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Троянці
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Щира подяка Тетяні Дзюбі, Ользі Рєзнік, Григорієві Бажану, Ользі Герасим’юк, Юлієві Коцюбинському, Анатолієві
Погрібному, Богданові Бойчуку, Василеві Слапчуку, Іванові
Дзюбі, Ліні Костенко, Павлові Загребельному, Юрієві Мушкетику, Володимирові Дрозду, Євгенові Гуцалу, Борисові Олійнику,
Миколі Жулинському, Ігореві Павлюку, Вікторові Кордуну,
Михайлові Слабошпицькому, Степанові Колеснику, Миколі
Сому та його дружині Ніні, Миколі Холодному, Леонідові Кореневичу, Василеві Плющу, Володимирові Боденчуку, Георгієві
Ґонґадзе, Олександрові Кривенку, Володимирові Різуну, Наталії
Сидоренко, Костеві Москальцю, Романові Скибі, Євгенові
Барану, Петрові Сороці, Сергієві Павленку, Валерієві Інютіну,
Іллі Хоменку, Володимирові Фоменку, Валентинові Буряченку,
Аллі Мазур і всім, хто чогось навчив мене в літературі та
журналістиці.
Окрема подяка моїм прекрасним батькам – Серафимі
Захарівні і Вікторові Гавриловичу Дзюбам, сестричці
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вони зробили для мене в цьому житті.
Сергій Дзюба
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Замість передмови
***
Мій друг Адам іде в універсам,
Пляшчину візьме – і собі, і другу…
І знов згадає, як, о пів на другу,
Він, покохавши, втратив небеса.
Де справді не боліла голова,
Не швендяли примари і поети,
Де він не міг по-людському померти
І не ковтав від розпачу слова.
… Зітхне, закурить „Приму” на десерт,
І так йому болітимуть ті втрати…
А все-таки люблю її, трикляту!
І хтось всміхнеться – ніби чує все.
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Розділ I
Готель на розі паралелей (проза)
ЧЕРВОНИЙ І БЛАКИТНИЙ

Вночі треба спати. Вночі не сплять маніяки, сумирні громадяни, для яких Бог вигадав третю зміну, та вартові на гауптвахті.
Я намагаюсь розклеїти повіки і енергійно швендяти тудисюди жахливо вузьким коридором кольору кислого молока. Він
(коридор) розтягується й розтягується, мов час на гауптвахті
– процес не йде. Нарешті я зупиняюсь і стомлено підпираю стіну, раз-по-раз ковзаючи головою у четвертий вимір. Моя думка
спочатку нагадує бліду лампочку – єдину у нашому коридорі,
потім – маленький кишеньковий ліхтарик, що гасне і вмикається, ліниво чи непевно занурюючись у знайомі володіння безкінечно хмільного простору.
Мій друг, кентавр Кеша, вигаданий минулого вівторка, сентиментально зізнається у коханні молодюсінькій рожевій зірці
на заздрість старій, облізлій Альфі Центавра. Кеша посміхається, мажорно перебирає копитами і, аби підбадьорити мене,
розповідає чергову історію: про те, як біляве кошеня Вареник
та чорний кіт Ромка з другого поста знайшли під вишкою у дворі гауптвахти запилену гадюку. Вона була дуже злою, увесь час
зухвало показувала язика і намагалась звестися навшпиньки,
мов балерина. Ромка доторкнувся до неї кігтиком і одразу ж
ображено занявчав – гостя продемонструвала танець живота
й вкусила бідолашного кавалера за лапу. Ромка позадкував
до клумби з ромашками – зализувати рану. Вареник теж ніби
подибуляв геть, кумедно розмахуючи хвостом, мов білим прапорцем. Гадюка заспокоїлася й гордо поповзла до місця під
сонцем. Нараз щось промайнуло в повітрі і сіра пані востан-
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нє побачила наш світ. Вона не встигла оговтатись, як Вареник
проковтнув її маленьку агресивну пичку. Звичайно, змія хотіла
продовжити земне існування, тож звивалася навколо відважного ворога невгамовною стрічкою, доки Ромка не вхопив її з
іншого боку – за хвіст. Так вони й стояли один навпроти одного
(Ромка і Вареник) – немов спортсмени, які перетягують канат. І
жертва змирилася зі своєю участю. Тоді коти ще сильніше почали тягнути її – у протилежних напрямках. Ромка мурчав Варенику, щоб той випустив уже нерухому гадюку, адже ласувати
переможеною злючкою подібним способом незручно. Проте,
очевидно, у білявого шибеника були інші плани. Він несподівано різко сіпнув змію у свій бік і за лічені секунди зник із нею в
невеличкому отворі кам’яного муру. Дарма Ромка погрожував,
що як слід відлупцює злодія при першій же зустрічі. Наступного дня вони знову зустрілися, мов компаньйони, – просто на
гауптвахті було лише два представники котячої цивілізації...
Кеша переводить подих і збирається переказувати іншу історію. Цю ж (про чорне та біле) мені розповідали вчора – у караулці. Я не повірив. Але з вуст Кеші (з новими подробицями)
притча про Вареника й Ромку видається цілком правдоподібною…
– Вартовий!
Я не рухаюся. Кеша невдоволено хитає головою. Кому це
не спиться? Тут, на „губі”, найбільше слід боятися Чугая – „лівої руки” начальника гарнізону (бос жартує, що правицю він
взагалі не довіряє нікому…). Цей шпик має погану звичку підкрадатися до вартових, неначе привид. У нього – якась маніакальна необхідність поповнювати кількість арештованих за
рахунок вояків караулу. Вусатій бестії (всього лише майору!)
начхати, що вартові – теж люди, а не особливий різновид земної фауни – прапорщики. До того ж, над усе Чугай не любить
нас – „вчених телепнів”, студентів, яких позабирали після пер-
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шого курсу відбувати священний обов’язок – у війську. Йому хочеться бути гурманом і якомога частіше повторювати заповіт‑
не: „Попався, Гегель? Шо, Устав – до жопи?!”… І якщо досвідчений вартовий ще може вчасно залишити четвертий вимір,
розгледівши одіозну постать грози караулів, то вояк, який розмовляє з людьми в камерах, обов’язково спіймається на гарячому. І матиме п’ять діб арешту! Або тиждень – залежно від
настрою невмолимого майора. Статут забороняє цвенькати на
посту, писати вірші та мріяти про кохання...
– Вартовий!
Голос – приязний. Але я не збираюсь прощатися з Кешею
через якогось бовдура.
– Вартовий!!!
– Тихше... Ну, чого тобі? – підходжу роздратовано до камери-одиначки („Бувай, кентаврику! Тільки б зараз сюди не занесло Чугая!”).
– Я – Стас...
– Дуже приємно, а я – папа Римський! Кажи швидше, що
трапилося?
– Нічого, просто вирішив з тобою познайомитись… Ти –
Серж?
– Звідки знаєш? – от нахаба!
– Попередній вартовий сказав…
– Тріпло!
– Хтось із твоїх пращурів був поляком?
– Не знаю.
– У тебе польське прізвище – Квітницький...
– Я ж сказав – не знаю!
– Хочеш, я тебе намалюю?
– Що-о?!
– Маєш клаптик паперу? – він мовить це так, ніби ми – давні
друзі.
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– Але я не можу ввімкнути тобі світло – це надто ризиковано!
– Нічого, я уявлю тебе. І подарую на згадку. Ну, то як?
Мов під гіпнозом, просовую йому олівець і листок з учнівського зошита:
– Ти – художник?
– Просто я можу бачити справжній колір неба.
– Небо – як море. Воно змінюється. У нього немає кольору.
– Я думав, ти скажеш, що воно – блакитне...
– Чому б ні? Інколи...
– Це бачить твій мозок. Він коригує кольори. Ти вийди вранці з караулки і зігнись, мов складальний ножик, – так, щоб голова опинилася між ногами. Отоді, крізь ноги, і подивись на небо.
Воно буде фіолетовим! Так робив один вчений – Гельмгольц.
– Отже ти – художник...
– Можливо, в якомусь житті я був художником. А тепер...
Пам’ятаєш у сатирика: „Інженером будеш?” — „Інженером!” —
„Мало у нас цього добра...” — „Ще буде!”.
– Стасе, то ти теж студент?!
– Так. І, схоже, вічний.
Я роздивляюсь його картину: кентавр Кеша мчить з кирпатим, сутулим чоловічком кудись повз Альфу Центавра...
***
Вранці я дізнаюсь про все, що трапилося кілька днів тому.
Стаса і ще одного солдата – Валю – привезли з сусідньої „губи”.
У наших босів – давня традиція: обмінюватися найвпертішими
екземплярами, які не піддаються дресируванню. У Стаса та
його приятеля були червоні погони. Там, у містечку І..., їм співчувала вся гауптвахта. Але на „губі” в Ч... своїми вважалися
„синьопогонники”. „Червоних” тут люто ненавиділи – вони безжально мучили наших вояків на гауптвахті в І... Тому одразу

8

Готель на розі паралелей
пів караулу подалося бити новеньких. Стас не схотів принижуватись і ставати „ластівкою” – це коли прив’язують за руки до
перекладини так, щоб ноги не торкалися землі, й примушують
до знемоги гойдатися в спеку та шпетити себе найганебнішими словами під регіт задоволеної юрби. Стас не знав особливих прийомів, але він був дужим хлопцем і захищав одночасно
себе та Валентина. Зрозуміло, їм дісталося. Хтось із пересердя навіть схопив автомат і почав орудувати прикладом… Але,
коли наступного дня Стасу наказали повзати навколішках на
подвір’ї гауптвахти, вдаючи з себе розвідника, він приготувався
до нової сутички: „Присягаюся, панове, сьогодні я обов’язково
зверну комусь шию!”. А незабаром з І... привезли цілу партію
„червоних” і ті розповіли про незвичайного арештанта.
Виявляється, Стас був чимось схожим на кентавра Кешу.
Він теж знав про четвертий вимір і міг мешкати в ньому тижнями, мов невидимка. В усякому разі, „червоні” вважають його
диваком. Або янголом, якого чомусь випхали з неба. Таким
собі зіпсованим янголом, що з горем пополам призвичаївся
жити на Землі. Звичайно, колись серед нас мешкали і справжні янголи. Але їх ставало все менше й менше. Одного дня
вони зникли, як мамонти. Тепер є ми – зіпсовані. Проте, може,
з часом саме від когось із нас виникнуть люди?!
Стас, як і Кеша, любив рими. А ще в столиці „художник у
якомусь житті” пропускав пари – в політехнічному. Він гасав на
мотоциклі, як Міккі Рурк. І грав у гандбол. Мабуть, Стас проскочив би військо в якійсь команді, бо був кандидатом у майстри
спорту – це якби сам знав, чого прагне. Але йому подобалися
Хемінгуей, Маркес та золотоволоса Оля. Він читав їй „Сто років самотності” і несподівано освідчився в коханні, потім обдарував власними віршами й приніс фату. Оля трималася цілий
місяць, доки юнак не показав їй повістку...
Військо оглянуло Стаса, ніби манекена у вітрині супермар-
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кету, і залишилося задоволеним. Новенький „дух” був дужим, а
знущатися над дужою людиною особливо приємно! Цивільний
добродій, якому не довелося нюхати пороху, кілька зим жити
з казармою і виконувати накази п’яненького сержанта (котрий
не знає таблиці множення), ніколи не збагне, що таке військо.
Ця країна в країні існує за законами зовсім ірреального виміру,
де ненавидять кентаврів і можуть позбавити життя за шматочок цукру чи ранкову порцію масла.
Мені легко уявити, як Стас, що мав стати привидом, слухняно розчинившись у пащеці казарми, починає поводитися, мов
раб Спартак. Проте, на відміну від гладіатора далекої і тепер
навіть екзотично-романтичної імперії, бунтівний „дух” не може
розраховувати на спільників. Одного разу вночі зграя потвор
влаштовує „пану професору” жахливий сон. Здається, на ньому потанцювали ламбаду. Наступного дня Стас ледве підводить тіло, немов настромлене на багнети. Але залишається
Стасом.
Офіцери хочуть поставити його старшим над „духами” –
вояками, що не прослужили й півроку: „Сам не слухаєш, то
примусь інших коритися... ”. Стас відмовляється: у динозаврів
(„дідів”) і так надто багато влади. Ні, його допомога непотрібна.
Він – не блатний, не фраєр: будь ласка – наряди, караули, але
нормальна людина з принципу не виконуватиме забаганки дегенератів тільки тому, що ці добродії прослужили на рік довше.
Його вважають божевільним і, звичайно, не залишають у
спокої. Стас не встигає звільнитися з одного наряду, як потрапляє до іншого. „Духи” демонстративно не помічають свого
„професора”. Ще б пак! Надто ризиковано мати такого приятеля. І непрестижно...
Час у війську – повільніший за черепаху, тим солодше викреслювати дні у потертому маленькому календарику й знати,
що колись ти неодмінно вийдеш у кращий світ повз армійський
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КПП. Подякуєш казармі, яка навчила цінувати волю, і можливо
станеш кращим. Але, вичовгавши не один десяток років, ти
ще не раз уві сні побачиш її – від наїжаченого рушпарку до од‑
наковісіньких (тютілька в тютільку!) „двоповерхових” ліжок. Ти
побачиш свою казарму і зовсім не пошкодуєш, що знав юнаком блискучу поверхню її підлоги…
Але це буде потім. Поки що волі дочекались інші. „Дідусі” поспішають на „дембель”, „духи” стають „помазками”, „помазки”
– „фазанами”, а „фазан” – пташка чванькувата й часто трішки
дурна. Розум вона втрачає від перспективи: досить „постаріти” ще на півроку – і ти всемогутній „дід”, можна сказати, „пуп”
війська! Куди тим нещасним лейтенантикам, що тримаються
за жіночі спідниці, та розчарованим майорам і підполковникам,
яким замість папах та величезних зірок на погонах „світить”
невдячна відставка. Ні, панове політики, військом керують
„дідусі”-сержанти і генерали. Все інше – від лукавого.
А що ж Стас? Він не збирається тероризувати новеньких
солдат. Справжнім звіром стає той, кого принижували найбільше. Мабуть, так легше забути про дні, коли ти почувався останньою людиною в казармі. Тепер колишній „дух” благословляє
Порядок і сміється зі своїх таємних клятв, палко мовлених ще
півроку тому.
Стас – „помазок”. Щойно він отримав листа: за кілька місяців у них з Олею буде карапуз. Так приємно вперше відчути
себе батьком! Але чому „фазан” Жора чіпляється до Допика?
Женя Допик – рожеве, безпорадне курча, тільки кліпає очима
після того, як Жора ліпить йому запотиличника.
– Слухай, облиш...
Стас говорить спокійно, але сержанту Жорі зовсім не хочеться зв’язуватися тепер із цим ненормальним. Сьогодні пан
офіцер обіцяє відпустити у місто деяких особливо відданих вояків. Раптом поталанить? А синець під оком не дуже пасує до
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парадної форми... Проте „фазану” слід тримати марку й Жора
гоноровито протягує бідолашному „духу” брудний комірець:
– Щоб за годину поправ, попрасував і поклав у мою тумбочку. Я перевірю!
– Добре, Ви не турбуйтесь, пане сержанте. Я дуже ретельно виконаю Вашу роботу.
– Це – твоя робота. Затям, бовдуре!
– Так... – Допик сумирно опускає очі, і Жора нарешті відчалює до рушпарку, де саме тусується групка харківських „фазанів”, переможно зиркнувши на Стаса.
– Можеш викинути цей комірець в унітаз, Доп. Хочеш, я буду
тебе захищати? – Стасу чомусь стає шкода студента юридичного факультету Євгена Допика, якому теж не дали довчитися
в столичному вузі.
– Нічого, я розумію: тут треба гнутись, але не ламатися... –
жалісливо посміхається Женя. – Коли вже не можна відкараскатись від війська – мушу терпіти. Поки що. Зате потім, колись,
я одягну фінську сорочку, англійську краватку, французький
костюм, італійські черевики... Можливо, тільки шкарпетки будуть українськими – їх все одно не дуже видно…
– А Жора у брудних лахах, скажімо, розвантажуватиме вагони з сіллю?
– Я цього не сказав, хоча… краще тримати в руці важкий
олівець, ніж легкий молоток.
– А ти – філософ, Доп. Дивно, що ти не зміг збити з пантелику тітоньку-лікаря у військкоматі...
– Спочатку я хотів це зробити, але суспільство якось підозріло ставиться до хлопців із „білим білетом”. Особливо дівки.
Вони думають: не служив – значить, тато – великий бос. Або
„мотовило” не працює...
– Отже, твій тато?..
– Всього лише дрібний службовець. А мама – проста робіт-
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ниця на секретному військовому заводі. Але я цим пишаюсь!
– Тим, що завод – секретний?
– Ні, тим, що робітниця. Адже я – пролетарського походження, хай і наполовину...
– Це так важливо для тебе?
– Ті, що вантажать вагони з сіллю, прихильніше ставляться
до вихідців із народу. У мене є трудова книжка. А там – запис,
що я теж починав робітником – переставляв консерви з одного
транспортера на інший. Правда, це тривало лише півмісяця,
але не обов’язково згадувати термін. До того ж, коли відкрита трудова, туди можна вписати тепер і роки в alma mater, і
колотнечу у війську… Я вступлю до аспірантури й неодмінно
залишуся в Києві, бо всі великі справи робляться в столиці. І
матиму, разом з аспірантурою та військом, десять років стажу!
– Доп, у тебе цілком фотогенічна зовнішність...
– Справді?
– Так. А ще – інтонації диктора з телебачення. Тебе не візь‑
муть у СБУ.
– Дякую. Але я не хочу робити кар’єру в СБУ...
Майже два місяці „динозаври” й „фазани” смикають Допика,
як маріонетку. Він не ухиляється від щиглів, старанно чистить
унітази уламком цеглини й вистрибує з ліжка вночі на першу ж
вимогу Жори. Але ось у сержанта – знову проблема з листом.
Жора збирається ніжно освідчитися в коханні Насті з Кобеляк.
Мабуть, у нього виходить гірше, ніж у Петрарки. Ромео сердиться й тероризує „духів”, примушуючи кожного кумедно стояти на одній нозі, мов чапля. „Пане сержанте, – обережно мовить „привид” Женя, – я можу скласти листа Вашій дамі, а Ви
перепишете своїм почерком. Тільки розкажіть трохи про неї...”.
Допик хапає зірку з неба, приносить Жорі й проникливо пояснює, що це – нескладно, ловити зірки. І цікавіше, ніж „показувати чаплю”. Настя буде втішена...
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Шедевр Допика оцінено додатковою порцією масла. Він
бігає за зірками для Світлани, Дусі, Оксани й Маринки... Незабаром епістолярними послугами Жені користуються „дідусі”
всього підрозділу. Потім він обслуговує прапорщиків. А командир їхньої роти – капітан Крек, аби привітати з днем янгола
свою коханку – руду повариху Марго, знімає Женю з караулу і
влаштовує для „духа” (!) царську вечерю, де справжня смажена
курка запивається краденим спиртом. Зрештою, ніхто зі „стареньких” вже й не називає Допика „сином”. З’являються чутки,
що Женя – родич майора Чомби, ідеолога цілого батальйону.
Можливо, їх розпускає сам Допик, але, як відомо, українці вірять у те, в що їм хочеться вірити. Тому нікого не дивує стрімка
кар’єра вчорашнього „духа”: коли ротний художник потрапляє
до шпиталю й залишається там до самого дембеля – малювати помпезні портрети генералів та полковників, його місце
займає Доп. Авжеж, Женя ще навіть не „помазок” і в підрозділі
вистачає вояків, які малюють ліпше за нього, а в порівнянні з
„паном професором” він – взагалі „хлопчик”. Однак, без сумніву, саме Допик повинен стати блатним.
– Нашому юристу час „постаріти”, класно службу тягне! –
бадьоро виголошує в компанії п’яненьких „дідусів” сержант
Жора, запопадливо підморгуючи новоявленому митцеві.
Доп більше не ходить у караули і, як і раніше, чемний з
„динозаврами”. Правда, тепер йому немає потреби дивитися
на небо. У нього – ціла колекція любовних послань і присвят.
Варто лише вписати ім’я дами серця на початку листа... Зате
Женя пильно слідкує за „духами”. І вже захищає „привидів”, які
визнають його владу. Вони отримують менше стусанів, можуть
потрапити на хороший пост і поспати зайві дві-три години. Євген формує свою команду. Офіцер Крек не приховує, що після
того, як із казарми піде останній „дід”, заступником командира
взводу („замком”!) стане Допик. Йому хочуть „кинути” на погон
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одну личку, але придворний художник посилається на знаменитий постулат: „Краще мати доньку-проститутку, ніж сина-єфрейтора. Чисті погони – чиста совість”. І… одразу ж одержує
молодшого сержанта! Тепер він ненав’язливо може попросити
одного з відданих „духів” – попрати одяг чи почистити чоботи
заклопотаному сержанту Допику…
І нарешті Женя наважується на ризикований, але потрібний
вчинок. Час приручати звіра! Ця перемога зробить відмінного
вояка Допика недосяжним для суперників, які теж мріють про
трон. Увечері він підходить до Стаса, дружньо плескає „ненормального” по плечу й заводить співчутливу тираду про Прометея, котрого не розуміють боги.
– Коротше, що ти хочеш, Доп? – ніби спокійно, проте рішуче
перебиває його Стас.
– Я пропоную вберегти тебе, пане професоре. Від „губи”,
„дурки”, дисбату. Крек вчинить так, як схоче. Ніхто йому не пере‑
шкодить. Ніхто, крім мене. Вони всі ненавидять тебе, Стасе.
На жаль, ти не можеш зразково поводитися в зграї. Але життя
складається з компромісів – про це знали ще давні філософи.
Я скажу Креку, що мені необхідно мати помічника. Час від часу
тебе звільнятимуть із караулів. Подумай, як холодно зараз на
посту...
– Що ти хочеш?
– Ти – сильна, незалежна людина. Прекрасно! Я вимагатиму одного – коритися мені. Тільки мені! Це так мало, друже.
Повір, у тебе просто немає іншого виходу...
– Ти все сказав? – спокійно запитує Стас стомленим, тихим
голосом.
– Все… – розпливається в солодкій посмішці Євген.
Звісно, зараз молодший сержант Допик – неабияке цабе,
однак погляд звіра йому не подобається.
– Спасибі, „дух”!
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– Ти що, з глузду з’їхав?! Не називай мене так...
– Ходімо!
– Куди?
– Спокутувати гріхи!!!
Допик пручається. Він не хоче йти до туалету, куди його тягне Стас. Тоді „пан професор” хапає переляканого Женю за комір і дає ляпас:
– Кожен „дух” мріє стати „дембелем”. Правильно?
Євген дивиться на Стаса, витріщивши очі. Він нагадує Вареника, який усе розуміє, тільки сказати нічого не може.
– Правильно?! – суворо запитує „пан професор”, гіпнотизуючи Допика.
– Т-так...
– Але спочатку треба послужити „помазком”, „фазаном”…
Тобі набридло бути „духом”, Доп?
– Стасе, ти робиш велику помилку. Прийде час, і ми керуватимемо ротою!
Новий ляпас мало не збиває молодшого сержанта з ніг – на
брудну підлогу. У туалеті не встигли прибрати…
– Все гаразд, Доп, я прийму тебе в „помази”! Лягай і знімай
штанці...
Женя розгублено тупцяє на місці. Рота ще не повернулася з
караулів. Йому навіть нікого кликати на допомогу.
– Ти що, не зрозумів? 45 секунд, аби ти влігся тут, на підлозі, і приготував для почесного ритуалу своє м’яке місце. Час
пішов...
Стас повагом знімає пасок. Звичайно, він битиме бляхою.
Женя стає навколішки. Це – останній шанс вблагати мучителя.
Ні, Євген не боїться приниження. Він зуміє поквитатися з „паном професором”! Вчора Допик примусив тремтіти від страху
самого Крека, коли натякнув всесильному офіцеру, що знає,
як той бере хабарі. Мовляв, кілька слів майору Чомбі і... Ще
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б пак! Жені треба подумати про відпустку. Хіба не заслужив?
Але Стас, який лівою рукою двадцять разів піднімає двопудову гирю, може забити відмінного вояка Допика, як мамонта, –
дарма, що вони з одного університету!
– Я знаю, ти любиш мене, Доп. Та я вже до біса стомився
з тобою. Давай, не засмучуй свого Стаса, інакше йому доведеться значно довше орудувати паском!
– Знімати тільки брюки чи...
– Чи... Не хвилюйся, Доп, потім я там письмово засвідчу
твоє „постаріння”.
Женя покірно роздягається, сором’язливо оголює сідниці,
обережно опускається на підлогу й боязко заплющує очі. Раніше він ніколи не цікавився, скількома ударами „дух” переводиться до вищого рангу. Стас, який не схотів свого часу підставляти дупу, теж, мабуть, не знає. Невже лупцюватиме, доки
не набридне?!
Але Женя чує рятівні кроки й брязкіт зброї. У казармі стає
гамірно. Допик не збирається терпіти до безкінечності. Він жадібно хапає повітря і „видає” щось схоже на пронизливе кувікання молодого кабанчика. Хай Стас щосили періщить його
бляхою по сідницях – молодший сержант не відчуває болю,
бо всеньке тіло і навіть його дупа допомагають несамовитому
вереску. Женя не помічає юрби, що скупчується біля дверей
туалету. „Духи” і „фазани” з однаковою цікавістю спостерігають
за неординарною подією. Сержант Жора ошелешено чухає потилицю: він ще не бачив Стаса в такому стані…
Нарешті сирена змовкає й водночас, ніби за командою, зупиняється у повітрі рука з паском.
– Ну, сука, тепер ти заплатиш за все!
Стас підводить голову і зустрічається поглядом з налитими
кров’ю очима Крека.
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***
Ніхто не розуміє мене так, як Кеша. Він знає, що я мушу
швендяти поблизу штабу „червоних” в І..., аби побачити сержанта Євгена Допика. Звичайно, будь-який солдат, навіть
„дух”, може спровокувати тут інцидент, після якого я потраплю
до чужої „губи”. Тим більше, що моя мандрівка не санкціонована нашим начальством. Але незабаром судитимуть Стаса...
Валя, котрий завдяки „пану професору” доволі легко відсидів
свої два тижні на ворожій території, обіцяв мені викликати
Допа. „Потерпілого” перевели служити в штаб – писарчуком,
„кинули” ще одну личку – сержантську і нагородили відпусткою. Цей паразит може бути задоволений життям!
Валя збирався сам поговорити з новоспеченим „пацюком”
(так називають блатних, що „крутяться” довкола майорів, полковників і, якщо поталанить, генералів). Проте я надто довго
охороняв Стаса, навіть познайомив його з Кешею. Я мріяв про
цю місію. Марив нею. Серж Квітницький знаходить негідника,
примушує того відмовитися від триклятих свідчень і мого приятеля врятовано! Тільки коли я бачу симпатичного, усміхненого
чоловічка, схожого на німця Шелленберга з „Сімнадцяти миттєвостей весни” у виконанні Олега Табакова, мені бракує слів:
– Євген?.. Допик?..
– Так, відійдемо ось сюди. Не хочу, щоб мене помітили з
„блакитним” . Тобто, вибач, твої погони...
– Розумію. Женю, ти повинен пробачити Стаса. Ти навіть не
уявляєш, що це таке – бути під слідством на „губі”, де у людини
відбирають навіть право листуватися з рідними; витримувати
щоденні обшуки, коли пани офіцери прагнуть знайти в камері
кожен прихований клаптик паперу! Проте Оля, дружина Стаса,
знає, що трапилося. Правда, з першою кореспонденцією не
вийшло: нас „спалив” Чугай. Ти, мабуть, чув про цього бузувіра? Троє вартових і помічник начальника караулу отримали
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по п’ять діб арешту… Зате наступного разу нам поталанило! Я
попросив Олю, задля конспірації, відповісти на моє прізвище.
У Стаса народився син!
– Дорогий мій... Як тебе, до речі, звати?
– Серж. Але це не має значення. Багато вояків вболівають
за Стаса!
– Дорогий мій Серж! У наш час все має значення. Ти володієш неточною інформацією… Авжеж, Стас – запальний, однак це ще не привід ображатися на нього. Після того прикрого
випадку я потрапив у лазарет і не встиг оговтатись, як справу
було зроблено. Без моєї згоди! Їм потрібний показовий процес
– хочуть продемонструвати, як борються з позастатутними відносинами. Але, безперечно, така обдарована людина не повинна потрапити до в’язниці…
Допик усміхається так щиро, що мені стає страшно. Я ж вважав його останнім покидьком!
– Ти хочеш сказати...
– На жаль, не все залежить від мене. Лише Господь відає,
скільки разів я вже виручав Стаса! А тепер мені довелось спеціально познайомитися з дружиною генерал-полковника, яка
завідує гарнізонною бібліотекою. Я просив її потурбуватися
про приятеля. Авжеж, Стас – і мій приятель… Потім дістав відповідь. Мені гарантують, що він не піде в тюрму, якщо я гарно
поводитимусь на суді: муситиму трохи свідчити не на його користь. Зате Стас матиме лише три роки дисбату. Такий „строк”
ніде не фіксується. Просто буде записано, що „пан професор”
такі-то літа „віддав” війську. І жодної плямочки в біографії –
Стас зможе закінчити вуз і навіть обиратися до парламенту!
Це – чудовий компроміс. Я погодився...
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***
Допик говорив правду… Після вироку Стасу нарешті дозволили побачення з дружиною. Вона – красуня! Цілує коханого
в ніс і показує фото малюка, як у давній сентиментальній кінострічці. Я зворушений і по-доброму заздрю. Ми прощаємось
– дисциплінарному батальйону не терпиться познайомитися з
дивним арештантом…
На подвір’ї гладіатори Вареник і Ромка борсаються з сірим
супротивником. Гадюку спіймали й підкинули котам – що ще
потрібно людям на гауптвахті: хліба та видовищ!
„Знаєш, я все продумав. Цей Женя – він не буде жити…
Тут, у голові, – не план, а витвір мистецтва! Допику доведеться
тільки почекати, доки я позбудуся кирзових чобіт…” – Стас мовить це так, ніби повідомляє прогноз погоди.
Я розумію, що він жартує, але чомусь відчуваю себе ошуканим… Я не писатиму йому листів, хоч і збережу невеличкий
портрет Кеші з написом: „Дякую за хорошу охорону! Стас”.
Через багато років, зовсім випадково, я дізнаюсь, що мій
армійський приятель рано пішов до іншого виміру. Мені не повідомлять, як це трапилося. Можливо, він просто необережно
намагався погладити якогось кентаврика і не втримав рівноваги?
Отож йому ніколи не буде 50, і я не дізнаюсь – чи голосував
би „пан професор” проти кандидатури майбутнього Президента нашої країни Євгена Допика?..
А я? Звичайно, я буду „за”: все-таки наші гауптвахти знаходилися по-сусідству...
2001 р.
Дзюба Сергій. Червоний і блакитний // Настя Каменська з
вулиці Вишневої: Збірник „СКІФ”(Спецслужби. Кримінал. Історія. Фантастика). Випуск другий / Упорядник Сергій Дзюба.
– Чернігів: Чернігівські обереги, 2001. – С. 39-55.
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Також оповідання надруковане в газеті „Новые черниговские ведомости”. Прозвучало воно і в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мелодія”.

