суперечити при цьому законові. І найвищому із законів – Законові Моральності.
2004 року конвульсійними зусиллями тодішня влада, – і для
всього світу тоді стало очевидним, що влада безумовно аморальна, –
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прагнула розіграти якісь фашистські моделі відповіді на цю народну моральнісну мобілізацію при реалізації гарантованого Законом
права зробити свій моральний вибір з-поміж усіх претендентів на
посаду президента. І саме тодішня хвиля моральної мобілізації змогла примусити нарешті вчинити згідно з волею народу і законним
чином передати владу в руки законно обраних політичних сил, а не
кинути її під ноги якимсь новим бритоголовим чи тельняжкам.
Звичайно, з огляду на те, що до моральнісно опозиційного табору належали різні політичні сили, з різною глибиною моральнісних рефлексій та світоглядних позицій, перемога 2004 року не
могла не стати лише проміжною, попередньою, бо лише частина
того табору (і не найактивніша) готова була справді виконувати моральнісно наснажені гасла Майдану, решту (щільно пов’язану з великим бізнесом) задовольнила їхня причетність до реальної влади.
Оскільки впливові персоналії частини табору переможців відчували себе лише «учнями» та «синами» тих зубрів, яких було формально усунуто від номенклатурно-олігархічної влади, то неминучими
стали реальні кроки на зближення нової олігархії зі старою. Це
диктувалося самим фактом єдиного «олігархічного світогляду» в
обох, а сигнали до такого порозуміння звучали ще в «дофінішний»
період, буквально на Майдані. Майдан для всіх політичних сил
був несподіванкою – це очевидно. Вони змушені були якось «на
ходу» враховувати його існування, але мали різне бачення фіналу.
Тому внутрішні конфлікти у таборі переможців не заставили себе
довго чекати. Тим більше, що були зовнішні сили, які були зацікавлені в дискридитації «кольорових революцій» і вочевидь всіляко
поглиблювали розкол через свою численну агентуру в українському політикумі. Зорієнтована на збереження в Україні олігархічної
моделі правління частина табору переможців виштовхнула з влади
тих, хто так чи інакше були причетні до ініційованого чи не ззовні
навіть корупційного скандалу, – бо більшість корупційних схем
так чи так зав’язані на Росію, яка й може їх як стимулювати, так і
в потрібний момент розкривати з метою домогтися потрібного собі
політичного результату. А те, що «переможці» оголосили при цьому
себе справжніми носіями ідей помаранчевої революції, а викинутих – зрадниками, то лише совкова звичка. Бо тема зрадництва,
реального, а не етикетного, як у цьому випадку, незабаром переросла на снігову лавину, але вже у таборі недавніх переможців,
тобто «справжніх помаранчевих».
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(Л.П.: Невже Ви за Юлю?)
Проте Помаранчева революція не була революцією у звичному значенні слова – з ломкою політичних та соціальних структур.
Це була знакова подія на шляху відновлення панування у суспільстві нормальної моральнісної системи, точніше – рух у зазначеному напрямку. Тому і всі прогнози щодо її подальшого розвитку виявляються фальшивими, бо будуються на аналогіях з класичними
революціями минулого. Адже насправді більше все скидається на
моральнісну реставрацію, якщо користуватися тою класичною термінологією. Якщо ж це й революція, то – Революція Духу, Відродження Духу, поступове відродження освяченої ним нормальної
моральнісної системи сучасного відкритого демократичного громадянського суспільства.

(Л.П.: Мені здавалося, що саме так, внизу. Не на горі…)
Тому й важливо, щоб ми не забували, що на відміну від правових норми моралі санкціонує не влада держави, а наша власна
особистісна моральнісна рефлексія, сила доброго прикладу («Раз
добром нагріте серце – вік не прохолоне», «Хто раз пробрехався,
той віри не має!», «Де нема святої волі, не буде там добра ніколи!»
тощо), загальновизнані моральнісні авторитети суспільства, відповідальна громадська думка, нарешті, своєрідний «духовний інстинкт
самозбереження» того чи іншого соціуму, якщо є заради чого його
зберігати.
Події 2000-2005 років, важливою віхою яких в Україні став і
залишається МАЙДАН, переконливо засвідчили, що прийшло усвідомлення того, що як особистісний, так і груповий моральний потенціал кожної спільноти зумовлений її здатністю прийняти на себе
відповідальність і за власне минуле, і за своє сучасне, і за своє майбутнє. І намагатися саме з цих моральнісних позицій виходити.
Здається, що сьогодні вже є розуміння того, що тільки чітка
потужна поляризація суспільства за моральною ознакою в процесі
парламентських виборів, як і минулорічних виборів президента, може цивілізовано усунути, нарешті, цілком від влади зграю злочинців та корупціонерів, що, змовившись та зріднившись з аморальною
частиною минулорічної протестної команди, прагне будь-якою ціною увічнити своє панування у моделі злочинного світу: пахан і
зграя хижих шестірок біля нього – з одного боку, а з іншого – основна маса, мовчуни, що її пахани зазвичай називають «біомасою»,
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«сраннню», «шерстю», тобто звичайними невдахами у житті. Самозрозуміло, що для ХХІ століття це занадто аморальна модель людського співжиття.
Чи буде ця перемога справедливості переконливою на цих парламентських виборах, покаже час. Але треба бути готовим до неповної перемоги. А тому слід братися за формування інтелектуальної
ефективної опозиції. Хоча б тому, що у тих областях, де міцно були
закорінені у владу так звані «регіонали», що й забезпечило той надмірно високий відсоток голосів за «проффесора» у 2004 році, завдяки відомому «Меморандуму» вдалося не лише загальмувати природні зміни у тамтешньому локальному менталітеті громадян, але й
практично повернути ситуацію до стану 2004 року.
Звичайно, таких безпардонних, як у 2004 році, фальсифікацій результатів волевиявлення виборців у 2006 році вже не було
там, хоч тих, що мали місце вистачило для забезпечення кількісної переваги над лідером помаранчевого табору. Я радий, що цей
помаранчевий лідер не зав’яз у процедурі перерахунку голосів, хоч
мав у своєму розпорядженні достатньо фактів фальсифікацій у тих
областях на користь Партії регіонів. Після чесного перерахунку
голосів БЮТ мала всі шанси зрівнятися за кількістю голосів на
свою підтримку з Партією регіонів, але сама процедура глобальної перевірки дуже сильно ударила б по суспільних настроях через
можливість повернення до парламенту персоналій із вкрай обридливого, остогидлого для народу колишнього кучминого табору, що
суттєво б ускладнило ситуацію і в українському суспільстві, і в
політикумі. Розклад політичних сил сьогодні приблизно відповідає
фактичним настроям українського суспільства, але з таким уточненням – Партія регіонів має в парламенті більше представництво,
аніж це фактично делеговано суспільством, а БЮТ має відповідно
менше представництво в парламенті, аніж це фактично відповідає
настроям суспільства. Саме це уточнення і віддзеркалює фактично
більшу силу БЮТ і меншу силу Партії регіонів. І це – дуже обнадійлива ситуація для наступних виборів і дальшого скорочення
впливів у суспільстві олігархічних моделей та зростання справді
демократичних. Суттєво спрощено абсурдну політичну палітру
суспільства, бо до парламенту потрапило лише п’ять політичних
сил із 45, що наважилися на перегони. Це є серйозною заявкою
на створення в Україні нормальної партійно-парламентської системи репрезентації громадянського суспільства. Олігархічні клани
свої «яйця» практично зберегли лише у двох політичних силах. Але
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вони вже не такі потужні, як були за кучмізму. Якщо фігурально, то ці вибори підвели риску під епохою кучмізму. Відсунуто на
політичне узбіччя більшість зубрів тої епохи, решта принишкла,
втративши позиції та силу. Але олігархічна модель має ще багато прихильників – і відвертих, і прихованих – у коридорах нової
влади, яка проте не наважується офіційно себе заявити виразником інтересів олігархічних кланів. Це вселяє надію, що вже наступними парламентськими виборами (тими, що будуть після цих
чергових, березня 2006 р.) громадянське суспільство змусить владу
перейти до цивілізованих сучасних європейських демократичних
прозорих моделей влади, ретельніше пропускаючи через своє сито всі представницькі владні персоналії та не забуваючи постійно
контролювати їх. Тобто, громадянське суспільство має чітко усвідомити і не забувати, що повної перемоги ще не отримало сьогодні, але обов’язково отримає завтра. Якщо постійну активну форму,
справді європейську форму, зробить притаманною собі. Тож будьмо
дужі! І відповідальними!
Але головне, щоб ми у жодному разі не заколисували себе думкою чи сподіваннями про остаточність будь-якої своєї перемоги.
Мовляв, переможемо – і все! Можна знову на піч! Того – «і все!»
ніколи не буде. І не повинно в принципі бути. Тому і лінивого лежання на печі не буде. І «моя хата – скраю» теж має зникнути як
категорія моральнісного лінивства. Людина наділена мораллю і повинна заради збереження свого справді людського статусу постійно
бути у моральнісній рефлексії, у моральнісній особистісній, груповій
та суспільній мобілізації. Саме люди з розвиненими моральнісними
рефлексіями, люди інтелектуальні та справді працьовиті і стають
живильним середовищем і мотором функціонування сучасного громадянського суспільства в режимі відповідальної свободи.

***
Звичайно, «помаранчева революція» не могла не актуалізувати
стару, з 1991 року, проблему люстрації, як не могла не стимулювати
радикальних люстраторів. Проте, на мій погляд, радикальні люстратори і сьогодні мають не більше, аніж у 1991-1992 рр. шансів дочекатися реалізації реального люстрування суспільства, хоч цілком
слушно її розширили та з доброю аргументацією трансформували у
проблему декучмізації.
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Марність сподівань на проведення новою владою обіцяної люстрації стала очевидною буквально через місяць після інавгурації президента. Я не прагну в усьому звинувачувати нерішучого та непослідовного президента, бо знаю, якими завалами «проти» таких кроків
у напрямку люстрації пересичений не лише активний політикум, але
й все суспільство, бо настільки здиференційоване силовими лініями
«стукацтва», що досі не може позбутися страху можливої розправи за виявлену колись слабкість перед всесиллям аморальної влади.
Або й просто через сором за свою колишню «житейську філософію»:
«Можеш співпрацювати, але нічого не підписуй!», – як радив колись
один з найморальніших тоді академіків одному молодому колезі-науковцю, нинішньому академікові.
Але не забуваймо головного, що справді ефективна і глибока
люстрація суспільства можлива лише у суто християнській моделі
через спокутне примирення та прощення.

(Л.П.: Звідки то взяти? Але хоча б мінімальна конче потрібна. Змова
з Путіним, праця на ФСБ…
Чи було отруєння? Чиє? Хто вбивав в недавні часи?)