ГОТЕЛЬ НА РОЗІ ПАРАЛЕЛЕЙ

Одного разу мені набридли друзі, газета „Голос” і місто, в
якому мешкав півжиття. Так буває. Я подер на маленькі клаптики першу сторінку „Голосу” і на кожному острівці паперу залишив назву першої-ліпшої географічної забігайлівки. Потім я
вкинув свої творіння у торбинку з-під лото, зазирнув до кухні,
де помилувався оселедцем, якого одразу ж з’їв, тричі поволі з
кутка у куток перетнув вітальню і нарешті витягнув з торбинки
уривок опусу про благочестиву фройлен, що привезла нашим
панночкам дольчики, які ще недавно прикривали ноги німецьких жінок. Через всю цю ідилію навскіс мандрувало слово з
восьми літер, мало не до дірок вичовганих червоною пастою.
Так я заїхав до Ч… – міста, що було колись столицею чи не
найбільшого князівства Європи…
Прадавня столиця виявилась трохи нервовою, мов тітонька на базарі. Тут легко народжувались гіперболи і безголові
архітектори. Але жили собори, блукали кішки й навдивовижу
зворушливо цвіла шипшина.
Я відпочивав. Насолоджувався тимчасовістю своєї подорожі. І не помітив, що розкішний парк перетворюється на лісові
нетрі. Проте у мене не було супутників. І слава Богу, я міг не
вдавати з себе хороброго лицаря Айвенго. Навіть коли побачив згорблений силует чудернацького замку.
Терміново виникли три бажання: повернутись додому, випити кілька кухликів „Жигулівського” і відвідати туалет. Останнє
було цілком реальним. Та я не хотів виконувати традиційний
ритуал за подібних обставин. Гороскоп вважає мене Дівою, а
діва не любить невизначеності…
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Я йшов до містичної споруди так, ніби боявся порушити
її сон. Але вона відчула стороннього. Двері раптово відчинились, і за мить я вже був у полоні юної колі, що крутилась навколо мене зі старанністю американки, яка й вночі займається
аеробікою. Господар кокетки, високий бородатий добродій у
спортивному костюмі і черевиках „Адідас”, лише ковзнув поглядом у наш бік і неревниво почимчикував далі.
– Вибачте, ви не могли б… – я спробував зачепити його
фразою, але незнайомець тільки хитнув головою і зник у кущах.
Колі виявилася гостиннішою. Навіть встигла доторкнутися
до мене. Правда, я не наважився її погладити…
Я знову залишився один і похапцем обійшов химерну оселю, яка водночас нагадувала замок, костьол і палац східного
імператора. На дверях не було таблички, але мене наздоганяли сутінки. Я відважився.
– Вибачте…
– Прошу, молодий чоловіче! – зі стільчика підвівся ошатно
вбраний швейцар, ровесник штурму Зимового. Я зустрічав таких дідусів на Хрещатику…
– Тут не написано, як називається ваша установа…
– Чому ж не написано? Ось, будь-ласка: „Готель. Місць немає”.
Я поглянув на скромний аркуш паперу і перевів подих:
– Це „Придеснянський?”
– Ні.
– „Градецький”?
– Молодий чоловіче, ви щось плутаєте…
– Що ж це тоді?!
– „Готель”. Ми не потребуємо спеціальної назви. Нам це ні
до чого.
– Знаєте, так сталось, що я загубився у вашому місті. І не
знаю дороги на вокзал…
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– Не хвилюйтесь. Це не дуже далеко звідси – кілька кілометрів…
– Але…
– То ви хочете заночувати у нас чи піти на вокзал?
– Написано ж: „Місць немає”…
– Дивний ви якийсь, молодий чоловіче. Хвилинку, я покличу
пана Неділька.
Пан Неділько був адміністратором „Готелю”. Здавалось, він
тільки й чекав, аби порозмовляти зі мною:
– Ні, це не замок – хе-хе! – колишній чоловічий монастир.
Ти, звичайно, чув про Деміана Вєліколєпного? Дарма, шо приїжджий – мусив чути. О, це був бог у наших краях! Попи перед
ним навшпиньках стояли. Тільки шо не так, він їм: „Циц, патлаті!”. Схотів – і влаштував у монастирі літню резиденцію. Ну
й архітектурних новацій навносив – як гербіцидів. Зрозуміло,
шо келії – хе-хе! – довелося розширити… Як твоє прізвище?
Балка? Костянтин Балка?! Якесь смішне… Українське? Гм…
Адміністратор хотів бути своїм хлопцем і скидався на пірата Сільвера. Я увесь час озирався довкола у пошуках його
папуги. Він мружився, і тоді зморшки утворювали в кутиках
очей по маленькому сердечку – на зразок тих, що малюють на
паркані, коли хочуть душевно привідкритись якійсь подружці:
– Ми поселимо тебе безкоштовно. У тебе все одно не вистачить грошей, аби заплатити за ніч. Ніч у „Готелі” – це дороге задоволення, мій друже. Хе-хе! А вранці ти виконаєш одне
нескладне доручення. Я поясню завтра – це такий дріб’язок…
Тільки – хе-хе! – тобі доведеться підписатись ось тут: про нерозголошення… Ти просто забудеш, шо був у нас. Гаразд?
У коридорі заґелґотіли. Сільвер поглянув у люстерко, прикуте до столу, поправив посмішку і вислизнув з кабінету.
– Добрий вечір, полковнику! Ви знову до нас у гості?
… Адміністратор повернувся за півгодини у супроводі роз-
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люченого добродія в цивільному, що нагадував лампочку, яку
вкрутили не туди, куди слід. Я саме виштовхався з піратських
покоїв, і вже не знав, де себе подіти.
– Зачекався, Костю? Нічого, скоро відпочинеш. Ночі у нас
довгі… Хе-хе! Ви задоволені, полковнику?
– Хай вам біс! – не заспокоювалась лампочка. – Це дівчисько дозволяє собі надто багато. Я покажу їй свободу!
– Не сумніваюсь, полковнику. Добраніч!
Сільвер потерпів, доки за лампочкою зачинилися двері,
провів пальцем по недбалому гачку навпроти мого прізвища у
журналі про нерозголошення і розчаровано похитав головою:
– Мені здалось, шо ти маєш кращий підпис. Таку дужку підробить навіть трирічний малюк! У цій країні погано піклуються
про майбутнє. Добродій, який за лічені хвилини повинен знаходити голку у копиці сіна, вкотре не може розшукати власну
доньку! А я знаю: краля з моїми хлопчиками-італійцями – у 17му номері. Хе-хе! Зараз вона вистрибне з великої валізи, у якій
сиділа, мов мишка, доки татусь нишпорив по „Готелю”, насолоджуватиметься Римом, Міланом, Венецією… Дуже спритна
дівка: хоче все й одразу. Місяць у нас гостює і, мабуть, півсвіту
вже пізнала. Взагалі, Костю, ти будь на сторожі, не розслабляйся. Знав би ти, шо тут коїлось за імперії! Були ж хлопчики!
Микола з Полтавщини… Я його поселив з двома в’єтнамцями,
які жили за рахунок компартії. То він щоранку о шостій будив
своїх сусідів і примушував їх стояти струнко, доки по радіо прозвучить гімн СРСР. Хе-хе! Тільки якось бідолаха хильнув зай‑
вого, пришкандибав під ранок та й захропів на увесь „Готель”.
Але як тільки заграло радіо, стурбовані в’єтнамці почали будити Миколу на гімн. Вони ж зростом невеличкі – крекчуть, аби
90-кілограмову брилу підняти. Ледве звели полтавця на ноги,
завмерли струнко, а той як беркицьне на ліжко! І шо ти гадаєш? Пішли хлопчики до КДБ й розповіли, шо несвідомий товариш – хе-хе! – спить під час гімну…
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– Пане Недільку! – зазирнуло до кабінету бліде обличчя
в окулярах. – Адель знову випробовує моє терпіння. Він робить це навмисне – знає, що мені не подобається індійська
музика!
– А йому подобається?
– Уявіть собі! Увімкнув максимальну гучність і відчинив двері свого номера. Я спробував пояснити йому, що читаю Прудона…
– Хе-хе! І як він зреагував на ваше пояснення?
– Сказав, що прощається з Юрієм Андроповим…
Сільвер знизав плечима, проте його фізіономія залишилась незворушною:
– Здається, генсек помер дещо раніше…
– Так, пане Недільку, але в Аделя – дуже поганий настрій.
– Костю, ти не знаєш, чому араби не люблять Андропова?
– Навпаки, вони люблять! – хвилювались окуляри. – Адель
говорить, що Андропов давав їм зброю. Але його вбили…
– Кого?!
– Андропова...
Сільвер знову хитнув плечима:
– Пане Браницький, ідіть у номер. За хвилину все буде гаразд.
Бліде обличчя сховалося в ліфті. Сільвер зачекав, доки
мешканець „Готелю” потрапить на свій поверх, і непомітно перемкнув тумблер, прикритий картою світу:
– Хе-хе! Яка прикрість! Костю, я поселю тебе на п’ятому поверсі. На четвертому чомусь не стало світла…
– Як же пан Браницький читатиме Прудона?
Сільвер втретє ворухнув плечима і по-змовницькому посміхнувся. Та враз пика пірата набула поважного вигляду:
– Добрий вечір, графе! Сподіваюсь, ви мали чудову прогулянку?
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Бородань у спортивному костюмі зжував слово. Колі злегка
кивнула мені, як давньому знайомому.
– Цей собака, мабуть, просто не вміє гавкати, – неголосно
зауважив Сільвер, коли цікава парочка зникла з очей.
– А її господар – розмовляти! – додав я.
Але адміністратор враз перетворився на полохливого кота,
в якого влучили камінцем:
– Обережно, друже! Граф Новосвітній – дуже впливова фігура. Він платить за два люкси. В одному мешкає сам, коли
наїжджає в Ч…, а в іншому – його помічники. Я б не радив
тобі коли-небудь мати з ними справу… Хе-хе! Ні, титул графа він придбав недавно. Здається, це були пожертви на нову
в’язницю… Граф знайомий з обома К., а з нашим Ш. він мало
не щотижня грає у теніс. Так би мовити, здоровий і багатий…
Хе-хе! Трохи банкір, трохи політик, трохи… Проте тобі вже
пора в ліжечко. Ти – не граф, тому у номері ще два хлопчики…
Тільки будь… Правильно, пильним. Колись за імперії жили
тут два… Ні, не в’єтнамці – цієї історії ти не знаєш – хлопчики з Таїланду. Тихенькі такі, непоказні. Все фотографувалися
напам’ять. А потім у „Шпігелі” – знімок на цілу сторінку: білий
ідіот висипає бачок зі сміттям на негра, шо лежить на підлозі. І
усілякі нісенітниці про „Готель”… Хе-хе! Ось ключик від номеру
501 – не переплутай, бо наші хлопчики… Костю! Не лізь до
басейну!!! Це виключно для колі – мусимо економити, сам знаєш, які часи…
Я буквально втікав від Сільвера і його просторікувань. Пірат повинен знайти іншу жертву. Завтра, пане готельний пацюк, ви ще матимете до мене справу. А сьогодні Костя Балка
хоче спати, мов немовля.
У 501-му були Ен Хун та Ен Хо. Вони готували вечерю і пояснювали мені ідеї чучхе. Я второпав тільки, що студенти у їхній країні не можуть пити, курити і жмакати дівчат, а до їдальні
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ходять строєм в однаковій уніформі і значках із зображенням
вождя.
Хлоп’ята почали витирати сльози. „У чому справа?” – спохопився я. „Ми плачемо, бо ти не розумієш вчення товариша
Кім Ір Сена”, – відізвався нарешті Ен Хун.
Проте у них було свято. Здається, хтось народився цього
дня – великий вождь чи його син – улюблений керівник. Головне, як виняток, людям дозволялося випити і мене запросили
до столу, прикрашеного пляшкою горілки, в якій плавав корінь
женьшеню. Взвод ен хунів пригощав мене рисом і чимось схожим на спагеті – я фехтував виделкою, як д’Артаньян шпагою.
Всі зробили по ковточку горілки, і пляшка спорожніла. Залишався лише корінь, що чомусь не давав мені спокою. Можливо, я не звик бути тверезим за таких обставин? Хлоп’ята немов змагались у ввічливості – вони все підкладали мені рис.
Я засумував. А потім підвівся, виголосив тост розміром з мініспідницю – про дружбу чучхе й нечучхе, спритно витягнув проспиртований женьшень і смачно схрумав його на очах у ошелешеної публіки. Мені стало добре. Я навіть не встиг заспівати
„Ой, на горі два дубки”.
… – Спиш?
Я розплющив очі. Наді мною бовваніла постать Сільвера.
– Вже не сплю…
– Хе-хе! Тут мало халепа не трапилась. Знадобився мені
Філіп з четвертого поверху. Я його з неграми поселив. Хороші
хлопчики, тільки по-нашому не розуміють. Стукаю. Відчиняє
африканець. Я й кажу:
– Друже, поклич Філіпа.
Бачу, нічого не второпає. Я тоді:
– Росіянина гукни, ро-сі-я-ни-на!
– Хазяїна? – перепитує. Повертається й гукає на увесь поверх. – Хазяїн, к вам прішлі!

27

Сергій Дзюба
Ти розумієш – хе-хе! – цей Філіп сказав їм, шо його звуть
Хазяїн! А якби це почули інші чорношкірі хлопчики? Знаєш, тут
є син одного африканського божка… Дадуть по мармизі – шо
ти їм зробиш? На хвіст солі насиплеш! А „Готелю” – клопіт…
Ти запитуєш, чому всі філіпи, аделі та ен хуни мешкають в
Ч…? О, цікаве запитання, мій друже! Дехто не любить столицю – таку гамірну, лицемірну і самовпевнену пані, нашпиговану хлопчиками з КДБ чи то пак СБУ. В усякому разі, вважається, що тут нас … тобто їх – хе-хе! – значно менше і можна тихо
залагоджувати свої справи в райському куточку, а при потребі
їздити на побачення до столиці, адже вона – зовсім поруч, за
кількома постами ДАІ. А контрабандисти! Одні везуть цукор і
ковбаси, інші – наркотики та зброю. Для цих чортенят „Готель”
– дім рідний. У сусідні королівства можна на велосипеді їздити!
Шпигуни? Мабуть, їх все-таки трохи менше за тарганів. Хе-хе!
Чарівні хлоп’ята! Можливо, ти з ними познайомишся у цьому
містечку…
– Скажіть, пане Недільку, а українці тут є ? – я нарешті зміг
перебити Сільвера, і той від несподіванки навіть допоміг мені
одягнути светра.
– А я, по-твоєму, хто? – ображено мовив пірат. – Чистокровний українець! По батьковій лінії – із запорозьких козаків.
Був такий сотник – Неділько… А у моєї мами в роду не було
жодного єврея. Хе-хе! Проте хіба ми, українці, любимо і розуміємо один одного? Дзуськи! Знаєш, колись я теж служив у
війську – за Імперії. Увесь час цвенькав по-московському. Був
там один вірменин, що народився і виріс десь між Орлом та
Бєлгородом. Дізнався про моє походження і запитує, ніби між
іншим:
– Кого в армії більше всього не поважають?
– Жидів, – кажу. – Ну, ще про молдаван та чукчів анекдоти
розповідають…
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Він зуби як вишкірить:
– Ні, друже, найбільше не люблять вас – українців!
Я йому мало в пику не заїхав:
– Ти шо, – кричу, – чайник, зовсім глузд втратив?!
А він:
– То давай засперечаємось!
Я пообіцяв найцікавіше – свою порцію масла за сніданком.
Якшо програю. Хоч був переконаний, шо цей покацаплений
ара просто бере мене на кпини.
Взяли свідків, розтлумачили їм, шо й до чого. Підійшли до
узбека:
– Усмане, хто тобі особливо не подобається: росіянин,
українець, казах?..
– Хохоль, – посміхається.
Ми тоді до азербайджанців:
– Яшаре, Наджафе, скажіть?..
– Хохоль!
Даргинець Мухтар, лезгин Корхмаз, адигеєць Анзор, табасаранець Маллакерим і туркмен Гельдимурад говорили одне
й те ж. Всі вони були моїми приятелями, але не знали, шо я –
українець…
Тоді мені стало так кепсько, ніби хтось узяв порцелянову
вазу і розбив її на моїй голові. Хе-хе! Я все зрозумів. Нас, українців, дратувало, шо якісь азербайджанці майже завжди спілкуються своєю мовою і захищають один одного за будь-яких
обставин. Правий чи не правий Яшар – одразу ж з’являється
гурт земляків, готових землю гризти, аби відстояти свого товариша, ким би не був його супротивник. А українець Богдан
чи українець Мирослав могли спокійнісінько спостерігати, як
зграйка волоцюг розправляється з Арсентієм Недільком. Це в
кращому разі. А в гіршому – вони були б не проти і собі потов‑
кти незговірливого хохла. Хе-хе! І якщо навіть комусь спаде на
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думку заступитися за нього – страх примусить стояти на місці.
Ні, нас, Костю, губить не пиятика, хоч українець без чарки, все
одно, шо кореєць без рису. Продажність, жадібність і заздрість
– ось без чого ми не можемо жити. Ми ладні упадати перед Філіпом і цькувати свого Миколу, бо Філіп, бачите, гість, а Микола
– односелець, шо набрид, як гірка редька. Жлоби! Жлоби…
– Пане Недільку, – я нарешті збагнув, що Сільвер – напідпитку і його й без того задовгі розмови можуть виявитись безкінечними. Все-таки я збирався ще до обіду попрощатися з Ч…
– Здається, ви хотіли доручити мені якусь справу?
Пірат задоволено примружив око, і я побачив знайоме сердечко, ніби пробите стрілою:
— Так, це зовсім дрібниця. Хе-хе! Розумієш, друже, наші
мудрі міністри ніяк не відмінять одну інструкцію, шо стосується
„Готелю”. Колись це було цікаво – спостерігати, як принц чи
синок посла викручується, шоб прибирати сміття з номеру. А
не хочеш продемонструвати, шо ти рівний з усіма, – вимітайся
з „Готелю” і з Ч… Тепер така дивна традиція заважає бізнесу…
– То я мушу прибрати в чиємусь номері?
– На всьому поверсі. Але йдеться тільки про сміття, до того
ж – хе-хе! – у нас є дуже небідні клієнти і ти навіть можеш
одержати „на чай”. О, я знаю, шо ти закінчив університет, тому
працюватимеш охайно і зайвий раз не забрудниш жодного килимка. Так, вони вже старенькі – це залишки розкоші. Проте
без килимків на східцях і поверхах важко уявити „Готель”. Ти
виручиш старого Арсентія, Костю?
… Я зробив свою справу і збирався залишити цю виставу.
І мав у кишені трохи доларів – „на чай”. Там, у моєму місті,
треба було заробляти їх місяць… Я ходив і ходив навколо „Готелю” – мов примагнічений, доки вирішив, що надто недбало
попрощався з Сільвером.
– Хе-хе! Я знав, шо ти повернешся. Я не помилився в тобі,
друже! – розвеселився пірат…
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Ось уже півроку, як я мешкаю в „Готелі”. Виявляється, тут
чудовий басейн. Ен Хун і Ен Хо живуть разом зі мною. Іноді вони годують мене супом із песиків, яких розводять у їхній
країні на спеціальних фермах. А також розповідають, що коли
дівчина їсть довгу локшину, хлопець може вийняти цю страву
з тарілки і посмикати за неї з іншого боку – це значить, що він
заграє до панночки. Ен Хун дочитує „Анну Карєніну” і збирається подужати „Війну і мир”. На знак протесту я подарував йому
збірочку Стуса і повісив портрет Шевченка поруч з їхнім Кім Ір
Сеном.
Якось мене помітив граф. Ми добре погуділи з ним того
вечора. Він сказав, що того дня, коли я вперше з’явився тут,
у нього просто болів зуб. Це – надзвичайний чоловік! Він подарував мені сто доларів. Тепер я інколи гуляю з його колі…
Час від часу нам набридає полковник. Але його донька
пунктуально радує Сільвера невеликими порціями „баксів”,
отож старий Арсентій мовчить, як тумбочка. Недавно ця діваха надто спокусливо стрельнула своїми очиськами в мій бік.
Мабуть, вона не знає, що я – українець, який заробляє „чайові”
не для того, аби розтринькувати їх, як заманеться. Я познайомився з симпатичною селяночкою, що вступила на перший
курс педінституту і прагне навчитися пити каву та ходити в театр, аби швидше відчути себе панянкою. Я збираюсь привести
її в „Готель”. Правда, Сільвер натякає мені, що у нас – суто
чоловічий заклад і коли традиція порушується, то за кожну ніч,
проведену леді в „Готелі”, має бути певна компенсація… Я не
хочу погано говорити про цього п’яничку. Скажу тільки, що він
– дуже хитра людина…
Досі ніхто з попереднього життя не потурбував мене. Навіть із колі я не наважуюсь відходити від „Готелю” так далеко,
щоб колишній монастир зник з очей. Мені чомусь здається, що
тоді я більше не побачу його, бо потраплю до іншого – паралельного – світу.
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А ще я заприятелював з Аделем, який любить Андропова.
Він пригощає мене апельсинами, а я із задоволенням слухаю
індійську музику. Жартома Адель називає мене агентом ЦРУ.
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ДИВНИЙ ЛЕВКО
Награємось в слова, неначе в доміно:
To be or not to be – щасливими жлобами?
А хтось – мов листопад, якому все одно.
Він просто є – як гріх, він зараз поруч з нами.
I буде ще зима трильйоном гострих лез
Дбайливо готувать раптовий спокій втомі.
Навіримось собі, намучимося десь.
I дужчий хтось за біль нас поведе додому.
Доцент Левко написав останній рядок і міцно стиснув ручку.
Вона не зламалася. Добре! Кожен день треба вишукувати те,
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чого не вистачає. Щастя чи спокою – яка різниця? А тепер
– душ. Холодний. Крижаний. Аби загнати вглиб набридливий
бронхіт. Кажуть, поезією і коханням не можна займатись професійно. Мабуть, тому він не має дружини. I збірок. А може
накупити паперу й кілька годин посидіти на унітазі... I буде
проза. Фантастика. Це – піде! Скажімо, про Єву. Чим не назва
для майбутнього роману – „Заперечення Єви”?
Адама ніхто не зваблював. Жінки не було. Не існувало. Земля винесла пустку назустріч одному екіпажу, котрий потрапив
у халепу і мусив трохи побути з планетою. Поети з Раю просто матеріалізували свої думки. А потім, коли життя виникло і
вийшло з-під контролю, бідолахи довго не могли оговтатись,
що невинні розваги закінчилися. Але людство, висолопивши
язика, вже бігало з сокирою. Тож довелося вигадувати йому
минуле, попри всі заборони Космосу. Так виникли біль і спокуса. Й оте земне: „Я Вас кохаю”. Виявляється, поети теж були
людьми. Там, у Раю, вони смакували білим і червоним вином.
I зваблювали своїх Єв – у віршах...
Доцент Левко хотів порадіти сніданку та нараз згадав про
порожню хлібницю. Одягнувся недбало, але тепло. Із задоволенням здушив шию велетенським шарфом. Тільки обережно
з ожеледицею! На жаль, він уже спромігся на перелом однієї
нижньої кінцівки...
На вулиці били ногами. „Очі б мої не бачили!” – міркував
Левко, втягуючи шию у мохеровий шарф. Підтюпцем пройшов
повз двох доволі кремезних дядечків, що старанно лупцювали
третього…
Ранковий хліб несподівано скінчився і черга розсіялась.
„От і добре! – заспокоював себе Левко, ховаючи до сумки черствий буханець. – Мерзотники! Жити їм тяжко – хлібом перебирають!”.
На зворотному шляху він ще застав неприємне видови-
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ще. Зведення рахунків продовжувалося! „Приятелі-алкоголіки
пляшку не поділили, – намагався бути впевненим Левко. – Але
навіщо стільки крові?!”.
Ось і знайома червона пляма. Тільки тоді сніг був чистішим... Ні, він не бажає спогадів! Незворушне, ніби кам’яне
обличчя, швидка, пружна хода. Головне – не зустрічатися з
кимсь поглядом. Хуліганам, як і собакам, не можна дивитися
у вічі. Все правильно – у нього немає чорного поясу карате.
I одна голова на плечах. Відіб’ють нирки – кому він тоді буде
потрібний, інвалід?
Двоє все ще добивали третього посеред порожнього простору. Але доцент Левко благополучно дістався під’їзду. Це
так важливо – вчасно злякатися! Ліфт знову не працював. Добре! Треба заспокоїтися, порахувати сходинки. В усякому разі,
зробити вигляд, що він їх рахує. Восьмий поверх – не Говерла.
Доцент Левко відчинив двері і, не роззуваючись, пройшов на
балкон.
***
Якщо ти служиш у війську і взимку, за пекельної холоднечі,
не вилазиш із караулів, бо не вистачає людей, а потім нарешті усвідомлюєш, що маєш не лише хворого зуба, а й цілком
красномовний флюс, вважай себе мазунчиком долі. Ще б пак!
Кілька доторків бормашини – і біль стає не таким нестерпним.
Правда, солдат Левко боїться трьох речей: лоскоту, бронхіту і
буркотливої, наче бабуся, техніки у стоматологічному кабінеті.
Але коли за незграбними стінами – мінус 40 і в караул замість
тебе йде інший, – можна поступитися принципами. Звичайно,
Максим не спав майже дві доби. Та хіба винен Левко, що саме
в нього, а не в Максима, пристойно роздуло щоку? Хіба він
навмисне псував зуб? Отже солдат Левко може спати спокійно,
якщо клятий флюс дозволить. Тільки чому це уві сні чіпляєть-
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ся капітан Крек? Крек! Залізний, невмолимий, навіжений... Але,
здається, тепер тут, поруч, зовсім не та людина:
– Левко...
Довелося розплющити повіки. Над ним справді нависав інший Крек. За рік служби Левко вперше бачив командира роти
неголеним. Може тому знайоме обличчя втратило грізні обриси
і набуло якоїсь нецікавості.
Левко повагом зсунувся з ліжка і тільки заходився мучити ковдру, акуратно розгладжуючи смужки, як вдруге поспіль у своєму
недовгому армійському житті по-справжньому здивувався.
– Облиш, одержуй зброю, – стомлено мовив Крек.
Левко прокинувся. Він зрозумів, що негайно піде в караул. Незважаючи на свій флюс! А між іншим, у казармі залишаться аж
два вояки. Так, вони не встигли відпочити, але хто панькається з
невільниками? Потрапив же на пост замість хворого Левка його
кращий приятель – Максим...
– Ти що це приндишся, мов панночка, – нарешті „прорізався”
Крек. – Швидше одягай свої лахи!
„Потвора”, – як завжди, подумки обурився Левко і з ображеним виглядом посунув до рушпарку.
Та цієї ночі щось-таки трапилося з капітаном Креком. Спочатку ротний вовтузився із замком, а коли відчинив рушпарк і взяв
патрони, – сам заходився заряджати ріжки Левкового автомата.
Вони сіли у рідну вантажівку, що нагадувала пораненого
бронтозавра. Офіцер мовчав. Тільки на півдорозі почали витискуватися слова...
Це могло трапитись і з Левком. Але не стало Максима. Максима Старого, котрий під час кожного марш-кидка брав у друга,
що хекав, мов ковальський міх, після якихось п’яти-шести кілометрів, його автомат та речовий мішок, аби солдат Левко міг добігти дистанцію.
Немає Максима, у якого, на відміну від Левка, була дівчина.
Солдат Левко чи не понад усе на світі не любив чекати. Тому він
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з повагою ставився до людини, котра могла витримати кількагодинну чергу, щоб придбати дефіцит. Мабуть, Левко був здатний
кохати дівчину тільки за те, що вона вміє чекати. Але навіть таке
кохання не рятує від смерті...
Взагалі, Максим – не янгол. Старому ще не виповнилося
і дев’ятнадцять, він був на півроку молодшим за Левка, але
завжди поводився, мов дядечко, що опікає нерозумного племінника. А як цей спортсмен пишався своїми біцепсами! Проте
його, такого сильного, тепер немає, а Левко – ось він, у пошарпаному бронтозаврі, наляканий, розгублений, з роздутою
щокою, але живий.
Ні, він не уявляє Максима мертвим. Цей ідіот Владик завжди чогось боїться! Треба ж було йому задрімати із зарядженим автоматом...
Начальник караулу, капітан Чомба, збирався спати до ранку. Вартові змінювали один одного самі. Можливо, Максим
надто швидко йшов на пост – Владик не встиг як слід прокинутися, коли почув чиїсь кроки й побачив силует. Взагалі, вони зі
Старим – з одного села, оселі поруч. Автоматна черга земляка
розбила Максиму обличчя...
Тепер у кожного свої проблеми. Капітану Чомбі, попри неприємну „НП”, треба якось ставати майором. На Владика очікує випробування в’язницею, якщо раніше невдаха не втрапить до „дурки”…
„Як думаєш, комбата знімуть?!” – запитав Крек, коли вони
виходили з бронтозавра.
Рип-рип – то сніг. Кожен крок – блискавка у мозку. Тіло, яке
змушена була залишити душа. I велика червона пляма поруч.
Солдат Левко виконує звичну роботу. Він просто охороняє
пост. У благенькій шинелі, незважаючи на небезпечний для
бронхіту мороз.
Капітан Крек наказує одягнути кожух вартового. Але чи зігріє
кожух, червоний від крові?
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Експерти... Прокурор... Крек, надто блідий у свої 28: червонічервоні очі і важка зморшка на чолі.
Хтось розповідає анекдот. I навіть усміхається: „Гість приїхав,
стіл накрили, а тут...”. Спокійно і зосереджено вони розглядають
гільзи. Хтось радіє новій „тачці”, що заводиться з півоберту, мов
дружина... Невже можна звикнути і до такої смерті?!
Нарешті ротний перевертає Максима черевиком: „Все? Скінчили? Тепер заберіть звідси це падло!”.
Крек міг би це зробити і з Левком, якби того не зняли з караулу через хворий зуб…
Сніг був білим-білим, немов щойно випрана скатертина. Його
псувала одна червона пляма, яка залишилася на посту, коли
прибрали труп. Вона ще довго зменшувалася на очах уже інших
вартових... Нікому навіть не спало на думку засипати страшне
місце. Це зробив сніг. Здається, на дев’ятий день…
***
Доцент Левко до останньої миті не вірив, що здатний у цьому
житті на сміливий, хай і дуже гріховний з точки зору Всевишнього вчинок. Можливо, у нього просто запаморочилася голова?
Він хотів гарно попрощатися з людством. Але патетичної промови не вийшло. Світ перевернувся, ламаючи гілля старої груші...
Коли до тіла нагодилися співчутливі громадяни, Левко вже
прийшов до тями. Ретельно поправив мохеровий шарф і спробував підвестися.
Боже, він знову зламав ногу!
***
Він знову на лаві підсудних,
А ми – непідсудні, як завтра:
Не вимремо, мов динозаври,
I навіть не втратимо кутні.
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I буде лиш глум, а не страта,
I трішечки жалю земного:
Для чого ж його розпинати?
Для кого?!
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ТРОЯНЦІ
Я бачив те, що бачив, я, чув те,
що чув, і моя душа була цим розтерзана; однак тепер, коли це видовисько вже не стоїть перед моїми очима, я запитую себе, чи вірю в те, що
було, – і не знаю відповіді.
Р. Стівенсон
Поїзд поводився так, ніби йому справді щось боліло: стогнав і раз-по-раз аж присідав до землі, мов людина, у якої виразка шлунку. І все-таки він хотів бути схожим на всі потяги,
які чимчикували коли-небудь повз цю маленьку станцію, що не
мала навіть власного імені. Тільки прізвисько – Троя.
Першим до купе зайшов Юрко: тихо так, мов кішка, дарма,
що з валізами. Тоненький, блідий, він нагадував недовикористану свічку. Обережно прилаштував речі, завмер на сидінні.
Здавалося, він так рахуватиме секунди, хвилини, дні...
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Далі увірвалась істота, що могла б назвати себе справжнім
українцем, бо мала щось схоже на чуприну, сякі-такі вуса і трохи біцепсів:
– От погода, блін!
– Вибачте?
– Погода, кажу, хрінова. Як у Лондоні... Вітя! – істота простягнула масивну долоню з короткими, товстими пальцями,
яку Юрку, попри всю відразу до немитих рук, довелося потиснути.
– У Київ?
– Що?
– У Київ, кажу?
– Так, до Києва.
– І я тоже, блін! Дай, я свої торби кину…
– Вибачте, моя валіза… Ви її трохи прим’яли…
– Шо ти волнуєшся – пожмакав, дак поправлю. А це… Дьорнем? – істота аж засопіла від задоволення, витягнувши з-під
пахви пляшку з каламутною рідиною.
– Ви самі…
– Дьорнем! Ну, не „Столічна”, канєшно, но й не „бурячиха” –
давай-давай, хавай. Замерз, як бобік. Ти будь ближе до народу
і народ до тебе потянеться…
Вони побачили її одночасно. Дівчина нерішуче стояла біля
відчиненого купе, стискаючи парасольку – велику, жовтогарячу, мов жирафа. Це була не Мерилін Монро. Але юнка мала
довге каштанове волосся, очі кольору стиглих черешень,
бездоганно струнку поставу і навдивовижу красиві ноги, які одразу ж викликали бажання.
– Можу поспорить, шо ви важите 60 кілограмів. Будемо знакомі – Віктор, – істота підвелась, підійшла до дівчини і обережно погладила її парасольку. – Проходьте, не бойтесь. То,
значить, нам, блін, по дорозі з такою сімпатічною пасажиркою?
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– Мене звати Юрою, – „прорізався” нарешті інший супутник.
– А вас? Давайте, я поставлю ось сюди ваші речі…
– Дякую. Я – Олена…
– Оленка. Шо то за офіціоз – О-ле-на?! – спритно відкоркувала корок своєї пляшки істота, підморгнувши новій знайомій.
– Добре, хай буде Оленка, – стримано посміхнулася дівчина. – А важу я – рівно 56. Тобто ви мене „образили” на цілих
чотири кілограми!
– Я раніше не зустрічав вас у Трої, – Юрко відчував, як мимоволі чомусь червоніє, і намагався не дивитися на принади
своєї сусідки, обтягнуті прозорими панчохами.
– Гостювала у подружки. А ви – місцеві?
– Так точно. Я – троянець. А вчуся у Києві…– гордо промовила істота і, наче фокусник, видобула просто з кишені, одна
за одною, три чарочки.
– А я – майбутній педагог, другий курс… – Юрко відчув, як
Оленка, що сидить зовсім поруч, віддає йому своє тепло. Так,
він ледве торкається її, проте яке це має значення? Можна
помріяти: що ще залишається „очкарику”, у якого навряд чи
колись закохається вродлива жінка! Він так любить себе, що
навіть і не спробує принижуватись, упадати біля цієї пави, на
відміну від Віті з його потворними пальцями й банальними
жартами… Прикро, що навіть за спробу зґвалтування можна потрапити до в’язниці! Мабуть, з нього, Юрка, вийшов би
чудовий ґвалтівник: витончений, „психологічний”. Ґвалтівникгурман. Такий собі сексуальний Шопен, здатний принести насолоду навіть своїй жертві… З часом він таки зробить кар’єру
– у тому ж райкомі чи навіть обкомі. Отоді принижуватися доведеться таким ось красуням, як ця Оленка. Не кохати, але
принижуватись… Тільки, аби дістатися до того райкому, – ох,
скільки доведеться попотіти! А жінки – поп’ють вони ще його
крівці, помучать…
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– Я – теж студентка. Навчаюсь у Київському імені Шевченка, на філологічному… – Оленка поправила зачіску. – На дворі
така мжичка, геть волосся намокло…
„Боже, які в неї коси!” – аж млів Юрко.
„Філологиня – значить, з прибабахом. І вдіта, як цацка. Шо
то папа з мамою стараються!” – міркувала істота, вправно, по
вінця, розливаючи смердючу рідину:
– У общежитії живеш? Можна на „ти”?
– У нас – своя квартира, – ввічливо посміхнулась дівчина.
– Чотирьохкомнатна? – ніби між іншим поцікавилася істота,
булькаючи рідиною.
– Трикімнатна, 48 квадратних метрів, – про всяк випадок,
уточнила Оленка.
„Боже, вона – киянка! Киянка та ще й така вродлива!” – зітхнув Юрко, судомно стискаючи пальці, аж вони, бідні, хруснули.
„Інтєрєсно, вона вже трахаєтьця чи не трахаєтьця? Єслі її
папа начальнік, то, може, трахаєтьця. Он К., зьома, колись гусей пас, а січас у ЦК. Вся Троя гордитьця! Дак у його доці не
кров, а коньяк у жилах. Первокласна курва! Правда, морда, як
у бухої лошаді, но фігурка стрьомна…” – дурнувато всміхнулася істота, надійно закоркувавши пляшку.
– Ви не бійтесь, Оленко, ми, троянці, сумирні. З нами подорожувати – одне задоволення, – і собі спробував посміхнутися
Юрко.
– А я й не боюсь, – зашарілася дівчина. — Ми мали з подругою їхати, вона, мабуть, запізнилася на поїзд. Чи передумала…
– Канєшно, з подругою – воно лучше… Но ми – тоже не
ликом шиті! – поважно мовила істота й по-змовницькому
поглянула на Юрка. – Посидим, пообщаємся. Напрімєр, про
загробну жизнь…
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– А що про це говорити? – знизала плечима Оленка.
– Хтось сказав, що життя – це тимчасова перемога над
смертю, – вихопилось у Юрка.
– Як похмуро, – дівчина посварилася пальчиком, проте очі
її нараз заіскрились, мов у юної Попелюшки, котрій показали
цукерку в блискучій обгортці із зображенням казкового принца.
„Кокетка”, – подумав Юрко.
– Нє, загробна жизнь существує, – вела своє істота, кумедно вигинаючи товсті пальці, точнісінько як Леонов після знаменитої фрази: „Пасть порву, моргала виколю!”, – тут логіка
желєзна. Цих планет, блін, хрін знає скільки. Мілліарди, секс…
секстильйони. Даже єслі взять теорію вєроятності, то ясно, шо
десь умні существа є. Дак шо, вони не можуть нами інтєрєсоватьця?
– Але, – похитала головою Оленка, – за цією ж теорією шанси, що інші цивілізації знайдуть нас у цьому космічному безмежжі, дуже мізерні.
– Дорога моя, – і не думала здаватися істота, – ти тут, на
Землі, тридцять тисяч год як умним существом називаєшся. А
представ собі, шо десь мілліони, мілліарди столєтій інопланетяни живуть. Дак яка у них тєхніка! Їм вичислить твою Землю,
шо два пальця… Пардон!
„А він не такий дурний, як видається на перший погляд”, –
міркував Юрко.
Майбутній педагог уже вирішив продемонструвати власну
ерудицію:
– Справді, Оленко. Один американець, Поллак, наприкінці
60-х років додумався ввести в комп’ютер усі дані про Землю.
Ну, там склад атмосфери, ґрунту, сонячну й космічну радіацію,
усі фізичні параметри і все, що науці було відомо про живі істоти. І поставив запитання: чи можливе білкове життя на планеті з такими умовами? Комп’ютер висловився однозначно:
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ні, неможливе. І дійсно, на планеті, де присутній надто сильний окислювач – кисень, де надміру абсолютного розчинника
– води, у якій з часом розпадаються навіть скло та метали,
білкова субстанція зародитися не може. І тим більше не може
виникнути таке розмаїття живих істот, – Юрко буквально ненавидів старого провідника, що саме зазирнув до купе, аби запропонувати чай, адже Оленка могла не дослухати всього, що
хотів сказати студент Юрій Вічний. Тому він і сам здивувався,
як гримнув – розкуто, зовсім не по-„очкарівському”: – Всі бу!де!-мо! Три! Ча!-ю!!!
Вона знову нагадувала Попелюшку.
– Вам цікаво, Оленко?
– Так. Тільки звідки ви знаєте про Поллака?
– Ну, мені розповідав один… приятель, – на мить „спіткнувся” Юрко. – Але пізніше цей експеримент повторили в Київському інституті кібернетики. Результат був таким же. Саме
це, а також відкриття, що всі живі істоти на Землі, від бактерії
до людини, мають єдиний біологічний код (а це здається неможливим з точки зору еволюції життя) викликало появу різних
теорій, суть яких звелася до одного: життя на Землі – штучного походження. А якщо так, то „существуєт і загробна жизнь”,
– він мимоволі перекривив істоту, але та навпаки переможно
(наче вся тирада була щойно виголошена нею) подивилася на
Оленку:
– Кльово! А тепер приглашаю вас трошки бухнуть за
здоров’я всіх гуманоїдів, які січас за нами наблюдають…
***
Вони йшли лісовою стежкою, що в сутінках видавалася химерною, невизначеною. Чимось середнім між раєм та пеклом,
якби вони існували тут, на Землі.
Щойно, коло багаття і шашликів, Віктор погодився бути „по-
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заштатником”, „добровільним помічником”, – так завуальовано
називали в органах завербованих „стукачів”: „Стукайте” – і вам
відчинять…
– Всє наши мечти кагда-нібудь збудутца. Єслі нє збудутца –
значіт, ета билі нє мєчти. А єслі збудєтца, да нє то, значіт, ета
імєнна то, а чом ми мечталі*… – Андрій, що йшов попереду,
зупинився, запалив цигарку і, несподівано якось, розсміявся.
– А вот ми сєйчас вазьмьом тєбя і убйом. Ета – очень проста.
Нє адна душа… – поплескав жертву по плечу, гмикнув. – Чево
малчіш?
„Блін, це ж і правда кокнуть можуть. Шо їм, довго?” – його
не паралізувало від страху, але моторошно стало. Зібрався з
духом і видавив:
– Вас – троє. Чуваки мощні. Прийоми знаєтє… Шо ж, єслі ви
не шуткуєте – буду защищатьця…
Цього разу зареготали всі: і Андрій, і його „приятелі”:
– Ета харашо, шта ти такой прастой, вродє нє хітріш. С
нами дружить вигадна. Скора паймьош! Но запомні: ти уже
наш навсєгда, нікакіх фокусов, – Андрій говорив спокійно, лагідно навіть, а тоді розвернувся й попростував стежиною далі,
озираючись находу. – Нужна тєбє клічку прідумать. Как тєбя в
дєцтвє дразнілі? Помніш?!
– Да, но та кликуха мені не нравилася...
– Какую же ти хочеш?
Віктор знизав плечима:
– Це обязатєльно?
– Само сабой!
– Тоді – „Сокол”.
– „Сокал” у нас уже єсть. Харашо – „Ястрєбам” будєш.
– „Ястрєб” – звучить некрасіво – по-імперіалістічєскі. Вроді
якийсь мудак…
– Зато ні с кєм нє спутаєш. Ета как пароль. Вот, напрімєр,
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прійдьот к тєбє чєлавєк. Ілі пазвоніт. Вродє ат нас. Должен назвать тєбя „Ястрєбам”. Єслі нє назавьот – нє вступай в разгавор, штоб он тєбє нє гаваріл. Знай, ета – правакация…
Чому вони обрали саме його? Пізніше Віктор дізнався, що
практично на кожному великому підприємстві були оті „добровільні помічники”, які, в основному, займалися тим, що „стукали” на усіляких олухів, що не тримають язика за зубами.
І все-таки Віктору було приємно мати свою таємницю –
страшну, мов тисяча чортів, і солодку, як багато-багато грошей!
Інколи у компанії хануриків він відчував себе всемогутнім, безстрашним, – Штірліцем одне слово…
Після технікуму зв’язку він повернувся до райцентру. Але
що тих „бабок”? Кіт наплакав! Облишив к бісу „контрольно-ізмерітєльниє прибори” – подався в бригаду. Не стільки будували – скільки пили. Віктор бухав найменше – для „іміджу”,
любив, коли ханурики з ним по душах… Коли хтось перед тобою душу вивертає – це кльово. Ніби на твоїх очах онанізмом
займаються! Часом класна „шабашка” потрапляла. Оце було
найголовнішим – коли сякі-такі грошики заводилися. Тоді жив,
мов у Христа за пазухою. Почав бабу підшукувати: „основатєльну”, щоб не лише „трахати” – для сім’ї. Аби не гірше за
інших…
Придивлялися вони довго. Мабуть, всю родослівну від діда-прадіда перевірили! А перше „побачення” кумедне вийшло.
Задзвонив телефон. Почув у слухавці незнайомий голос:
„Віктар Нікалаєвіч? Єслі ви нє протів, я к вам зайду, хачу
познакомітьца…”.
Прийшов звичайний собі чоловік: років 35-ти, сухорлявий,
середнього зросту. Назвався Андрієм. Розпитував про життя,
співчував тимчасовій невлаштованості з житлом… Потім він
завітав ще раз, познайомив з „приятелями”. Про себе нічого
не розказував, а Віктор не цікавився. Треба бути повним дур-