Не забуваймо, що людина слабка та недосконала. І говорімо про
це відверто. Виключити її моральне падіння неможливо. Якщо неможливо уникнути навіть падіння ангела: грішний ангел – відомий
персонаж моральнісного розвитку людства. Але можна і треба зробити це падіння менш важким за наслідками для окремої людини і
всього суспільства у кожному людському поколінні.
Співчуваючи жертвам та їхнім рідним, усвідомлюючи природність прагнення людей до помсти за жахливі злочини будь-якої тоталітарної чи авторитарної влади, не переставаймо нагадувати собі і
всім поруч про велику істину прощення. Звичайно, не сприймаючи
її надто вульгарно.
То не означає, що сьогодні не має діяти Закон, але для закону
завжди є конкретний злочин і конкретний винуватець його, а не
якесь знеособлене узагальнення. Закон має діяти, але не в режимі
помсти. Треба усвідомлювати, що за допомогою лише застосування
закону проти конкретних осіб, хоч як послідовно та ретельно його не застосовуючи, жодним суддям не розгребти насправді отих
багатошарових нагромаджень суспільних завалів минулого. Завалів
у першу чергу у нашому менталітеті. Тому треба зосередитися на
моральному осуді злочинів минулої системи. Всебічному осуді з по-
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зицій людства та людяності, або, як слушно кажуть, – з позицій
Метаетики. Із всебічним аналізом наслідків впливу за тривалого
функціонування тої системи на суспільний менталітет. Без цього
нам буде вкрай важко відродити реальне панування в суспільстві
загальнолюдських моральнісних принципів.
Виходить, що з люстрацією маємо типове зачароване коло:
справжня глибока люстрація суспільства можлива при пануванні
у суспільстві Першої Етичної Системи, але Перша Етична Система не може справді запанувати у суспільстві без глибокої його
люстрації.
Розірвати це зачароване коло заради морального оздоровлення
суспільства може лише добре організована та високо моральна специфічна громадська інституція, що працювала б у режимі своєрідного моральнісного люстерка. Добре, що вже вийшов Указ Президента про створення Інституту Національної Пам’яті.

(Л.П.: Якщо буде, як з Героями, то…)
Але до його реального втілення та початку його практичної
діяльності як суспільної інституції ще дуже і дуже далеко. Бо та ж
таки влада, підписуючи папірець про створення Інституту, жодних
грошей на його функціювання просто не виділила. Реальною є загроза трансформації його на «потьомкінський».
Теоретично метрика останнього кагебе-завербованого має вичерпатися 1970 роком народження. Але можуть з’явитися нові, скажімо, ФСБ-завербовані, СБУ-завербовані, якщо громадянське суспільство не поставить під надійний контроль саму цю сферу такої
спокусливої практики.

(Л.П.: Я не знаю на кого працює СБУ… Тому й СБУ-завербовані можуть становити загрозу. Я майже не сумніваюся, що Корчинські
були завербовані. Інші провокатори. Чому б СБУ не зайнятися питанням про вбивство Петлюри? Це має суттєве значення. Ось зараз іде чергова кгбпровокація у Франції проти Петлюри, Ющенка,
Помаранчу. Агентура в діавспорі, на верхівці ОУНр (може й інших),
НТС… Чому б не розкрити справу Добоша та інщих провокаторів?
Я ставив це питання перед Стецьковою на СКВУ. Я вимагав міжпартійного (всі три ОУН і УРДП) розслідування, як це робили соціалісти перед Лютневою й після… На жаль, окрім Шумука й Надійки мене наші (навіть Романюк) не підтримали… Стецькова винна,
бо антиморальна…)
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***
Відомо, що між службами безпеки країн СНД давно існує угода
про те, щоб не проводити жодних розвідницьких дій один проти одного. Попри те, у тій чи тій країні періодично виникають скандали
з приводу очевидної причетності до скандальних подій спецслужб.
Можна бути певним, що спецслужби, скажімо, Киргизії чи Грузії
справді не ведуть розвідницької чи підривної діяльності в своїх інтересах, – наприклад, у Росії, Україні чи Молдові, – за відсутності хоч
якихось стратегічних чи геополітичних там цілей. Але дуже легко запідозрити у причетності російських спецслужб, хоча б з тої причини,
що Росія оголосила себе спадкоємницею Союзу, який розпався. І не
лише оголосила, але й неодноразово підкреслює свої ексклюзивні
національні інтереси не лише до пострадянського простору, але й
до, скажімо, Близького Сходу, де свідчень присутності її спецслужб
хоч відбавляй. Тому апріорі не можуть сприйматися за справді аргументовані та чесні всі можливі спростування російської причетності
до таких періодичних скандалів на пострадянському просторі, що їх
незмінно урочисто роблять офіційні особи в таких випадках.
Навіть якщо прийняти за належне незмінні аргументації неможливості самої такої причетності російської сторони, бо вона, буцімто
чітко і послідовно дотримується міждержавної угоди з цього приводу. Але таке можна прийняти лише у підозрах щодо причетності
російських спецслужб при використанні нової агентури, бо, може й
справді, Росія таки чесно перестала вербувати в країнах СНД нових
агентів. Але ж існують незліченні когорти досвідчених старих.
Якщо ж не забувати, що при припиненні існування Союзу за
найвищою командою до Москви було відправлено всю агентурну
картотеку, – про що говорили і «службісти» і перший президент
України, – а якихось угод щодо подальшої долі тої картотеки Москва вперто уникає, можна не сумніватися на чию користь – свою,
чи незалежної України – вона буде використовувати збережену за
собою українську агентурну мережу. Не слід забувати і про те, що
окрім тої агентурної мережі, якою Москва керувала через свою колоніальну адміністрацію в Києві, була ще спеціальна «надмережа»
над тою мережею, до якої Київ уже не мав жодного доступу і міг лише догадуватися з конкретних непідконтрольних несподіваних виявів. Колись персоналії тої «надмережі» могли вбивати навіть високих функціонерів радянської та партійної влади заради досягнення
певних цілей в опануванні ситуації в тому чи тому суспільному сек-
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торі (хоча б у боротьбі з УПА). Ніхто не скаже, які сьогодні мають
вигляд ті ексклюзивні повноваження надсекретних персоналій тої
«надмережі», але присутність та діяльність тої «надмережі» не можна
не відчути. Що конкретно робить Служба безпеки України у плані
контролю та знешкодження як «мережі», так і «надмережі», і чи робить щось взагалі – невідомо. Принаймні, є всі підстави вважати
їхню реакцію на реальну проблему неадекватною та неефективною,
якщо вона взагалі сама не є цілковито під владою якогось «крота» тої «надмережі». Бо бачимо, як ті «кротячі вияви» дуже болісно
супроводжують увесь процес становлення України як демократичної
держави. Навіть якщо обмежитися такими виявами, як поява плівок
із записами розмов у кабінеті Кучми та вбивством під них журналіста Ґонґадзе, щоб ефективно зв’язати по руках і ногах Кучму і не дати
йому виконати своєї обіцянки у другій каденції явити собою «нового
президента». Так і в подіях довкола Майдану, блискуче проведеною
операцією по розколу помаранчевої команди, творенням кризових
ситуацій для уряду, його відставкою разом з відставкою Порошенка
та інших членів старого президентського оточення, блискуче розведеного тими «кротами», виробленням цілком аморальної безглуздої тактики поведінки щодо конституційної реформи, виробленням
програми дій у передвиборчий та виборчий період перших у нових
умовах парламентських виборів. І звичайно, у першому формуванні
парламентської коаліції. Звичайно, можна сказати зопалу, що україн
ська влада, зокрема нинішня, складається виключно з ідіотів, але
така оцінка сама межує з таким визначенням.
На переконання багатьох спостерігачів, від нічних, 6 липня
2006 р., виборів на голову Верховної Ради Мороза віє таким фе-есбешним командним шлейфом, що говорити про швидке вичерпання
цього інструментарію впливу на Україну справді ще дуже і дуже рано. Бо не про те навіть мова, що регіонали вирішили «зіпсувати помаранчевим свято голосування в парламенті їхніх у великих муках
узгоджених згідно з законом кандидатур на голову Верховної Ради
та прем’єр-міністра», внісши на розгляд альтернативну кандидатуру
на пост Голови Парламенту в особі одного із своїх лідерів Азарова.
А в тому, що чомусь раптом, годинне прославляння регіоналами
достоїнств свого претендента на Голову Верховної Ради Азарова закінчилося тим, що всі регіонали таємно (та неймовірно солідарноодностайно з комуністами!) обрали несподіваного «перебіжчика з
демократичного табору» – «варяга» Мороза. Злі язики кажуть, що
«мабуть, тому, що така пропозиція-команда їм надійшла від самого
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полковника ФСБ, для реалізації нав’язливого плану таки посадити
на трон у братній Україні свого довіреного Януковича і вже втретє
поздоровити із остаточним обранням». За свіжодовіреного «чужака» проголосували всі регіонали, несподівано, в самому ході голосування, відмовившись від підтримки свого Азарова. Проголосували
депутатською фракцією не лише соціалісти, що природно, (бо за
вождя), але й сам Азаров, і найнесподіваніше – комуністи. Саме в
цьому і проглядають пальці ФСБ, що ніхто не посмів подати жодного голосу проти волі пахана, який побачив можливість за допомогою
залучення Мороза та завжди відданих комуністів реалізувати проект
«воцарения» в Києві свого улюбленця.
Хоч одностайність голосування і вражає, але я не зводив би все
до впертості полковника, бо без сприятливих умов у політикумі,
створених «кротами» та нашими власними дурощами, жоден полковник нічого не вдіяв би. За будь-якої ролі полковника, – розробника операції чи лише вмілого користувача ситуації в «помайданній Хохляндії», – самого Азарова можна було б чисто по-людськи пожаліти, бо, справді, яке йому, як людині, після цього? Якщо
він має елементарну особистісну гордість, а не вроджену готовність
щохвилини міняти свою позицію в унісон з такими її змінами у когось з начальства. Виявилося: «як з гусака вода». Або в українському
варіанті: «На козаку нема знаку!»
Пригадалася дуже давня Євтушенкова епіграма, як своєрідна
моральнісна самоепітафія: «Я – Евгений, ты – Евгений, я – не гений, ты – не гений, я – говно, и ты – говно, я – недавно, ты – давно». Бо відчуття отої атмосфери «говна» при згаданому терміновому
нічному голосуванні за тою гострою і категоричною командою «свыше» стосувалося не лише Азарова, а всіх учасників того голосування, – і знову пригадуються відомі слова полковника, що, мовляв,
«бывших не бывает».