45

Сергій Дзюба
нем, щоб не здогадатися з окремих деталей, випадкових фраз
та натяків із ким мав справу. Тож коли його запросили на „пікнічок”, прекрасно усвідомлював, що цього разу розмова буде
відвертою…
Потім Віктору здавалося, ніби все містечко нашпиговане кадебістами. Ніби кадебіст на кадебісті сидить і кадебістом поганяє. І вступ до органів – наче прийом до партії. І як це лікар
Амосов без партійного квитка отримав „статус” академіка?!
Так, йому хотілося зробити хоча б якусь кар’єру. Це природно. Він, звичайно, не зять Льоні Брежнєва, якому все, мов на
блюдечку. Він – чесний. Нічого, з таких теж люди бувають. І що
це за слово – „стукач”? Розвідник! Звучить? Авжеж, як кльово звучить!!! Хтось же повинен заздалегідь виводити на чисту
воду таких, як Сахаров?!
Правда, дуже швидко, за час його некомпетентної допомоги компетентним „товаришам”, ореол шпигуноманії розвіявся.
Що від нього вимагалося? Бути звичайнісіньким. Таким, як
всі. Запам’ятовувати і розповідати. Компромат на Совєтську
власть. Ось він приходить на явочну квартиру (суворо заборонялось, особливо, серед білого дня, навіть коли щось трапилося, заходити до їхнього офіційного, „компетентного” будинку
– тільки явки, як у революцію!), сідає навпроти „товариша” і
починає „стукати”:
– Сьодня чув анекдот про Брежнєва.
– Гдє?
– Во врємя обіднього перерива.
– Рассказивай!
Віктор травить анекдота, „товариш” записує. А тоді:
– Кто ета балтаєт?
– Не помню…
– Как так?!
– Блін, чесне слово… Там багато сиділо…
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– Ну, што же ти… Ітіть єво у хвост і гріву! В слєдующій раз
будь павніматєльнєй…
Інколи „інформацію” записував сам Віктор. Але частіше це
робили „товариші”: „Ми – коротка і па суті, а у тєбя – вади многа, пісатєль хрєнав…” – пояснювали.
Віктор розповідав анекдот, а від нього вимагали прізвища.
Таке враження було, що їм – аби вписати людину до свого „реєстру”. Аж гримали на нього: „Ну, дирявая башка! Апять нє запомніл?!”.
Але тут уже виник якийсь бар’єр. Можна було говорити про
подію, а ось доносити на конкретну, абсолютно невинну людину… Він не знав, що це так важко! Навіть його сусіди, з якими
постійно конфліктував у „общазі”, не згадувалися в „зведеннях” агента „Ястрєба”.
І що „цікаво”: увесь отой бруд доводилося фактично робити
задарма. Ніяких грошей йому не сплачували. Подарунки кілька разів були (електробритва до дня Совєтської армії), а так…
Може, це тому, що він вважався поганим „стукачем” і толку з
нього було, як із козла молока?
Та його „забудькуватість” терпіли. Навіть шпетити перестали. Особливо після того, як у партію вступив. Говорили: „Ета
– наш чєлавєк!”.
Одного разу Андрій після своїх звичних „понтів” („Нєльзя
жить в мірє, гдє мєчти встрєчаютца рєже, чем дєньгі”) запитав:
„А пачему ета ти нє прізнайошса, шта у тєбя – родствєннік в
Амерікє?”.
У Віктора, мабуть, було дуже бліде обличчя. І виправдовуватися почав, ковтаючи слова…
Андрій розсміявся, як тоді в лісі:
– Жизнь – ета пастаяннає суженіє. Сначала – широкая варонка, куда пападаєт шта нє попадя, патом – самає нужнає,
патом – самає важнає, а патом – єдінствєннає… – звично про-
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цитував відомого письменника. Поплескав агента по плечу. –
Нікагда іх нє відєл, гаваріш? А увідєть хочеш?
– Нєт!!! – злякався Віктор.
– Шта, і в Амєріку нє хочєш паєхать?
– Мені, блін, і в Союзі харашо. На хріна мені та Америка
здалася?!
– Настаящему патріоту зарубєжная паєздка нє памєшаєт…
Віктор зовсім розгубився й спантеличено поглянув на „товариша”.
– А пачему би тєбє нє напісать пісьмо блізкаму челавєку?
– мовив той із притиском. – Всьо астальноє бєрьом на сєбя.
Сьєздіш в Амєріку, пабудєш в іхнєй діаспарє, ісполніш савсєм
мєлкіє паручєнія… Патом явішса і расскажеш а паєздкє: шта і
как. Может бить, єщьо раз сьєздіш, корєш. Пасмотрім на твайо
павєдєніє…
Він був щасливим, коли готувався до того візиту за кордон.
Але в житті завжди так – здається, що вже схопив золоту рибку, а вона вислизає з рук просто на очах. У них же які вимоги: що б не трапилось, обов’язково повинен прийти на явочну
квартиру в призначений час. Долізти, приповзти, як то кажуть,
кров з носа, – мусиш і все!
Отож, після „непередбачуваних обставин”, п’яний, мов чіп,
агент Вітя вперся до кімнати і, здається, проказав кілька зайвих
фраз отетерілому Андрію…
Більше його не чіпали. Хоч попередили: „Помні, єслі і черєз
сорок лєт к тєбє прійдьот челавєк і назавьот тєбя па клічкє, ти,
Ястрєб, должен будєш іспалнять всє єво указанія…”.
Віктор чекав. Місяць, рік… Вступив до інституту… Ні, та й
з’являвся неприємний холодок десь під серцем: „А шо, як знайдуть?!”. Тільки щось інше ніби промовляло поруч: „Сволочі!
Невже забули?! Невже я, такий кльовий, їм не нужен?! Через
одну паршиву бухаловку! Невже вони в Америку когось друго-
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го пошлють? Шо, у Трої так багато „стукачів”, у яких родствєнніки в Штатах?!”.
Може, йому треба реабілітуватися (слово яке сране)? „Стукнути” на когось так, шоб мало не показалося?! А шо – скільки
тої жизні?! От „очкарик” сидить, блін, заграє до дєвочки. Хоче…
По глазах видно, шо хоче… А Віті, значить, вже не треба? Вітя,
виходить, в сторону – інтєлігєнтом не вийшов?! Мели-патякай,
давай! А я тобі здєлаю. Так здєлаю, шо будеш не педагогом,
а підарасом! Суши сухарі, мальчик! Завтра утром Вітя мєжду
прочім загляне у твій паспортішко і… Ітіть єво у хвост і гріву, як
казав товариш Андрій!
***
У сусідніх купе вкладалися спати. Оленка сиділа поруч з
Юрком, так само ледь торкаючись його коліна, – свіжа, зваблива. Він хотів бути банальним: їхати і їхати бозна куди. Хай це
триватиме як завгодно довго. Оленка б йому не набридла. Він
мріяв стати наївним і повірити у вічність. Вкрасти, ні, взяти те,
що йому не належить. Люди помирають, коли вони самотні і
нікому їх любити… Він прагнув бути романтиком. Кажуть, трагедія людини не в тому, що старіє тіло, а в тому, що душа залишається молодою. Тільки Юрку здавалося, що він має душу
70-літньої людини. Душу, вкриту зморшками і рубцями…
Істота ніби читала його думки – якось напружилася, різонула поглядом потенційного суперника. Здавалось, ось-ось
проковтне Оленку, мов пилосос. Натомість істота вдавано позіхнула й одразу подобрішала:
– Ми тут, блін, мучимо дівчину, може, вона спать хоче…
– Ні-ні, – якось одразу рішуче запротестувала Оленка. – Давайте ще поговоримо. Хочете, я розповім невеличку історію?
У моєї подруги є хлопець. У них – таке романтичне кохання!
Він щодня пише їй листи. І присвячує вірші – як у ХІХ столітті…
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Вони – студенти. Таня живе у четвертому гуртожитку, а Сергій
– у третьому. Одного разу Тетянка мала складати екзамен і
дуже хвилювалася. Вона – максималістка. Списувати не вміє,
а коли чогось не знає – соромиться, наче забути оповідання
Бордуляка – це кінець світу! У школі отримувала „п’ятірки”, у
вузі – теж. А все одно перед кожним іспитом ніч не спала і
тряслась, мов кленовий листочок на троянському вітрі (вітер
у вас, у Трої, якийсь особливий: то в один бік, то в інший…).
Так ось, Таня місця собі не знаходила. Сергій зайшов до неї
на хвилинку, але одержав лише поцілунок похапцем: „Іди, золотце, сьогодні мені ніколи…”. Але „золотце” затурбувалось і
вирішило якось підтримати свою подругу. І знаєте, що втнув
Сергій? Спочатку він чесно хотів купити десь у переході троянду (дуже вже Таня троянди любить!). Тільки того вечора щось
ніхто квіти не продавав. А магазини зачинені! Тоді Сергій зірвав квіти… Ви уявити собі не можете, де!
– Мабуть, біля будинку якогось райкому чи навіть… – Юрко
чомусь озирнувся на причинені двері купе.
– Точно! Де ж ще можна ноччю нарвати кльових цвєтов?!
От, блін, мужик! – аж запишалася істота – так, ніби сама колись
виробляла щось подібне.
– Правильно, – весело кивнула Оленка. – Він подався до
клумби, що знаходилася коло влади. І зрізав кілька троянд.
Тільки його побачили…
– Мєнти? Во, блін, діла! – заінтриговано щось пошукала у
вусі власною кінцівкою істота.
– Вони гналися за ним мало не через усе місто! – граціозно поправила зачіску Оленка. – Але хлопцю вдалося втекти.
Він проскочив повз вахтершу, яку в четвертому гуртожитку за
пильність називають „Політбюро”… Таня саме готувалася до
екзамену в читалці, тож Сергій поклав їй квіти на ліжко і зник.
А під ранок, навшпиньках, щоб не збудити сусідок, дівчина
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зайшла до кімнати і, не вмикаючи світла, пірнула в ліжко. За
мить пів гуртожитку прокинулося від несамовитого зойку. Просто квіти були з колючками – Сергій так квапився влаштувати
сюрприз своїй подрузі, що забув про це.
– Ну й прикол! – схвально зареготала істота, торохнувши
себе кінцівкою по коліну.
– Але вона пробачила його? – поцікавився Юрко, зазираючи в очі Оленки.
– Так, – не відвела погляду нова знайома. – Хоч спочатку
була дуже сердита, а коли здогадалася, хто це зробив, подумки уявила аборигенів, які з’їли Кука…
– Ну, звісно, від подібного стресу можна навіть забути, який
екзамен складаєш… – поспівчував невідомій Тані Юрко, ніби
між іншим розглядаючи спідничку Оленки.
– З екзаменом було все гаразд. Моя подруга – відмінниця,
– зашарілася дівчина. – Проте чомусь ні Таня, ні її коханий
жодного разу не починали розмову про випадок із трояндами,
– знизала плечима Оленка. – Згодом вони одружились… А одного разу їм було зле. І тоді Сергій запитав: „А ти здогадалася,
що то я приніс квіти?”.
Тоді він розповів їй, як біг із букетом свій „марафон”, а Таня
пригадала, як налякалася, вколовшись об квіти. „А якби тебе
спіймали? Уявляєш, що б сталося?!” – раптом запитала вона.
„Ні, не уявляю”, — просто відповів Сергій і їм стало так добре,
як не було ніколи раніше…
Істота підперла долонею щоку і зробила кумедну гримасу.
– Вам… Тобі не цікаво? – посміхнулась Оленка і стрельнула
оченятами в бік Юрка.
– Знаєш, шо я тобі скажу? Єслі девочка імєє кльові форми,
не дурна, як тумбочка, – вона надоїдає мені за три дня. А з тобою, блін, може бути кльово довго-довго. Правда, Юра? Шо ти
набурмосився?! Кстаті, я тоже немало у пєрєдєлках побував.
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У нас одна молдаванка учитьця – Віка. Влюбилася вона у мого
пріятєля – Аліка. Ну, Алік – це імя таке. По паспорту – Саша.
Просто його так зовуть, хоть він малоп’ющий. Вона і так, і сяк,
– Алік на неї ноль вніманія. Но Віка – баба з подходом. Каже
мені, мол, я тебе й твого пріятєля приглашаю у Молдавію. Ви
од Кішиньова забалдєєте. А потом поїдем у моє село. Оддихнете, настоящого молдавського вина попробуєте… Я Аліку
сказав, він загорівся. Коли ще така возможность буде?! Подивились ми Кішиньов — соврємєнний город. Якби не Київ — я
б там жив! Сіли в поїзд на Унгени. Доїжжаєм почти до Унген,
Віка й видає новость: щас, на канєчній, зайдуть погранічніки,
будуть провірять документи. Так от, ви свої паспорти – забули! Понімаєте, рядом – границя з Руминієй. В Унгени пускають
тільки мєсних, з соотвєцтвующєй пропиской. А всім остальним
нужно брать спеціальне розрєшеніє – зараніє. Мороки багато,
а толку мало! Можуть і не розрішити. Вдруг ви шпіони? Єслі
ви їм січас покажете документи – погранічніки ваші паспорти
заберуть, а вас одвезуть на заставу. Начнуть розбираться, шо
і як. Кароче, вишлють назад і „тєлєгу” в деканат накатають. Ви
ж нарушитєлі! Віка це як сказала – нам з Аліком враз поплохєло. Ну, думаєм, блін, влипли! І на хріна нам такі ландиші? Це
ж можуть запросто і з інстітута поперти… Дивимося на неї, як
Лєнін на буржуазію: „Шо ж ти нас не предупредила?!”. А вона
– спокойна, як двері. Видумала нам даже біографії. Ми їх повторили пару раз, як стіхи, – вроді запомнили. Я став Василь
із Костулен, у якого батя був колхозніком, а мати – щитоводом,
один братан – у армії, а другий – у Кішиньові, в пивбарі… Це
в натурі така сім’я є – не підкопаєшся! Я й адрес їхній вивчив,
імена, даже знав, як звати нєвєсту того мого „брателли”, шо в
льотчиках служить… Алік тоже шось там визубрив. Сидимо –
ждем! Заходять: офіцер, два „куска” (це так прапорщиків називають, єслі Оленка не знає). З ними – купа салабонів-пограніч-
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ніків. Давай шурувать по вагону! Якихось хануриків заламали,
наконєц до нас підходять. У мене, канєшно, душа – в штанах…
У Аліка — тоже! Начинаєм їм вєшать лапшу. У мене лапша
вроді проканала. Я ж вобще – жгучий брюнет. До мене і в Кішиньові на вулицях всі по-молдавському обращались – думали,
шо я свій. І погранічніки зразу рішили, шо я – молдаванин…
А в Аліка волоси – почти як оце в Оленки. Да ще він, блін,
шось напутав. І хоть Віка сказала, шо і в неї паспорта січас
нема, і увєрєнно поотвічала на всі їхні вопроси, погранічніки
засомнєвались. Віка чуствує, шо січас чебурашок пов’яжуть.
Шепче нам, мол, я їхнє вніманіє отвлєку, а ви тікайте в разні
сторони, встрєтімся в універмагі, біля вокзала, на другому етажі, в отдєлє женского бєлья… Ну, ми Вікі давай об’яснять, шо
ще ніколи од погранічніків не тікали, а вона вдруг як кинеться
до офіцера: „Дядя, дядя! Вот мой паспорт!”. Я як рвану. Все
мєлька, таке состояніє, вроді там у мене внутрі хтось із кимось
половий акт совіршає… Вобще, раньше у мене був другий
розряд з бігу на 60 метрів. Поетому заскочив я благополучно
в універмаг. Найшов женскоє бєльйо. 15 минут жду, трясусь.
Наконєц приходить Віка. „Де Алік?!” – питаю. Пожимає плечима, мол, хрін його знає, де твій Алік. Ну, думаю, зацапали
погранічніки пріятєля. Нада йти здаватьця! І вдруг – йоханий
бабай! – появляєтьця Алік. Оказалось, його загнали в зданіє
вокзала. Алік потикався туда-сюда, заскочив у туалєт. Пока
виліз через форточку… Ось Оленка сміється, а я, од переізбитка емоцій, тоді чуть лєзгінку не затанцював. Так мені враз
кльово зробилось, як Аліка побачив! Оленка, ти ще не устала?
Тоді слухай далі. Ти гадаєш, на цьому всьо закончилось? Ой,
блін! Купила нам Віка білєти в автобус, шо ходить од Унген до
Костулен (вона в Костуленах живе – тоже на границі). Предупредила, шо погранічніки не успокоїлись: хануриків засунули в тачку, а нас пасуть. Ну, ми до автобуса короткими пере-
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бєжками добиралися. Тільки залізли у цей транспорт разом з
людями – автобус заторохтів, поїхав. Ми вже розслабились. Я
начав по салону глазами шарить – на кому б це взглядом оддихнуть, шоб Віка з Аліком потроху общались. А у нашої однокурсниці личико враз сурове-сурове, як лімон. Опять шепче,
шоб пригнулись, бо погранічніки автобус обігнали і он стоять
со своєй таратайкой. Спокойно можуть наш „пазік” остановить
і тоді нам мало не покажетьця… Ну, ми з Аліком почти шо на
коліна поставали. Він вроді молитву читає: „Із-за лайфу нема
кайфу і фейсом об тейбл…”. Харашо, шо автобус був по двері
людями утрамбований. Такі автобуси у нас скотовозами називаютьця. А мені шо? Скотовоз – так скотовоз, аби погранічніки
не замітили… А дальше всьо, як у кіно. Нас не усікли! Пролетіли погранічніки, як фанера над Парижем. В’їхали ми у село.
Віка командує: „Падйом!”. Вигрузилися… Встрєтілі нас чин по
чину. Батя у неї – хазяйствєнний: не хата, а дворєц! Кругом
виноград, а біля хати – баня. Сіли ми за стол: бринза, мамалига, біле вино – Віка одно з погреба носить кувшинчиками…
Блін, думаю, завтра з опохмєлки – загнусь. Ні хріна подобного!
Проснувся – як стьоклишко. Чайнік, то єсть голова, работає в
обичному режимі. Кажу, спасіба, Віка, кльове ж у вас вино! З
утра – знов прямо за стол. Бринза, мамалига, красне вино –
крєпльоне. Кувшинчиками. Помню, „Вставай, нєрушимий!”, то
єсть „Союз нєрушимих…” співали. Хтось на акардіоні грав. Як
начали мужики сходитись! Одні посидять, побалакають з нами
про жизнь, – другі приходять. Гагаузів дуже ругали. Представляєте, живуть у них в городі Комраті такі собі гагаузи – смуглі,
похожі на болгар. Чи на турків? Блін, не помню… Суть не в
тому. Ой, як їх молдавани не люблять, йоханий бабай! А ті чуваки тоже чужих не празнують – хоть не признавайся у Комраті, шо ти молдаванин! Права якісь качають: мол, район у них
бідний, неблагоустроєнний, а в Кішиньові усякі мудаки жиру-
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ють. А молдавани в отвєт: „Самі ви мудаки! Хто ж вам, лінтяям,
виноват? Работать лучче нада!”. А гагаузи: „Так ми, блін, работаєм, пашем, як лошаді! Тіки ви, суки, мішаєте – не даєте нам
по-чєловєчєському розвиваться. Ми – народ! Поетому должни
буть гагаузькі школи, газети, тєлєвідєніє…”. Ну, блін, припухли!
Хто ж їм, туркам, розрішить? Скоро всі по-кацапському базарить будем. Росія цивілізірує молдаван, молдавани – гагаузів… А вобще, харашо там, де нас нема!
– Тобто, в раю? – вклинився Юрко.
– Да, в раю, – після деякої паузи продовжила істота. – Єслі
б там було пагано, так і люди б не умірали…
– Здорово! Але невже це ти сам придумав?
– Нє… – знову помовчавши, скривився Вітя, – був у мене колись один… товаріщ. Шибко ерудірований! Всьо афоризми видавав. Ти, каже, па гараскопу – Риба. Я вот пасматрєл фільм
„Адінокій голас чєлавєка”. Аказиваєтьца, риба – существо как
би святоє, патаму шта тайну смєрті знаєт. Вєдь всьо врємя
мєжду жизнью і смєртью находітца. Паетаму, ана і малчіт. І ти
малчі – живєє будєш…
– У мене теж був знайомий. Якось зробив собі домовину,
заліз у неї, потім виліз і сказав, що відчув благодать… – мимоволі поринув у власні спогади Юрко.
– Хлопчики! Вдарте мене, як невдячну слухачку, але давайте поговоримо про щось веселіше. Якось воно перед сном…
Вітю, що ж там було далі в Молдавії? – Оленка зробила невловимий рух і ще більше притислася до Юрка, – тепла, тендітна…
– Женщину можна вдарити тільки цвітком, – авторитетно
мовила істота і одразу ж поспішно додала. – Це Людовік ХІV
так виражався… А в Молдавії все було кльово: після красного вина ми самостоятєльно двигатися не могли. Но автобус
під’їхав прямо до Вікиної хати. Нас погрузили і ми очнулися в
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Унгенах. Я хотів десь лягти на лавочку поспать. Но нада було
сторожить Аліка, бо Віка пішла за білєтами, а мій пріятєль попер, як танк, на погранічний пост. Представляєте? То ми од
них, як бобіки, драпали, а тут вдруг Алік так оборзів, шо сам
туди пошурував! Границя в Унгенах – рядом, біля желєзно-дорожного вокзала. Погранічник репетує: „Стой, стрілять буду!”,
а пріятєль став на горбочку в п’яти шагах і його дразнить. Я
прошу: „Зьома, не стріляй. Він просто випивши!”. І співаю: „Дєті раз-них на-ро-дов, ми мєч-то-ю о мі-рє жи-вьом!”. Харашо,
погранічнік оказався салабоном, а то б Вікі прийшлося ридать
горькими слєзами… Ну, білєти вона достала, до поїзда нас
якось довела. Більше нічого не помню – окончатєльно проснувся у Києві. Кльова була поїздка – до сіх пор вспоминаю!
– То Алік і Віка потім побралися?
– Нє, Оленко, хоть Віка й казала, шо їй на роду написано вийти заміж за українця. Ну, може, й вийде со врємєнєм – тільки
не за Аліка…
– Шкода, така романтична історія і так сумно закінчилася!
– Ну, Оленко, це ще не сумно, – озвався Юрко. – Буває
гірше. Відпочивав я влітку у Трої. У нас – річечка неглибока.
Звичайно, за Дніпро чистіша. Вода, кажуть, цілюща – геть із
Мурманська приїжджають. Ліс сосновий поруч. Майже ідилія
– особливо зранку, коли людей небагато. Одного разу стою
на березі, підставляю себе для „поліровки”, тобто засмагу. Аж
бачу – іде пара: чоловік і жінка. І таким мені знайомим той чоловік видався! Придивився – так і є: викапісінький я, тільки років на десять старший. Ніби на себе у дзеркало подивився: ті
ж жести, рухи, статура. Жінка, яка йшла поруч, очевидно, була
його дружиною. Вона мені одразу сподобалася! Жінка мала надзвичайно красиву засмагу. Так можна засмагнути тільки на морі.
Очевидно, дуже любила море! Мабуть, вона була ровесницею
чоловіка, бо мала надто дорослі, зболені очі. За що їй до-
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велося скільки страждати у цьому житті? І як взагалі ця жінка
опинилась у Трої? У незнайомки було молоде, струнке тіло.
І горнулася красуня до сивого чоловіка, мого двійника, старшого за мене на десять років! Здається, тієї миті вони почувалися щасливими. Але жінці враз стало тривожно. Не тому,
що дорогу їм перебігло чорне кошеня. Це була якась невимовна, безмежна тривога, туга… Мені хотілося підійти, розрадити
дружину мого двійника, чимось допомогти їм обом, розпитати
про їхнє життя. Так, ніби я міг дізнатись і про свою подальшу
долю, про жінку, яка колись буде поруч… Ситуація видавалася
містичною. Можна було повірити в Бога! Мене тягнуло до них,
мов магнітом. Але я все рахував хвилини й не наважувався…
Незручно ж – зовсім незнайомі люди! Що, я підійду і скажу:
„Здрастуйте, будемо знайомі. Я – ваш двійник”? Ну, думаю, ще
одна секунда, ще…
Жінка озирнулася навколо і побачила мене. Примружила
очі, дуже дивно поглянула, ніби впізнала... Що вона хотіла сказати? Мені стало моторошно. Жінка посміхнулася. Я зробив
маленький крок уперед – в їхній бік. Нараз небо закипіло й заплакало. Дощ був звичайним – як тисячі інших дощів. Але у
чоловіка і жінки не виявилося парасольки…
– А далі?
– А далі, Оленко, нічого не сталося. Вони зникли. Я не кинувся їх наздоганяти. Хоча через свій бронхіт, навіть у тридцятиградусну спеку, ходжу з парасолькою… Спочатку думав: ми
ще зустрінемось – не може так усе закінчитися! Отож щодня,
за будь-якої погоди, приходив на берег маленької річки й чекав
на свого двійника. Але він не з’явився. Мабуть, зник назавжди…
Так я втратив свій шанс! Іноді вагаюсь: а чи було це насправді?
Може, на тому троянському березі мене зморив сон?
– Да, спать пора – як-не-як другий час ночі… Так шо, байбай, Юро! Тобі все одно де: вверху чи внизу? От і кльово! Ми з
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Оленкою нижні полки займем, а ти – на другий етаж лізь. Бо я,
знаєш, ноччю з верхньої полки падаю.
– Хлопчики, тільки вийдіть, будь ласка, на хвилиночку з
купе – мені треба переодягнутись, – прошепотіла Оленка й
сором’язливо поглянула на Юрка…
***
„Цікава дівчина – розумна і слухати вміє! Тихесенько лежить… Не те, що ця потвора Вітя – все перекидається з боку
на бік та крекче. Власне, вона на нього й не подивилася – слухала лише для годиться. Не випаруєшся ж із купе! Терпляча…
Мабуть, злякалася, коли побачила, що їхатиме разом із двома
мужиками? Вітя – жлоб, це одразу видно. А мої окуляри мали
б її заспокоїти. Хай я – „очкарик”, але окуляри – ознака інтелігентності…”.
Йому не спалося. Юрко знову не належав собі…
Вже на першому курсі їх було вісім – інформаторів КДБ.
Юрка завербували під час вступних іспитів. Він сидів на лавочці у парку – приїхав складати екзамен. Підійшов поважний,
сивий чоловік, що теж носив окуляри, правда, оправа у них
була якась особливо естетична – вона так пасувала обличчю,
що, здавалось, чоловік з’явився на світ саме в цих окулярах –
„чотириоким”. Потім Юрко не раз повторював: чотири ока і ні в
одному – совісті…
Солідний добродій виявився викладачем з усіма науковими
регаліями – навіть кафедрою завідував. Сивий також присів
на лавочку, витримав потрібну паузу і, ніби між іншим, запитав:
– Ну, Юрію, як у вас справи?
– Здрастуйте… – спробував приязно посміхнутися Юрко,
похапцем пригадуючи, де й коли бачив цього чоловіка. „Ти дивись – наче хто мішком по голові стукнув, нічого не пам’ятаю.
От потрапив у халепу!”.
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– А хіба ми раніше були знайомі? – роблено здивувався сивий.
– Вибачте… – зовсім розгубився юнак. – Але… ви мене знаєте?
– До певної міри, – лагідно кивнув „чотириокий”, – ми наводили про вас довідки. І ця інформація справила приємне враження. Нам потрібні такі люди… Та не лякайтеся ви так – все
буде гаразд, – розсміявся добродій і поплескав спантеличеного Юрка по плечу. – До екзамену готуєтеся?
– Т-так…
– Готуйтесь-готуйтесь, молодий чоловіче, тільки не всі ці
екзамени складають. Одним – таланить, іншим – ні. Але ми
можемо підстрахувати, допомогти вашій мрії…
– Та я особливо на вступ з першого разу і не сподіваюся.
Виробничого стажу у мене, на жаль, нема, золотої медалі –
теж. Ну, не повезе – приїду наступного року!
– Наступного року може статися теж саме. І через рік…
Самі розумієте, факультет – ідеологічний. Щоб вступити сюди
– зв’язки потрібні, а у вас їх немає. До того ж, ви – не член
КПРС…
– Але я можу стати членом!
– Думаєте, членом так просто стають? Це, Юро, заслужити
треба… Ну, то як – хочете до вузу чи ні? Чого мовчите? Добре,
мовчання – знак згоди…
– А…
– Не зрозумів?
– Що т-треба робити, аби вступити?
– Нічого, – очевидно, у Юрка була зовсім приголомшена
фізіономія, тож сивий вирішив, що потрібного ефекту досягнуто. – Поки що нічого, юначе. Просто скажіть, що ви згодні
співробітничати з нами. Вступите, повчитесь, роззнайомитеся
й інколи розповідатимете нам, про що говорять навколо. А ми,
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у свою чергу, про вас подбаємо. Вам же треба буде якось сесії
складати, гарний розподіл отримати, далі своє життя будувати… Ми своїх людей не забуваємо!
– Але у мене н-немає д-досвіду…
– Було б бажання. Досвід – справа наживна. У вас є бажання, Юро?
– Я под-думаю…
– Коли ж думати – екзамен скоро. Тут або пан, або пропав.
Ну?
– Д-добре…
Чоловік в окулярах поволі підвівся і попростував алеєю.
Кілька хвилин Юрко приходив до тями, а потім кинувся наздоганяти сивого:
– В-вибачте…
– Що, Юро?
– Н-нічого… З-значить, я буду вчитися?
– Ми ж домовились. Не забудьте тільки прийти на екзамен…
– А к-коли я с-стану с-студентом, м-мені т-треба буде
з-звернутися до… органів д-держбезп-пеки?
– Хлопче, ви починаєте балакати зайве, – сивий уже говорив суворо, карбуючи кожне слово.
– В-вибачте… Але я не знаю…
– Давайте не будемо забігати наперед. Всі формальності потім. Коли ви нам знадобитесь – вас розшукають. І пам’ятайте,
юначе: якщо про нашу розмову ви прохопитеся комусь бодай
словом…
– Н-ні, що ви!
– Тоді бажаю успіху. Заспокойтесь, з’їжте морозиво, а то у
вас від спеки вся сорочка змокла. І взагалі – ведіть себе природно. До побачення, Юро!
Так він став часткою Системи, вийти з якої було вже неможливо. Це спробував зробити один хороший хлопець, котрому
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набридло жити подвійним життям. Віталій хотів одружитися і
якось наважився розповісти про явки, паролі та „чотириокого”
своїй нареченій. Кохана обізвала юнака „стукачем”, розплакалася й сказала, що завтра про це знатиме увесь курс. Звичайно, Ніна, так звали подругу, не наважилася б розкрити небезпечну таємницю. Але, доведений до відчаю, Віталій спробував
покінчити життя самогубством – повісився у студентському
гуртожитку – в своїй кімнатці. Його врятували – дивом вчасно
нагодився приятель. Віталій довго лежав у лікарні. А коли вийшов із неї – перестав ходити на явки. Певний час його не чіпали. Потім хлопця, ніби між іншим, покликали у деканат. Там
сидів знайомий добродій. Розмова була короткою.
– Я не можу більше цим займатися…
– Дорогий мій, це – не інститут благородних дівиць. Чим ти
раніше думав? Хіба тебе хтось примушував із нами співробітничати? Ти підписав документ про нерозголошення? Підписав
– ось цією рукою! Вилетиш із вузу, мов корок!!! Жити йому, бачите, набридло! Може, тобі ще соску дати? Теж мені, герой
знайшовся! Хто знає про те, що ти вішався? Ніхто! Ми потурбувались. А ти — свиня невдячна…
І все продовжилося. Згодом Віталій потрапив до психлікарні, потім залишив навчання й вирушив за тисячі кілометрів від
Києва – до Сибіру, працювати нафтовиком. Хто знає, чи вдалося йому там відкараскатися від органів, адже „стукачі” потрібні завжди і всюди…
Одного разу до гуртожитку, в якому мешкав Юрко, зайшов
їхній викладач. Це був навдивовижу цікавий чоловік, котрий
немало перебачив на своєму віку і мав що розповісти першокурсникам. Юркова компанія запросила його на чай. Літній доцент багато жартував, пригадував своє минуле. І випадок, коли
допоміг декану їхнього факультету виплутатися з однієї дуже
непривабливої історії…
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Наступного дня хлопців по одному почали тягати до деканату, де вони залишалися наодинці з невисоким сивуватим
добродієм. Коли до Києва приїздила високоповажна гостя з
Індії – Індіра Ганді – саме цей чоловік увесь час крутився довкола неї на зустрічі в Київському університеті. Після аудієнції
у „знайомого незнайомця” приятелі Юрка були бліді, голоси у
них тремтіли. Добродій із батьківською турботою промовляв:
„Ваше щастя, що ви ще такі молоді, життя не знаєте, інакше б
плакало ваше навчання…”.
Юрку теж було непереливки: він вчасно не доніс, куди слід,
на неблагонадійного викладача! Та й, відверто кажучи, не збирався цього робити. Адже тоді в їхній кімнаті були лише свої
– справжні друзі. Виходить, один із них – також інформатор?!
Він слухав розповіді переляканих приятелів про моторошне
спілкування з всевладним дядечком і приречено чекав своєї
черги. Юрка викликали останнім. За столом сидів не його сивий „благодійник”, проте цей чоловік був неабияк схожим на
„чотириокого”. На обличчі кадебіста з’явилася знайома гримаса:
– Ну?
– Я… Ви, н-напевне, з-знаєте…
– Знаю… Отож?
– Т-тобто ви з-знаєте, що я…
– Відповідайте на питання: чому?
– П-просто н-не встиг. Р-розумієте, д-думав, що т-там –
т-тільки я, отож к-куди п-поспішати…
– Іншого разу ви думатимете краще! Правда ж?
– Т-так.
– Молодий чоловіче, не розчаровуйте нас! Не грайтеся з
вогнем…
Пізніше Юрко дізнався про інших інформаторів. В основному, вони були досвідченішими, вступили на факультет після
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армії. Там, у війську, їх і вербували. Як правило, обіцялись відпустка, сержантські „лички”, перспектива стати членом КПРС…
Відмовитися було дуже складно, особливо на першому році
служби, – за „дідівщини”, коли солдату на кожному кроці доводять, що він – не „гомо сапієнс”. Коли доводилося не спати
тижнями, дрімаючи лише кілька годин на добу через якусь надуману провину. Самогубства в армії – річ звичайна. Куди легше записатися в „стукачі”, одержуючи свої тридцять срібняків:
зайвий шматочок цукру, додаткову порцію баланди…
Люди часто бувають продажними. Очевидно, це передається десь на генному, клітинному рівні, – як і талант. Вони багато
говорять про принципи, але рідко не втрачають їх. Просто у
кожного – своя ціна, за яку він ладен розпрощатися з власною
духовною цнотою. Майже в кожного…
Потім продажність стає звичкою, дріб’язком. І вже не треба
вмовляти себе, що це робиться з безвиході. Для чого?! Люди
– надто слабкі істоти, щоб втриматися від спокуси, завдяки підлості, досягнути бодай маленької мрії…
Лише один приятель Юрка – Сергій – якось обмовився, що
його в армії не змогли зробити „стукачем”. Хоч добре притисли, адже він служив в охороні. І пильнував не якісь залізяки,
а найновіші літаки та ракети. Караул – далеко в степу. Пост
– довгий, як собача пісня. Ніч. Вітер, що хрипить дужче за Висоцького… Яким би уважним не був вартовий, влаштувати
йому халепу – надто просто. От Сержа й узяли в лещата: „Не
погодишся співробітничати – неодмінно загримиш до дисбату!
Причина знайдеться. Як то кажуть, була б людина, а зробити з
неї олів’є – ніколи не пізно!”.
Особливо старався майор Чомба. Серж не встигав із караулу прийти, як починалось одне й те ж: „Довго, довго думаєш,
Квітницький! Дивись, як би тобі не довелося думати в іншому
місці…”.
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Визволила Сергія… бібліотекарка. Грізна фрекен Бок (так
називали між собою солдати дружину начальника округу, яка
завідувала гарнізонною бібліотекою та власним чоловіком)
раптом уподобала сором’язливого Квітницького, що цікавився
Вольтером і Дідро. Часом, коли Серж мав куций відпочинок між
караулами і Чомбою, він приходив до читального залу, набирав п’ять-шість різноманітних книг (Коцюбинського, Шекспіра,
Бредбері, Маркеса, Стівенсона…) і починав мріяти. Але якось
він мав надто кепський настрій, що не лишилося поза увагою
фрекен Бок: „Сергійку, що трапилося?”.
Він розповів їй усе. У них вийшла мила світська бесіда, після
якої бібліотекарка набрала потрібний номер і відбірною ненормативною лексикою пояснила комусь по телефону, як треба
шляхетно поводитися з бездоганним солдатом Квітницьким.
Сержа залишили в спокої. Майор Чомба кілька тижнів нагадував рудого пса Шарика, якого побили ногами п’яні „куски”,
коли поверталися від мадам Баттерфляй – гарнізонної повії.
Так Сержу Квітницькому єдиний раз довелося побути „стукачем”, щоб потім не „стукати” все життя…
Взагалі, Юрку спочатку було навіть цікаво гратися в розвідників. Адже все було, як у більшовиків-підпільників: явки, „десятки”, „сотні”… Кожна „десятка”, зібрана зі студентів різних
факультетів, мала старшого інформатора. „Десятники” виконували вказівки „сотників” і т.д. Отже один інформатор особисто
знав лише кількох осіб, котрі співробітничали з органами. Як
правило, „стукачами” ставали не якісь закінчені негідники, а
цілком нормальні люди, нерідко – освічені й талановиті. Були
там і митці: поети, актори, художники, музиканти…
Власне, Юрко не сумнівався, що згодом дехто з інформаторів цілком може перетворитися на класика нашої літератури,
впливового можновладця і… керівника держави. Хоч, звичайно, більшість зі „стукачів” соромитимуться минулих „подвигів”
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й усіляко приховуватимуть їх навіть від своїх рідних. А що чекає на нього, Юрка? Якби ж то знати!
Зі знайомих інформаторів він недолюблював лише Олексія.
Той мав довгого язика, пристрасть до горілки, а ще – гріх, за
який треба бити морду. Якось у війську цей заповзятливий єфрейтор, аби вислужитися, підступно виказав своїх. Сержанти
подумали на іншого й жорстоко відлупцювали невинного хлопчину так, що той два місяці пролежав у лікарні. А коли правда
несподівано з’ясувалась, шкідливого кота Альошу хутенько
перевели до іншої військової частини… Втім, скривджений
солдат після служби зумів розшукати Олексія: дізнався, що
справжній „стукач” навчається в Києві і приїхав відверто поговорити з ним. Альоша страшенно налякався. Юрко і ще один
інформатор одержали вказівку сховати Олексія від непроханого гостя. Альошу заперли до кімнати у гуртожитку, інформатори носили туди їжу і розповідали новини. Однак прибулець
наполегливо прагнув зустрічі зі своїм кривдником. Тоді Юрку
довелося зустрітися з правдолюбцем віч-на-віч і прочистити
невгамовному мізки:
– Ти що це собі на дупу неприємності шукаєш?
– Мені потрібен Олексій.
– Для чого?
– Подивитися йому у вічі.
– Подивися в мої.
– Я – серйозно.
– І я – теж. Не розумієш?
– Через нього у мене ніколи не буде власних дітей. Мені
відбили...
– Він не знав, що так вийде.
– Він – сволота!
– Олексій виконував завдання... Тобі треба поїхати звідси і
чим скоріше – тим краще. У тебе – жодних шансів!
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– Зараз не 37-й рік!
– Забирайся!!! Не знаєш, хто країною керує?
– Леонід Ілліч Брежнєв… Партія…
– Думаю, ти в курсі, скільки років Леоніду Іллічу? А партія –
це надто загальне поняття. Ти поїдеш… добровільно?
– Добре, передай цій заразі, що він – боягуз!
– Передам.
– Передай йому, що ми ще зустрінемось і тоді…
– Заспокойся. Я тобі співчуваю, чесно. Там не всі такі, як він.
Я – не такий. Але, друже, краще тобі про все забути. Негайно.
Інакше завтра або післязавтра у твоєму місті Н. станеться нещасний випадок… Ти послухаєшся мене?..
Коли Юрко відкрив двері кімнати власним ключем, його зустріла жалюгідна постать „стукача” Альоші:
– Ну як?
– Не панікуй, він поїде… Але ти – гидота!
– Я скажу їм, що ти мене ображав…
Руки у Юрка – слабкі, тому він вдарив Олексія носаком. З
усієї сили! Туди, між ніг…
Згодом вони помирилися. Інформаторам не можна сваритись. Олексій був „десятником” Юрка, але цього разу не доніс на нього. Потім Альоша усіляко демонстрував, як довіряє
своєму підлеглому. Одного разу, за чаркуванням, розповів історійку. Він, „десятник”, мав передати повідомлення соліднішому інформатору. Як і було домовлено, сидів на лавочці з
журналом у руці, чекав паролю. Раптом підійшов… декан його
факультету і вимовив сакраментальні слова. Приголомшений
Олексій кілька хвилин не міг прийти до тями…
Юрко пробував складати вірші. Якось у нього вийшло щось
про Україну. Віддрукував на машинці і віддав Альоші: „Слухай,
покажи їм, все одно дізнаються. То хай самі це почитають, ніж
слухатимуть усілякі плітки”. Олексій дисципліновано виконав
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свій обов’язок. У КДБ ознайомилися з „документом” і ухвалили
вердикт: „Розумний вірш. Нічого такого тут немає…”.
Юрку було приємно, що чекіст виявився прогресивною людиною. Але ж зовсім недавно вигнали з вузу прекрасного хлопця. Не за „двійку” на екзамені – за націоналізм. Федір сказав на
зустрічі з кобзарями, що Київська Русь – це Україна. Ну зовсім
із глузду з’їхав!
… Істота продовжувала вовтузитися. „Паразит! Це він так
до ранку буде мене мучити?!”. А ще Юрко подумав, як би було
добре зустрітися колись з Оленкою у Києві. Випадково – на
Хрещатику. І щоб вона нікуди не поспішала. Тоді б у них вийшло… Оленка – розумна, її цікавлять не лише біцепси… Та
що там – аби не було Віті, він, Юрко, і зараз міг би підійти до
сплячої красуні й ніжно розбудити її одним поцілунком! Може,
вона тепер так само думає: лежить, очікує, коли засне Вітя,
щоб розплющити повіки й приязно посміхнутися тому, хто солодко мріє про неї на верхній полиці… А раптом це справді
станеться? Що тоді робитиме недосвідчений хлопчина, котрий
досі не пізнав жодної жінки?! Ні, якби вони знаходилися тут
лише вдвох, Юрко, мабуть, спробував би… Але як можна займатися такими речами у присутності третього?!
Істота потягнулась і незграбно зсунулася з матрацу. „Господи, не вистачало, аби цей пітекантроп, вирушаючи до туалету,
розбудив Оленку!”.
Але Віктор таки розбуркав їхню супутницю – схилився над
нею і… нахабно погладив розкішне каштанове волосся: раз,
удруге. Потім присів навпочіпки, провів вказівним пальцем
вздовж її носика і легенько натиснув…
Юрко завмер. Тепер він лежав, мов Оленка: тихо-тихо, невагомо, ніби вірш у шухляді… Але думки завдавали йому нестерпного болю: навіжено вирували в ошелешеній голові, вимагали негайної дії: „Як? Ти не можеш захистити дівчину?!”.
Юрко голосно зітхнув. Істота зробила невеличку паузу й пі-

67

Сергій Дзюба
дозріло подивилася вгору. Тиша відновилася. Тіло Юрка здавалось непорушним, наче витесаним із важкої дубової колоди.
Істота знову почала пестити Оленку. Здається, дівчина розплющила очі… Може, Юрко надто ретельно вигадував усі деталі – у купе було тьмяно та ще й Вікторова спина заважала.
Втім, Оленка озвалася до пітекантропа – ледь чутно, буквально одними губами. „Все, треба діяти! Дівчина протестує! Він,
Юрко, просто мусить порятувати її від цієї потвори!!!”. Мить,
ще мить. І раптом…
Пролунав неголосний Оленчин сміх. Істота щось шепотіла
їй на вушко і голос дівчини озивався, мов дзвіночок. Потім все
сталося так блискавично, що Юрко мало не скрикнув від обурення на увесь вагон: „Даруйте, шановні, що ви робите?!”.
Вітя спритно ковзнув у постіль сусідки: продовжував щось
грайливо нашіптувати, Оленка стиха відповідала. Вона взагалі
не чинила опору! Коханець навіть не став маскуватися ковдрою – діяв швидко і вправно, мов десантник.
„Чому вона сміється? А якщо – з мене? Якщо це – кепкування над моєю нерішучістю? Вовтузяться, мов у себе вдома
– зовсім совість втратили!!! Ні, мушу все це витримати, щоб не
трапилось. Я сплю – міцно, наче вбитий. Вони просто мене не
збудили – хай не тішаться… Ну, Оленко, ну, шльондро, стривай! Я вам завтра втну таке, що довго згадуватимете оце знущання наді мною! Ви наговорили тут і про „загробну жизнь”,
і про поцуплені квіточки „біля влади”. Завтра ще побалакаємо… А тоді я зроблю свою справу. Побачимо, хто сміятиметься
останнім, кияночко!!!”.
Істота задоволено позіхнула, плюхнулася у своє „гніздо” і
за хвилину засопіла так, ніби й уві сні продовжувала невтомно атакувати Оленку… Тендітна сусідка дбайливо поправила
постіль і невдовзі також заснула – легко, солодко, невинно.
„І коли я навчуся розбиратися в людях?” – зітхнув майбутній
педагог…
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***
– На одній з площ Страсбурга є кам’яний стовп, біля якого
зустрічаються закохані. Так от, до цього стовпа прикута спеціальна книга, де може залишити запис кожна людина, що прийшла на побачення із запізненням, або навпаки – чекала довго
й даремно… – супутниця була гарненька, мов нова копійка.
Вона прокинулася першою, неквапливо вмивалась і чепурилася, потім одягнула свою моднячу спідничку, що так личила до
розкішного волосся та очей дівчини, в яких були сонце і стиглі
черешні, до всієї її осяйної постави. А ще – до великої жовтогарячої парасольки, що слухняно лежала на звабливих колінах,
неначе нова лялька.
Оленка щебетала невтомно з самого ранку. Юрко теж здавався безтурботним. Проте він більше слухав і мав такий загадковий погляд, що сусідка не витримала:
– Юро, зглянься, я – ще не твоя учениця. Ти ж гіпнотизуєш
мене, мов удав – кролика!
– Якщо я й удав – то дуже хороший, – пробурмотів Юрко.
– Не обіжай його, Лєна, він більше не буде, – Вітя розрізав
чергове яблуко на дві половинки, одну поділив між собою та
Юрком, а іншу віддав супутниці.
– Я просила, щоб ти не називав мене так. Мені не подобається…
– Лєна – це по-нашому, по-троянському. Ми ж вроді познакомилися… Впрочєм, Оленка – тоже кльово звучить. Налить
ще соку?
– Дякую…
Вона граціозно взяла склянку виноградного соку. Пила довго, маленькими ковтками, мов досвідчений дегустатор коштовних вин. Обидва студенти заворожено дивилися на дівчину.
– Ну, шо – може, анєкдоти продолжим? – нарешті „прорізався” Вітя.
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– Продолжим, – у тон йому відізвався Юрко. – Знаєш, Оленко, коли я вчора заснув, а трапилось це не одразу… Мені привидівся цікавий сон. Ніби ми йшли з тобою увечері околицею
Трої. Було тихо, зоряно… І я тобі запропонував… Тобто, запитав: „Хочеш… я для тебе заріжу місяць?”.**
– Не поняв… Це шо – юмор такий? – здивувалася істота.
– Юмор, Вітю. Ти дівчині що, як правило, пропонуєш? Зірку
з неба дістати?
– Я – нє… Я – попроще…
– Ну, не ти, то хтось інший. А от я запитав: „Оленко… хочеш… місяць… заріжу?”.
– І що я відповіла?
– Хочу…
– Кльово! Ви прямо, як ізвращенці. І шо ж ти зробив?
– Зарізав...
– Йоханий бабай! Кого?!
– Місяць…
– Да-а, блін… – істота помовчала, замислено пожмакала
кінцівкою власне вухо. – Нє, я луччий анєкдот знаю. Підходить
мужик до каси прєдварітєльной продажи білєтов і каже: „Дайте
мені білєт до города Брєжнєва”. А касірша йому й отвічає: „Чи
ти рухнувся, мужик? Нема такого города!”. А мужик улибається: „Дак каса ж прєдварітєльна…”.
– Цікавий анекдот, хлопчики, а можна я вам вірша прочитаю?
– Якщо свого – можна…
– Свого… Тільки ви не смійтеся, добре?
Мы по лунным долинам идём на Восток,
Наши ноги плетут паутину дорог.
Мы свободны от улиц и площадей –
Дети мёртвых людей.
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Мы смертельно устали от будничных нужд,
Мы из мира удрали, который нам чужд.
От пустых философий, бесплодных идей –
Дети мёртвых людей.
Мир отцов, матерей мы не помним теперь.
В череде непонятных, жестоких потерь
Мы кричим: „Иисус, помоги, обогрей!” –
Дети мёртвых людей.
Мы бежим не от нищей промозглости дней –
Трупный запах разнёсся по нашей стране.
Мимо свалок, домов, городских пустырей
Мы идём на Восток всё быстрей и быстрей, –
Дети мёртвых людей.***
– Це ти справді сама написала?
– Яка різниця – головне, є вірш. Він вам сподобався?
– Єслі це, Оленко, твої стіхи, то як вони нам можуть не нравитьця?!
– Я – серйозно…
– І ми – сєрйозно. Правда, Юра?
– Правда. А чого – російською?
– Не знаю… Так ніби краще… Багато хто говорить одне,
пише – інше… А ти, Вітю, віршів не складаєш?
– Шо я – ранений! Єслі хтось сочиняє стіхи, значить, його
жизнь ізнасіловала…
– Ти хочеш сказати, що не скалічена людина не може написати справжнього вірша? – Юрко вже не сумнівався, що за
показною простакуватістю Віктора приховується щось глибше,
потаємне.
– Да, я в цьому увєрєнний!
– Значить, ми з Оленкою можемо на тебе образитися. Я ж
теж…
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– Юро, і ти мовчав? Будь ласка… Ну, Юрочко!
– А потім Вітя скаже, що я – „чайнік”… Ось, візьми – тобі
на згадку, – Юрко вирвав із загального зошита дрібно списану
сторінку й поклав на парасольку, мимоволі торкнувшись теплих колін сусідки.
Оленка вихопила очима першого вірша:
Знову хтось штовхає з кручі,
Інший хтось дає спасіння…
Хоч везе на невезіння,
В невезіннях я – везучий.
Знов обличчям – об дорогу,
Ми не обрані для дива.
Юродúві чують Бога,
Ми не чуєм юродúвих.
А коли ударить пташка
З цього тіла – в безмір світу:
Хто сказав, що вмерти – важко?
Треба тільки захотіти!****
– Спасибі, Юро. Я обов’язково потім все прочитаю. І збережу… А хочете, я вам погадаю?
– В натурі?
– Так, Вітю. Дай свою долоню. А ти – свою, Юро… Боже, ти
мій! Ви були знайомі раніше, в іншому житті… Чули про реінкарнацію? Ну, коли душі подорожують від одного тіла до іншого? У вас – історія неабияка, з родзинкою! Але далі говорити
не можу – потрібні ваші паспорти або студентські. Що зараз
маєте?
Вітя одразу ж простягнув пошарпаний паспорт. Юрко завагався:
– Я й так скажу… Що тебе цікавить?
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– Ні, я, коли дивлюсь на якийсь документ, ніби читаю між
рядками. Моя… бабуся клала фотокартку людини під склянку
з водою. І все бачила – по зіницях…
– Тобто як?
– Юрік, ну шо тут непонятного? У каждого чєловєка єсть
зрачок. На фотографії тоже зрачок видно. От бабушка й дивилася на цей зрачок через воду. Правильно, Оленко? Я бачив
шось похоже в нас, у Трої, – є одна така бабка-шептуха…
– І що ж у тих зіницях можна побачити?
– Все: що було і буде… Бабуся й про моє минуле розповідала…
– То вона – відьма?
– Чому – відьма? Ясновидиця! Ти так на мене зараз дивишся, Юро, наче я з Марса прилетіла…
– Я просто пригадую деякі… подробиці зовсім недавнього
минулого… – з притиском вимовив Юрко.
Оленка зашарілася. Вітя пильно поглянув на колишнього
суперника, але відповів на його „шпильку” примирливо:
– Ну, блін, ти даєш! Зовсім дівчину в краску увігнав… Нє,
Юра, ти – не джентельмен…
– Ой, у вас же прізвища однакові! – вхопилася за можливість змінити неприємну тему Оленка. – Тільки Юра – Вічний,
а ти, Вітю, – Вєчний…
– А шо, фамілія – як фамілія. По-моєму, кльова! Правда,
Юрок?
– Правда! – Юрко відчував, що сердиться швидше на себе,
ніж на Оленку. І чого він поліз з отими „подробицями”?! Тепер
соромно і йому, і дівчині…
Тільки Вітя почувався впевненим:
– Скажи, подружко… – від такого звертання Оленка аж
здригнулась і ще більше зашарілася. – А зараз твоя бабушка
жива?
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– Ні, вона померла… Всім усе передбачила, а про власний
відхід не попередила… Може, не хотіла нас даремно хвилювати?
– Но, кажуть, шо такі бабушки комусь передають своє мастєрство…
Оленка промовчала. Вона все розглядала студентський
Юрка і, мабуть, прослухала останню фразу. Надто вже зосередилася на власних думках!
– А ти... знаєш, ким була у тому, попередньому житті?
Дівчина поглянула на Юрка і нарешті посміхнулася:
– Знаю. Але це – секрет! Проте можу розповісти про вас…
Отже, ви мешкали у Давньому Римі. Там було таке… специфічне середовище! Коротше, ви були… Тільки не ображайтеся, добре?
Обидва слухачі заінтриговано кивнули.
– Ви були… хлопчиками-рабами в одного господаря. Цей
патрицій виробляв із вами не дуже пристойні речі… І не лише
він… Ви були приятелями і разом мріяли про волю…
– А потім? Що трапилося потім?
– А потім, Юро, одного хлопчика викупили – визволили з
рабства. А інший залишився в неволі… Відтоді вони так і не
зустрілися – розійшлись, як у морі – кораблі! Я ж кажу – Давній
Рим, складна ситуація…
– А…
– Що, Вітю?
– Остався хто? Хоть не я?
– Оцього я вам, хлопчики, не відкрию. Хай це залишиться
моїм маленьким секретом, інакше тут буде море крові…
– Ну, шо ти, Оленко! Шо ми – шуток не понімаєм? Це ж все
– шутки. Да, Юрок?
– Так… – поспішив примирливо кивнути Юрко, ховаючи очі.
– Ти нам, Оленко, в шутку ще скажи: ми учобу закончим
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благополучно? Шо нас у цій жизні ожидає? – не вгавала істота.
– У вас, хлопчики, скоро почнуться неприємності… Але все
проходить, все минає – не переймайтесь! Якось житимете…
Говорять, що б не трапилося, радійте життю, адже могли й не
народитись!
– А я колись у дитинстві порізався. І якраз там, де лінія життя. Вона ніби продовжилась…
Оленка востаннє і зовсім невесело поглянула на майбутнього педагога:
– Приїхали, Юро…
Сусідка з купе вийшла першою. Попросила не проводжати…
Вітя промовив дуже тихо, але Юрко почув: „Не обіжайся, брат,
там не було ніякого кайфу… Усе якось не по-настоящому…
Вроді нас не существовало… Ти не обіжаєшся?”.
Юрко не відповів. Він подумав, що Оленка, звичайно, вродлива, проте не варто закладати цього пітекантропа. Все-таки
земляк та ще й однофамілець! У нього, в Юрка, все попереду:
кльова посада, кльове авто і кльова жінка. Багато жінок. Гарем! „Кльово – це слово полюбляє Вітя. Тільки кльово буде
мені. Зовсім скоро. Треба тільки трохи потерпіти. І я потерплю,
блін!”.
Вітя розумів, що він – троянець. А троянці просто так не
пропадають: у вогні не горять і у воді не тонуть. І взагалі, Троя
– безсмертна. Он яка троянська мафія в столиці – навіть у ЦК
один землячок пробився! Вітя, правда, з ним ніколи не спілкувався. Нічого, буде нагода – роззнайомиться… А „очкарик”
– хай живе! Може, колись ще доведеться збиратися з ним у
Трою… Вітя – добрий. Тільки чого йому зараз так тривожно?
У Оленки теж не було настрою. Шкода хлопців… Але у неї –
такі неприємності з екзаменом у професора Б.! Цей Б. думає,
що на нього зовсім управи немає! О, він обережний – так славить партію на кожній парі, що вуха в’януть… Тільки Оленка
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все одно викрутиться – не вперше! Одне гарне повідомлення з
іменами та прізвищами – і вона врятована. „Друзі” обов’язково
зателефонують „незговірливому” професору…
„Здається, дощ. Треба прикритися парасолькою. Не сердься, Боже. Це я маю сердитися на тебе. Господи, і на що тільки
перетворилася твоя Кассандра!”.
1989, 1996 рр.
* Не дослівно цитується вислів Олександра Блока.
** „Я для тебе заріжу місяць” – рядок зі збірки Василя Кожелянка „Семибарвний кінь”.
*** „Дети мёртвых людей” – вірш сімнадцятилітньої Тетяни
Світличної.
**** Вірш „Знову хтось штовхає з кручі…” написаний автором у 1983 році.
Друкується вперше.