Чомусь увага ЗМІ з приводу зради концентрується лише на
«найморальнішому нашому соціалістові». Але, якщо чесно, то у післямайданний період першим зрадою себе зганьбив не соціаліст, а
нашоукраїнець Ющенко, уклавши Меморандум з Януковичем. Навіть якщо це Ющенку нашептав на вухо якийсь «кріт полковника». А може тут справа у певному психологічному комплексі гаранта,
комплексі, що добре віддзеркалений у відомому анекдоті про Івана,
що уявив себе зернятком, а тому боїться смертельно курки, яка його
може склювати? Тим більше, якщо та курка-черкашка, чубатка, у
вигляді загрозливої коси. Хоч сама курка таких бажань не виявляє
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і всіляко вивищує того Івана, щоб відвернути його думки від таких
«антикурячих» асоціацій.
Мороз має всі підстави вважати, що лише обставини в парламенті змусили його «взяти на себе соціалістичне зобов’язання» забезпечити результативність голосування. Вочевидь, це є зобов’язанням
довести до кінця втілення в життя того плану реваншу регіоналів,
що його було закладено восени 2005 року сумнозвісним Меморандумом (я, звичайно, не знаю, чи був серед дорадників щодо укладання
цього Меморандуму сам Мороз, але якась його присутність в тому
таки відчувається) між Ющенком та Януковичем, що і мав завершитися «воцарінням» Януковича. Хоч тоді про це відверто ніхто
не говорив і не натякав навіть. Але хто має гострий зір та розум в
Україні і поза її межами, це помітили. Для решти спостерігачів лише
тепер вилізло шило із мішка. Без тої відкритої зради Мороза план
воцаріння виявився під загрозою зриву. Бо Наша Україна – її бізнес-частина – хоч і була не проти продовжити життя осіннього Меморандуму з Януковичем, але воліла бачити прем’єром таки свого
«нашоукраїнця», наприклад, Єханурова. Видно було, що спочатку і
регіонали не були проти Єханурова, якщо «Наша Україна» утворить
керівну парламентську коаліцію з ними. Можливо, такий варіант
навіть прийняли б у Москві, як тимчасовий, у сподіванні ситуацію
на свою користь дещо пізніш, «додавить» до повної реалізації ідеїфікс полковника з Януковичем, – спостерігаючи як абсурдно довго
«хохли товкли воду у ступі», намагаючись переговорним процесом у
різних форматах «розрулити» ситуацію моральнісного тупика, створену Меморандумом. Але стан невизначеності зірвав факт офіційного оголошення створення «майданівської» коаліції, бо подолати
упередження щодо союзу з регіоналами своєї небізнесової частини
Наша Україна не змогла. А може, якийсь «прокол» допустили «кроти»? Бо щось дуже чітко виявляє наявність потреби самій «Нашій
Україні», як політичній силі, глибше осмислити моральнісну ситуацію у своєму блоці. Невже усвідомлення кимось впливовим у ній
того очевидного кінця Нашої України, яким закінчилося існування
блоку «За еду» без моральнісного самоочищення? У кращому разі.
Нашоукраїнський вибір «майданного» формату коаліції Регіони
сприйняли за очевидність, що їх просто «кинули», хоч до останнього
вели з ними переговори про інший формат коаліції. Заперечення
політрадою Нашої України самого факту таких переговорів з регіоналами є свідченням «дводушності чи дворушності» у владній «спайці» – політичний блок «Наша Україна» – та його почесний голова
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президент Ющенко. Це, взагалі, не повинно б і дивувати, якщо згадати про колишні, ще на посту прем’єра перед підписанням відомої ганебної Заяви трьох (Президента Кучми, Голови Верховної Ради
Плюща та Прем’єр-міністра Ющенка), запевнення Ющенка, що він
відчуває себе сином Кучми. Це було сказано перед лицем першого
масового протесту проти аморальної політики кучмізму. Попри це
добровільне «опускання» перед президентом він не уник відставки.
Цей дуже негарний крок із демонстрацією синівства з кучмізмом згодом було йому пробачено і забуто навіть. Забуто без жодного тоді моральнісного осмислення кроку в суспільстві і політикумі. Видно, що
і фігурант моральнісного «самоопускання» теж нічого не осмислив.
Я за те, щоб прощати, але без найменшого каяття за скоєне акт
прощення сам перетворюється на злочин. Злочин, наслідки якого
долати буде ще важче, аніж першого. Що краще може засвідчити
той безперечний факт, що кучмізм попри всі гучні заяви політикуму далі успішно триває? Водночас демонструючи вже подвійну
зраду – і Майдану, і Регіонів. Майдану – Меморандумом, Регіонів –
помаранчевою коаліцією. Цілком у звичному стилі нашої любої візантійщини.
Це може йти як пояснення бурхливості реакції спротиву з боку Регіонів – аж до блокування Верховної Ради. Але не цілком, бо
немає підстав сумніватися у наявності і «потаємного дна», навіть
в обох учасників тих перемовин. Вочевидь, в ситуацію втрутилися
зовнішні чинники через якогось свого «крота», пробуючи вплинути на ситуацію з формуванням парламенту та лояльнішого до Росії
уряду, «сколотивши» для цього і т.з. «антикризову коаліцію». Навіть
здалося, що Україна оговталась, бо саме факт несподіваного та незаконного створення тої коаліції і викликав у суспільній свідомості
відчуття реальної і загрозливої кризи влади, спроможності її відповісти на силовий випад. Мороз зробив спробу пом’якшити негативне враження від свого раптово-зрадницького кроку створення
другої коаліційної угоди – «Антикризової» і ламання першої законної коаліційної Угоди, під якою перед тим сам поставив свій підпис,
з одночасним посиланням на неї як діючу при обґрунтуванні свого
обрання Головою Верховної Ради. Зробив це на з’їзді Партії регіонів,
назвавши послідовним прихильником Майдану не лише себе, але
також і Януковича, що викликало пожвавлення в залі. Досить оригінальне вийшло виправдання вочевидь аморального вчинку словоблудієм про свою вірність високим моральнісним ідеалам Майдану,
одним з головних гасел якого і було: «Не зрадь!»
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Це гасло «Не зрадь!» використовувалося у виборчих технологіях
на щойно закінчених виборах до парламенту, але не забезпечило чомусь їхнім «ексклюзивним власникам» сподіваної довіри виборців.
Мабуть, тому, що можна лише один раз купитися на брехні.
На першу мить тої зради соціалістів і перший день – це був
шок. Хоч це і було святом пермоги для регіонів. Це стало ганьбою та
приниженням «Нашої України». Усіх тих виборців України, що голосували за соціалістів у складі демократичних сил. Своєрідним моментом істини для президента України, і як почесного голови «Нашої України». Чи стало насправді тим моментом істини? Сьогодні
ще сказати важко. Тим більше, що тут знову міг спрацювати старий
комплекс «куркобоязні» у гаранта, і він був проінформований про
наміри соціалістичного «джигіта» зірвати ситуацію запуску в дію
помаранчевої коаліції «на чолі з куркою».
Сама приявність у центрі подій очевидної зради віщує багато
несподіваних, суто моральнісних, поворотів подій у політикумі. Звичайно, ці події у політикумі впливатимуть і на суспільство, хоч переважно у напрямку зменшення його ілюзій щодо того політикуму.
Адже попри Майдан на Хрещатику, попри Майдан у суспільній свідомості, свідченням реальності якого є факт «приклеювання» Морозом навіть Януковича до ідеї Майдану як феномена моральнісного
самоочищення, український політикум лише лукаво використав його у своїх владних цілях, і далі пробує використовувати. Але щодо
потреби справжнього нелукавого особистісного осмислення і себе у
цих моральнісних координатах досі всіляко викручувався, тим самим, совково-більшовицьки вперто уникаючи оновчого ефекту Майдану у своєму середовищі. Усі події з часу інавгурації Ющенка про це
свідчать. І лише виступ Вінського, що назвав вчинок Мороза зрадою
і цим самим уневажнив виписаний було колись йому досмертний
паспорт найморальнішого політика на всьому совковому просторі,
начебто розпочав процес «моральнісної майданізазії» українського політикуму. Але процес чомусь пригас завдяки маневрам влади.
Скільки триватиме його основна формотворча фаза, сьогодні не скажеш, але нема сумніву, що свою корективу у цей процес мають внести
неминучі, як на мене, позачергові парламентські вибори. Певен, що
внесуть. Якщо проходитимуть у справді демократичних умовах без
найменшого спотворення їхніх результатів. Хоч, коли саме пройдуть,
теж сьогодні не скажеш, враховуючи те, що спочатку, здається, актуальнішою є потреба повернути країну у правове русло, понівечене
відомим насильством при запровадженні конституційної реформи.
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Не слід забувати про вкрай важливу проблему нейтралізації, чи хоча
б зменшення впливів «відомства крота», – зокрема, з огляду на вміле
використання ним не лише реальних, але й уміло спровокованих чи
навіть сфабрикованих компроматів на ключових фігурантів українського політикуму, – на ситуацію в країні. З дисидентського досвіду
знаю, що не слід демонізувати можливі впливи «кротів» на Україну – зазвичай демонізують люди без твердих моральнісних основ.
Або для виправдання свого неробства та лінощів. Якщо не «менших
зрад». Але ігнорувати чи легковажити – теж не варто.
Звичайно, не припиняються лавиноподібні вкидання у суспільну свідомість аргументів про шкідливість дострокових виборів і про
переваги компромісу між ключовими гравцями українського політикуму та бізнесу. Хоч якщо не лукавити, то як можна в принципі
досягти якогось компромісу, якщо сама ситуація в Україні була злочинно випхана за рамки права. То на яких підвалинах будувати той
компроміс? Це запитання наче з нового анекдота про психлікарню і
наш політикум у ній. У ній з волі того політикуму опинилося і все
українське суспільство.
Тому дуже дивно якось спостерігати сьогодні за пошуками
якоїсь моделі порозуміння між політичними силами, які репрезентовані блоком «Наша Україна» та Партією регіонів, бо між бізнесом
обох структур начебто немає різниці, а це – на думку вкидувачів
таких аргументів – однозначно робить ті політичні сили природними союзниками і партнерами. Але чи можна про щось нормальне
домовитися, якщо так здеформовано колишні правові рамки функціонування влади та бізнесу в Україні, а ті, що є сьогодні, то гірше,
ніж би їх не було взагалі.