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ
У СЕКТОРІ „Ф”

Немає ні землі, ні неба. На станції „Зета” безтілесно існують
Пірс номер сім (серія квадрильйон) і Дух – без номера і серії.
Звичайно, так не годиться. I Його пильність координатор Кий
невдоволений ще одним вибриком Головного комп’ютера. Треба звернути увагу Його вічності – хіба можна за подібних умов
гарантувати безпеку в секторі „Ф”?!
Але навіть найсуворішим координаторам не обійтись без
філіжанки блаженного спокою, коли думки уповільнюються і
поступово перетворюються на теплу рожеву музику.
Черговий Пірс хвильку уважно спостерігає за сумирними
параметрами шефа і задоволено телепатує колезі:
– Здається, у нас – маленьке свято?
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– Так, номере сім, не будемо гаяти час!
– Ради Бога, друже, зроби мені приємність – облиш арифметику для Його пильності. I як тобі поталанило воскреснути
без усієї цієї квадрильйонії?
– Там, звідки нас узяли, це називалось бути „білою вороною”. Ти знаєш, тут це триватиме недовго...
– Але поки що я розмовляю, мабуть, з єдиним Духом у
Всесвіті!
– Добре, швидше вмикай „холодильник” – хочеться трішки
побешкетувати…
Пірс впевнено натискає на клавіші і з’єднується з архівами
Ось вони – долі, кожна ретельно записана на крихітну касету.
У одному невеликому приміщенні – століття! Зрозуміло, Єдиний Статут забороняє викликати чиєсь життя без потреби. Але
на „Зеті” важко знайти іншу розвагу.
Рівномірне біле сяйво Пірса поступово набуває яскраво
червоних відтінків:
– Що ти хочеш подивитися?
Монітор висвічує чудернацькі ангари – такі собі міні-піраміди Хеопса, ланцюжок літаків, схожих у вечірніх сутінках на
сонних дельфінів і самотню, зіщулену фігурку вартового. Аеродром! Військовий аеродром...
– Мабуть, ти вибрав не дуже цікаве життя. Проте, якщо сьогодні тобі подобається військо, давай послідкуємо за пригодами якогось козака, – озивається Дух.
Але „номер сім” прокручує років тридцять назад і на екрані
з’являється хлопчик, який раз-по-раз широко відкриває рота.
Пірс бере його крупним планом і вмикає звук.
Чується покашлювання. „Хіба можна цілісінький день грати
в сніжки! От і маєш тепер запалення...” – голос молодої жінки
стурбований. „Може, не треба до лікарні? Я його, рідненького,
й удома догляну!” – намагається втрутитися літня пані. „Дами!
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Ви надто гамірні! – переконує баритон глави сімейства. – Медицині видніше”...
Лікарня. Хлопчик років десяти нерішуче заходить у палату:
– Здрастуйте, мене звати Сашко. У мене – пневмо... Пневмонія!
Його ровесник повагом зводиться з ліжка і протягує руку:
– Хрущ Сергій Петрович.
– А я – Віталик! – усміхається обличчя, всіяне веснянками.
– Я тут вперше, – продовжує знайомство Сашко, – і в мене
температура...
– Я вмію стояти на голові, – править своє Сергій Петрович.
– Він – йог, а я – каратист! – додає Віталик.
– Мені тато теж недавно класні прийоми показував, – тихо
говорить новий пацієнт.
– Здорово, йохана! Навчиш нас? – примружує око Сергій
Петрович.
– Обов’язково, але зараз у мене крутиться голова. Мені треба полежати...
– Серожо, він уже спить! – із жалем резюмує „хлопчик-веснянка”…
Пірс ледь торкається клавіші – система на „Зеті” теж потребує вдосконалення. Спробуй-но вирахувати з точністю до
міліметра кілька тижнів життя. Але „номер сім” – архіваріус досвідчений, це Духу ще доводиться пізнавати ази майбутньої
майстерності.
… До палати влітає сяючий Віталик:
– Серожо! Саню! Хутчіш зі мною! Там та-а-ке!!! Дівчинка –
дуже красива: волосся, очі, черевички…
– Лялька Барбі? Чи Мальвіна із „Золотого ключика”? – іронічно посміхається Сергій Петрович.
– Ні, справжня дівчинка, – спрагло хапає ротом повітря Віталик. – Сидить на стільчику й плаче… Ходімо, подивимося!
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… – Йолі, і це все? – невдоволено позіхає Сергій Петрович,
задкуючи з сусідньої палати.
– Ну, все-таки... – знизує плечима вісник сенсації.
Але Сашко не рухається з місця. Затамувавши подих, він
спостерігає за малою. Потім наважується підійти і нечутно торкнутися рукою її волосся:
– Ти чому плачеш?
Дівчинка здивовано роздивляється незнайоме чудо:
– Я боюсь, коли з пальця беруть кров.
– Це – дрібничка, – авторитетно говорить Сашко. – Зовсім
не боляче. Чесне слово! Ти – Мальвіна?
– Ні, мене звуть Наталя.
– Ти – дуже гарна. Як Мальвіна! – скоромовкою випалює
хлопчик і вибігає в коридор.
– Здається, варто перемкнути на щось оригінальніше за дитячі пустощі, – байдуже мовить Пірс.
– Ні-ні, прошу тебе! – несподівано гарячкує Дух. Він – зосереджений і, очевидно, стривожений.
… – Я склав вірша!
Сергій Петрович бурчить: „Йолі…”. І перевертається на інший бік.
– Ти склав вірша?! – перепитує Віталик.
Сашко вкотре розгортає папірець:
Мила моя, Наталю!
Жити не можу без тебе!
Дружба хай квітне наша!
Як я люблю тебе!!!
Сергій Петрович вовтузиться у ліжку і говорить ще одне :
„Йолі!”.
– Ти – справжній поет! – вигукує Віталик. – Покажемо їй?
– А як?
– Ну, напишемо: „Наталочці”. І підкинемо в палату…
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– Ні, мені не подобається.
– Тоді вкладемо в конверт, заклеїмо і я вручу!
Кур’єр Віталик навшпиньках виходить у всесвіт.
Пірс фіксує напружене обличчя Сашка.
– Ну? – знову будить той Сергія Петровича, коли з’являється
„хлопчик-веснянка”.
– Наталочка ще не спала. Я віддав їй конверт. I не стримався – прочитав твого вірша!
Я вивчив його напам’ять. Уявляєш, вона заплакала!
– Йолі…
– Спи-спи, Серожо! – стишує голос Віталик.
– I що вона сказала? – допитується Сашко.
– Нічого... – розгублено мовить посланець. – Але ж Наталочка заплакала!
Обличчя Пірса залишається незворушним. Очевидно, йому
надзвичайно набридла ця плівка. Але Дух – збуджений. Ніби
намагається щось пригадати.
… Сашко пошепки розбуркує „веснянку” (мабуть, йому вже
шкода Сергія Петровича) – раптом і уві сні їхній співмешканець теж стоїть на голові?
– Віталику, спиш? Я тут ще одного написав… Вірша… Для
неї! Послухаєш?
… Легенький стукіт у двері. Зазирає дівчинка в окулярах.
Несміливо підходить до ліжка, на якому мріє Сашко, і кладе
поруч, на тумбочку, заклеєний конверт:
– Вам лист. Від Наталі…
Сусідка Мальвіни зникає.
– Віталику, вона теж вірші пише! – Сашко розгортає прикрашений квітами аркуш паперу.
– Ні, я це вже десь чув – одна доросла тьотя колись склала.
Але все одно – прикольно! Давай тепер твого вірша – віднесу...
Пірс терпляче спостерігає за дивним листуванням. Дух –
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ще зовсім молодий янгол, не вміє стримувати емоції.
Здається, після сьомої „мандрівки” у всесвіт коридору Віталик повертається заінтригованим:
– Ходімо!
– Йохана, що трапилося?! – несподівано бурхливо прокидається Сергій Петрович.
– Вона заснула. Це – класно: як спляча красуня! Тобі, Саню,
треба подивитися…
Скрадаючись, мов маленькі привиди, що заблукали у лабіринтах суворої медичної установи і більше за все на світі бояться, аби на них не нагримала тітонька-медсестра, приятелі
добираються до заповітної палати й нетерпляче прочиняють
двері. Наталя лежить у нічній сорочечці, ковдра ледь прикриває її коліна. На тумбочці – ручка і недописані вірші...
– Уявляєш, якби ти зараз зміг її поцілувати?! – намагається
підштовхнути Сашка його вірний кур’єр .
– Н-не чіпай мене! Сам поцілуй, якщо ти такий хоробрий...
Пірс раз по раз стривожено позирає на Духа. У забарвленні
колеги з’являються небезпечні відтінки.
– Все гаразд! – намагається телепатувати янгол без номера
і серії.
… Ранок. Наталя у палаті хлопчиків:
– Мене виписують. Не журіться – я вас провідуватиму!
„Безперечно, Дух не згадає свого минулого. Про це потурбувались координатори і Його вічність. Адже душі, щоб збагнути
сенс буття, необхідно зносити не одну одежину, особливо, в
людській подобі. Спогади про жахи земного існування, далеко
не завжди праведного, можуть травмувати найдовершеніших.
Але колега поводиться вже мало не як людина. Невже й він...
Ні, це було б надто неможливо! – Пірс торкається клавіші. –
Мабуть, забагато прокрутив. Дух буде незадоволений...”.
… Лікарня (слава Всевишньому!). Сергій Петрович стоїть
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на голові й розмірковує про жіночу підступність.
– Не сумуй, Саню, ось випишешся і про все дізнаєшся, –
втішає приятеля Віталик.
Поява Наталі в палаті схожа на телевізійний ефект. Дівчинка наче матеріалізується з повітря – юна леді з сумочкою через плече. Сідає поряд із Сашковим ліжком і кладе на тумбочку ароматні яблука:
– Вибачте, що так довго не приходила. Я знову застудилася. А мама каже: „Горло болить – сиди вдома!”.
– Йохана! – задоволено говорить Сергій Петрович і примружує око. – Ти, Наталю, не думай – ми з Віталиком вас „нареченим і нареченою” дратувати не будемо...
Дзвінке „до” другої октави примушує Пірса негайно вимкнути монітор. Координатор станції „Омега” просить якомога
швидше зробити копію життя композитора Збарацького і надіслати її кодом третьої секретності. „Триклятий Збарацький – не
міг стати Моцартом!” – тяжко зітхає Дух. Копії про видатних
землян зберігаються на кожній станції.
Проте операція з кодуванням триває лічені хвилини, і Його
пильність координатор Кий досі перебуває в рожевому стані...
На екрані – вже знайоме життя. Тільки Сашко подорослішав. Скільки ж йому? „П’ятнадцять”, – впевнено відповідає
комп’ютер.
Зовні юнак чимось нагадує молодого Пола Маккартні. Він
посміхається. I робить вигляд, що старанно занотовує формули, якими списав дошку сивий математик. Натомість, Сашко
малює котів. Це виходить у нього доволі майстерно. Папірець
з котами мандрує по класу, доки потрапляє до чорнявої учениці на першій парті. Та удавано обурюється і потім зовсім весело показує Сашку кулака: мовляв, ти ж знаєш, що я не люблю
цих вусатих і хвостатих створінь...
– Знайди Наталю. Можеш? – нервує Дух.
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Пірс якусь мить чаклує над блискучими клавішами і „викликає” дівчину. Мабуть, у неї контрольна. Тільки Наталя ніяк не
може зосередитися:
– Васько, у тебе є совість? Скільки можна смикати мене за
коси?! – шпетить вона сусіда.
– Я – легенько. Хіба ти не розумієш, що я закоханий? – стиха
відповідає той. – Мрію, що ти покладеш голову на моє плече.
– Будь ласка, не заважай.
– Коли я чую цю фразу, мені здається, що ти „пригощаєш”
свого однокласника...
– … Скибочкою лимона – кислого-прекислого!
– Ні, гумкою, яка безкінечно рекламується по телевізору. Її
треба жувати , жувати – від карієсу. Дурненька: гадаєш, що
якийсь Сашко Чомба за тобою сохне?
– Перестань!
– А він іншою пасією переймається. Наташа – це звичка. 3
нею можна ходити, коли Тоня заклопотана...
Гучний ляпас залишає на Васьковому обличчі чіткий відбиток маленької долоні.
– Слухай, у неї – блискавична реакція! – задоволено коментує Пірс. – Так...
Наступний день. Сашко в школі, де навчається Наталя. Він
просить її покликати. Боже, яка вона сьогодні красива! Ніби
нічого й не трапилося...
– Сашо, так приємно, що ти прийшов! – їхні уста зовсім
близько. Невже на очах у отетерілого натовпу він подарує поцілунок?
– Мені розповідали... Тебе вчора вигнали з класу. Ти вдарила Чепурного.
– Він говорив неправду...
– Пам’ятаєш, як ми познайомилися? Шкода, що Віталик загинув, а Сергій Петрович переїхав з батьками до іншого міста.
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Разом ми часто згадували про те, як ти була Мальвіною... Знаєш, я трошки стомився. Можливо, ми справді просто звикли до
того, що я – твій хлопець, а ти – моя дівчина?
– Сашо!.. – вона ще не фарбується косметикою, тому сльози роблять її навіть привабливішою.
– Ми могли б якийсь час не зустрічатися, аби розібратись у
своїх почуттях. Зрештою, нам є що згадати. Це була така мила
казка. Повір, мені прикро, що вона закінчується…
Ні, Наталя не дає йому ляпасу. Але п’ятнадцятирічна дівчинка більше не хоче, щоб її кривдник бачив цей фонтан сліз.
Вона стрімко заходить у клас, розгублено дивиться навкруги і
підбігає до відчиненого вікна.
– Наталочко!!! – вихоплюється у Духа.
– Відважна дівчина. Але п’ятий поверх – і ніяких шансів. На
жаль, цій душі доведеться немало страждати у наступному
житті. Все-таки Його вічність надто суворий із самогубцями. В
будь-якому правилі повинні бути винятки, – розмірковує Пірс.
— Друже, я вимикаю монітор. Спостереження за юним нерухомим тілом на асфальті шкодить твоїй енергетиці.
– Я хочу знати про майбутнє хлопця...
– Кого? Цього... Чомби? – Пірс вагається, проте „накручує”
потрібні роки. На екрані – знову військовий аеродром. „Номер
сім” схиляється над комп’ютером.
– То що там у нашому „холодильнику”?
– Запевняю тебе – нічого цікавого. Якщо коротко: Олександр Чомба став військовим і дослужився до генерала.
– Він вбивав?
– Ні. На його совісті – лише загибель вартового. Постріл
був випадковим. Але начальник караулу капітан Чомба міг би
вберегти свого бійця, якби менше спав. Звичайно, це не зашкодило його кар’єрі...
– Що було в іншому житті?
– Душа отримала тіло дівчинки, яку розтерзав маніяк. Проте
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ми не маємо доступу до цієї плівки. Вона зберігається у спеціальному архіві Його пильності. Такі жахи некорисні для янголів...
– Але та душа ще з’являлася на світ?!
– Так. Вона жила у самотньому розлогому дереві – над шляхом. Дерево помирало довго і важко – з нього здирали шкіру,
ламали віти, а хтось взагалі вбив велетенські залізні цвяхи.
Це – нудна плівка. До того ж, Його пильність має ось-ось прокинутись… О, Боже!!!
– Що трапилося? – стомлено запитує істота без номера і
серії.
– Плівка про Чомбу стерта – все подальше життя після самогубства дівчини! Господи… Надзвичайна ситуація на всю
Галактику! Ми „загубили” цілого генерала!!!
– Здається, я не чіпав її... – безсило телепатує Дух. – Проте яка різниця? Тоді в цій державі – Україні – генералів було
більше, ніж солдат…
– Звідки в тебе такі відомості?!
– Не зна… Не зна…
Колега згасає. Пірс ніколи раніше не бачив нічого подібного,
але він розуміє, що навіть координатор Кий не зможе врятувати свого підлеглого. Бо хіба світло янгола буває сірого кольору?! Ні, необхідно терміново викликати експертів „швидкої
служби”...
Неприємний сигнал будить Його пильність:
– Доповідайте, номере сім.
– Черговий Дух… З ним коїться щось неймовірне!
Координатор Кий миттю втрачає блаженні параметри:
– Це не „щось” – подібна „НП” трапляється раз на тисячу
років! Проте молодий янгол непокоїв мене з самого початку…
Сподіваюсь, це – єдина прикрість за час мого відпочинку?
– Так! – напружуючи енергетику, чітко відповідає Пірс…
... Звичайно, після перепрограмування Дух одержить інше
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ім’я, а також номер і серію. Він взагалі не буде Духом – з’явиться
нова істота, яка не пам’ятатиме минулого. I служитиме вона не
на „Зеті”, а на якійсь віддаленій станції. Мабуть, „номеру сім”
не треба було жартувати з комп’ютером під час народження
янгола, але Пірсу так хотілось поспілкуватися з єдиним Духом
у Всесвіті!
Але сталось немислиме. Пірс номер сім (серія квадрильйон) мріяв про це все своє янгольське буття: історія, про яку
розповіла касета, видалася йому надзвичайно знайомою! Тепер, коли координатор Кий влаштує черговий рожевий процес,
відмінний архіваріус Пірс обов’язково поцікавиться минулими
та майбутніми життями цієї дівчинки… А поки що він існуватиме безтілесно: на жаль, на подібних станціях не передбачене
небо. Отже, немає й землі.
1989 р.
Дзюба С. Надзвичайна ситуація у секторі „Ф” // Український фантастичний оглядач. – 2008. – № 2. – С. 2-6.
Оповідання прозвучало в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мелодія”.

ТУДИ, ДЕ СЛЬОЗИ ФАЕТОНА
На сріблястій долоні вічності
Маленька дівчинка
Розчісує коси
Місячним гребінцем
І в примхливому люстерку
Не бачить свого обличчя:
Там її погляд
І зморшки незнайомої
Жінки.*
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Спати боляче. Тіло пунктуально нагадує про власність – чотири кінцівки. Зараз я розумію, що не дуже любив руки. Інколи
навіть соромився їхньої слабкості: коли ніс через осінь тендітну Аллу і раптом, зраджений власними руками, опустив розпашілу від задоволення й ніяковості дівчину у те, що залишилося
від першого снігу… Інша справа – ноги: свідки моїх безкінечних
блукань самотнім містом. Не дивуйтеся – місто теж буває самотнім, дарма, що в ньому живуть люди…
Здається, саме сьогодні моєму тілу – 30. Мабуть, це не так.
Але я маю бути на вершечку однієї гори. Скоро, зовсім скоро
станеться головна подія у моєму житті. Цікаво, що ви нічого
не дізнаєтесь про мене. Ніхто ніколи не почує цієї розповіді. Я
можу лише наснитися. Вигадайте мене, як я вигадую вас.
І.
Колись я напишу
Останнього вірша
І не доживу до старості:
Впаду собі на дорогу
Осіннім листям
І мені буде легко.
Не хвилюйся: я все одно
Прийду на побачення
З Тобою,
Зваблений
Тоненькою свічкою
У храмі.
Погоди не стало: щось сіре, вологе і різке. Я вчився брати
шлюб. Євген, сусіда по гуртожитку, нахабно зазирнув до моєї
келії і вкотре назвав її господаря бовдуром: „Затям, друже, богині не бувають провінціалками!”. Після одруження я, „блискучий випускник філфаку”, таки втрачав столицю.
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Проте Алла була не просто красунею – вона навчила мене
цілуватися. Раніше я думав, що це елементарно – як теорема
Піфагора, варто лише закохатися й хотіти. Дарма, що на студентській вечірці наша староста – Маргаритка, цей пуцьвірінок
у окулярах, ледве відчувши випадковий дотик моїх губ, виголосила на всю аудиторію: „Русланчику, та ти ще зовсім цілина!
І де мої сімнадцять?!”.
Скільки ж я пізнавав Аллу, доки зрозумів таїнство поцілунку? Тоді я вже не був рожевощоким оптимістом. Моя матуся
не берегла своє серце, різане 15 років тому у клініці Амосова: вона намагалася зрозуміти мої верлібри. Але поети – великі егоїсти, і з кожним віршем я віддалявся від неї на цілу
епоху. Мама часто переконувала батька, що після її смерті він
обов’язково одружиться вдруге. Вона не була провидицею.
Коли її не стало, я навіть не встиг втішити тата: він, на відміну
від мене, помер швидко – наступного дня.
Я почав думати про Коло. У дитинстві я мріяв про старість;
і любив свою майбутню старість, як Далі – Галу, тоді мої плечі стали похилими. Тепер я боявся старості, стоматологічного
кабінету і еротичної панянки на прізвисько „слава”. І все одно
ставав схожим на сентиментального п’яного чоловіка, котрий
намагався втовпитися в примарний автобус на порожній зупинці, вигукуючи: „Пропустіть короля Франції!”. І мав тридцять
три пломбованих зуби… Я знав, що потім сніговий барс втратить зуби і перетвориться на барсика, який мріятиме про дитинство, але хотітиме спокою…
– Руслане, одягайся, біденяточку, поїдеш в авто. Сьогодні
ти кайфуєш! – озвалася знайома фізіономія.
– Женю, не лякай мене. Невже куркульський онук вирішив
розкошелитися на таксі?
– Що ти верзеш! – майже ображено мовив Євген. – Мій старий приїхав. Бере мене з Терезою на вікенд. Так що можемо й
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тебе, салаго, по дорозі підкинути – до Алли.
– Знову мені хронічно не таланить. Де ти був вчора, хлопчику? Заглянь-но до моєї кишені і побачиш там…
– Дулю!
– Ні, квиток на автобус.
– Що за формальності, пане студенте? Вам не потрібні зайві
гроші?! – весело подивувався Женька. – Махнемо на вокзал:
люди у нас чуйні, ще й переплатять, аби їхати! Ну, друже, кабріолет чекає…
– Добре, я тут штани одягну, а ти піди пику вмий, коли хочеш, щоб Тереза впізнала.
– Не пику, а личко – скільки тобі пояснювати, впертюх! –
мирно відбувся традиційною фразою приятель і енергійно
грюкнув дверима.
Ех, Женю, невже й ти захочеш жити триста років і станеш
для друга вороном? Приятелі зраджували мене ніби по черзі.
Але я не міг без них. Я просто боявся самотності – мов темряви. І щоразу хапався за нову соломинку. Так я знайшов Аллу. І
Женьку – Євгена Шпака, схожого на пташеня…
Мені було незатишно у блідому маленькому авто, яке все
тулилося ближче до обочини, наче налякане дощем. Я не хотів їхати з Євгеном, його татком та нареченою мого товариша
– породистою балакучою киянкою на ймення Тереза, що мала
звичку тримати на оголених колінах нестерпно сивого пуделя.
І все-таки я тицьнув квиток якійсь юнці, котру саме випхали з
черги трохи розлючені добродії. Виштовхали не лише її – я вибрав найвродливішу. З неядучою, стомленою валізою…
Мабуть, я був надто слабкою людиною. А ще боявся втратити друга. Проте в салоні авто потай усе вирішив за Терезу
та її пуделя, які заходилися перебивати одне одного, – заплющив очі й почав жонглювати думками. Так буває, коли хочеться спокою. Я міркував про заздрість. І вважав себе доволі
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симпатичним створінням. Бо навіть Богу не заздрив: це все
одно, аби мені заздрили жайворонок чи жасмин, – кожен із нас
по-своєму прекрасний! У Бога просто відповідальніша робота. Тільки чи любить Він її так, як я свою? Чи переймається
нами, бо не має іншого виходу? Я не можу увесь час слухати
жайворонка і бачити жасмин. Перший видається мені досить
безтурботним, другий – надто сексуальним (хоч тисячу разів
розумію беззахисність подібних ілюзій!). Господь змушений постійно роздивлятися щось у нашому заплутаному мурашнику.
Тоді люди стомлюють Його більше за вік і одного разу перед
Всевишнім постане нестерпна дилема…
Здається, я задрімав. А може це вигадав Шпак, коли з гумором повідомив товариству, що один пасажир куняє при дамі,
порипуючи, мов сніг? Тільки завдяки Євгенові вперше в житті я
побачив смерть – вона була великою вантажівкою, що несамовито мчала назустріч нашому авто…
… Значно пізніше, на тисячному чи трильйонному сеансі
вишуканих тортур, я усвідомив своє перетворення на химерну
істоту, що втратила руки, ноги, зір, слух, мову… Істоту, котра
вже не могла почути про ваші банальні нещастя і вичавити у
відповідь бодай слово. Так, мої любі, я навіть не мав задоволення сказати, як ненавиджу вас.
ІІ.
Одного разу двічі я ввійшов у одну й ту ж річку,
Щоб назавжди розчинитися в її тілі.
І тоді, пронизаний космосом,
На крихітній рубіновій планеті побачив своє дитинство –
Чорнявого хлопчика, який міцно
Притискав до грудей мої мрії.
„Я повернувся! Прийми мене!” – хотіли кричати губи,
Та лише безбарвно поворухнулись
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І по-зрадницькому заклякли.
„У тебе пожмакана посмішка і нестерпно дорослі очі.
Наші планети думають про різні орбіти.
Я не хочу бути з тобою!” –
Дзвінко озвалось дитинство, сіло до мене спиною,
І я втратив річку, в яку ввійшов двічі…
… Залишилися звичайні, підтоптані сновидіння.
Та дуже рідко мене будять привіти
З рубінової планети.
Я не знаю, що сталося з моїми супутниками. Мабуть, їм поталанило (якщо справді поталанило!) залишити цей світ миттєво. В усякому разі, досі я не відчув їхньої присутності. А може,
я просто не здатний уявити цих людей у моєму становищі?
Проте мені було байдуже чи винен водій вантажівки, яка
розчавила наш автомобіль. Я не запам’ятав обличчя кривдника і, попри всі бажання, не міг зосередитися, аби уявити його
голову без скальпу. Скажіть, як можна зняти скальп із сірої,
розмитої плями?
Я бачив великі стиглі полуниці у сметані – улюблені ласощі Алли. І впізнавав запах тонко нарізаного лимону, який вона
клала в чай. Очевидно, я став йогом, бо зовсім не хотів їсти.
Страви нав’язувалися мені самі – запиленими натюрмортами
божевільних художників. Але я мало розуміюся на живописі.
Тому, замість естетичної насолоди, відчував відразу…
А ще мене мучили пошуки. Я знову був у війську, яке, наче
велетенський динозавр, порпалося в прадавній багнюці, щоб
знайти несподівано зниклу зброю. Це була страшенно втаємничена „іграшка”. Її бачили тільки супутник-шпигун і наш генерал. Але ми звикли шукати те, чого, очевидно, не існує. Болото, розташоване біля наших арсеналів, називалося Вічним.
Недоторкане раніше, воно пручалося, мов дівчина, котру хотів зґвалтувати у ліфті огидний тип. Військо образилося. Воно
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було бездарним і впертим. І не жаліло рабів, які служили в ньому. Ми перемогли: спочатку відібрали у Вічного кілька сучасних літачків, потім – танк часів другої світової війни, кулемет
„Максим”, мортиру і арбалет. Стрілу, колись отруєну кураре…
На самісінькому дні лежала невелика овальна річ – її мінливого блиску не могла приховати навіть багнюка. Але знахідка
одразу потьмяніла, як тільки потрапила до наших рук. Здавалося, вона вмерла – ніби медуза… Більше не було нічого. Розшукуваної зброї – теж. Можливо, її хтось просто поцупив? Не
обов’язково залишати все, що погано лежить, Вічному. Зате
ми тепер знали своє болото. І заспокоїлися…
Ніхто так не піклується про людей, як смерть. Це у нас –
склероз, а вона завжди пам’ятає, кому час іти з цього світу.
Проте ми надто пихаті особи, щоб думати з вдячністю про цю
старанну пані. Тоді зрозуміло, чому вона на нас ображається!
Звичайно, я хотів померти. Я думав, що не маю ворогів.
Але ви познущалися наді мною. Для якого експерименту ви
воскресили цей біфштекс і силоміць підтримуєте в ньому ілюзію життя? Ось він – безпомічний ідіот, ще один кандидат до
вашої Кунсткамери. Ваш ворог!
Я не зміг звикнути до болю. Мабуть, це неможливо. Я намагався терпіти доторки чужих рук. Але фізично відчував їхню
байдужість. Звичайно, якби я не був шматком живого м’яса, то
із задоволенням попереламував би ці руки…
Вона прийшла, коли мені було особливо зле. Я падав з Евересту і ніяк не міг долетіти донизу. Тоді, розлючений, я знову
поставив себе на скелю і уявив Лезо.
Лезо покликало Смугастого й хвацького штрикнуло його в
живіт. „Ти бий в тім’я!” – попросив Смугастий крізь пронизливий
хрускіт кісток. Та Лезо вже різало по-живому гладкою, блискучою посмішкою. І тоді Смугастий попросив Душу: „Зглянься,
бо збожеволіємо разом!”. Душа хотіла ще трохи надії – їй по-
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добалось тіло Смугастого. Та коли заходилося Лезо виймати
його красиве серце, Душа дала улюбленцю спокій, отримавши
притулок у світла. Звідти вона дивилась, як серце стікало солодким кривавим соком на губи чоловіка і жінки, котрі ласували ним одночасно з різних кінців – назустріч поцілунку. Серцем
Смугастого Кавуна…
Захоплююче видовище тривало кілька секунд. Жах падіння
вкотре оволодів своєю жертвою. Я вже мав кинутися в безодню, коли раптом щось примусило мене зосередитися на власному тілі. Воно впізнавало дотики, яких я не міг забути. Алла?
Я спробував посміхнутись – крізь морок очей. І намагався
смішно закопилити нижню губу, бо саме так жартома знайомився з нею. Я чекав. І вперше за багато днів боявся залишитися на самоті.
Гостя обережно провела пальчиками по моїй щоці. Вона
гладила мене! Цього було досить. Алла!!!
Я так часто уявляв нашу телепатичну розмову, що вивчив її
напам’ять:
– Привіт!
– Здрастуй…
– Трохи сумно, але нічого.
– Все буде гаразд!
– Не буде…
– Русланчику!
– Я віз Тобі весільну сукню. У мене був квиток на автобус…
– Я знаю.
– Мені хотілося померти. Я тільки мріяв дочекатися Твого
доторку! Спасибі, Ти прийшла. Отже я щось значив для Тебе.
Знаєш, у мене більше нікого немає…
– Русланчику! Я прийду завтра. І післязавтра. Я провідуватиму тебе.
– Не треба, Аллочко. Боже, як Тобі бридко торкатись мого
тіла!
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– Що ти, зовсім не бридко…
– Ти – чарівна! Я бажаю Тобі щастя. Прощай Алло!
– До побачення, любий. Я прийду…
Вона була єдиною жінкою, яку я пізнав. Мабуть, це дуже
старомодно, але я кохав її. Кохаю. Хоч не можу і не смію тепер
сподіватися на взаємність. Завтра я чекатиму на Тебе. У цьому чеканні – сенс мого дивного життя.
Алло! Колись я не вмів цілувати Твої руки, я був солдатом
зі смужками неба на погонах і не молився на будні, сірі, мов
шинель. Мерз у товаристві байдужих літачків і, замість слухняного інструменту смерті, запропонованого маестро Калашниковим для музики бою, подумки завжди носив маленький
мольберт, щоб одного разу побачити Твоє обличчя на аркуші
далекого міста. Потім, не засватаний жодною кулею, я впізнав
ці єдині очі, подарував їм свої перші троянди і доторкнувся до
мого мольберта світлою посмішкою запаленого сірника, – раптом колись на ньому з’явиться інше обличчя.
Алло! Я прагнув пітьми, пустки, пустелі. І був знайомим звіром з відчаю і втоми. І лежав під трьома ковдрами скоцюрбленим сполоханим створінням. І це не було парадоксом – я
замерзав. І божеволів, мов сто поетів, і не міг спромогтися
вичавити бодай думку. І кликав на поміч Ісуса. І стискав у
пригорщі кволе серце. Ти злякалася. І прокинулась великою
полум’яною Квіткою, щоб прийти до мене й розчинитися пелюстками. Хотів тепла, краси, снів, що збудуться. І це не було
парадоксом – ми засинали…
Ти вже не раз рятувала мене, люба, коли я відчував себе
самотнім. Смуток претендував на благородство. Він приходив,
як гість, залишивши кепкування біля дверей – замість черевиків. І говорив красно – майже за Євангелієм, пам’ятаючи
про мою віру. І я, який не любив пити зі Смутку, потягнувся до
пляшки, наче спокусився на бочку чорної ікри. А Смуток був
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невблаганним і лагідним, мов доброзичливий кат на ешафоті.
І я подумав про ту, яку не можна кликати – про худорляву красуню з розпущеними косами: я подумав про смерть. І Смуток
теж мав про неї високу думку, а я був по вінця повен Смутку –
обпікався гіркотою і жартував із панночкою С., і говорив, що кохаю іншу, а вона вмирала з ревнощів, пропонуючи королівські
милості. А Смуток нашіптував: „Стань її фаворитом”. Я уявив,
як тіло відпускає душу на волю, зависає пожмаканим одягом у
прямокутнику самотності, і відсахнувся, потривоживши Бога. І
відчув Твої кроки в сирені ліфту. А потім були три слова, які не
сподобалися Смутку, і він чемно пішов геть: все-таки Смуток
претендував на благородство й збирався взяти реванш…
Алла приходила до мене, мов на побачення. Здавалось, її
теплі пальчики грають на фортепіано. Я розумів ці зворушливі
дотики краще за слова, що падали з вуст, і вже пишався своїми
телепатичними здібностями. Виявляється, мить щастя можуть
пізнавати і такі обрубки, як я. Знаєте, я навіть спробував написати вірша. Шкода, що ви не можете його прочитати!
Ми познайомились
На обшарпаній кухні
У студентському гуртожитку,
Але, здається, я завжди
Знав Тебе у храмі.
Я не розумію молитви
І хрещусь, мов блаженний,
Бо дивлюсь на Ісуса
І бачу Твоє обличчя.
Ви разюче схожі!
Хто ти?
Невже все життя
Я буду нести хрест
Цієї страшної
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І захоплюючої таємниці?
Покохавши Тебе,
Я прийшов до Нього.
Але кого з вас
Я маю тепер
Любити більше?!
Я жив кілька днів. Ми розмовляли. Моє тіло поводилося
спокійно. Йому подобалось. А потім – мов струм: страшна,
вбивча підозра. Я не хотів вірити, що доля, моя доля, здатна і
на таку підступність.
Старий віслюк! Закопилив губу на радощах і не відчув оче
видного: долоні Алли були прохолодними, мов джерело. Я лю
бив гріти їх своїми руками. Тепер мене гладили інші долоні
– тепліші, але чужі.
Та, що поряд, не Алла!
ІІІ.
Заплакана красуня:
Вії
Намистинками сліз
Прихилили
Веселку.
Маргаритка – тільки вона могла так познущатися наді мною.
Ця шльондра! Якось Геракл застав її у своєму ліжку. Очевидно, вона намагалася невдало скопіювати одну богиню. Розлючений Геракл тільки-но повернувся з дівочого монастиря (так
ми називали сусідній гуртожиток). Спочатку довгоногі чернички, як завжди, сповідували гостинність. Подумки Син Зевса
вже уминав смажену картоплю з яєчнею. І треба ж було йому
на радощах пустити кілька необережних „шпильок” з приводу
фарбованого волосся такої ніби мармурово спокійної Юльки
– інтелігентки у якомусь там поколінні. Смертельно ображене
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дівча хутко виштовхало голодного приятеля за двері. З горя він
почвалав до власної обителі, де й побачив Маргаритку – ситу,
надійно укоськану червоним вином.
„Який невезучий день!” – сумно подумав Геракл і здійснив
черговий подвиг: ніжні половинки розімлілої богині одержали
енергійного стусана і за мить уже палахкотіли в гамірному коридорі – мов світлофор.
Але Маргаритка була не просто ображеною жінкою – вона
мала титул старости курсу. І доки публіка втішалася подробицями „коридорної справи”, Геракла мало не виключили з університету. „Я любила цього хлопця і збиралася вийти за нього заміж!” – палко виголошувала юна спокусниця на кожному
поважному зібранні. І продовжувала розповідати в облізлому
курсовому журналі про те, як ми не ходимо на лекції. Особливо від такого підступного шпигунства страждав Євген, котрий
не міг прокидатися рано, а тому Маргаритка не часто бачила
мого друга на перших парах.
Шпак написав їй записочку: „Ти володієш надзвичайними
можливостями відчувати мою неприсутність навіть у переповненій аудиторії. А може це – кохання?”.
Відповідь була принциповою: „Мавпо! Як ти міг припустити,
що коли-небудь мене звабить твоя шпаківня? Я кохаю одного
Віталика, одного Сергія і одного Руслана Вчерашнюка!”. Проте
ніхто з однокурсників достеменно не знав, що це за істота така
– богиня . Маргаритка могла розчахнути всі ґудзики, але вона
вміла берегти душу. Можливо, саме так повинна чинити жін
ка, позбавлена вроди Мерилін Монро. Жінка, яка хотіла бути
богинею…
Тепер вона мала наді мною необмежену владу. Я потрапив
до пастки, з якої єдиний вихід – до іншого виміру. Але Маргаритка не прагнутиме зробити мені таку послугу – це не в її
характері. Вона просто насолоджуватиметься моєю безпомічністю й своїми можливостями. Хоча б так, як робить це зараз…
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Негідниця! З якою втіхою я луснув би по її рудих патлах добрячим черпаком! Навіть в уяві мені не хочеться ґвалтувати
цю потвору. Хіба за мене щось зробить Геракл…
Ні, панночко! Тобі ніколи не стати Аллою. Особливо за
раз. Хай якісь огидні кінцівки торкаються мого тіла. Я не від
повідаю взаємністю! Кохання, яке не відбулося – тепер ваза
з китайської порцеляни на срібній таці у провінційному музеї
недоторканих архівів. І я втікаю з дивного королівства звичних матеріалізованих умовностей, щоб помилуватися своєю
вазою й подумки обережно стерти з неї пил. І нехай хтось здогадується про неназваний, невизнаний предмет мого поклоніння: непрошений доброзичливець все одно не залишить на
цьому скарбі відбитків своїх пальців…
Я не відважувався вкусити Маргаритку. Страшно було подумати, що вона могла тоді зробити зі мною! Звичайно, я вигадував їй різні неприємності, надихаючи на подвиги Геракла,
Юльку і зграйку аборигенів з гучними барабанами та галасливим довготелесим шаманом. Не знаю, що можна було збагнути, спостерігаючи за моєю фізіономією. Біль уже поглинув її,
коли прийшла Алла – тобто, коли я думав, що вона прийшла…
Маргаритка здогадалась. Я зрозумів це з її нових невпевнених
доторків і чекав помсти. Проте богиню було викрито – вона
хотіла говорити:
– Так, я – не Алла, а ти – блазень, який живе лише спогадами.
– Трохи не те, Маргаритко. Справді, хтось має слабкість
жити лише спогадами. Ця солодка ностальгія діє, мов наркотик. Тому так легко ненавидіти кожне „сьогодні”. Хтось не боїться сновидінь і навіть колекціонує найфантастичніші сюжети,
вважаючи їх справжніми – як фільми Тарковського. А я мешкаю собі на якомусь поверсі і примушую героїнь давніх спогадів приходити у нові сни. Між споминами та снами – цнотливі
павутинки недозволеного…
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– Блазень! До того ж, нікому не потрібний! Де твоя Алла?
Хіба вона не повинна бути тут?
– Алла просто не може бачити мене таким…
– А я можу?
– Ти – кремінь!
– Але Руслан Вчерашнюк цікавиться лише дорогоцінним
камінням, чи не так?
– Облиш, Маргаритко. У Руслана Вчерашнюка залишився
тільки мозок, який поступово божеволіє. А тебе, як завжди,
жаба душить…
– Дорогий мій, ти надто переоцінюєш власну персону. Твоя
Алла…
– Може, їй теж зле. Слухай, ти нічого не знаєш?
– Не хвилюйся – з твоєю колишньою нареченою все гаразд.
Принаймні вона буває в університеті. І не збирається втрачати свій шанс. Знаєш, це дуже важливо – вискочити заміж на
п’ятому курсі.
– Я тобі не вірю.
– Дарма.
– В усякому разі, це вже не має великого значення. Скажи,
ти довго збираєшся провідувати мене?
– Доки не набридне.
– Ти – жорстока!
– Я – дуже хороша. Шкода, що ти не можеш цього зрозуміти…
Коли Маргаритка тимчасово залишила мене в спокої, я побачив місто. Місто, яке марило небом і божеволіло від його
вроди, тепер працювало інквізитором, старанно стираючи
блакить отруєними поцілунками. А небо, яке навіть в обіймах
у міста не клялося йому в любові, бо кохало одне лише сонце,
згасало, болісно намагаючись приховати сльози вірності…
Я не серджуся на Тебе, Алло! Маргаритка говорила неправду.
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Мабуть, Ти часто буваєш у цій кімнаті. Тільки не насмілюєшся
торкнутися до мого тіла. Але я можу гладити і навіть цілувати
Тебе.
Ось і зараз поцілунки-світанки поспішають по Твоєму обличчю, не орієнтуючись за сонцем, хоч і нагадують своєю лагідною невловимістю маленьких сонячних зайчиків. Незбагненно
прозорі, вони прагнуть охопити Тебе всю, та, захлинаючись від
ніжності, ведуть теплий, кумедний танок у Твоїх цілющих долонях. Не осягнути неосяжне!
Мій поцілунок-надія пахне часом, Твоїми косами і розпеченими устами. Він болить сьомим небом і смарагдами Твоїх
думок. Тамуючи шаленство, пошепки опускається на коліна
перед фортецею Твого Некохання (?) і заздрить Галактиці: її
світила засинають карликами, пізнавши вічність суперзірок…
Поцілунки-поети – найбільші утопісти: кожен вважає себе
головним і справжнім – для Тебе. Але їх римам, ритмам і фарбам не віддзеркалити Твоїх очей. Та коли на краєчку Твоєї посмішки з’являється Бог, поцілунки-поети, які вірять в Бога, палко, до нестями творять Гармонію. Так народжується таємниця
Життя.
Моя Алло! Ти називаєш себе давньою амфорою, яка блукає
морем і ніяк не знайде притулку на березі, аби хтось пізнав
її таїну. Амфора не може вільно дихати, закоркована пилом
століть. Що ж, я знову лаштую човна, і може цього разу під вітрилами надії знайду у відкритому морі свою амфору.
Знаєш, навіть буркотлива електробритва з її постійними
скаргами на життя не стомлювала мене так, як впевнений спокій дзеркала – воно було занадто об’єктивним! Та наперекір
вадам земного реалізму, я святкував витонченість Твоїх рук,
які вміли малювати мене іншим.
А в моєму ранковому голосі бриніло нічне тепло Твоїх ніг і
тихе бажання: народитися манюсінькою комахою, щоб потім
цілісінький день пізнавати їх зворушливу цнотливість…
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Здається, знову повернулася Маргаритка. Так, це її долоня:
маленька й волога. Я відчував руде волосся зовсім поруч. Наразі щось торкнулося моєї щоки. Це було мокре обличчя Маргаритки. Мені стало її шкода. Я жалію всіх жінок, які плачуть. Я
боюся сліз: чужих і власних… Стоп!!! Ніхто й ніколи не бачив,
як плаче богиня. Маргаритка якось зізналася, що просто не
вміє цього робити. Але ж тоді… Господи!
Хто ж це?!
IV.
Я ревную Тебе до моря,
Бо Ти любиш його
За будь-якої погоди.
І коли бачу, як врода
Твого молодого тіла
Насолоджується пестощами
Примхливих, невтомних хвиль, –
Я думаю, що подібний екстаз
Могла б відчувати чайка,
Безтурботно гойдаючись
На підступник бурунах.
Ти хочеш знати всі секрети
Гігантського синього
Страховиська,
І розумієш шторм,
Як не розумів його
Айвазовський.
Але Ти пишаєшся своїм монстром
І погожої днини.
Тоді пекельна сонячна злива
Перетворює Тебе
На красиву мулатку,
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І єдине, що мені залишається –
Перемагати сильного конкурента
В іншому двобої:
Коли на фоні Твого засмагу
У замкненій кімнаті
З’являться сліпучі
Незаймані смужки,
Так схожі на біле латаття
Морської піни.
Вона прочинила кватирку і лягла до мене в ліжко.
– Це ти, моя думко?! – люб’язно стрепенувся я, хоч саме
роздивлявся першого півня.
– Це казна що і з боку бантик! – голосно застогнала моя гостя в розтривожених обіймах. – Роздягни мене, милий!
– Як?! – збентежився я.
– Так, як колись одягав, – благально мовила вона й поцілувала мене в ніс.
– Тебе не влаштовує мій одяг? – дипломатично запитав я і
обережно почухав носа: а раптом це мені сниться?!
– Твої сукні, панчохи і навіть нічні сорочки спотворюють білизну мого тіла. А найдорожчі, найвишуканіші черевики стомлюють мої ноги. Милий, поверни мені наготу!
– Хіба принцеса – пустотливе дівча, щоб забути про високий
етикет нашого ритму? Ці оздоби гамують дикунство і ведуть
музику слів…
– А я хочу стати дикункою – нестримною нагою дикункою.
Пощади мене!!!
То був бунт у ліжку. Я заплющив очі й поліз під ковдру за
першим півнем. Та мій спокій заплутався в її дивному голосі і
відступив. Розпущена й розпашіла, вона доторкнулася до моїх
скронь і я вже не міг кликати іншу…
Вранці обережно, щоб не злякати мою юну даму, я встав з
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ліжка, навшпиньках підійшов до столу, ще раз подивився на
притихлу, звабливу думку, і записав її на папері – верлібром…
Еротичний сон закінчився. Я відгадав найбільшу таємницю
свого життя. Міркував просто: жінка, яка приходить до Руслана
Вчерашнюка в лікарню, звичайно, була знайома з ним раніше.
Інакше вона не змогла б подолати почуття відрази. Але незнайомка поводила себе так, ніби дорожила моїм обличчям. Думала про нього – колись. Ірина? „Море, не вір медузі: кохають,
коли є вибір…” – як вона говорила з морем! Там, у іншому місті
– біля хвиль. Ірина дізналася? Справді, вона давно відчуває
мене. Тільки це неможливо – проїхати стільки кілометрів. Чому
я завжди винний перед нею?
Іра була моїм дитинством. Ми ходили в дитсадок, простуджувалися й хворіли на бронхіт – кожен у своєму будинку. А
потім знову чимчикували до виховательки. Наші оселі були
сусідами. Я ласував маленькими кришталиками льоду. „Мама
сваритиме…” – авторитетно повторювала моя супутниця.
„Тебе ніхто не примушує. Бався своїми ляльками”, – буркотів
я. „Ні, разом – то разом!” – відповідала дівчинка й мужньо ковтала уламки красивої бурульки, що впала з даху. Одного разу
після нашої трапези Іра захворіла на запалення легенів. Вона
була впертою…
У школі потрапили в один клас і трохи посиділи за однією
партою. Біла миша дражнила нас вундеркіндами: Іра вже знала таблицю множення, а я – столицю Гондурасу. Проте ми не
могли бути ідилією. Це дівчисько обігрувало мене в „морський
бій”. І шкодувало, що швабра з мокрою ганчіркою, винахідливо
приставлена до дверей Тарасом, зіпсує сукню Білій миші, коли
та спробує увійти, виголошуючи на ходу образливе: „Добрий
день, малята!”. А ще мені здавалося, що Ірина потайки вживає
якийсь еліксир – несподівано вона виявилася на цілий сантиметр вищою за Тараса на прізвисько Гуллівер. Той образився.
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Я теж – із солідарності. І сказав сусідці: „Ірко! Ми вже дорослі.
Годі гратися в наречених. Мені потрібна чоловіча компанія”.
Я пересів до Тараса. Але двічі на місяць все одно мусив
залишатися з колишньою подругою після уроків – прибирати в
класі. Біла миша побоювалася довіряти таку ювелірну справу
одразу двом балбесам – так вона називала кожного чоловіка у
віці від семи до сімнадцяти років.
Якось маленький Руслан Вчерашнюк спробував витерти
пил за шафою. Він не знав, що добродійка виявиться такою
підступно кульгавою! Тоді на шафі жили вазони. Першим не
втримався Червоний генерал і вперіщив мене по маківці своїми керамічними сідницями. Зараз уже не пам’ятаю, що залишилося від генерала – мабуть, його відправили у відставку разом з іншими свідками катастрофи – меншими і дешевшими.
Тільки коли мене нарешті відкрили очі, я видався собі симбіозом зі скла, черепків, брошур, піску та Ірини, яка намагалась
визволити свого приятеля від пут цілого світу, що впав, неначе
сніг на голову. Але з’явилася Біла миша, котра все запитувала:
„Русланчику, з тобою нічого не сталося?”. Я почувався цілим
і неушкодженим, мов небо (просто я тоді ще зовсім не знав
неба). І хотів втекти, бо не мав сили вдруге лоскотати підлогу
віником. Іра плакала. І як вона примудрилася тоді так боляче
порізати руку?!
– Не спиш?
– Я вигадую історії про небо. Ось послухай: небо прийшло
до сосен. Замріяне – до закоханих. Благословити. Люди схопили небо і вичовгали його мрії. А потім – гамак зробили. І
розп’яли – між сосен…
– Ти більше не любиш людей, правда?
– Не знаю, Іро. Ви тепер такі незвичні зі своїми проблемами.
І прагнете наблизитися до зірок так, як хочете чаю. Але спочатку наскельні малюнки пращурів повинні пережити мертві
мавзолеї нащадків…
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– Скажи, ти здивований, що я тут?
– Ні. Дивно, як я не здогадався одразу. Я не буду каятися,
Іро. Ти – ідеальна жінка…
– Проте ідеальних жінок не кохають?
– Просто мало не з пелюшок я знайомий з однією людиною.
Вона – добра й щира. Мій друг. Можливо, якби ми зустрілися
сьогодні і не було Алли… Розумієш, ми з тобою – такі давні
приятелі, що я не міг уявити нас поруч у ліжку. Вибач, не хотів
псувати тобі життя…
Дотик. Ледь чутний. Приємний.
– До того ж, я завжди знав, що ти будеш професором. Це
так смішно звучить – чоловік професора Підлісної. Ти, мабуть,
уже навчаєшся в аспірантурі?
– Так.
– А твоя донька?
– Вона разом зі мною – у тому гуртожитку.
– Прикро, що я не можу прийти до вас у гості…
– І випити чай із липовим цвітом – від простуди.
– Ти не хвилюйся. Тільки не соромся ходити на ваші вечірки
і від кавалерів відбою не буде. Куди тому греку…
– Не треба про Кацаніса. Він поїхав до своєї країни, я залишилася. От і все.
– Ти жалкуєш?
– Я не кохала його.
– Іро!
Дотик. Теплий, заспокійливий.
– Ти хочеш, щоб я приходила сюди?
– Так.
Вперше я відчував її дихання. Губи жінки несподівано торкнулись моєї щоки. Це був найкращий дотик у світі! Я став Богом!!!
Тоді мені хотілося говорити з вами. Я сказав би вам: „Пано-
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ве! Я не можу перепочити. Диявольський біль живе у кожному
грамі мого тіла. Звичайно, ви трохи жалієте мене. Але воліли
б ніколи не здибатися з цим обрубком. Вам подобається бути
серед подібних і час від часу робити їм маленькі підлості. Ви
оточуєте себе порохом та бензином, рахуєте кожну монету і
мрієте сконати у віці Лазаря Кагановича. Мені шкода вас, панове. Ви – мотлох”.
Ти впізнала свого приятеля, Іро. Але навіть ти не можеш
тепер зазирнути в мене. Колесований вантажівкою Руслан Вчерашнюк безкінечний. Я – поет, архітектор будинків, у
яких добре малечі і незатишно дорослим. Там не треба шукати матеріального спокою – він взагалі знаходиться в іншій
Галактиці. Але й романтики самогубств (які не люблять Бога
та прагнуть потрапити до нього, бо не можуть примиритися
з власними думками), вирушаючи до заповітної мети з моїх
балконів, відчувають терпкий смак поезії. І цього буває досить,
аби вони не завмерли байдужими цятками на похмурому асфальті. Я бачу, як знайомі обличчя подорожують зорями з нестерпною ностальгією за земними стражданнями, щоб потім
повернутися до своїх осель з букетиками римованих рядків.
Я – архітектор будинків, у яких стіни не пригнічують свободу, а
меблі мають душу. Там поважають філософа, що вмів дегустувати самотність. І діти не погрожують вбити батьків, коли ті
не дають їм цукерки. Але колись Тобі набридне підтримувати
вічний вогонь у чудернацьких приміщеннях – хай навіть і створених для Тебе. Ти захочеш до іншої Галактики – надійної, мов
трикімнатна квартира на Хрещатику. І підеш, побажавши мені
кращого кохання, залишаючи на згадку ще теплі будиночки
мертвих верлібрів…
Я був Богом і чекав дотику. Іра не приходила. Я хвилювався, що вона захворіла і терпів час – години, дні, місяці… Це
тривало довго. Може, життя. Доки я зрозумів марність цього

106

Готель на розі паралелей
надзусилля. Що сталося з людиною, яка була моїм другом?
В усякому разі, тепер я вже готовий до найважливішої події у
своєму земному житті. Я – на самісінькому вершечку і знаю, як
ЦЕ зробити. Все-таки я був…
Я люблю день,
Коли до мене прийшов Чюрльоніс
І простягнув
Сльозу Фаетона,
Настояну
На мелодіях зірок.
І я, що звик висмоктувати час
Із пальця,
Захворів
На Всесвіт.
***
Людмила Гордієнко сиділа на канапі й гортала телефонний
довідник. Вже півроку, як вона пішла з лікарні. Бідолашний
Руслан! Як вона закохалася в нього на тому вечорі… Цікаво,
він запам’ятав дівчину у рожевій сукні, з якою танцював вальс?
Мабуть, що так.
Руслан був наймолодшим із поетів, запрошених на зустріч
до медичного коледжу. І найвродливішим! Поети хотіли говорити від імені всього людства – як демагоги, а тому здавалися
надто патетичними й нудними. Можливо, вони просто не вміли
читати свої вірші. Руслан розповідав про себе. Він був іншим.
Печальним:
Найеротичніша квітка – незаймана,
Найкращий друг – незаздрісний,
Найпривабливіший поет – мертвий поет…
Але то був світлий смуток. Вона розуміла цього хлопця. Їй
було так хороше з ним…
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Потім Люда побачила його в палаті лікаря Рогового. І довго
вмовляла себе бодай наблизитися до чужого пацієнта. Здавалося, Руслан чекав на неї. Одного разу він посміхнувся. Шкода, що її не зрозуміли колеги! Як можна жартувати про таке?
І навіть Томка – краща подруга… Невже невинний поцілунок,
який випадково підгледіла медсестра, може бути такою крамолою?
Але плітки поширювалися зі швидкістю болю, принижували
новими подробицями. Люда не знала, куди подітися від сорому. І залишила роботу…
– Тома?
– Людо! Привіт!!! Як гарно, що ти подзвонила. Сьогодні у
лікаря Рогового кругла дата. Ми збираємося. Приходь!
– Скажи, Руслан зараз у вашому відділенні? Я хочу його
провідати…
–…
– Ти чуєш мене?!
– Я думала, ти знаєш… Того юнака вже немає. Це сталося
минулого тижня…
Людмила відчула, що мерзне і прикрила ноги ковдрою:
– Як він помер?
– Він не прокинувся.
		
2002 р.
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ЗУСТРІЧ
Ця новела – бувальщина. Події відбувалися у рідному
місті, а головними героями були мої бабуся, дідусь і мати.
Доля вчительки Олени Михайлівни подібна до життя мільйонів жінок, у яких війна відібрала чоловіків, братів, батьків. Новела написана з розповідей рідних. А зустріч? Так,
зустріч доньки з татом майже через сорок років дійсно
відбулася. Я був її свідком.
***
Місто не спало, хоч стрілка годинника давно повернула за
північ. Принишкли води синьоокого Удаю, ніби намагаючись
увібрати в себе страшну небезпеку, що насувалась із Заходу.
Неспокоєм і тривогою світилися вікна осель. Не спала й сім’я
Кондратюків у квартирі на розі Жовтневої. Посеред кімнати закляк батько, одягнений у військовий мундир. Витираючи хусткою заплакані очі, матуся складала нехитрі пожитки в потертий рюкзак. Троє хлоп’ят і дівчинка допомагали їй, навмисне
відтягуючи останню хвилину.
„Ну, годі, Килино, час”, – рішуче мовив Михайло. Дружина й
діти кинулись до нього, благаючи залишитися хоча б до ранку.
В цю мить заплакало немовля. Чоловік підійшов до колиски
і підхопив дівчинку на руки: „Мале, а теж відчуває біду… Ну,
чого ти, Оленко, заспокойся. Тато від’їжджає”, – говорив Кондратюк, заколисуючи маля в обіймах. А те кумедно скривило
ротик і з цікавістю зиркало на оточуючих. Батько поцілував донечку, передав її дружині: „Проводжати не треба. Сам дійду. І
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пам’ятай – я повернуся, обов’язково повернуся”. Рвучко відчинив двері і зник у густій, тривожній темряві. Був серпень 1941го…
А в листопаді 1943 року надійшло повідомлення, що лейтенант М. Ф. Кондратюк у боях за визволення рідного Києва
пропав безвісти. Оленка пам’ятає закам’янілу постать матері,
схвильовані голоси сусідок…
Він не повернувся ні після довгоочікуваного травневого дня
1945-го, ні наступного 1946-го, ні ще через десятки років. Посивіла стара Кондратиха, повиростали діти. Сашко та Марійка
– інженери, Андрій – архітектор, Леонід – робітник, Оленка –
вчителька. Але так тепер називає її лише мама. Учні поважають і люблять свою Олену Михайлівну, скрізь вона – бажаний
гість.
Проминули роки. Сивина посріблила волосся, вже зростають сини. Старший Вадим – офіцер, Мишко – учень п’ятого
класу.
Було це в суботу. У центрі міста відкрився меморіал Вічної
Слави, споруджений на честь воїнів, що загинули, захищаючи
рідну землю. На свято зібралися всією сім’єю. Приїхали брати
та сестра з дітьми.
Скінчилися промови на трибуні. В небо стрімко злетіли красені-голуби, і всі присутні понесли квіти до величного обеліску. Ось і гранітні плити з викарбуваними прізвищами героїв.
Олена Михайлівна уважно перечитувала кожен рядок, раптом
погляд спіткнувся на написі: „Кондратюк Михайло Федорович
(1907 рік народження)”.
– Тато!..
Старенька бабуся по складах прочитала прізвище чоловіка
і лагідно припала до холодного граніту:
– Ну, здрастуй, Михайле…
Схилилися люди в скорботному мовчанні. Лягли на пли-
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ти полум’яні гвоздики, червоні троянди. Палахкотіло Вічне
Полум’я.
– Ось ми й зустрілися, таточку, – промовила тихенько Олена Михайлівна, ковтаючи сльози.
Скільки вона мріяла побачити батька живим, скільки сліз
виплакала! Адже пам’ятає його лише за кількома пожовклими
фотографіями… Свого молодшого сина назвала на честь дідуся. Чи буде хлопчина таким же мужнім та чуйним?
– Мамо, нас чекають, – сіпнув за кофтину Мишко.
– Я зараз…
Низенько вклонилася:
– До побачення, таточку. Не журись – ми завтра до тебе
прийдемо: і я, і мама, і Михайлик. Все добре, ріднесенький. Ми
ж тепер – разом. Ти повернувся!
А сонце піднімалось усе вище і вище, щедро зігріваючи землю благодатним теплом.
м. Пирятин,
1980 р.
Дзюба Сергій. Зустріч // Шлях Ілліча (Пирятин). – 1984. –
1 грудня. – С. 4 (нині це видання називається „Пирятинські
вісті”, й автор, як і тридцять років тому, готує матеріали
для газети своєї юності);
Дзюба Сергей. Сорок лет спустя // Красное знамя (Астрахань, Россия). – 1985. – 24 марта. – С. 8 (публікація з’явилася
під час служби автора в армії у окружній військовій газеті).
Новела прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо
„Мелодія”.
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ДВІЙНИКИ

„Колись я напишу останнього вірша і не доживу до старості: впаду собі на дорогу осіннім листям і мені буде легко. Не
хвилюйся. Я все одно прийду на побачення з Тобою, зваблений тоненькою свічкою у храмі...” – сиджу на березі тихоплинного Удаю, дивлюсь на латаття і пишу ці рядки. Чому саме такі
асоціації? Запитайте у моєї річки – вона знає про мене більше,
ніж я сам. Тут, біля неї, я народився, пробелькотів свої перші
слова і вперше подибав босими ноженятами до спокусливого
берега, а потім навчився плавати, пірнати, плести віночки з білих та жовтих лілій – для свої матусі і годинами подумки розмовляти з гостинною річкою, якій довіряю понад усе.
Відтоді, за першої-ліпшої нагоди, я приходжу сюди, щоб
відчути її жадану прохолоду, вдихнути на повні груди цілющі
аромати густого соснового лісу й записати нові рядки. Ця річка
навчила мене слухати, мислити і любити. Вона – співтворець.
„На сріблястій долоні вічності маленька дівчинка розчісує
коси місячним гребінцем і в примхливому люстерку не бачить
свого обличчя: там її погляд і зморшки незнайомої Жінки...” –
вечір, моя дружина якось по-особливому урочисто й граціозно
заходить у воду. Я милуюся Танею, річкою і передчуваю появу
нового вірша.
Особливо тут, на острові Масальському, затишно восени.
Адже для того, щоб зрозуміти поезію, потрібна тиша. Не раптові, дрібно нарізані кружальця пауз, коли відчуваєш себе затравленим монстриком, готовим однією рукою грати на фортепіано, а іншою – ламати стілець.
Ви знаєте тишу, яка нагадує молитву? Напій із самотності і
болю, який у нас називають спокоєм?
Я люблю таку тишу, вірші моєї дружини Тані і мудру поезію
молодої Ліни Костенко. Бідні юні поетки 2010-тих! Часто вони
лише переказують молодість. Але найкрасивіші, найвитонче-
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ніші руки її величності Жінки, підставлені для поцілунків усьому світу – вже не кохання і ще не велика поезія. Душа філософа – щира і одночасно недоторкана, як музика.
Я люблю Бога і відчуваю його у переповнених тролейбусах.
Тому мало ходжу до храму. Особливо на великі свята. Там суєтно. Він сниться. Я без кінця думаю про Нього. Мені цікаво
сперечатися з Ним. Все-таки Він трохи розуміється на драматургії. Ну, й кортить дізнатися про останню мить свого життя!
Більше я думаю тільки про Таню.
Так, я люблю кохати. Кажуть, у цьому світі професійно не
можна займатися двома речами: коханням і поезією. Отож я –
справжній непрофесіонал!
А тепер – про неймовірну історію, яка одного разу трапилася зі мною влітку на березі моєї річки. Було мені тоді 25 років
– саме завершив навчання в київській alma mater, отримавши
направлення до Чернігова (це місто, як і свою річку та дружину
Таню, я полюбив із першого погляду: у мене завжди так – якщо
закохуюсь, то на все життя). Тетянка помандрувала до Болгарії, а я приїхав на малу батьківщину – до Пирятина (є таке містечко на Полтавщині), аби написати дещицю віршів на березі
чарівного Удаю.
Там, за кілька днів, я і побачив їх – незнайомих чоловіка та
жінку. Добродій був разюче схожий на мене, а його вродлива
супутниця – на мою Таню. Тільки вони виглядали старшими
за нас – років на десять. Я був настільки приголомшений, що
спочатку навіть очам не повірив. Звісно, я мріяв (та й зараз
мрію!) про дива, але щоб таке... „Яким чином наші двійники
з’являються на світ?” – ошелешено розмірковував, протираючи очі. Попереду мене йшли... викапісінький я і моя дружина,
яка в цей час відпочивала у Болгарії. Ніби хтось наворожив!
Кумедне чорне кошеня перебігло їм дорогу (і звідкіля воно
взялося на пляжі? Ніколи раніше не здибувався на Масаль-
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ському з котами, тим більше – чорними), але жінка, схожа на
Таню, лише замислено усміхнулася, не стишуючи кроків. Вона
була така засмагло стигла! Безперечно, він її любив. Звичайно, я не міг закохатися у чужу жінку, однак мимоволі милувався
її красою. Та й на себе, старшого, цікаво ж подивитися: у нього
було більше сивини, більше болю – в очах і старості – в ході.
Мабуть, він теж присвячував їй поезії, так само не міг зрадити
з іншою (найвродливішою) жінкою і понад усе на світі боявся
втратити...
Вони зупинилися й стояли на березі – зовсім поруч. Ще кілька кроків і я міг доторкнутися до них рукою, аби переконатись,
що це – не ілюзія. Мені надзвичайно хотілося підійти й поспілкуватися з ними! Можливо, тоді я дізнався б про наше з Танею
майбутнє?
Мабуть, жінка відчула мій погляд і озирнулася. Я зашарівся,
але не відвів очей. Вона не збентежилась – граціозно (точнісінько, як моя Таня!) поправила довге хвилясте волосся, загадково усміхнулася. Її чоловік розмірковував про щось своє,
вдивляючись кудись за горизонт, тож нічого не помітив. А ми з
жінкою мовчки обмінювалися допитливими поглядами.
Я соромився, однак розумів, що повинен розгадати цю таємницю. Втім, коли нарешті наважився підійти до них і познайомитися, зненацька загуркотів грім і тієї ж миті вперіщила неймовірна злива. Діти верещали й раділи такій пригоді, проте
дорослі мерщій похапали дітей та свої речі і кинулися навтьоки. Буквально за лічені секунди я залишився один, а прийшовши до тями, спустився до джерельно чистої, синьоокої річки,
аби порятуватися від рясного, нахабного дощу в її незрадливих обіймах...
Потім, впродовж кількох тижнів, я щодня чимчикував до
Удаю і невтомно шукав там незвичайних чоловіка та жінку. Розпитував про них у своїх друзів і знайомих, але все марно – таке
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враження, що двійники побували на Масальському вперше й
востаннє. Я так і не скористався своїм шансом...
Зараз мені – 45. І я щороку неодмінно провідую влітку одну
вічно маленьку річку, проте жодного разу так і не зустрівся зі
своїм майбутнім.
Присягаюсь, що ця пригода сталася насправді. А потім була
поезія: „Одного разу двічі я ввійшов у одну й ту ж річку, щоб
назавжди розчинитися в її тілі. І тоді, пронизаний Космосом, на крихітній рубіновій планеті побачив своє дитинство
– чорнявого хлопчика, який міцно притискав до грудей мої
мрії. „Я повернувся! Прийми мене!” – хотіли кричати губи,
та лише безбарвно поворухнулись і по-зрадницькому заклякли. „У тебе пожмакана посмішка і нестерпно дорослі очі.
Наші планети думають про різні орбіти, я не хочу бути з
тобою!” – дзвінко озвалося дитинство, сіло до мене спиною,
і я втратив річку, в яку ввійшов двічі... Залишилися звичайні,
підтоптані сновидіння. Та дуже рідко мене будять привіти з
рубінової планети”.
м. Пирятин на Полтавщині,
берег річки Удай,
1989 р. – наші дні
Дзюба Сергій. Двійники // Пастораль річечки: Антологія /
Упорядник Оксана Івасюк. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 62-65.
Новела прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо
„Мелодія”.
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Дзюба Віктор Гаврилович –
тато

„Були неділя і всесвіт
крику, лиш мама знала:
то – перші вірші…”

Серафима Захарівна
Дзюба – мама
(до заміжжя)

Мама (я вже народився)

„Хто ж на скроні кличе заметіль:
Знаю – постарію теж умить.
Я візьму натомлений ваш біль,
Тільки, рідні, треба ще пожить!”

„Мама й тато полетіли на танці,
І були такою красивою парою!”

Впізнаєте?

А тепер?

Із сестричкою Валею (я назвав!)

„Рідна моя, добра моя,
славна моя сестра,
Знову листа в юні літа
нам написать пора!”

Напередодні „Гусарської
балади” – вистави в
шкільному драмгуртку.
Ну, чим не поручик Ржевський?

„Є в мене дім, маю свою сім’ю,
Та у твоїм царстві я знов стою.
Як забуття від безкінечних драм,
Так все життя сниться дитинство нам”.

Я – у відпустці, майже
„дембель”!

Племінник Вадик – здається,
ми чимось схожі?

Оце мушкетер! Міша
Боярський відпочиває…

Вадим Олександрович Христич:
каратист, футболіст,
золотий медаліст…
і просто фінансовий геній!

Таня – Муза, Дружина,
Кохана…

„Таненятко, ой,
Таненяточко!”