А щодо повної збіжності інтересів бізнес-еліт (умовно: сходу і
заходу) – то це хтось свідомо спрощує ситуацію. Бо не самі громадяни розколювали Україну на схід та захід ще задовго до президентських виборів 2004 року. Не вони і сьогодні всіляко підтримують
це штучне протистояння. Перетворюючи його на інструмент тиску
та шантажу. Бо ніхто не заважає бізнесу спільно і солідарно діяти
в інтересах України. Отже, тут йдеться про бізнес, що не діє в інтересах України, якщо він фінансово підігріває це протистояння. Не
можна не бачити фундаментальної різниці у векторах психологічного сприймання феномену України тим і сим бізнесом: для одного
Україна – (для декого навіть вистраждана) природна європейська
Українська Держава, для певної, дуже впливової, частини іншого,
тісно переплетеного бізнес-зв’язками із «зореносною» – вона лише
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якась безлика малозрозуміла і нерідна, яку і «не жалко», тимчасова
адміністративна формація, з якою поки що нема бажання психологічно зпоріднитись (чи не тому її слід спробувати підкорити?). Ту
різницю у векторах двох бізнесів не можуть помітити лише ті, хто
бізнес бачить у абстрактних менталітетно безликих формах, а ситуацію в бізнесі розглядають в суто теоретичних побудовах та схемах.
Не можуть, бо ігнорують, наприклад, регіональну різницю у «мірі
тоталітарної складової» у менталітеті населення різних частин України, а отже, і тамтешнього бізнесу. Попри свою безумовну потугу,
донецький бізнес, що переважно пов’язаний в одно із своїм бізнеспроектом, що має назву «Партія регіонів» не є зовсім незалежним,
а тісно переплетений з російським, що не проти реалізувати ідею
«ліберальної імперії». Справді проукраїнський донецький бізнес теж
є, але він не має свого політичного прикриття, тому мусить підлаштовуватися під чужі правила. Я вже не кажу про безумовну присутність впливових «кротів» у сфері «регіоноцентичних», про що було
відомо ще з часу погроз Горбачова заблокувати український проект
за допомогою автономізації тих регіонів України (ідеї реанімації
«Новоросії» та Донецько-Криворізької республіки походять ще з тих
часів, і вже тоді було відмобілізовано для реалізації тої ідеї Кремля
відповідних «кротів», що там вже були здавен, які і мали в потрібний
момент «запустити цей процес і ним керувати, хоч чітко засвітився
поки що один – у Тирасполі).
І у мене, наприклад, ставлення до одного і другого бізнесу буде різним, менталітетно-політично різним, і я не бачу найменших
причин бездумно-легковажно поспішати ставити знак рівності між
двома тими векторами, – принаймні до того часу, поки вони суттєво
реально не спорідняться і не зменшать тої реальної відмінності, що
між ними існує у ставленні до влади і держави. Зрештою, і до людини як такої – у першу чергу.
А поки що я бачу нахабні, дикунсько-незаконні спроби в тих регіонах, де має вже і політичну владу той умовно кажучи «донецький
бізнес», трансформувати Українську Державу через додаткову «російську мовно-державність» на ще одну Російську Державу з центром у
Донецьку, якщо не в Києві. Пишу так на випадок, якщо всі ці божевільні антидержавні акції з мовою не організовані теж «кротами».
Бо вони таки зоологічно антиукраїнські, а такого за «природними
донецькими» і природними «русофонами», що кількісно складають
лише третину населення, а решту «природні хохли», я щось не помі-
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чав раніше, хоч прагнення перших зберегти панування над другими
в тому обширі і не заперечити.
Це свіжі рефлексії щодо проблем впливу совкової свідомості нашого політикуму та посткомпартійної владної та бізнесової номенклатури на процеси менталітетного звільнення суспільства з оков
посттоталітаризму на високому рівні. Проте та совкова свідомість
пронизує все суспільство аж до низів.
Як свідчення менталітетного тиску у плані максимального збереження проявів минулого розглядаю і ганебно триваюче повсюдне
відновлення колишніх суспільних атрибутів та схем взаємин у суспільстві разом із збереженням перебування у максимальній пошані
усіляких дуже сумнівних «колишніх». Наприклад, зовсім недавно в
районах Києва за чиєюсь командою пройшла низка занять з цивільної оборони (зовсім невинна сфера!) із примусовим залученням до
цього прикомандированих представників від установ та підприємств
свого району, де інструтори (чітко «колишні»!) не лише читали з
якихось заяложених конспектів 50-х років примітивні сентенції про
загрози НАМ (кому саме? – чіткішого державного означення не звучало, але наче само собою розумілося, що йдеться, як мінімум, про
колишній всесоюзний простір) з боку НАТО (попри те, що сама
Росія проводить найрізноманітніші спільні з тим НАТО акції), про
загрози знову НАМ з боку світового імперіалізму та українського
буржуазного націоналізму(!), але й дозволяли собі неприховані випади на адресу нелюбих їм нинішніх державних та політичних лідерів
через їх зорієнтованість на Захід. Виходить, що антинатівські акції
«кроти» організували не лише у Феодосії, а під самим носом «народного президента». Користі від тих занять з цивільної оборони ніякої,
а втрати моральнісні, як і часу учасників – очевидні, ще й гроші за
ці втрати часу своїх відряджених на заняття представників перерахували знову під чиїмсь примусом «згори» на рахунок тої совкової
структури з цивільної оборони, яка в принципі нічого не може навчити, бо це лише оплачуваний відстойник для «колишніх». Небезпека рецидиву походить не лише з боку добре оплачуваних «колишніх
при ділі», але й з боку ще остаточно не звільненого з-під впливу
недавнього тоталітаризму нашого масового менталітету. Вочевидь,
команда на «оживлення» того трохи затертого пласта менталітету
пішла з уряду. Від якогось «крота»? Чи, може, уся ця говорильня про
український інтерес, яка щодня вивергається на голову «малого українця», є лише димовою завісою для прикриття далеких від справді
українського інтересу реальних речей та подій?
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Це змушує поставити гостре запитання: чи не «кроти» сьогодні
урядують в Україні за допомогою все того ж зверхнього, фактично
антиукраїнського, брехливого політикуму, обґрунтовано маючи усіх,
що їм «дали себе в руки взяти», якщо не за срань, то за сиру глину,
яку можна при потребі перетворити на будь-що?

***
Бігцем переглянув скомпонований текст і вжахнувся кількістю пасажів з приявністю негативних емоцій та асоціацій з приводу
нинішнього нашого самовияву. Навіть кинувся проріджувати ту негативну приявність, але зиркнув на свіжий відеоряд з екрана телевізора, почув голоси у кадрі та голос за кадром і знову мене огорнув
попередній сором і відчай. Свіжий сором і відчай. Тому всі пасажі з
непоштивими висловлюваннями на адресу наших «дороблених», «недороблених» і «перероблених» «так!» і «Не так!» «дуже народних» та
«демократичних» достойників залишаю без змін. Хоча б заради того,
щоб не було нікому підстав вважати нас за «камінні душі», а внуки
теперішні та грядущі не казали про нас: «Їх на землі не було!»
Звичайно, дурості людської і лайна вистачає скрізь, де є люди.
Але жахає неймовірна концентрація всього найгіршого, на що здатна
людина, саме у «владних та білявладних подіях» нинішньої України. України, як де-юре незалежної держави. На п’ятнадцятому році
незалежності.
Сором і відчай навіть не за саму наявність такої унікальної концентрації негативного та дикого в Україні, а за нашу неспроможність досі, за довгих 15 років, хоч якось змінити ситуацію на краще.
Навіть гірше – зупинити реальне лавиноподібне погіршення тої ситуації, – хоч щось схоже ніби вже й було наприкінці президентського врядування Кравчука. Хоч насправді ситуація лише дещо схожа.
Тоді президентську форму правління, підтверджену всенародним референдумом від 1 грудня 1991 року ніхто в політикумі не ставив під
сумнів. Тоді система влади не змінювалася, навіть сама владна еліта залишилася старою, компартійною, лише відбувся перерозподіл
владних повноважень в її середовищі. Чи не тому і процедура передачі влади відбулася цивілізовано, спокійно?
Сьогодні докорінно інша ситуація. Компартійна владна номенклатура по тринадцяти роках «незалежного правління», відчуваючи
своє кадрове вичерпання та не бажаючи переходу до цивілізованих
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норм придбання та володіння власністю і не бажаючи зрікатися олігархічної моделі функціонування бізнесу в Україні, і безтямно затіяла конституційну реформу. Я не вважаю, що вона лише складалася
з невігласів та злочинців. І не вважаю, що ідеологи та ініціатори
того «політичного розвороту» не усвідомлювали серйозних небезпек
від бездумного запровадження політичних моделей – вироблених у
відкритому європейському суспільстві – в суспільство українське,
яке дуже важко долає своє тривале занурення у стан тоталітарної
свідомості. Звичайно, ініціатори та натхненники того розвороту лише прикривалися його «європейськістю», але не зробили жодного
кроку щодо моральнісно-менталітетних трансформацій суспільної
свідомості в тому європейському напрямі, а якщо і робилося щось,
то завжди в протилежному напрямі – на підтримку тоталітарного
спадку, і отак, стрімголов кинули суспільство в парламентсько-конституційний експеримент. Ну, точнісінько, як було в нас з тим бездумним, Кучминим, безвідповідальним і бандитським, «первісним
нагромадженням капіталу», з укиданням суспільства в систему «дикого капіталізму» XVIII століття, хоч надворі був кінець ХХ-го, і світ
користувався вже зовсім іншими, сучасними його формами. Звичайно, все робилося в інтересах не суспільства, хоч і наче від його імені,
а в інтересах створення класу нуворишів. Тому сьогодні запитання, а
«в чиїх же інтересах було затіяно згадану політичну реформу?» – має
чисто риторичний вигляд. В інтересах тих, хто гвалтували на «пакетне голосування за реформу», що всіляко гальмували відновлення
роботи Конституційного Суду, принаймні.
Коли б свого часу, може, й одразу після прийняття Декларації
про суверенітет, ми не знехтували таким простим механізмом побудови цивілізованої моделі творення «початку координат», яким є
скликання Устанвчих зборів, то багатьох проблем нашого «славнобездарного» п’ятнадцятиріччя ми просто уникли б. Уникли б того
ганебно-дикого бовтання у партноменклатурному лайні.
Але сьогодні проблема навіть не лише в самій реформі, якою
мала бути реалізована чергова ротація влади, а в тому, що з нею
нібито мало закінчитися існування старої номенклатурної компартійної її моделі. Верхівка нової владної команди зовсім безвідповідально поставилася до тої реформи, просто проспала весь рік, який
мала для підготовки та вироблення своїх адекватних підходів та дій
щодо неминучих проблем, що виникатимуть при втіленні кожної
реформи в життя. З цього можна зробити висновок, що нова команда не відчувала насправді жодної психологічної та моральнісної від-
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чуженості від колишньої партноменклатурної, від якої і перебирала
владу, таке враження, що була десь «у хвостах» кадрового резерву
колишньої, як меншовартна. Зате напоєна все тою ж відчуженістю
від власного народу попри всю риторику, що наче «живе і дихає»
лише в інтересах того народу.