„Я до Тебе прийду від віршів,
У долонях зігрію душу…”

„Ти – ще струна, не думай про літа!
Ти закохайся в мене у суботу…”

Сергій Дзюба

Розділ II
Жоржинові боги (інтерв’ю)
АНДРІЙ ДЕМЕНТЬЄВ:
„ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ –
ЦЕ ДУХОВНІСТЬ”

13 запитань гостю Києва, відомому російському поетові, лауреату Державної премії СРСР, головному редактору журналу „Юность” Андрію Дементьєву.
– Андрію Дмитровичу, перш за все – Ваші враження від
перебування в столиці України?
– У Києві я – вже не вперше. Мав щастя ще задовго до цього виступати у філармонії. Київ – теплий серцями моїх друзів, які так сердечно зустріли й цього разу. Один із найближчих – Борис Олійник. Коли прочитав у „Литературной газете”
його статтю про Чорнобиль, то подумав, що він, певно, один із
небагатьох, хто мав моральне право написати саме так. Поет
живе так само чесно, як і пише, а пише – як живе...
– Хто Ваш улюблений прозаїк?
– Серед найулюбленіших – Олесь Гончар, лірико-філософські романи якого я з таким задоволенням читаю. Вважаю, що
Гончар – виняткове явище у всій радянській літературі. Таким
же письменником вважаю Чингіза Айтматова. Люблю також
Бориса Васильєва, Віктора Астаф’єва. Дуже подобаються
твори Анатолія Алексіна, якому добре вдається розповідь про
нашу молодь.
– Що Вас надихає як поета?
– У житті всяке буває. Розповість людина історію зі свого
життя – а я уявляю, що це зі мною трапилося. Інколи все починається з одного рядка, а потім ти вже не знаєш, куди тебе
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„поведе”. Допомагають і спогади: в мене є вірші, які писалися
через 30-40 років після події. Взагалі, процес творчості – дуже
складний і пояснити його майже неможливо.
– Ваша книжка „Азарт” відзначена Державною премією
СРСР. Як Ви розшифровуєте цей заголовок?
– Прочитаю Вам чотири рядки – і Ви все зрозумієте:
Мы – скаковые лошади азарта,
На нас ещё немало ставят карт.
И, может быть, мы тяжко рухнем завтра,
Но это – завтра, а сейчас – азарт!
– Певно, у творчості значно допомагає і знання історії?
– Так, безумовно. Історію постійно й глибоко потрібно вивчати. Адже ми багато не знаємо з того, що предки наші створювали століттями. Мене особисто ображає те, що наші діти
не знають ні „Историю государства Российского” Карамзіна, ні
„Историю” Соловйова. Та й ми, відверто кажучи, – також… Хоч
повинні це знати, адже історія відкриває першопричини національних рис характеру, допомагає глибше осмислити день
сьогоднішній. Думаю, що, не знаючи історії, неможливо бути
справжньою людиною, інтелігентом. А тим більше письменником.
– Ви пам’ятаєте свій перший вірш?
– Тепер це згадується як жарт. А тоді, в п’ятому чи шостому
класі, я вперше закохався. Дівчинка була дуже красива і відмінно вчилася. Так хотілося привернути її увагу! І я написав:
Если бы я был поэтом,
Я бы прославил тебя стихом.
Много писал бы о том и об этом,
И снова – об этом, но больше – о том…
– Нині Вам, уже відомому поету, головному редактору
„Юности”, постійно доводиться спілкуватися з початківцями. Які вимоги ставите перед ними, чого від них чекаєте?
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– З молодих вимагаємо так само, як і з майстрів. Нікому
ж не хочеться читати сірятину. А досконалість підкорюється
працьовитим, тим, хто віддає літературі всього себе. Кожному
початківцю необхідно стати особистістю.
Пам’ятаю, коли тільки починав співак Сергій Захаров (він
взагалі добре починав), я захотів розповісти про нього в журналі: послав співробітника. І той, повернувшись, сказав: „Писати немає про що, немає особистості”. А в мистецтві головне
бути особистістю. Добре співати (особливо, коли є вокальні
дані) – це можна, а от стати явищем у мистецтві, щоб крізь
тебе пройшов час, – тут одних вокальних даних мало, і освіти
також. Потрібна ще й загальна культура, інтелігентність, нескінченна духовність.
Що стосується „Юності”, то, будь ласка, ми чекаємо на молодих. До нас щороку надходить близько трьох тисяч рукописів. Читаємо їх, читаємо... А до друку схвалюємо, на жаль,
не так уже й багато. Я, було, вже подумав, що це хитрують
мої співробітники, які займаються рукописами. Тоді сам узяв
навмання тридцять свіжих бандеролей і вибрав... лише один
твір. Та й то довго не міг надрукувати. Чому? Теми подібні...
Ось такі справи у нас із молодими. З одного боку їм важко
„вирватися”, а з іншого – вони чекають, щоб їх хтось „вирвав”…
А треба усвідомити, що праця письменника – особлива. Візьміть для прикладу чернетки Пушкіна. Я півтора року слухав
практичний курс лекцій із його творчості. І викладач звертав
нашу увагу саме на чернетки цієї геніальної людини, яку природа обдарувала так щедро, що таланту його вистачило б на
мільйон людей... І все ж як він працював!
– Після партійного з’їзду на екрани країни вийшло багато
фільмів, які по декілька років відлежувались, чекаючи прокату. Чи змогла уникнути подібних проблем із рукописами редколегія „Юности”?
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– Змогла. Хоч окремі рукописи й чекали друку довше бажаного, тому що в деякі періоди важко було „пробивати”. Зараз
полегшало.
Наприклад, повість Юрія Полякова „НП районного масштабу” „пробивати” довелося півтора року. А вона заслуговувала
на друк, бо письменник вперше ТАК розповів про бюрократизм
у комсомолі. І було дуже важливо донести цю правду до наших
молодих людей. Ми донесли.
Я „пробивав” також оповідання „Така була війна” Василя Бєлова, яке в нього пролежало 12 (!) років. У нього, не в нас. І ми
його надрукували.
Ви розумієте, в чому складність? Іноді в літературі діє момент
суб’єктивізму, момент перестрахування, момент „крісла”. Всі ці
суто людські якості заважають декому дивитися на речі ширше.
Мені ж думається, що головний критерій, який повинен бути
в редактора журналу, – це бажання у творі, що друкується, якнайповніше сказати всю правду. Правду, в яку входять і наші
успіхи, і недоліки, і наші надії, і розчарування. І все це потрібно
робити чесно.
– Розкажіть, будь ласка, про свою роботу в комісії з літературної спадщини Володимира Висоцького.
– Я повинен написати внутрішню рецензію на однотомник
поета. Часто запитують про моє особисте ставлення до Висоцького. Що я можу сказати – це, звичайно, рідкісне явище нашої культури. Думаю, найсильніший Висоцький – як бард: коли
є триєдиність – пісні свої виконує він сам.
Він – нерівний, як і всі поети, але в нього є прекрасні вірші,
які можуть існувати самостійно. Не лише з музикою і не лише
в його виконанні.
Зараз у мене на редакторському столі лежить товстий том,
і я з допомогою Роберта Рождєствєнського (він готує його до
друку) відбиратиму поезії й для нашого журналу.
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У мене особисто є вірш, присвячений Висоцькому. Власне,
це – пісня. Слова на музику поклав композитор Володимир Мігуля. У мене часто запитують – чому в книжках, де вірш надруковано, не стоїть посвята Висоцькому. Справа в тому, що я не
був із ним особисто знайомий. А після смерті у нього з’явилося
так багато друзів... Але не віддати данину пам’яті цьому таланту я просто не зміг.
– Ваше ставлення до рок-групи „Машина часу” та Андрія
Макаревича.
– Як на мене, це – цікавий колектив. Пам’ятаю, як у Москві
один мій знайомий навіть із квитком не зміг потрапити на концерт. Я думав – чим же так приваблює молодь ця група? Певно, своєю чесністю, відвертою розмовою про себе і про наш
час. Нещодавно я прочитав вірш Макаревича, „відірваний” від
мелодії. І відчув, що з погляду поезії – дещо слабкувато. Але
за змістом така розмова імпонує молодим. Дуже важливо, щоб
рок-групи, які з’являються, виражали інтереси і надії, життя та
прагнення тих, кому вони адресовані.
– Андрію Дмитровичу, у Вас є діти?
– Троє. Дві доньки і син. Вважаю, дітям потрібно давати більше
самостійності й більші навантаження, щоб вони знали: в цьому
житті їм нічого не належить „просто так”. Все треба взяти самим.
– Коли ми збирались на зустріч із Вами, однокурсниці просили запитати – в чому секрет Вашої молодості?
– (посміхається) Не думав, що Ваші студентки таким у мене
цікавитимуться! Не п’ю, не курю...
– І на закінчення. Скажіть, будь ласка, які якості в сучасній
людині Ви цінуєте найбільше, а які – зневажаєте?
– Особливо ціную людяність, доброту, порядність. Найбільше зневажаю неправду. Це – якраз те, що нам так заважало.
Розмову записали Іван Безсмертний та Сергій Дзюба,
м. Київ, 1986 р.
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Безсмертний Іван, Дзюба Сергій. Інтелігентність – це духовність // Молодь України. – 1986. – 24 грудня. – С. 4.

МИХАЙЛО УЛЬЯНОВ:
„У театр треба йти, як до храму!”
Початок нашої розмови з народним артистом СРСР,
улюбленцем не одного покоління телеглядачів Михайлом Костянтиновичем Ульяновим виявився зовсім несподіваним.
– Я говоритиму про театр…
– Але чому? Ви ж зіграли чимало ролей і в кіно!
– Так. Але театр люблю більше. Розумієте, театр – це дивовижна річ! Саме тут відбувається прекрасне та єдино можливе
дійство – розмова з глядачем, але не на словах, а душею й
серцем. Я бачу очі людські, бачу, як реагують вони на кожен
рух актора, на кожну його фразу. І вже, якщо раптом помічаю –
глядачеві не цікаво, – починаю шукати щось нове і близьке тій
аудиторії, перед якою виступаю.
– Тобто творчий пошук триває навіть під час спектаклю?
– Звичайно. І саме в таких незримих зв’язках із глядачем,
в оцьому взаємному впливові полягає дивовижа театру. За це
театр і дорогий мені. Ви тільки подумайте: у театру майбутнього нема – є лише минуле і сучасне. Письменник, скажімо, може
книгу писати для майбутнього, художник малювати може, розраховуючи на грядущі віки, актор – ні. У нього – тільки сьогодні. Доки він діє – грає, працює, виступає, читає зі сцени, – він
живе, він потрібний глядачам. А ось вони, у свою чергу, повинні бути для актора і суддею, і адвокатом. І коли є подібний
контакт, – театр живий: хвилюється, чинить опір, думає разом
зі своїми прихильниками. Нема цього – залишається порожня
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гра слів, яка викликає тільки роздратування.
– Ви знаєте, Михайле Костянтиновичу, про що подумалося: театр, звичайно, не лише місце, куди можна прийти відпочити. Його роль – набагато значиміша. Перш за все – це
дзеркало нашої культури, духовності нашого суспільства?
– Згоден. Спектакль – свято: і для глядача, і для актора.
Але, крім того, він, спектакль, має полонити глядача певною
думкою, постановкою питання, аби театральне дійство було
не лише видовищем приємним, але й необхідним, корисним.
Тому чим більше театрів, чим вони різноманітніші, цікавіші,
злободенніші, тим вони правдивіші і в житті людини займають
місце важливе. Я б навіть так сказав: усяка духовність потребує своїх лицарів. І одним із таких лицарів, безперечно, є театр. Інакше кажучи, театр – це духовність, своєрідна релігія.
Не даремно ж видатний лікар-кардіохірург, академік Микола
Амосов, відповідаючи на запитання журналіста про віру, відверто сказав, що вважає себе атеїстом. Однак віра дуже потрібна людині, особливо в наші, такі непевні й буремні, часи.
Втім, вихід є, адже релігію цілком може замінити… театр.
– Театр?
– Авжеж! Причому я б уточнив: тільки театр. Тож для багатьох наших співвітчизників, які зневірилися й розчарувалися в
житті, саме театр може стати порятунком, тією точкою відліку,
з якої можна розпочати нове життя. Головне, приходити сюди
потрібно не пасивним глядачем, а відчувати себе співтворцем
усього того, що відбувається на сцені. Тобто у театр треба йти,
як до храму! Подумайте, яка при цьому велика, я б навіть сказав страшнувата, відповідальність лягає на театр. Адже відродити у людини інтерес до життя, допомогти їй повірити в
себе, – дуже непросто! Тому театр має право і повинен бути
кафедрою, амвоном, якщо хочете, трибуною добра, людяності, духовності, патріотизму.
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– Адже кожною своєю виставою театр до чогось закликає, проти чогось налаштовує, вчить...
– Тільки таким він потрібний людям і в цьому вбачається
його суть. Взагалі, театр переживає зараз цікавий і складний
час. От, наприклад, зовсім недавно ми домоглися того, аби
наші творчі організації називались не театральними товариствами, а були піднесені до рангу Спілки. Інакше кажучи, тепер
ми – члени театральної Спілки, а не товариства. „Ну, й що?
Яка в цьому різниця?” – запитаєте ви. Відповім: величезна. Товариств – багато: собаководів, преферансу, стрільби, анонімних алкоголіків, рятування на воді… А Спілка – це об’єднання
творчих людей, професіоналів, зацікавлених у тому, щоб їхня
професія приносила якомога більше користі. І сьогодні всі питання нашого життя – перспектив, можливостей, проблем –
вирішують уже не „дяді” з Міністерства культури. Вже не тільки
вони одні вирішують, що народу треба, а що ні, що люди зрозуміють, а що ні. Ми теж почали вирішувати! Своєю головою
думаємо, а не виконуємо вказівки тієї голови, що вище посаджена. І це – правильно. Бо саме нам жити у театрі, будувати
його майбутнє, дбати про подальше існування нашої спільної
творчої домівки, великого храму мистецтва. Ми, фахівці, розуміємося на цьому більше за будь-якого можновладця, котрий
за інерцією й досі інколи намагається щось радити. Однак ситуація змінилася – часи вже не ті!
– Але й сьогодні в акторів вистачає труднощів…
– Знаєте, нинішні реалії я назвав би надійно скрипучими:
надії є, але й скрипу, опору чимало. Як ото серед болота пливти. Начебто й пливти можна, але за руки-ноги щось постійно
чіпляється. З’являються якісь неоковирні, „забобонні” інструкції, – як би чогось не сталося? Особливо стараються дрібні
провінційні чиновники – скільки крові може випити один такий
„монстрик”-буквоїд! До Москви – далеко, а він, рідненький, ту-
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течки – сидить, міцно вчепившись кігтиками у своє кріслечко в
Чернігові чи Тамбові, і пильнує, аби оті невгамовні актори, не
приведи, Господи, не порушили якесь „святе письмо”…
Втім, вийшло немало справді талановитих і правдивих вистав, де все названо своїми іменами: злодій – значить злодій,
хабарник – значить хабарник. Усе нормально. Звісно, сьогодні ці постановки вже не мають такого потужного резонансу, як
півтора-два роки тому. Однак люди ідуть до театру, отже відчувають у цьому потребу. Головне, вони нам довіряють!
Тож давайте думати, як створити таке життя, в якому б не
було того, про що вже сказано зі сцени. Гадаю, театр якраз і
повинен розібратися, де ж кореневище всіх отих негативних
явищ, звідки вони виникли, хто випустив цей чортополох.
– Михайле Костянтиновичу, але погодьтесь – до театру,
на спектакль, не завжди потрапиш. Та й Вас глядачі більше
знають як кіноактора, отже...
– Ви все-таки про кіно? Ну, звичайно, воно популярною
людину робить швидко. Як і телебачення, до речі. Пам’ятаю,
знявся якось на „Останкіно” і одразу почав отримувати безліч
листів, причому звідусіль, навіть із Далекого Сходу. Це ж тільки уявити: в той вечір, коли ти виступаєш перед камерою, тебе
слухають і дивляться мільйони. Жах! А щодо популярності,
то зауважу: ця пані – надто примхлива: нерідко посміхається
випадковій людині і забуває про достойних. Власне, популярність – це одяг, а суть людини, актора, – в імені. І яке воно – все
залежить тільки від тебе.
Чому вся країна слухала (та й зараз слухає) Висоцького?
Що, у нього голос кращий, ніж у Шаляпіна? Не в тому справа.
Просто в період, коли ми жили за принципом „два думаємо –
вісім пишемо”, тобто міркували одне, а говорили інше, Володимир Висоцький раптом заговорив правду: різку, жорстоку –
заспівав, захрипів. Гарно сказав режисер Олексій Герман, що

132

Жоржинові боги
Висоцький допомагав жити в тяжкий час. За це його й полюбили – не за голос, не за темперамент, а за правду. Шукшин,
Распутін, Астаф’єв, Айтматов, які не боялися бути чесними,
– сьогодні їхні імена відомі. Чому саме вони, а не інші? Бо нам
потрібна правда. А популярність... Відверто кажучи, я цим не
переймаюся.
– Але що ж тоді головне для актора? Як Ви вважаєте?
– Бути роботягою, професіоналом, не боятися труднощів.
Нещодавно стався випадок – мені розповіли. До Елема Климова, керівника Спілки кінематографістів, завітав режисер,
який вважається громадянином нашої країни, проте вже довгі
роки працює за кордоном. Він прийшов і сказав: „Елем, допоможи мені поставити фільм”. „Для чого? – відповів Климов. –
Ти краще їдь до Франції чи Фінляндії – там і поставиш. Адже
в роки, коли нам було важко, ти був там, а не з нами”. Вони
посварилися. Але я розумію Елема, котрий „згорає” на роботі,
ще й тепер бореться з нашою бюрократією, яку перемогти ох
як важко, проте необхідно. Тому головне – це все-таки бажання. Щоб досягнути справжнього успіху, потрібно фанатично
любити свою професію і, за будь-якої ситуації, трудитися до
сьомого поту! Можна багато теревенити про проблеми театру,
кінематографу, але одними розмовами, як відомо, справи не
зрушиш. Тож глядачі, які уважно спостерігають за розвитком
нашого театру, мабуть, уже помітили, що останнім часом усе
частіше почали з’являтися нові форми театрального життя.
– Ви маєте на увазі новизну у постановках, нові підходи до
трактовок того чи іншого образу?
– Так, так... Ми ж про це говоримо.
– І в чому полягає Ваша позиція?
– Вона – гранично ясна. Я проти будь-яких стереотипів. Скажімо, образ Леніна ми протягом багатьох років подавали однобоко: завжди бадьорий, веселий... Але ось у своєму театрі іме-
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ні Вахтангова, працюючи над п’єсою Шатрова, ми вже шукали
нові підходи до образу вождя. Вперше Ленін засумував, застогнав, стало йому важко. Він не одразу знаходить відповіді,
у нього страшенно болить голова. Та чи й дивно – провести
революцію у такій країні, як Росія, створити нову державу! Це
ж яка душевна напруга потрібна...
А ось ще один образ – директора заводу зі спектаклю „День
деньской”. Прочитав я п’єсу і, знаєте, здалася вона мені занадто нудною й нецікавою. Судіть самі. Головний герой – директор. Стереотип: середніх років, у темному костюмі, з командними нотками в голосі. Одразу ясно – цей переможе. А якщо
додати, що вистава – про виробничі проблеми, то неважко
здогадатися – глядача такий персонаж не зацікавить.
– І Ви директора зробили зовсім іншою людиною, незвичайною?
– Саме це, як мені здається, якраз і змінило ставлення глядача до постановки. Ну, уявіть собі, людина, що прийшла до
театру, читає: директор – роль виконує Ульянов. „Жуков чи
що? – думає глядач. – Знову командувати буде”. Та, замість
очікуваного на сцені, з’являється такий собі підстаркуватий чоловік у зім’ятому старенькому костюмі, старомодних якихось
окулярах і, до того ж, ще й розмовляє якимось захриплим,
скрипучим, гугнявим голосом. Ну, хіба це директор? І глядач
уже заінтригований. Директор же ходить, щось гугнявить,
дзвонить, доводить. А в залі – реакція на гру: одні спостерігають захоплено, інші вважають, що це – хуліганство, п’ятих усе
це починає цікавити, а двадцяті протестують: куди, мовляв,
керівництво дивиться?! Але ніхто не спить, кожен намагається
зрозуміти, що за людина перед ним. І пізніше приходить переконання: людина ця – розумна, по-справжньому принципова,
пройшла вогонь, воду і мідні труби, людина діла, а не слів.
Спектакль закінчується і байдужих немає.
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– Михайле Костянтиновичу, але ж, якщо ми не помиляємося, ідея грати саме так прийшла до Вас не одразу?
– Не помиляєтеся… Хоча й пояснити процес пошуків образу свого героя практично неможливо. Просто завжди намагаюсь опиратися на конкретну особу. Свого героя-директора я
зустрів, приміром, на колгоспному базарі. „Який дивний мужичок…” – подумалося. Та підхід до образу був знайдений. Не
можна, звичайно, вважати, що це якесь велике досягнення –
моя роль, але головне в ній – спроба знайти, показати, зацікавити.
– За роль у виставі „День деньской” Вас нагородили Державною премією…
– Але й від справжніх директорів дісталося: „Хіба можна
так?!” – ображалися вони. І я їм пояснював, що прагну уникати
такої набридливої, передбачуваної схематичності. Адже ми,
актори, виходимо на сцену не лише для того, аби вам сподобатись. Давайте разом над чимось думати, за щось турбуватися, щось вирішувати!
Розмову записали Анатолій Тютюнник та Сергій Дзюба,
м. Київ,1988 р.
Інтерв’ю надруковане в газетах „Нові горизонти” (Короп,
Чернігівська обл.) та „Вечерний Кишинёв”(Кишинів, Молдова).

МИКОЛА АМОСОВ:
„ВЧИТИСЯ НОВОМУ МИСЛЕННЮ!”
Зараз буквально на кожному кроці чуємо: „Перебудова. Гласність. Демократія”. Здавалося б, потрібно лише
трохи потерпіти – і матимемо незабаром золоті гори
та манну небесну… Однак у багатьох наших співвітчиз-
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ників склалася думка, що кардинальних змін на краще
поки що не відчувається. На цю тему – інтерв’ю з академіком Академії наук СРСР, видатним лікарем Миколою
Амосовим.
– Нині ми переживаємо складний момент. Або переможе
нове мислення, або через відповідний проміжок часу станемо
другорядною державою. Ось так. І все ж тут не можна безрозсудно квапитися, заплющивши очі. Звісно, помилок у нас
вистачає! Проте, як слід не підготувавшись, не продумавши до
дрібниць кожен свій крок, одразу все зламати й творити нове
на порожньому місці, – авантюра. Знаєте, є революція і еволюція. У 1917-му відбулась революція. Нас переконують: тоді це
був єдиний вихід. Але ж якою дорогою виявилася її ціна! Читав
у „Литературной газете” діалог соціолога та історика – там цікаві цифри. Виявляється, революція і громадянська війна – це
23 мільйони загиблих. А культ Сталіна та Велика Вітчизняна
війна – 46! Коли це підрахувати з перспективою на народжуваність, матимемо взагалі страшну цифру – 70 мільйонів! Тому,
вважаю, революції, як такої, вже бути не повинно. Це – дуже
небезпечно. Зрозумійте тільки правильно, я – обома руками
за перебудову. І мені теж хочеться, щоб плани наші грандіозні
втілилися якомога швидше. Проте небезпечні й усілякі „шапкозакидальницькі” гасла…
– Мовляв, перебудова невдовзі завершиться блискучою
перемогою…
– Подібні просторікування – абсурд. Те, що розпочалося, –
тривалий процес, тернистий. Тут потрібна повна самовіддача
кожного з нас. Мене, наприклад, обурює, як легковажно вживається це слово. Закоренілі бюрократи й ті щедро пересипають ним свої штамповані промови, маскуючи їх справжню
суть. Візьмеш до рук якусь недолугу газету, а там на кожній
сторінці – десятки разів: перебудова, перебудова… Ось так і
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з’являється у людей недовіра, адже відчувають фальш! Та з
цим словом треба поводитись обережно, вдумливо, не вихолощуючи справжнього змісту пустопорожніми фразами. Зрозумійте, якщо на кожному кроці повивішувати той чи інший
лозунг, то через деякий час він просто втратить свою дієвість.
– Як Ви особисто вважаєте, перебудова не мислима без
гласності і демократії?
– Ці поняття взаємозв’язані. Без справжньої гласності немає демократії і справжня демократія без гласності – не мислима.
– І все-таки, Миколо Михайловичу, нерідко керівники різного рангу намагаються втиснути ці поняття в якесь прокрустове ложе…
– Такі люди або не розуміють суті перебудови, або бояться
втратити роками вимощене, зручне крісло. Не треба лякатися
ділової критики! Що це за рамки вигадують для гласності? Про
це, мовляв, можна писати, а про інше – зась. Гласність або є,
або її немає. Нам потрібна правда – гірка, болюча, але правда!
Без чесної, відвертої розмови на шпальтах газет та журналів,
в ефірі радіо і телебачення не вирішити гострих, злободенних
проблем.
Так, ми зіткнулися зі значними проблемами. Тому деяка
частина людей і незадоволена перебудовою. Це треба відверто визнати й зробити належні висновки. Натомість – стільки
фарисейських балачок! Потрібно дуже багато трудитися, створювати стимули для праці. А в нас немало можновладців панічно бояться новизни і не бажають до чогось прагнути, щось
шукати. Для чого? І так зійде. У нас же можна отримувати заробітну плату, іноді практично не працюючи… Зараз важливо
перемогти у таких людей почуття ліні та байдужості і примусити їх трудитися на совість.
– Знаєте, Миколо Михайловичу, сьогодні, перед зустріч-
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чю з Вами, нам боляче було чути слова одного робітника
про те, що в перебудові взагалі не було ніякої необхідності.
Мовляв, із Брежнєвим жили майже як при комунізмі: соціальна справедливість, рівноправність, демократія (що хотіли
– те й робили), розвинена економіка, висока мораль, різні
права, свободи, – все це існувало. Для чого ж треба було відмовлятися від звичних стереотипів?
– Самі бачите – от що значить не було у нас гласності! Люди
просто не знали справжнього стану справ. Про яку соціальну
справедливість та рівноправність могла йти мова, коли, наприклад, на території Узбекистану існувало справжнє ханство на
чолі з жорстоким та кровожерливим феодалом (стаття „Зона
мовчання” В. Соколова в „Литературной газете” за 20 січня
1987 року)?! А як же бути зі спеціальними крамницями з чорною ікрою – з чорного ходу для деяких „персон” на місцях?
Що робити з нашим безрозмірним бюрократичним апаратом?!
Демократія? Самі знаєте, яка раніше була демократія: призначили начальника зверху – от і все. Хто цікавився думкою робітників із цього приводу?! Планова економіка? Згадайте статті в
„Новом мире”. Яка плутанина була в нашій економіці! Наприклад, величезна кількість непридатних для вжитку товарів захламляла складські приміщення…
Що ще? Передова наука? Та крім атомної фізики (але ж –
Чорнобиль!) та реактивної техніки ми плетемося в хвості, відстали від капіталістів у деяких галузях виробництва на 10-20
років… Висока мораль? Цілі соціальні групи були охоплені
корупцією. Це – не окремі випадки. Що творилося в торгівлі?
Злочинність така, що публікувати соромно! Алкоголізм. Наркоманія. Проституція… В дитячих будинках – 300 тисяч дітей.
З них 95 відсотків мають батьків! Право на житло? Що ж це
за право, якщо в черзі за квартирою людям доводилося вистоювати по 10-15 років? У 1962-му був я депутатом. Тоді теж
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стільки ж чекали. Що змінилося з того часу?!
Справедливий суд? До цих пір у нас не існував суд присяжних. Скільки помилок! 40 відсотків людей по тюрмах сиділи даремно... Екологія? Навіть говорити не треба – все ясно. Медицина? За тривалістю життя людини ми знаходимося на верхній
межі слаборозвинутих країн. Місце так 50… Що ви на мене так
дивитеся? Я не згущаю фарби – це достовірна інформація!
– І все ж, катастрофи ще немає. Вона була б, якби ми про
це мовчали…
– Авжеж. Могли й далі потихеньку котитися. Так протримались би ще до 2000 року, наприклад. А потім…. Неважко
уявити, до чого б привели країну такі політика, економіка та
мораль.
– Більшості наших читачів Микола Амосов відомий своїми відкриттями в медицині. Зараз Ви займаєтеся справами
кібернетичними: моделями суспільства, психології людини…
– Хочете почути мої думки з цього приводу? Все це – досить
складно. Проте спробую пояснити якнайпростіше. Це має відношення й до нашої розмови. Наука про суспільство – дуже недосконала. В школі, наприклад, і досі вчать про взаємозв’язок
виробничих відносин та продуктивних сил. Але ж історія такої
трактовки не підтверджує! Візьміть сучасне міжнародне становище. Технологія – більш-менш однакова, а політичні погляди
– різні. Адже вони теж є предметом винаходу, як колесо, обчислювальна машина. В Стародавній Греції Аристотель нарахував 150 форм суспільних організацій при одному й тому ж
рабовласництві. В 1937 році у нас було суспільство, близьке
до рабовласницького. Наприклад, колгоспники без паспорта не могли нікуди виїхати. Тут хочу навести один приклад. У
Аристотеля і Плутона є такий твір – „Порада тиранам”. Ось
послухайте основні його пункти: не дозволяти виділятися достойним, у разі потреби – страчувати таких людей; тримати
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все суспільне життя під суворим контролем, мати шпигунів;
утримувати громадян зайнятими, наприклад, великими будовами… Точно, як у Сталіна. А написано ж 2,5 тисячі років
тому!
Не можу сказати, що зараз ми маємо дійсно позитивну нову
програму. Поки що ми її шукаємо. Треба визнати відверто: людина в своєму розвитку мало змінилася за останні тисячоліття.
Країни ж ведуть себе так само, як окремі люди. Тому перемога
цієї безсовісної біологічної моралі у відносинах між державами
– не менш важлива, ніж створення загальнолюдських цінностей у самих країнах. Впродовж десятиліть нас учили ненавидіти ворогів-капіталістів. За ідею ж можна віддати 10 відсотків,
але ніяк не 95… У тому, що в атомній війні переможців не буде,
Вас переконувати немає потреби. Взагалі, авторитетні вчені
запевняють, що скоро і в ядерній зброї необхідність відпаде.
Достатньо скинути звичайні бомби на атомні електростанції – і
доля людства буде вирішена… Але ж АЕС ніхто не ліквідує.
Вони були й будуть!
Тому науково-технічний прогрес вимагає нового мислення
світової спільноти. Людство не може в даний момент витримати радикальні – ультраліві чи ультраправі – ідеології держав, які володіють атомною зброєю. Потрібен зважений підхід.
Далі користуватися псевдопатріотичними гаслами (на кшталт
„Смерть загниваючому імперіалізму! Хай живе перемога комунізму у всьому світі!”) вкрай небезпечно. Зараз усім державам
необхідно намагатися перейти від міжнародного співіснування
до міжнародного співробітництва. Нам потрібна реабілітація
загальнолюдських цінностей. Адже ще на початку століття філософи говорили про пріоритет загальнолюдських цінностей
над завданнями того чи іншого класу. Всі ми повинні вчитися
новому мисленню!
– І останнє запитання. Миколо Михайловичу, особисто Ви
вірите в побудову комунізму?
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– Особисто я? Ні. Однак я вірю, що наше суспільство може
бути кращим.
Розмову записали Сергій Дзюба та Анатолій Тютюнник,
м. Київ, 1987 р.
Цей матеріал готувався для газети „Молодь України”, однак із невідомих причин так і не побачив світ. Пожовкла від
часу копія рукопису (третій чи навіть четвертий відбиток
оригіналу, віддрукованого на антикварній друкарській машинці з популярними колись чорними та фіолетовими копірками),
дивом збереглася, пролежавши всі ці роки в моєму домашньому архіві – у папці з ранніми віршами. Рукописи не горять?!
Друкується вперше.

В’ЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ:
„ТРЕБА ЖИТИ СМІЛИВО!”

В акторів плин часу вимірюється від фільму до фільму. І тому наша розмова з народним артистом СРСР, лауреатом Державної премії СРСР, Героєм Соціалістичної
Праці В. В. Тихоновим починалася саме так:
– В’ячеславе Васильовичу, коли саме Ви відчули, що не помилилися у виборі професії?
– Пам’ятаєте „Дело было в Пенькове”? Фільм старий, але
роль Матвія мені дуже дорога. Це вона привела потім до ролей
великих. Не знаю, як би й склалася без неї моя доля, хоч позаду вже і було сім ролей. Режисер фільму Станіслав Ростоцький
показав сценарій: „Давай робити фільм”. Почалися кінопроби.
Я вживався в образ, Ростоцький підшукував дівчину на роль
Тоні. Одного разу прийшла випускниця студії МХАТу – така
скромна, беззахисна, наївна. Мені стало її шкода, і я вирішив
допомогти Майї – так звали дівчину. Там є епізод такий у кар-
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тині, коли Тоня дивиться на Матвія і говорить йому „ні”, хоча у
погляді – „так”. Майя пробує – не виходить. „Ти нічого не імітуй,
а просто до дрібничок роздивляйся моє обличчя”, – кажу. І ось
черговий дубль. Вона як втупилася у мене! – Ростоцький у долоні заплескав: „О, здається, виходить”. А на ранок дзвонить:
„Все в порядку – Майю затвердили, тебе – ні”. Потім дізнався:
на художній раді склалася думка, що Тихонов для цієї ролі не
підходить. Матвій – сільський парубок, а В’ячеслав – аж надто міський. Мовляв, взагалі у нього античний профіль. І Ростоцький здався. А через два тижні знову дзвінок: „Приїжджай,
будеш зніматися”. Виявилось, що Майя запротестувала: „На
Тихонова мені дивитися якось краще”. Потім ще не раз знімався у фільмах Станіслава Ростоцького: „На семи вітрах”, „Травневі зірки”, „Доживемо до понеділка”, „Білий Бім чорне вухо”...
– Там Вашим основним партнером був собака...
– Так, взяли напрокат у хазяїна. Попереднє ім’я – Стіф не
сподобалось. Назвали Стьопкою. Спочатку нічого не виходило. Стьопка забився в куток і засумував. А мені що робити?
Не скажеш же йому: „Я – Тихонов, граю головну роль”. Тоді
допоміг випадок. Зовсім стороння людина порадила: знаєте,
цю породу раніше виводили на полювання, спробуйте й ви. Я
спробував і по-справжньому потоваришував зі Стьопкою. Тепер пес щоразу на кіностудії шукав лише мене, його очі наче
говорили: „Кинь цей триклятий грим, ходімо скоріше на полювання. Тут ніхто нічого не розуміє в полюванні, крім тебе”.
– Давайте повернемося до 1945 року, коли Ви після десятирічки вступили на акторський факультет ВДІКу...
– Не вступив. Сказали: ти нефотогенічний. Але поталанило:
не вистачало юнаків (це ж повоєнна пора), тож взяли „вільним
слухачем” на один семестр... Ну, а потім... Взагалі, випадків,
коли не з першого разу вступили до вузу люди талановиті, багато. Наприклад, Вадим Юсов, оператор фільму „Вони боро-
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лись за Батьківщину”, поступав чотири рази поспіль! Згадайте
курйозний випадок: Горький і Шаляпін, жартуючи, посперечалися, хто вступить до хорової капели. Так Горького прийняли,
а Шаляпіна – ні...
– Ви сказали, що вперше Вас по-справжньому відкрив Ростоцький, а вдруге – Бондарчук?
– Із Сергієм ми знімалися разом у фільмах „Про це забувати
не можна”, „Молода гвардія”... І ось дізнаюся, що він ставитиме „Війну і мир”. Дуже захотів зіграти Андрія Болконського. Почав частіше потрапляти на очі Бондарчуку. Ніяк не реагує. Не
витримав – запитав: „Сергію, а яким ти собі уявляєш князя?”.
Той у відповідь замахав руками: „Ти що, Болконський взагалі
на тебе не схожий”. У цей час я знімався в „Оптимістичній трагедії”. Грав анархіста. А тоді було прийнято надсилати знятий
матеріал і показувати міністру культури. Міністр подивилася,
викликала Сергія: „Ви знайшли актора на роль Андрія Болконського? Ходімте, я зараз Вам його покажу”. Бондарчук подивився „Оптимістичну трагедію”, захитав головою: „Не бачу я
тут такого актора”. Тоді міністр здивувалася: „Не розумію, чому
Ви не хочете взяти Тихонова?”. Сергій був упертим, але не послухати міністра не міг. Тим більше, що міністром була така чарівна жінка... Цій ролі я віддав чотири роки. Дуже хвилювався
на прем’єрі фільму у Франції. Кінотеатр на Єлисейських полях.
А прямо перед екраном – 20 молодих берізок, наче увертюразапрошення до Росії. Французам сподобалося. Жартували: у
нас бонапартистів уже немає. Сьогодні єдиний бонапартист –
Бондарчук.
– Ви знімалися в картині Бондарчука „Вони боролись за
Батьківщину”. Цей фільм – остання робота В. М. Шукшина...
– Ми грали друзів – Лопахіна і Стрєльцова. Але зближення наше відбувалось дуже важко. Василь Макарович спочатку
завжди уважно придивлявся до людини і якщо вже наближав
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її до себе, то це надовго. Згодом ми затоваришували. У перервах між зйомками він розповідав мені сюжети майбутніх
оповідань, повістей, які прямо просилися на папір. Пам’ятаю:
збирав я речі, зайшов Шукшин: „Ти що робитимеш після цієї
картини?”. Я знизав плечима. „Що ж, зустрінемося в Москві”.
Можливо, він хотів запросити мене на роль у майбутньому
фільмі про Степана Разіна по його роману. На ранок я поїхав.
Василь Макарович помер від інфаркту – дізнався в Москві – ліг
спати й не прокинувся... Замінити його зараз ніхто не може.
– Нещодавно знову на телеекранах демонструвалася картина „Сімнадцять миттєвостей весни”. Ми вже бачили цей
фільм раніше, знаємо мало не напам’ять, а все одно дивилися...
– Я теж. Фільм ішов і на Кубі. Давно запрошують приїздити.
Але насторожує темперамент їх глядачів. Якось пішов на волейбольний матч СРСР – Куба. Кубинські спортсменки виграли, почались поздоровлення. Раптом подивилися на трибуни
і... кинулись до мене. Я не чинив опору – все-таки гості. Оточили й ну фотографуватися. Ледве дихаю, а намагаюсь посміхнутися, щоб не зіпсувати фотографії. Потім жартували: на Кубі
скрізь два портрети: Фіделя Кастро і... Штірліца.
– Багатьох глядачів хвилює питання: чи буде продовжене
екранне життя радянського розвідника М. М. Ісаєва?
– На жаль, ні. Романи Юліана Семенова „Наказано вижити”,
„Експансія”, „Експансія II” – є. Але... як кажуть, „вийшли з матеріалу”. Дехто з акторів помер. Та й режисер Т. Ліознова проти.
А на радіо чотири передачі зробили.
– До речі, коли мова зайшла про Юліана Семенова, хотілося б почути Вашу думку про його творчість. Адже існують
протилежні думки критики, читачів.
– Не всі твори Ю. Семенова рівноцінні – з точки зору літератури. Письменник він, безумовно, талановитий. Але не завжди
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встигає все як слід „проробити”. І отой поспіх відчувається.
Твори його – мало не готові сценарії. А от фільми мають успіх.
– Нещодавно поховали кінорежисера – Андрія Тарковського. Поховали в наших серцях, адже могила його – в Парижі...
– Що тут сказати: не вберегли. Так, він поїхав до Італії,
але не зрадив. Говорив: „Я не можу прогодувати свою сім’ю”.
Надто довго підходив до розкриття своєї теми. Але ж зате які
фільми робив чудові. Не робив – творив! Тож, можливо, зараз
потрібно переглянути питання „зрівнялівки” в кінематографі.
Адже у нас в основному „клепають” фільми, замість того, щоб
їх творити. Коли ми з Олегом Янковським були у Брюсселі, нас
запитували: „Чи приймуть Андрія Тарковського в СРСР?”. Ми
відповідали, що двері йому широко відкриті. В Італії Тарковський зняв дві картини – „Ностальгія” і „Жертвування”. Скоро
з’являться вони і в нас. Фільми – не касові. Але я впевнений,
що в залі знайдуться люди, які захочуть подивитися їх двічі,
тричі… Безумовно, Тарковського можна поставити в один ряд
із такими геніальними кінорежисерами, як Фелліні та Антоніоні. Ще раз повторюю: він не був зрадником.
– Чого не можна сказати про Юрія Любимова...
– Той переродився. Поїхав, спалив усі мости. Зараз вигадує
наклепи на СРСР. З подібною людиною я зустрічався, перебуваючи у складі партійної делегації в Югославії. Мені показали:
ото за столиком із жінками Корчной – шахіст. Я підійшов: „Привіт”. Він так подивився, ніби я вдарив його в обличчя. Жінки
почали заспокоювати: „Ти що? Це ж Тихонов – актор”. Корчной
знову закам’янів. Вичавив привітання. Потис руку. „Вікторе, як
матч?” – запитав я. „У шахи грає Каспаров, а Карпов робить
політику”. І почалися наклепи, скарги, докори на адресу нашої
країни, що нагадували, скоріше, виття, даруйте, шолудивого
пса. Мені стало так гидко, що підійшов потім до свого столика
і вимив мінеральною водою долоню.
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Обличчя В’ячеслава Тихонова спохмурніло від неприємних
спогадів. Якусь мить він мовчав. Потім ще раз подивився на
свою долоню, наче щойно відбувся цей епізод із Корчним.
– Вибачте… – глянув на годинник – поспішає на поїзд.
– В’ячеславе Васильовичу, останнє запитання: як іде процес перебудови в кінематографі? Що змінилося?
– Спілку кінематографістів очолив Елем Климов. Він відмовився від усіх благ, які існували раніше для цієї посади. Працює одержимо, шалено. Потрібна модель майбутнього кіно.
Гадаю, процес цей відбуватиметься поетапно. В армії є команда: „Кругом!”. Піхоті на її виконання потрібні секунди, артилерії
– хвилини, а флоту – ... „Кругом” для кінематографа – це кілька
років. Але, як би там не було, треба робити все сьогодні, не
відкладаючи на завтра!
НЕОБХІДНА ПІСЛЯМОВА. Вже потім, коли В’ячеслав Васильович від’їздив із Києва, коли інтерв’ю стало набирати
писемну форму, нам подумалося – ми не запитали важливе
– про секрети шляху до успіху. Успіху, що радує, звісно, тебе
особисто, але, головне, дає щастя бути корисним людям.
Та, гадаємо, відповідь була б одна – треба нам усім більше
сміливості, треба більше надій на велике. Чи то мова йде
про зйомки страшенно важких ролей, як у актора, чи про
якесь інше вагоме діло у всіх нас, за яке треба попсувати нерви. Тому ми й винесли ці слова в заголовок.
Розмову записали Сергій Дзюба та Василь Чепурний,
м. Київ, 1987 р.
Дзюба Сергій, Чепурний Василь. В’ячеслав Тихонов: „Треба
жити сміливо!” // Молодь України. – 1987. – 13 червня. – С. 3;
Радянський патріот (Сосниця, Чернігівська обл.). – 1987. –
26 травня. – С. 3.
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ВІТАЛІЙ СЕВАСТЬЯНОВ:
„В КОСМОС НА РОБОТУ”