Пригадав собі одне місце у спогадах Ісаака Мазепи, колишнього
голови уряду УНР, де обговорювалася потрібна мінімальна чисельність відданих чиновників для ефективного функціонування тодішнього українського уряду. Той мінімум західні експерти окреслювали цифрою у 30 000 порядних і патріотичних урядовців. При тодішньому населенні держави у 30 мільйонів. Для теперішньої України
це дає 45-50 тисяч належно сучасно вишколених урядовців. Прикро,
що майже 90 років по тому знову обговорюється проблема кадрового
забезпечення влади в Україні. Якщо за часів УНР вона сприймалася
як переважно кількісна проблема, то сьогодні переважно моральнісно-якісна проблема. Самої влади, яка не сповідує нормальної моральнісної системи, вперто тримаючись за совкову.
Якісь сякі-такі розмови на тему ротації та якісної зміни кадрового потенціалу влади потрапляли у ЗМІ ще в період президентських перегонів. Але важко було позбутися вже з самого початку
заміщення посад новою владною командою відчуття повного хаосу, безвідповідальності та легковажності. Я не про те, що колишні
персоналії у владі, колишні політики дуже агресивно критикували
нову владу за ту ротацію, звинувачуючи її в тому, що вона «вигнала
на вулицю» найдосвідченіші управлінські кадри, замінивши їх якимись випадковими особами, які не мали жодного управлінського
досвіду, а з владного олімпу лунали запевнення, що заміна начебто торкнулася лише «верхніх» 18 тисяч чиновників, і їх замінено
на європейськи освічених і молодих. Проте ця заміна не торкнулася аніскільки того дуже вузького кола «біляверхніх» персон, котрі
були причетні до функціонування самого механізму та технологій
«державного дерибану». На цьому тлі видаються лукавими мотиви
заміни тих старих 18 тисяч на таких «нових, які розуміють, що в
основі функціонування сучасного суспільства і держави має лежати Закон, Право, що у своїй діяльності на посаді нові чиновники
будуть керуватися лише виключно державним інтересом, не маючи
жодного власного бізнесу». Що це, нібито, виключно першокласні
менеджери з державного управління, на них і лежатиме обов’язок
вироблення реальних стратегій з умінням і здатністю їх реалізувати.
Такі розтлумачення влади про нових численних менеджерів держав-
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ного управління з доброю фаховою закордонною освітою спочатку
праглося сприймати з належною довірою, але згодом почали закрадатися сумніви щодо щирості тої інформації, коли почали затіватися
розмови про потребу скасувати згадану конституційну реформу. Не
про саме скасування реформи мова, а про дилетантські пропозиції
щодо того, як це зробити. Бо це могло означати, що таких менеджерів або нема насправді, або їх ніхто з нової владної верхівки не
збирається серйозно залучати у число своїх нових кадрів, забронювавши місця для зовсім випадкових щодо фаху людей, яких добиратимуть за ознакою земляцтва чи свояцтва. Саме тому, виявилося, і
залишилися насправді на своїх ключових постах усі «зубри державного дерибану», як фахівці тої справи, щоб «дерибаном» забезпечувати тепер уже і для свояків «належний добробут». А це означало,
що жоден цивілізований механізм залучення нових кадрів у владу
та їх ротації у ній нікого не обходить. Як і те, що намірів цивілізувати «дерибан держави» нова влада не збирається. Чи ж дивно, що
в результаті такого «селюцького ноу-хау» було провалено чи свідомо
заблоковано громадські зусилля, скеровані на законне уневажнення тої конституційної реформи? Коридорами влади успішно нині
сновигають та швендяють без діла, але з великою пихою, якщо не
зовсім примітивні, то, очевидно, випадкові, а тому шкідливі люди,
створюючи атмосферу повної некомпетентності, що так нас вражає
при знайомстві з новими чиновниками. Таке ж враження і від депутатського корпусу, хоч до Верховної Ради більшість людей прийшла
з успішного бізнесу, що є показником їх активності при загальному
українському лінивстві, інтелектуальному зокрема. Але як ці успішні бізнесмени будуть відстоювати національні інтереси країни, якщо
усі їхні капітали є практично результатом «прямого» чи «непрямого»
обкрадання тої країни? Як вони можуть дійти згоди щодо стратегії
розвитку держави та плану проведення необхідних реформ, якщо
вони здатні мислити лише у режимі простого розподілу ресурсів?
Сподіватися, що вони раптом займуться виробленням цивілізованого союзу – марно, хоч закликів до союзу і не бракує. Коли кожен вважає, що в тому союзі першою скрипкою має бути саме його
скрипка, тобто бізнес-інтерес, то тривкого консенсусу бути не може.
До реального конструктиву їх може змусити лише загроза втратити
права господарювання на цій своєрідній бізнес-території, що сьогодні називається Україною.
Мало симпатичним видається створення вночі дивного владного тріумвірату: Мороз-Янукович-Ющенко. Саме таке розташування
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персоналій цього тріумвірату сьогодні мені видається цілком природним. І сьогодні, саме сьогодні, центральна фігура тріумвірату є
найменш вразливою щодо звинувачень у непослідовності та нещирості. А дві бічні, наче обрамлення центральної фігури як ікони. Те,
що фігуранти обрамлення ґрунтовно вимазані свіжим очевидним
зрадництвом свого виборця, кардинально зменшує вагу колишніх
важких звинувачень у фальсифікації результатів президентських виборів центральним фігурантом тріумвірату – тодішнім і нинішнім
вже прем’єр-міністром. Та й чи так уже дуже відрізняється вагою
злочини центрального фігуранта тріумвірату від двох бічних: тепер
усі троє однаково плюють на вибір громадян. Ну, хіба що центральний «трохи переборщив із загальними результатами», але ж він діяв
у старому совковому стилі – просто самому голосувати «за того парня», що чомусь полінувався сам «своєчасно і донецьки патріотично»
віддати свій голос за «правильного лідера». Моє покоління добре
пам’ятає, як за радянської влади начальство заставляло голосувати
за «лінивих виборців» самих агітаторів. А коли якийсь агітатор відмовлявся, то за нього це робив керівник групи агітаторів. А якщо
щось недоробив керівник групи, то доробляв хтось із членів виборчої
комісії. І жодних порушень виборчого законодавства це не означало,
бо робилося в «правильних, народних інтересах». Так само і тут:
який злочин тодішнього прем’єра у тому, що він просто «дав добро»
на продовження використання цієї чудово відпрацьованої совкової
моделі отримання потрібних результатів «всенародного волевияву»?
Адже ніхто не звинувачує Кучмину команду за використання цієї
моделі отримання потрібних результатів виборів у перегонах між
Кравчуком і Кучмою у 1994 році, то нащо звинувачувати Януковича? Якщо досі совковий тоталітарний менталітет це вважає цілком
природним методом підтримання на належному, принаймні, всеукраїнському, рівні змагальних «результатів активності» свого значно
пасивнішого, ніж на заході, рідного, «лінивого», бо більш тоталітарного, електорату. І це легко зрозуміти, бо тоталітарну свідомість в тому регіоні справді ще дуже мало зачепило духом змін свідомості, хоч
формально – національний склад населення у Донбасі чи Харківщині такий же, як у Києві. Ця добре відпрацьована в умовах тоталітаризму модель досягання потрібних для влади результатів виборів
за допомогою використання голосів «лінивих» та «дуже затурканих»
колись працювала і в Києві, але сьогодні сприймається вже як вияв
дикунства, хоч окремі місцеві владні та білявладні фігуранти і не
проти теж нею покористуватися.
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Якщо про той тріумвірат, то чи справді його фігуранти надаватимуть один одному підтримку у спробах «залишитися на плаву»
якомога довше, чи вони перебуватимуть у режимі Аверченкового
«чортового колеса» – кожен сам за себе?
Якщо його фігурантів розмістити умовно по осі прихильності
схід-захід, то на роль найзахіднішого претендує Ющенко, на центрального – Мороз, а на східного – Янукович. Попри те, що всі вони,
так чи так, якось зачіпають тему вигоди з орієнтації чи співпраці із
Заходом, але, якщо не лукавити, то насправді навіть у менталітеті
Ющенка справді західного, моральнісно західного, як «кіт наплакав». Отже, усі вони ще переважно совки. І це серйозна проблема
для України, як формально європейської держави, громадяни якої
на президентських виборах 2004 року чітко заявили підтримку європейського вектора руху, підтримку європейській моделі моральних
цінностей. Тому цей нинішній владний триумвірат і викликає таку
відразу у суспільстві, попри всі пропагандистські запевнення влади,
що це єдина можливість для України. Можливість чого? Можливість
стати колись реальною Європою, можливість топтатися на місці, чи
можливість сповзати до Азіопи? Якщо Україною керуватимуть такі
«тріумвіри». Бо вони не лише не позбулися совкової звички зраджувати «кидком» свого партнера, вони вважають тавро зрадників
результатів вибору своїх громадян, зрадників принципів, задекларованих перед виборцями «Помаранчевої революції» ніби «німбом
святості» високого «реального політика». Адже сама та революція виникла з відчуття людської гідності у праві на вільний демократичний
вибір кожного громадянина України. І що, знову всіх ошукано! Відчуття жахливого лайна, в яке черговий раз опустили теперішні «нічні змовники» кожного «малого українця». Чи розуміють теперішні
«політичні зубри» суть і можливі наслідки скоєного? Пощо вони так
цинічно прагнуть переконати світ у слушності колишньої російськоімперської характеристики щодо українців як нації зрадників? Нащо
лукаво прикидаються, що не мають наміру закривати можливості повернення України в Європу своїм одночасним приєднанням до ЄЕП,
прагнучи своїми «нічними» практичними кроками забетонувати її
навічно в Азіопі? Пощо тримають всіх громадян за дурнів?
У пропагандистських виправдальних штампах щодо тріумвірату
іноді навіюється образ «діумвірату» – «двох Вікторів», – як могутніх «політичних зубрів»: один нібито уособлює Лівобережжя, а інший – Правобережжя України, і тепер два Віктори, об’єднавшись,
об’єднали і розколоту Україну. Але на означення як «зубра» реаль-
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но може, окрім Януковича, претендувати тільки Мороз. Бо другий
Віктор більше скидається не на «зубра», а на такого собі давно вже
самоідентифікованого «сина Кучми». У ЗМІ навіть з’явилося нове
його ототожнення з роллю «європейської прокладки» для донецького, переважно «бандитського», бізнесу.
У ЗМІ колись не бракувало тверджень, що вступ на президентську посаду Ющенка означав закінчення номенклатурної моделі
влади, проте це дуже легковажне твердження, бо вся нова владна
команда сповнена тими номенклатурниками з останніх категорій
кадрового запасу номенклатури. Тому і менталітетно – це все та
сама совкова, остогидла народові, влада, яка зроджена була брехнею
і у брехні лише може існувати. Якщо украв щось і усвідомлюєш, що
красти погано, то хоча б признайся і покайся, а не відбріхуйся. Цікаво, якими конкретними нелукавими кроками «в інтересах України», – як про це урочисто задекларовано новими обіцянками нових
і старих брехунів, – прославить себе той нічний тріумвірат, скільки
часу проіснує та у що трансформується він згодом? Найвірогідніше
знову якоюсь «нічною трансформацією»? А поки що маємо, – послуговуючись виразом Євгена Сверстюка на Круглому столі з обговорення Універсалу Національної Єдності, – «невиїздного спікера
парламенту», «невиїздного прем’єр-міністра» і «невиїздного президента». «Невиїздною» щодо руху назустріч демократичному світові
стала вся Україна, як держава. Звичайно, це певне емоційне перебільшення, цивілізований світ ніколи щільно не зачиняє ні перед
ким двері можливостей змінюватися на краще.
Але чому всупереч Майдану досі маємо все ту ж таки номенклатурну Україну, а зовсім не сучасну демократичну Державу? Це
запитання до нас з вами, тобто до самого громадянського суспільства: чому процеси моральнісного оновлення України зачепили лише
низи і зовсім не торкнулися верхів? Попри всі лукаві словесні запевнення тих верхів, що торкнувся Майдан так само і їх, хоч жодного
реального вияву того і під мікроскопом не помітиш.
Не чекаймо сонно-ліниво на якусь зміну поколінь, у надії,
що самі собою одійдуть нинішні нувориші, поступившись місцем
цивілізованим європейським моделям господарювання, а політичні
партії теж самі собою стануть нарешті світоглядно-ідеологічними, а
не загонами бійців, найнятих командирами? Бо ж само собою нічого
не буває. Не підкоряймося нашій лінивій приказці: «Не трать, куме
сили, спускайся на дно», і тим самим не підтверджуймо слушність,
виниклої ще сто років тому, відомої критичної сентенції, що «ми
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ще не дозріли» до справді незалежного відповідального існування у
мозаїці вільних демократичних народів. Бо при всіх наших мінусах
та збоченнях ми таки не «вічні діти природи».
Потрібно нам, як громадянському суспільству, звернути увагу
на появу дуже важливого, вочевидь, ключового у правовій державі,
«гравця на владному Олімпі» – Конституційний Суд, функціонування якого таки вдалося відновити попри неймовірний опір фігурантів
відомої «конституційної зради» 8 грудня 2004 року у нинішньому
політикумі. Тому тепер і згаданий «тріумвірат» змушений буде рахуватися і з його існуванням. Саме цей аспект нинішньої ситуації і
маємо серйозно осмислити.
Тепер у громадськості з’явилася чи відновилася надія на припинення навіть не совкової, а взагалі дикунської практики зловживання
правом, виявом чого і стало «пропихання» кучминською командою
згаданої «конституційної реформи» та наступні антиконституційні
дії на заблокування роботи Конституційного Суду. Тому і є надія на
повернення ситуації у державі та суспільстві у більш-менш нормальне
правове русло. Але сама наша надія у «лінивому форматі» нічого не
дасть, то ж – думаймо заради дії. Думаймо, як відновити та зміцнити
колишні зусилля громадянського суспільства, націлені на те, щоб залучити до широкого народного Походу за відновлення верховенства
права і активної позиції у цьому Поході суб’єктів конституційного
подання, бо без дотримання принципів верховенства права ми не
створимо сучасного дієвого громадянського суспільства і доля країни
далі залишатиметься у свавільних руках нашої аморальної совкової
номенклатури. Тому помайданне наше зародкове громадянське суспільство так, як ніколи, зацікавлене в активізації і координації зусиль всього суспільства на відновлення хоча б попередньої поваги до
Права, та дотримання елементарних правових процедур.
Програму таких першочергових дій громадськості я побачив у
щойно вміщеній на сайті Майдану статті Євгена Захарова: «Все будет завтра...» Бо це програма не лише досягнення першочергових
цілей, але й філософія розвитку та зміцнення громадянського суспільства як такого.

***
Отже, без суттєвого оновлення владних ешелонів навряд чи
можливі серйозні зміни у конче потрібному для громадянського суспільства звільненні з-під гніту минулого .
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Проте, це не означає, що суспільство повинно ліниво чекати результатів того повільного оновлення влади. Повільного, бо дефіцит
ефективних ідейних альтернатив у громадянському суспільстві, що
лише робить перші кроки свого становлення, величезний. Але вільне суспільство твориться лише вільними людьми. Особистостями.
Не забуваймо, що саме Розкута Особистість виграла головну війну
з тоталітаризмом. Виграла завдяки солідарній діяльності. Саме за
допомогою нової солідарної дії в нових умовах нове, більш молоде
покоління Особистостей і зможе впоратися із завданням її завершення, не залишивши «колишнім» можливості реваншу. А щодо
новоствореного Інституту національної пам’яті, то обов’язок вільної
особистості, обов’язок всього суспільства піклуватися збереженням
за ним характеру справді чисто моральнісного громадського люстерка, стежачи за тим, щоб не допускати на нього жодних політичних
замовлень та впливів. Тільки тоді він і виконуватиме роль загально
визнаного морального санітара, який крок за кроком допомагатиме нашому суспільству повернутися до існування в режимі Першої
Етичної Системи. Бо головна функція Інституту не карати, а добиватися та привчати до правди. У першу чергу нині активних і потенційних завтра чиновників та громадських діячів. Але не в останню
чергу і всього суспільства, допомагаючи йому зберігатися в режимі
демократичного, сучасного, відкритого.
Хочу подати своєрідний приклад, хоч і належу не до активу, а до
епілогу покоління, яке відходить.
Це було влітку 1974 року. До мене у карцер чи ПКТ приходить
загоновий і повідомляє, що мій батько написав до Президії Верховної Ради прохання про моє помилування, а тому адміністрація колонії має тепер подати до Президії об’єктивну довідку про мою поведінку, а вона далеко не зразкова. То що я з цього приводу думаю?
Я відповів, що нікого не просив про своє помилування і вражений
тою заявою батька, тому за першої нагоди у праві на лист я напишу
йому про це. З іншого боку, сподіваюся, що адміністрація не буде у
своїй довідці мою погану поведінку перетворювати на добру.
Дальші події трохи притупили враження від тої інформації загонового, хоч до батька я таки написав дуже гострого листа про недопустимість чинити якісь кроки, що можуть заподіяти мені великої
моральної шкоди. Наслідком мого різкого листа було припинення
надходження у зону листів від батька. Я подумав, що він образився і демонструє характер. Але нічого певного не знав. Згодом, уже
на засланні, коли права на листування не обмежені і мені вдало-
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ся відновити листування, був вражений листом батька у відповідь,
де він описує свої марні спроби упродовж усього часу продовжити
листування зі мною, але марно. І йому залишалася лише можливість
вмиватися сльозами, слухаючи повідомлення про мене із західних
радіовисилань. Це було дуже боляче читати. Я так і не дочекався
побачити його живого і розпитати про все те, що збирав усе життя,
кожен раз чекаючи слушнішої нагоди. Але це було пізніше.
Повернусь до розповіді про зону літа 1975 року. Наближалася половина терміну ув’язнення, і я став помічати якісь новації в
поведінці адміністрації щодо мене. З’ясувалося, що КГБ вирішило
мене випробувати «на вошивість», використавши спокусу права на
звільнення при відбутті половини терміну ув’язнення.
Якось до свого кабінету на території колонії і викликає мене
на розмову тоді добре відомий Афанасов, начальник відділу КГБ
по політзонах Пермської області. Вирішив не доручати цієї розмови
своєму заступникові Утиро, який відав українцями, мабуть, вважаючи, що краще впорається із завданням Центру. Знав, що Утиро
недавно перед цим цинічно погрожував, що розлучить мене з дружи
ною, якщо я не зміню своєї позиції.
Заходжу до кабінету, Афанасов дуже чемно пропонує сісти, і,
після стандарних фраз про здоров’я, наче по-дружньому «розшаркуючись», несподівано пропонує мені обрати посаду, з директорською
включно, в будь-якому науково-дослідному чи проектному інституті, який мені тільки до вподоби. У мене на обличчі здивування.
Питаю: з якого дива? Каже, що половина мого терміну ув’язнення
закінчується скоро, то пора подумати і про своє нормальне майбутнє.
Самозрозуміло, що за надане мені право вибору посади я повинен
буду піти в чомусь назустріч КГБ. «Що, стукати на інших?», – з півоберта питаю я. «Ну, зачем так грубо? Просто гуманно и своевременно предупреждать случаи, когда видите, что человек, который рядом
с вами, может оступиться и испортить себе, своим родным и окружающим жизнь. Конечно, будете полагаться на нашу искреннюю
помощь в этом предупреждении человеческого падения». Я порадив
йому шукати іншого кандидата на таку «співпрацю в предупреждении падения». Своїм різким тоном я просто унеможливив ведення
розмови далі і йду з кабінету. Він встиг сказати мені навздогін, що
пожалкую за свою нерозумну відмову від такої нормальної гуманної
пропозиції.
Буквально через кілька днів викликають мене на засідання так
званої Спостережної ради (був такий суто «потьомкінський» ра-
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дянський громадський орган, що мав наглядати за дотриманням законності в місцях позбавлення волі) і питають, чому я так вперто не
хочу ставати на шлях виправлення. «Кто не был в Допре, тот – не
гражданин!» – відповідаю. Сподіваюся, що тепер уже не буде сумніву, що я громадянин. То про що ще мова? Про яку додаткову перевірку на громадянську відповідність йдеться членам Спостережної
ради?
Щось нишком між собою говорять ці «громадські спостережники законності», і, не оголосивши мені своєї думки, кажуть, що розмову закінчено і пропонують вийти. Ще через кілька днів стає сповна зрозуміло, про що саме кагебешному начальству йдеться. В зоні
відбувається спеціальне засідання районного суду і мене засуджують
на три роки тюремного ув’язнення у Володимирській тюрмі, що автоматично означало від одного до двох перших місяців ув’язнення
понижений до карцерного рівня режим харчування. Я отримав аж
чотиримісячне знижене карцерне харчове забезпечення – хліб та
іржава кілька, якої я не міг їсти. Таке безпрецедентне покарання
дуже здивувало тюремне начальство, зокрема, навіть дуже багатьма
зеками здемонізованого і загальновідомого оперуповноваженого там
гебіста Обрубова. Формально, все відбувалося наче лише згідно з
тим, майже мовчазним, і, звичайно ж, цілком «незалежним» рішенням все тої ж Спостережної громадської ради. І за те, що я не став
на шлях виправлення. Так було написано у вироку того зонного суду. Обрубов навіть затіяв спеціальну розмову з метою випитати, а
за що конкретно мені визначили такі ексклюзивні умови тюремного ув’язнення. Я відповів все тою ж фразою: «Кто не был в Допре,
тот – не гражданин!» Це шокувало навіть його.
Але не шокувало Спостережну громадську раду, не шокувало
начальника відділу КГБ Афанасова. Пару днів тому, як «справжній
добряк», пропонував будь-яку посаду у науково-дослідному інститтуті, а тут додаткове ув’язнення, та ще з особливим пониженням і так
низького тюремного режиму харчування. Хоч у мені самому особливих змін не було за той час. І жодних злочинних дій я ще не встиг
зробити. Дивна логіка і дивна мораль у КГБ! Хоч, чому дивна?
Адже всі ці звички показувати іншому «кузькіну мать» походять
з нашого дикого язичництва. А хіба здирання начальником конвою
з мене натільного хрестика в Іркутській тюрмі, – коли юридично я
вже був таким, що відбув термін ув’язнення, – та демонстративне,
аж до театралізованості, перед всіма роздягненими догола зеками
етапу на Бодайбо вкидання того хрестика до параші, не з тої ж ди-
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кунської «опери»? Не виключено, що сьогодні цей прапорщик, або
якийсь інший з такими ж агресивними виявами атеїзму, чи й сам
начальник відділу КГБ, у якомусь екзальтованому штучно натовпі
новоправославнозаклопотаних колишніх атеїстів, у намаганні відмолити свої гріхи, посилає на голови неподатливих громадян прокляття та вправно «побожно» закочує під лоба очі, творячи образ
«справжнього православного». З цього чи подібного приводу зазвичай відповідають стандартно: мовляв, вони не відали і не відають,
що коять. Може, й справді не відають. Якщо далі сповідують не ціннісноорієнтовану модель поведінки, а цілеорієнтовану, язичницьку,
чи й відверто бандитську, бо вони тотожні.
Цілком в такому ж дусі моральної сліпоти та глухоти діяли і
численні представники лівацької західноєвропейської інтелігенції.
І річ не в їхньому демократичному праві апелювати до громадської
думки про потребу надавати більшовикам все новий і новий шанс
на реалізацію їхніх «всесвітньоісторичних» програм, а у відповідальності, ні, – безвідповідальності, за такі вимоги надання тих шансів.
Бо не вони, симпатики більшовизму, – хоч і такі, траплялося, потрапляли у жорна і ставали жертвами реалізації тих шансів, – а якісь
абстрактні, зовсім чужі і байдужі їм люди. Наче якісь іншопланетяни. Але за презумпцією розумності навіть іншопланетян не можна
перемелювати на органічне добриво. Фігурувала якась абстрактна,
бездушна біомаса, потенційно нестравна шлунком нової системи. І в
ім’я так само абстрактного для них людства мали бути реалізовані ті
насправді людиноненависницькі шанси, хоч усе і прикривала зовні
цілком благородна мета – побудова щасливого майбуття для всього
людства.
Важко уявити, що справді упродовж тих багатьох десятиріч у
наших рідних «розпорядників шансів», чи їхніх європейських лівацьких симпатиків та захисників такого права на ті шанси, не було
розуміння того, що обидва лукавлять щодо захисту «права на шанс».
Бо йшлося про шанси нелюдськості глумитися над людськістю.
Шанси на право продовження злочинів проти тисяч і тисяч людей.
Якщо останнім часом це не були розстріли та голодомори мільйонів,
то були фізичні і моральні тортури проти конкретної реальної людини, ламання та руйнування людського в тій конкретній людині.
Ламання та руйнування її ідентичності.

(Л.П.: Вступаюся за ліваків. Не лише вони. Французька поліція знала,
хто є Шварцбарт. Це не завадило шоу суда… фактично над Петлю258
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рою й УНР. В наш час, в Европі, саме ліваки (окрім Брандта і йому
подібних) підтримували нас, вони переважали і в Амністії. І деінде.
Частина ж ліваків продовжувала сліпоту Сталінсько-Хрущовського
часу. А праваки? Майже завжди – Мюнхен. Після 80-го я перестав ділити на ліво-право й виступав напр. перед правим блоком Фран. парламенту. Картав за Мюнхен. Казав їм в обличчя образливі для Франції
слова. Говорив їм, що продаючи хліб, вони зберігають рабство колгоспів, і допомогають озброювати Сов. Армію… Нарешті двоє піднялися,
погодилися зі мною, що це і є пацифізм. З-заді себе чую тихеньке сичання: «єврей»… А потім один торгівельний фахівець чесно поясниа (з
симпатією до наших Гельс. груп): «Ви не маєте рацію, що нам вигідно,
щоб ми сприяли розпуску колгоспів… Тоді Росія стане знову головним
поставачем хліба. Ваша Україна…» Приблизно так само чесно казав
мені лівий сенатор в Америці: «Ні, розпад Союзу зробить Росію економічно сильною державою. Тут це нікому не потрібно». Рокфелер був
запеклим ворогом дисидентів. Як тільки Горбачов почав перебудову,
Рокфелер став підтримувати наші атаки проти Горбачова. Довелося
скорегувати ці атаки… Я міг би навести ще багато прикладів того,
що саме праваки підтримували Брежнєвський режим. Реган був майже
виключенням, і не без нашого впливу… Наш Шірак після перших моїх
виступів напався на мене, що я не маю морального права критикувати свою «Родіну». Вся ліва Франція (окрім комун.) кепкувала над ним.
Потім він фактично підтримав першу війну в Чечні… Жіскар при
Горбі був проти незалежності. Мітеран – трохи кращий… Навіть
Ватикан (не Папа) першого періоду Горбі був Мюнхенським.)
На цьому можна б закінчити історію з вимушеним «контактом»,
але є тут ще одна, наче і другорядна деталь, про яку для повноти
картини треба згадати. Маю на увазі той факт, що через кілька місяців після тої історії з батьковим проханням про моє помилування,
десь за півроку до того Афаносового виклику мене «на контакт із
спокушанням високою посадою», в період дуже гострого протистояння з адміністрацією табору та масових голодівок протесту, з підлеглого йому відомства, від цензора – мені вручають несподіваного,
розлогого листа від Зиновії Франко, що можна витлумачити як м’яке
схиляння мене до думки про необхідність переглянути свої позиції,
щоб дістати можливість піти достроково на свободу. Схиляння не
самою Зиновією Франко, а за її допомогою, за нав’язаною їй підказкою із згаданого вище відомства. Таким вимальовувався цілком
логічний зв’язок подій.
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Щоб не було звинувачень у натяжках і не було побудови різних здогадок, подаю увесь лист без найменших спотворень та скорочень.
Поштовий штемпель Києва засвідчив на конверті дату 21 жовтня, а штемпель пошти у Всесвятській – 6 листопада 1974. Вручили
мені теж у листопаді, під час тодішньої голодівки.

«20.х.74. Дорогий Зеню!
Замість букету живих квітів, якими я готувалась зустріти Вас у себе
дома ще два роки тому, прийміть хоча б цей мій запізнілий не з моєї
вини осінній лист. Осінній не тільки тому, що пишеться в пору похмурого неба і опадання зів’ялого листя, а й тому, що супроводжується
він негамованою тугою і неперегорьованим смутком. Відразу признаюсь: тугою за друзями, з якими мене розлучила ота, чи то розбещена,
чи то надмірно рафінована доля, а смуток від того, що з роками розлуки з Києвом у них відходять у небуття їх нездійснені творчі наміри,
вмирають ненародженими їх духовні діти. Кожен день розлуки – це
день ніколи і ніким некомпенсованої втрати, це той тичининський
хмиз до вогню «проклятому псалому залізу». Звичайно і туга і смуток
не єдині почуття, з якими я хотіла б поділитись з Вами як людиною,
марнування здібностей, знань і енергії якої викликає у мене гострий
біль і гіркоту, і не єдині, які я хотіла б навіяти Вам. Є ще й інші почуття, які прагнула б розділити з Вами, а навіть нав’язати, якщо
такі невластиві Вам тепер, а саме: сподівання на краще і віра в самого себе. При тому не абстрактні сподівання на те, що кимось буде
звелено «fiat lux» і не абстрактна віра в торжество неіснуючих абсолютних істин, а звідси і блаженного миротворства. Такі сподівання
і таку віру можна залишити убогим духом клікушам і вузьколобим
клеркам. А для Вас (як і для мене) віра повинна базуватись не на фаталістичному передзнаменуванні, а на тверезому мисленні. Тому віра
в себе має бути насамперед вірою в необхідність знаходження самому
виходу з тупика і шляху далі, вірою в те, що вибраний шлях приведе
туди, де здатність вияву своїх духовних сил має найбільший простір
і нарешті вірою в доцільність, доконечність і неминучість крокування таким шляхом. Тільки не подумайте, що цим я проповідую макіявелізм. Від нього я далека.
Мені до болю хочеться, щоб Ви самі в порозумінні з власною совістю з
альтернативних можливостей вибрали таку, яка привела б Вас туди, де коефіцієнт Вашої корисної дії (як спеціаліста, людини широких
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зацікавлень і громадянина) був би найвищим. Самі розумієте, що в
теперішньому Вашому становищі, яке не має перспектив та зміни в
найближчому майбутньому, той коефіцієнт дуже низький.
Не думаю, що певна, незначна переоцінка цінностей зв’язана з переступанням через самого себе. Це скоріше скинення непотрібного вантажу і вивільнення совісті для заповнення її новим набагато ціннішим і достойнішим вантажем, що його даватиме повсякчас наше,
необмежене «парафіально»-регіональними рамками, сьогодення.
Неймовірно хочеться найближчим часом бачити Вас у Києві. Щоб, як
у пісні: «И поздней осенью порою приходит день, приходит час, когда
повеет вдруг весною и что-то встрепенется в нас». Ви ж пообіцяли
побувати у мене на новосіллі! А це можливо. Все залежить від Вас!
Замість відповіді (якої можливо і не буде) бажалось би тиснути Вам
руку в себе дома.
З сердечним привітом
Зеня Франко».
Відповіді моєї справді не було. Самозрозумілим є й те, що мені
не пощастило бути на тому новосіллі.
Цей лист у першу чергу показав я Світличному. Ні моїх, ні Світличного коментарів не буде сьогодні, як і тоді. Читали усі, хто хотів,
але не було таких тоді багато. Сьогодні, можливо, буде більше.
Якихось людських образ я на Зіновію Франко не мав ніколи і
не маю. І не звик я нікому ні завидувати, ні дорікати. Бо кожен робить, що може і як може. А той її лист я таки зберіг, для історії. Для
повноти правди.

(Л.П.: Потрясений цинічним листом Зіновії. Я її мало знав, вона мені
здавалася гістеричкою. А я гістеричних націоналістів не витримував.
Цю філософію добре знаю. Чув про щось подібне щодо слів деяких зламаних тоді (О. Мешко розповідала Тані). І Іван, і Стус на неї гарно відповіли в своїх поезіях. Чи Ви дозволите використати цей лист, цитати в статтях про них? Як чудово доля продемонструвала перемогу
морального максималізму над поміркованим підрахунком.
В Москві після 80 р. ця філософія дійшла до повного маразму. Один
з «розколотих» обходив дружин політв’язнів і картав тих, хто не
капітулює: «Ви погані християни. У Вас гординя супроти нас, Ви –
261

Рефлексії ідентичності
«чисті»…» Своєрідне Євангеліє від Юди... І це почалося ще з каяття
В. Красіна (Якір мучився…)
В статті про Світличного я пробую дати трикутник СвітличнийСтус-Мороз. Світличний і Стус – полюси, які мають спільну основу.
(Світличний-Стус) і Мороз – несумісні полюси, тобто не полюси, а
протилежності, особистість і яскравий індивід. Мене завжди цікавило переродження Мороза. Та чи було воно? Чи не був він з самого початку таким? Рая в спогадах про Івана натякає на якісь паскудства після
першої його відсидки. Я лише здогадуюсь. Колись мені попався самвидав зі звинуваченням Дзюби й Світличного в тому, що вони присвоїли
гроші, зібрані Морозові. Я не сумнівався, що це гбшний самвидав. Після
щоденників Кузнєцова та авантюр Валі в діаспорі, сумніваюсь.
На цьому все. Книга потрібна.
Ваш Леонід.)
***
Не хочу враження, що цей екскурс у минуле означає закінчення
рефлексій. Рефлексії тривають постійно, як дихання. Як дихання,
але не завжди усвідомлено. Бажано, щоб ми навчилися це робити
усвідомлено. І безперервно, як дихання. Мені прагнеться, щоб дуже
слушне зауваження Едісона про те, що більшість людей готові безмірно важко працювати, лише б позбутися потреби трошки подумати, ставало все менш самоочевидним.
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покажчик імен

А
Авдієва Ірина 196
Аверинцев Сергій 83
Авраам 14, 155, 157, 163
Азаров 239-240
Айрікян Паруйр 229
Алексей (цар) 112
Алєксєєва Людмила 175, 229
Алєксій II 147
Алтунян Генріх 51
Амудсен 134
Андронік II 133
Андрієвська Валерія, фото 21
Андропов Юрій 83, 102, 188
Антоненко-Давидович Борис 72
Антонів Олена, фото 12, 20
Антонич 118
Антонюк Микола 52
Апанович Олена 224
Аполінер Гийом 10
Афанасов 111, 256-257
Ахундов 5
Б
Бадзьо Юрій, фото 22
Бакунін 81
Басараб Дмитро, фото 24
Бєлий А. 45
Білодід Іван 201, 213

263

Білозір Ігор 128
Біняш(евський) 15
Богуш Дмитро 132
Бондар Микола, фото 15
Ботвин 109
Брайчевський Михайло 224
Брандт Віллі 259
Брежнєв Леонід 81, 179, 259
Бремек Христина, фото 25
Брехт 200
Буковський Володимир 175, 222, 229
Бульба Тарас 134
Бухарін Микола 81
В
Великанова Тетяна 174-176, 178-180
Великанова Ася 175
Винниченко Володимир 107
Вознесенський 229
Г
Гайдук Роман, фото 25
Галан Ярослав 126-127
Галицький Данило 20, 130
Гембарович 155
Гітлер Адольф 159
Гінзбург Арина, фото 20
Глибін Владимир 174
Глузман Семен 66, 99
Гоголь Микола 45
Горбаль Микола, фото 32
Горячов 173
де Голь Шарль 63
Гузар Л., фото 30
Гуменна Докія 12, 15
Гурний Роман, фото 11
¥
Ґонґадзе Георгій 239
Гончар Олесь 78
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Горбаневська Наталія 175
Горбачов Михайло 175, 259
Горинь Михайло 229
Григоренко Петро 141, 175, 229
Григоренко Андрій 175
Грушевський Михайло 61, 72, 81, 106, 154
Д
Давидов Єгор, фото 19
Дзира Ярослав 224
Дзюба Іван 47, 71-78, 88, 133, 161, 196, 223, 262
Е
Едісон 262
Є
Євтушенко 240
Єхануров Юрій 241
Ж
Жіскар Валерій 259
З
Забашта Л. 196
Забужко Оксана 21
Зарицька Катерина, фото 23
Захаров Євген 254
Зємбінський 136-138
І
Івашко Володимир 207
Іларіон 152
Іллєнко 12
Іван Павло ІІ 46
К
Калинець Ігор 118, фото 13
Калита Іван 132
Калнишевський Петро 152
Караванський Святослав 92
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Кирил II 132
Кириченко Світлана, фото 22
Кисельов Леонід 15
Кііренд Маті, фото 22
Кіров Сергій 127, 194
Ковалевський 159
Коляска Іван 56-57
Кольчик М.М. 69, 71, 76-77, 99
Компан Олена 25, 224
Коновалець Роман, фото 6
Корогодський Роман 95
Коротич 229
Косинка Григорій 134
Костельник Гавриїл 126-127
Костомаров Микола 69, 81-82
Коцур 68, 95
Коцюбинська Михайлина 10
Кравчук Леонід 207, 251
Красівський Зиновій, фото 24
Красін В. 196, 262
Кривобок 196
Крип’якевич Іван 19
Кропоткін Петро 81
Кузнєцов 262
Кук Василь 99
Куліш 81, 134
Курбас Лесь 134
Кутинський Михайло 79
Кучма Леонід 64, 226, 239, 242, 251, 253
Л
Латяк Дюро 68
Лащук К. 67-68
Леві-Строс Клод 23
Ленін 70, 81, 83, 182, 185, 196, 212, 226
Лефевр 9, 118
Лисенко 47, 66
Лібман 123
Літвінов 175
Лук’яненко Левко 84, 118
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М
Мазепа Іван 156
Мазепа Ісаак 249
Мазлах 75, 106
Максимов 229
Малинкович Володимир 175, 196, 229
Малишко 10
Манн Томас 119
Манько В. 15
Маринович Мирослав 3, фото 31
Марченко Валерій 6, 180-181, фото 27
Матейко 105
Мельниченко Микола 228
Мешко Оксана 261
Мєшковський 136, 138
Мілошевич Слободан 212
Мітеран Франсуа 259
Могила Петро 152
Мозалевський Б. 80
Мойсей 157
Мороз Валентин 99, 241-242, 250, 252-253, 262
Мороз Рая 99
Мороз 229, 239-241, 243, 262
Морозов Павлик 133-134, 226
Морозов 262
«тьотя Мотя» 39
Мстислав 158
Мурашко Павло 68
Мушинка Микола 56-57, 68
Н
Наполеон Бонопарт 10, 63
Невський Олександр 132
Некрасов Віктор 72
Нікітіни 210
Ніфонт 133
О
Обрубов 257
Огієнко Іван 66, 121, 152, 158
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Олійник Борис 171
Орлов Юрій 110, 180-181
Остапчук В.Я. 52
Островський Левко, фото 2
П
Павлище 67
Павленков Владлен, фото 19
Павло II Іван 46
Пархоменко 91, 92, 97, 100, 102, 180
Петлюра Симон 106
Петро 131, 132, 133, 215
Підгородецький Василь, фото 26
Підгорний Микола 56
Пілсудський Юзеф 113
Піменов 112
Плеханов Георгій 81
Плющ Леонід 3, 7, 16, 48, 95, 228, 242
Пол Пот 26
Порошенко Петро 239
Потеревич 50
Путін Володимир 159, 161, 165, 175-176, 200-201, 236
Р
Рабинович 74, 148
Рафальський В. 139
Реган 259
Рокфелер 259
Романюк 237, фото 23
Рубан 78
С
Садунайте Нійоле, фото 27
Сартр Жан-Поль 4
Сахаров Андрій 175
Свадост 186
Сверстюк Євген 108, 253, фото 21
Світлична Надія 229, фото 32
Світличний Іван 10, 77-78, 88, 90, 107, 173, 175-176, 199, 261-262
Сепір-Уорф 99
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Симоненко Василь 47, 197
Сігов Костянтин 63, фото 31
Сірко Іван 10
Скляр 103-105
Скобцова Марія 157
Скорик Л. 222
Скрипник 128, 194, 206
Скуратівський Вадим 3
Слободянюк 181
Солженіцин 31, 133, 188, 194
Соловій 136
Сподаренко Іван 223
Сталін Іосіф 25, 26, 37, 70, 121, 123, 184, 225
Стецько 129
Стешенко Ірина 196
Строката-Караванська Ніна 51
Стус Василь 88, 95, 96, 119, 261, 262, фото 14
Судейкіна Ольга 99
Сурожський, митрополіт 159
Сусленський Яків, фото 30
Т
Тельнюк Станіслав 203, 207
Тимошенко (маршал) 184
Тичина Павло 48, 203
Трофимова Елена 174
Троцький Лев 184
Ф
Фальківський Дмитро 51
Федорчук 91
Федосенко 91
Федотов 152
Філарет, патріарх 158
Фінберг Л., фото 31
Франко 14, 69, 79
Франко 10, 94, 100, 203, 261
Франко Зеня 94, 259, 261
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Х
Хвильовий Микола 21, 23
Хмельницький Богдан 112, 154
Холодний Микола 47
Хоткевич Галя 10
Хрущов Микита 10, 81, 126, 182, 225
Ч
Чалідзе Валерій 175
Чорновіл В’ячеслав 61, 81, фото 26
Чуніхін 66
Ш
Шариков, капітан 111, 112
Шахрай 75, 106
Шварцбарт 258
Шевельов 42, 92, 99, 203
Шевченко 64, 69, 88, 108, 119, 156, 196, 214
Шевченко Федір Павлович 119, 224
Шелест Петро 71, 94, 207
Шелест Юлій 94
Шептицький 99, 126
Шилов 16
Шмеман, протоієрей 133, 149
Шраг Микола 106
Шраг Ілля 106
Шрамченко 66
Шрейдер Юлій 8
Шумук Данило 79, 237
Щ
Щербицький Володимир 206
Ю
Ющенко Віктор 223, 237, 240, 242-243, 250, 252-253
Я
Якір 262
Янукович Віктор 58, 240-243, 250, 252
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