Маючи можливість розмовляти зі справжнім космонавтом, звичайно, не втримаєшся, щоб не запитати про
„живий” космос. Наша розмова з двічі Героєм Радянського Союзу, лауреатом Державної премії СРСР, льотчиком
космонавтом Віталієм Івановичем Севастьяновим теж
почалася з космічної теми.
– В той квітневий день 1961 року увесь світ був ошелешений повідомленням про політ Юрія Гагаріна. Всього за двадцять літ слова „космічний корабель”, „пілотована станція”
настільки міцно ввійшли в нашу лексику, що, здається, й космонавт – це вже професія. Яка вимагає виняткової мужності...
– ... Не тільки: Криму, Риму й мідних труб тут замало. Хто
нині космонавт? По-перше, це – випробувач космічної техніки.
В будь-якому польоті! По друге, дослідник власного організму.
Адже в умовах невагомості відбуваються складні фізіологічні
зміни. По-третє, космонавт – працівник народного господарства.
Що ж до професії космонавта, то вимоги зараз зросли до
неї надзвичайно. Візьмемо хоча б те, що під час свого польоту
Юрій Гагарін міг видати з пульту небагато команд. А зараз їх
– тисячі. Космонавт повинен видавати цілу зливу акордів, як
віртуозний піаніст.
– Віталію Івановичу, Ви відчули своє покликання одразу?
– Так. Але то була дуже терниста стежка, даруйте за нескромність. Поступив у Московський авіаційний інститут. Захопився Ціолковським. Зробив наукову роботу, яка зацікавила
академіка Корольова... Після закінчення вузу читав курс лекцій першому набору космонавтів. Читати-то читав, а своя потаємна мрія спокою не давала. Я ж сам хотів літати! Корольов

147

Сергій Дзюба
вислухав мою плутану, схвильовану розповідь і – дозволив.
Так я став космонавтом.
– У багатьох складається такий собі прямолінійний стереотип космонавта, як людини-аскета...
– Та ні. Ми – звичайні люди, як і всі. У кожного свої захоплення – прості, невибагливі. Я, наприклад, люблю російську
баню. Люблю пісні співати й слухати, особливо Висоцького. Я
добре з Володею був знайомий, він до нас у Зоряне приїздив,
і ми не раз його вистави на Таганці дивилися. Надзвичайний
талант!
– Ви сказали про своїх колег і себе: „ми – звичайні люди”.
А всі звичайні люди мають не тільки достоїнства, а й недоліки. Що Ви не любите в собі?
– Несподіване запитання. Ну, що ж, – часто даремно гарячкую. Намагаюся стримуватись, але це вдається не завжди. Буває навіть несправедливо ображаю когось. Потім каюсь...
– Дозвольте банальне запитання. Ваші улюблені письменники?
– Перш за все – класика. Це – фундамент. На жаль, шкільна
програма в цьому плані – дуже і дуже кульгає. Я й зараз перечитую і Достоєвського, і Пушкіна... Школа не дала правильного
їх розуміння. З сучасних письменників читаю Валентина Распутіна і Василя Бєлова (з ним я знайомий особисто).
– Ваша формула щастя?
– Я не знаю. Кожна людина розуміє щастя по-своєму. Буває
день, коли мені хочеться танцювати з радощів. А буває... Самі
розумієте.
От, скажімо, випробовували ми прилад. Його зробив колектив – 10 тисяч осіб. А ми на розпутті – нічого не виходить! Горе
та й годі. А наступного дня прилад „ожив”. Я був дуже щасливим.
То тільки машина – штука „від” і „до”. А людина – вона безмежна у своїх вимогах, критеріях буття…
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– Віталію Івановичу, а як дружина ставиться до Вашої роботи?
– Підтримує, коли непереливки. Але дуже добре, що вона
до космосу ніякого відношення не має. Закінчила Ленінградський університет. Журналіст і славіст за професією. Донька
зараз навчається в аспірантурі (до цього скінчила Інститут міжнародних відносин). Внучці Каті – вже два роки.
– Які екстремальні умови потрібні сьогоднішнім юнакам
для перевірки своєї моральної стійкості?
– Одруження.
– Якщо говорити про екстремальні умови сьогодні, то,
мабуть, саме це й відлякує наших письменників від „космічної
теми”?
– Знаєте, зовсім недавно з ініціативи Спілки письменників
була у нас зустріч в редакції „Правды”. Прийшли 19 космонавтів і 28 письменників. І всі говорили про цю боязнь. Нарешті
один з космонавтів не витримав: „Ну, що про нас писати? Ми
ж – люди звичайні. Немає ні трагедії, ні драми. Всі летять і всі
прилітають. Все нормально”.
Сказано це було людиною дуже скромною. Але справа –
не лише в цьому. Космонавти так звикають до екстремальних ситуацій, що вони вже не здаються їм чимось особливим.
Пам’ятаю свої польоти і як хвилювався, чекаючи старту. Раптом щось трапиться?! А на орбіті скільки всього було… Та наші
космонавти завжди на висоті виявлялися – і в прямому, і в переносному значенні.
– Віталію Івановичу, космос досліджуємо не лише ми...
– Я багато раз бував у США і завжди відчував доброзичливе
ставлення американських колег, їх щире прагнення внести свій
вклад у справу збереження миру. Прикрий випадок пам’ятаю
лише один, коли астронавт-сенатор дозволив собі тираду відвертої брехні на адресу нашої країни. Тоді інший астронавт –
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член палати представників – вирушив до Х’юстона і розповів
про це своїм колегам. 28 астронавтів написали колективний
протест. Я до того це говорю, що космос, показуючи людині,
яка маленька наша Земля, змушує думати про її збереження.
Вірю, що настане той час, коли космонавти різних націй відправлятимуться на навколоземну орбіту, як на звичайну роботу. Роботу, в якій можуть, звісно, бути певні непорозуміння, але
не буде місця воєнним сваркам.
Розмову вели Василь Чепурний та Сергій Дзюба,
м. Київ, 1986 р.
Чепурний Василь, Дзюба Сергій. Віталій Севастьянов: „В
космос на роботу” // Київський університет. – 1986. – № 39. –
С. 3; Сільські новини (Городня). – 1986. – 29 листопада. – С. 3.

ВОЛОДИМИР КОНКІН:
„ХОЧУ ГОВОРИТИ ПРАВДУ”

Володимира Конкіна, заслуженого артиста України,
глядачі знають добре. І, звичайно ж, зіграних ним героїв
пам’ятають: Павку Корчагіна у стрічці „Як гартувалася сталь”, молодого командира Ігоря Сюсіна з фільму
„Ати-бати, йшли солдати”, відчайдушного Володю Шарапова („Місце зустрічі змінити не можна”).
Загалом же в кінематографі актором зіграно 28 ролей. Наша зустріч з Володимиром Конкіним відбулася в
Кишиневі – на прем’єрі фільму Валерія Гур’янова – „Апеляція”.
– Признаюсь, коли прочитав сценарій Е. Володарського, завагався. Адже йшлося про проблеми села. Я повинен зіграти головного агронома колгоспу. Це ж доведеться стояти біля
трактора і робити вигляд, ніби й справді на цьому розуміюся.
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Але полонила ідея стрічки. Це – фільм про чесність. Кажуть,
ліс рубають – тріски летять. А якщо за кожною трісочкою –
доля людська? Як же обережно треба махати сокирою!
Мій герой Холмовий – людина принципова, справедлива,
борець. Його слова: „Хочу говорити правду” – це й мій девіз у
творчості та житті. Відверто кажучи, раніше вихід у світ такої
кінострічки в нашій країні був неможливим. Скніла б десь на
полиці разом із „відірваною” головою режисера.
– До речі, в одному інтерв’ю Ельдар Рязанов розповів, що
всі його фільми виходили на екрани понівеченими інвалідами.
Вирізалися гострі місця, а репліки героїв нерідко замінювалися безликими фразами…
– На жаль, до недавнього часу ми не були господарями становища. Знімаємо картину, а потім дивимося в залі разом із
глядачами і очам своїм не віримо. Чи це наш фільм?!
Згадайте хоча б кінострічку В. М. Шукшина „Калина красная”. Вона схвилювала нас. Але ж мало хто знає, що Василь
Макарович зняв дві серії. Однак на екран вийшла одна… Тому
вся стрічка – драна. Деякі епізоди в ній аж ніяк не стикуються
за змістом. Але оті „сірі кардинали” – вершителі долі фільму –
у титрах не значилися. Скільки справжніх митців рано пішли з
життя: Василь Шукшин, Володимир Висоцький, Леонід Биков,
Андрій Миронов... Скільки могли б ще створити ці люди! Довели бюрократи-чиновники…
Знаєте, як раніше важко було грати позитивних героїв? Як,
скажіть, бути чесним і відвертим у ролі, коли в житті на кожному кроці – показуха? Ми захоплювалися масовими лаврами,
одягали численні вінки – часто-густо в нагороду за сумнівні
успіхи. Дивіться, мовляв, як у нас добре! А кіностудії тим часом
були забиті сірими, бездарними сценаріями. Дехто з акторів
не витримував, починав фальшивити. Тоді виходили такі вихолощені, прямолінійно дубові образи, що викликали у глядачів
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лише іронічні посмішки. Чому ми повинні ханжити, бути маріонетками? Як можна тоді себе поважати? Адже повагу ніде не
купиш, навіть в аптеці не дадуть ні унції...
Зараз – час грандіозних змін. Але боляче дивитися, як колишні ревнителі мімікрії і зручних крісел, ті, що три роки тому
лякливо повторювали: „Як би чогось не трапилося”, зараз на
всі лади горланять: „Треба сміливіше, активніше – дерзайте,
експериментуйте…”. Доки ж можна терпіти отаке?!
– Зараз немало творчих колективів переходить на госпрозрахунок, самофінансування…
– Для акторів – це єдиний правильний шлях. Я так вважаю.
Середня заробітна плата у нас – 120 карбованців. Мабуть, через це і зникла з нашого лексикону популярна колись фраза
„одягається, мов актриса”. Зараз будь-який м’ясник може одягнутися краще – має гроші! Зрозумійте правильно, я поважаю
людей усіх професій, але судіть самі. Якось в ЮНЕСКО провели дослідження з оплати акторської праці. І що ви думаєте? Наша країна у довгому-предовгому списку займає аж передостаннє місце! Хто на останньому? Камбоджа. Там узагалі
немає національного кінематографу… Отож перехід більшості
театрів на госпрозрахунок – справа необхідна та своєчасна.
Зараз нових театрів взагалі не будують. І хто знає, може,
завтра мені доведеться розпрощатися з улюбленою роботою
й шукати іншу професію.
– Жартуєте?
– Не дуже... Адже у нас як буває: сьогодні знімаєшся одночасно у кількох фільмах, а завтра – вимушений антракт.
– Володимире, ми говорили про перебудову в кінематографі, а як Ви ставитеся до сучасної молоді, її проблем. Що, на
Ваш погляд, тут може зробити кіно?
– В першу чергу – виховувати. От хоча б картина Абуладзе
„Покаяние”. Це – досягнення нашого кінематографу. Фільм-
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сповідь, який примушує замислитися не лише над уроками
історії, а й над сутністю самого життя. І як це важливо для молодих!
А взагалі, вважаю: особистість людини формується в дитинстві. Я дуже вдячний своїм батькам! Мамі було 40, татові
42, коли я з’явився на світ. Єдиний і довгоочікуваний, але такий хворобливий. У школі по-справжньому навчався десь три
роки. А то довелось лікуватися по санаторіях. Тяжко було. Але
батьки допомогли вистояти, повірити в свої сили. Мене не випещували – вчили виконувати на совість будь-яке діло. І я не
цурався роботи. На жаль, деякі батьки мало не в усіх гріхах
звинувачують школу, а школа – батьків. Де ж той контакт? Тісна взаємодія, завдяки якій лише й можливий позитивний результат?! Та і в школі як часто трапляється? „Ти – „двієчник”, а
отже – нездара!”. Вчителі на кожному кроці так упевнено свій
„вирок” повторюють, що у підлітка просто руки опускаються…
Переконаний: кожна дитина – талановита. Головне, вчасно помітити й підтримати це обдарування, спрямувати в потрібне
русло. Тут і молодіжним організаціям є що робити. Ось де дійсно потрібна перебудова! На жаль, немало комсомольських
ватажків перетворилися на затятих чиновників-бюрократів.
Заколисали себе паперовою писаниною: цілі стоси паперів –
ілюзія благополуччя, а справжньої роботи – катма…
І досі пам’ятаю випадок під час навчання в Саратовському
театральному училищі. На Ленінський залік прийшов нас нагороджувати такий собі респектабельний товариш із райкому
комсомолу. Не знаю, що йому не сподобалося, але, коли проходив повз мене, – демонстративно відіпхнув. У залі – сміх. І
тут бундючний комсомольський ватажок нарешті втямив, що
перед ним – ленінський стипендіат. Зрозумів і сердито тицьнув
значок – нагороду – в мою долоню. Та пройшов час, я зіграв
Павла Корчагіна. Приїжджаю якось у Саратов. Респектабель-

153

Сергій Дзюба
ний товариш став ще респектабельнішим, адже тепер працював у обкомі комсомолу. Побачив мене – заусміхався, неначе
давній приятель і з гордістю (вже вкотре, як я потім дізнався)
почав розповідати про наше знайомство…
– Щойно Ви згадали про театральне училище. Чи мріяли
тоді про кіно?
– Актором кіно я став несподівано. Допоміг його величність
випадок. Училище закінчив у 1972 році і пішов працювати до
Харківського ТЮГу. А там через три дні – пожежа. Отак і вийшло, що одразу – актор погорілого театру. Але поталанило
– запросили на кіностудію імені Олександра Довженка зніматися у фільмі „Як гартувалася сталь”. Запитаєте, звідки могли
там знати про мою скромну особу? Другий режисер Олег Фіалко проїздом був у Саратові і побачив на стенді випускників театрального училища мою фотографію. Так і відбулося заочне
знайомство.
Спочатку отримав зовсім невеличку роль – Лещинського.
Однак Микола Павлович Мащенко швидко змінив рішення і я
став „пробувати” Дмитра Цвєтаєва. Два місяці тривали зйомки,
де Павку Корчагіна і Таню Туманову грали інші актори. Не називаю їхні прізвища. Якщо потім взяли мене на головну роль,
то це не значить, що попередній актор – поганий. Адже кіно
є кіно. Таке тут трапляється часто. Не знаю, що Мащенкові в
мені сподобалося. Я так і не насмілився ніколи запитати. Він
запропонував, а у мене – шок. Як же так: я – Корчагін?! Але
Микола Павлович – і за це я йому дуже вдячний – наполіг на
кінопробах.
А, знаєте, в театральному училищі у мене було своє амплуа – ліричний герой-простачок. Як ото в мініатюрі Геннадія
Хазанова про студента з кулінарного технікуму. Тож коли мої
педагоги довідалися, хто грає Павку, просто падали від сміху: що це Мащенко там знімає? Оперету? Водевіль? А коли
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вже фільм з’явився на екранах, почалося: Конкін створений
для серйозних ролей; це – так би мовити, типовий соціальний
герой. І сміх, і гріх…
Звичайно, комусь наш фільм сподобався, комусь – ні, але
для мене він став відправною точкою в житті.
– У картині „Місце зустрічі змінити не можна” Вам поталанило працювати з Володимиром Висоцьким...
– Так, Володимир Семенович – особистість, інтелектуал,
трудівник. Він давав мені уроки справжньої майстерності –
працював, як кажуть, на повну котушку, себе не жалів. Перший
інфаркт – у 39, другий – у 42. Це зовні Володимир Семенович
здавався таким собі здоров’ячком. Але тільки зовні...
Над фільмом працювали по дві зміни підряд – з шостої ранку до другої ночі. Поверталися до готелю смертельно втомлені. Висоцький жив наді мною. Я пив чай, лягав у ліжко і чув,
як він ходив по кімнаті, сідав за стіл... Володимир Семенович
писав свої пісні, уявляєте! Я засинав під його кроки. Коли він
відпочивав – незрозуміло.
Нині часто чуєш від зовсім сторонніх людей: „Володя був
мені другом”. Я ніколи не називав себе другом Висоцького. Володимир Семенович був для мене вчителем. Дивуєшся: інколи говорять таке, що вуха в’януть. А хто перевірить брехню?
Адже людини немає…
На жаль, про заслуги справжніх митців інколи згадують чомусь тільки після їхньої смерті. Помер Шукшин – дали Ленінську премію. Тепер от Висоцького висунули на Державну… І
коли ми вже навчимося за життя цінувати справжні таланти?!
– Про акторів гарно сказав Станіславський: навчити – неможливо, навчитися – можна. У кого вчилися Ви?
– Крім Висоцького, мені поталанило грати разом із Л. Биковим, А. Джигарханяном, С. Юрським, З. Гердтом, С. Світличною, В. Заклунною, В. Тихоновим, В. Санаєвим, В. Золотухіним. У кожного чомусь вчився.
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– Сьогодні багатьох відомих театральних акторів ми досить часто зустрічаємо на екрані. А Ви, здається, театр
покинули і знімаєтеся тільки у фільмах. Чому?
– Дійсно, з театру імені Єрмолової, з яким пов’язано вісім
років творчої роботи, мені довелося піти. І ось чому. Бачите, на
сцені я граю щодня. Поганий настрій (а хто від нього застрахований?) – робота не клеїться. Тож і заспокоюєш себе: нічого,
завтра зіграю краще. Бо ж є така можливість. А у фільмі... Там
на подібну реабілітацію розраховувати не доводиться. Завершилися зйомки – все.
І взагалі кіно – мистецтво дуже вимогливе, я б навіть сказав,
жорстоке. Від актора воно вимагає повної віддачі. Отож і роздвоюватися не хочу.
– Одним словом, Ви віддали перевагу кінематографу...
– Так. Зараз одночасно знімаюся в чотирьох фільмах, які
незабаром з’являться на екранах, зокрема кінострічка „Перший комунар”. Я граю у ній негідника Максиміліанова. Це – колишній есер, нині – більшовик-ленінець, голова революційного
комітету. Проте й тепер він зберігає есерівський квиток. Про
всяк випадок: „Раптом Петлюра прийде?! Поголю голову і – готовий тобі український козарлюга!”.
До речі, в „Дубровському” теж негідника граю – Шабашкіна.
Пам’ятаєте, селяни потім розправилися з ним – спалили помістя? От мені й треба створити образ такої собі людини-хамелеона. Виходить, як бачите, справжнісінький „негідницький”
період зараз у моїй творчості. Але ж справа в тому, що й тепер
живуть між нами і шабашкіни, і максиміліанови…
– А дві інші картини?
– То – екранізація роману Гончарова „Звичайна історія”, де
мені доручена роль Олександра Адуєва, яку давно мріяв зіграти, і телесеріал „За ніччю день іде”, що відтворює героїчні
сторінки діяльності ніжинських підпільників, страчених фашис-
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тами за кілька днів до визволення міста. Моя роль – керівник
підпільної організації Батюк.
– А чи не важко отак одразу у чотирьох фільмах грати?
Зйомки – у різних куточках країни, ліміт часу, сім’я зрештою…
– Працювати, звичайно, нелегко. Але що вдієш – робота
така! А в сім’ї до моїх постійних відряджень давно звикли. Знаєте, мені – 36 років, 16 із них – одружений (двох синів-близнюків маю, ходять у 9 клас). Так от, якось із дружиною підрахували: за час нашого подружнього життя з сім’єю я був лише 2
роки 6 місяців і 8 днів. Решта – у роз’їздах. Сьогодні відлітаю
до Москви…
– Ну, а відпустка?
– Жартуєте? Я ж – актор! Фактично ніколи не був у відпустці
і навіть не мрію про неї…
– Вибачте, Володимире, запитання, може, й не надто
тактовне: Вас хоч діти вдома впізнають? Борода – он яка,
волосся – довжелезне!
– (посміхається) Не ви перші про це запитуєте… А відповідь проста: терпіти не можу всього несправжнього, відповідно
й гриму – теж. Як часто буває? Знімають дубль. Нерви – на
межі спокою. І раптом – „Стоп!”. „Що трапилося?” – „Борода
відвалюється, вуса відклеїлися…”. Отож поки що довге волосся, бороду й вуса відрощую сам, уникаючи марудного гриму.
Звідси й вигляд такий – „геройський”, бо ж перед вами – по
суті, герой фільму.
– І останнє запитання. Наскільки складно для актора витримати таку популярність, не втратити повагу до інших,
людяність?
– Звісно, псує людей слава… Трохи підніме чоловіка над
іншими, а він уже вважає, що на сьомому небі. І серед нашого
брата-актора подібні людці трапляються. Скажімо, хто такий
костюмер на знімальному майданчику? Літня жінка, як прави-
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ло. То костюм, то шинель, то шубу подай. А якийсь там Артист
Артистович ще й покрикує: і те йому – не так, і це – не в порядку. Ще б пак! Він – лауреат, відомий, популярний. Має право:
нерви і т. д. Чесне слово, хочеться підійти й добряче стукнути
такого „божка”. Ти ж на сцені праведника корчиш, а тут… Дуже
не люблю заздрість. Чорну заздрість. Від неї – немало лиха.
Роз’їдає серце, спонукає до підлості, безчестя.
Тому до популярності ставлюся спокійно: сьогодні вона є,
завтра – немає… Власне, якщо на ній не зациклюватися, не
перейматись кожною дрібницею, то впоратися з цим легко.
Взагалі, можливо, це прозвучить пафосно, але я зараз цілком
щиро говорю: робота наша – це не лише енергія, пошук, здібності, відповідальність. Переконаний: не тільки на сцені та
кіноекрані, а й у повсякденному житті актори мають бути порядними, чесними, добрими, вчитися правди в усьому.
А кінематограф... Колись довелося мені працювати разом з
Ф. Г. Раневською, то на все життя запам’ятав її слова: „Знятися
в поганому фільмі – все одно, що плюнути у вічність”. З цією
думкою й ступаю відтоді на знімальний майданчик.
Розмову записали Сергій Дзюба та Анатолій Тютюнник,
м. Кишинів, 1987 р.
Дзюба Сергій, Тютюнник Анатолій. Володимир Конкін:
„Хочу говорити правду” // Молодь України. – 1987. – № 213.
– С. 4; Нові горизонти (Короп, Чернігівська обл.). – 1987. –
№ 119. – С. 3; Сільські новини (Городня, Чернігівська обл.). –
1987. – 6 жовтня. – С. 4.
Також інтерв’ю російською мовою надруковане в газеті
„Вечерний Кишинёв”(Кишинів, Молдова).
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УРМАС ОТТ: „ЧИ ВДАСТЬСЯ
ОБДУРИТИ СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ?”

„Добрий вечір, пані і панове! Добрий вечір, товариші,
якщо такі в цьому залі є!” – так жартома привітався
з чернігівцями в обласній філармонії Урмас Отт – автор, ведучий та редактор популярного циклу передач
Естонського і Центрального телебачення „Телевізійні
знайомства”.
Молодий, усміхнений, він пояснив, що, звичайно, любить гроші і не приховує цього. Але все-таки головне
для нього – відчуття своєрідного „кайфу” від зустрічі з
незнайомими телеглядачами в чужому місті. Виступати ж змушений навіть у таку спеку в костюмі, аби люди
переконалися, що він у нього є. А ще Урмас – безпартійний і хоче, „щоб про це знали”. Але давайте вже послухаємо його самого:
– Що було раніше? Питали, наприклад, хто чоловік Алли
Пугачової? Тепер запитання серйозні: чи буде моя передача
з Раїсою Максимівною?.. Взагалі ж, це – вже шостий сезон
„Телевізійних знайомств” на Естонському телебаченні і п’ятий
– на ЦТ. Всього знято 42 передачі. Москва показала 34. Ви не
бачили інтерв’ю з Михайлом Шатровим, Віталієм Коротичем...
Нинішнього року на ЦТ заплановано 12 „телезнайомств”.
Перша книга моя (дев’ять бесід) виходить у видавництві
„Московский рабочий” – „Вопрос плюс ответ равняется интервью”. Другу, яка так і називається – „Телевізійні знайомства”,
– випускає „Искусство”. А ще на прохання видавництва „Новости” готую спогади про знаменитих співрозмовників.
Ви, мабуть, думаєте: який він все-таки „випендрьожний”,
Урмас Отт! Ні, я знаю своє скромне місце...
– Серед „жертв” телеінтерв’ю – тільки Ваші симпатії?
– А чому ж я повинен запрошувати людей, які мені не цікаві?
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До всіх своїх „жертв” я дуже добре ставлюсь. Хіба що найбільше Гурченко люблю. Бо з нею – моя перша передача. Це – моя
молодість... Людмила Марківна – жінка особлива. Тому стосунки в нас – складні. Але раз на рік повинен їй подзвонити і сказати, як я її люблю. І щоразу у відповідь чую: „У тебе останнім
часом – дуже хороший смак!..”.
Майя Плісецька – це для мене символ краси, елегантності
та незалежності...
– А Ілля Глазунов?
– З ним ми бачимося частіше – мешкаємо поруч на одній
вулиці. Це – дуже відомий і дуже багатий російський художник.
Класик. Будь-якого чиновника може послати „подалі”. У нього
зовсім немає закомплексованості. І це мені подобається.
– Чи не здається Вам, що бесіда з Аркадієм Райкіним вийшла нуднуватою?
– Це телеінтерв’ю в Естонії, наприклад, зустріли стримано.
Але... тепер уже ніхто не може поговорити з Аркадієм Ісаковичем. Це було одне з останніх великих інтерв’ю Райкіна. І тепер
мене часто просять розповісти про цього прекрасного актора.
– Як почали співати?
– Талановиті люди – взагалі різнобічні… Жартую, звичайно. У нас і без мене вистачає, м’яко кажучи, бездарних виконавців. То був „проект” мого друга Володимира Матецького.
Знаю його давно, ще до „Лаванди”. Так ось, Володі здалося,
що можливий такий дует: Роксана Бабаян, котра має голос,
і Урмас Отт, якого трохи знають. Це був запис для „Вогника”
з усім табором радянської естради. Невдовзі побачив себе в
цій тусовці і здивувався, що на екрані вийшов не гіршим за інших. Ну, просто містифікація якась! А потім почав отримувати
листи, касети, слова, якісь ноти... Але це – не моя робота. Що
за потреба Отту з’являтися, наприклад, у „Ранковій пошті”? Я
співаю „Залишайся, молодість”, бо це – мій настрій, мої думки.
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– Ви заздалегідь збираєте „досьє” на кожного співрозмовника і складаєте список запитань?
– Для мене багато означає імпровізація. Це – приблизно
80 відсотків інтерв’ю. Часто наче наперед знаю, що ось ця
людина рано чи пізно буде моїм співрозмовником і підсвідомо якась інформація вже збирається. Я за характером – десь
трохи авантюрист, але це мені подобається. Розумієте, щоразу
– ніби з „нуля”. Більш-менш знаю тільки перше своє запитання.
Хоч інколи користуюся послугами консультантів, які знають не
лише про першу та другу дружину мого героя, а й про те, що
було між ними. Це для того, аби під час телезапису не потрапити в халепу, випадково образивши хорошу людину.
– Цікаво, де Ви встигли вже побувати в Чернігові?
– У комісійному магазині, торговому центрі. У „Дружбі” така
дивна система з тими картками – заплутався. Тільки й думав,
щоб не загубити той „документ”, бо ще з магазину не випустять, міліцію викличуть...
Для мене Чернігів – спекотне південне місто. Дуже зелене
– це прекрасно! А взагалі, коли вирушаєш на Україну, ніколи
не знаєш, чого чекати. Колись потрапив до Києва в Будинок
офіцерів, то військові потім скарги писали: як можна було такого „дисидента” запрошувати? Наступного разу – інша публіка.
Якась сонна й сита... Зате на Західну Україну приїхав – жах!
Все, що кажу, там – дитяче белькотіння.
– Ніколи не хотілося працювати за кордоном?
– А для чого? Для мене „голод, холод і Радянська влада” –
це ж дуже цікаво! Щоразу міркую: чи вдасться мені обдурити
сьогоднішній день і вижити? Люблю бути винахідливим, розшукуючи одяг. Микита Михалков каже: „Ти – обиватель”. Але
я радію, коли дістаю касети, цукерки, ковбасу. На Заході ще
тільки мріють про соціалізм. Захід від нас, розумієте, безнадійно відстав, бо не має свого Леніна...
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– За кого б голосували на виборах Президента Росії, аби
мали таку можливість?
– За Єльцина. Не тому, що він такий хороший. Просто інші
– ще гірші. Єльцин – такий собі сибірський мужик. Я не можу
сказати, що він – великий інтелектуал. Очевидно, Росія ще не
„дожила” до культурного лідера.
Як ставлюсь до Собчака? З мером записав недавно
телеінтерв’ю. І цим все сказано. Поки що передачу бачили
лише „від Москви – до Ленінграда...”.
– А хто для Вас Невзоров?
– Геніальний негідник. Останній його репортаж із Латвії –
неправда від початку й до кінця. Але на якому високому професійному рівні це зроблено! Я не змінюю своїх політичних
поглядів. Це – справа совісті. Невзоров дещо сам заплутався:
спочатку говорив одне, потім – інше. Проте, безперечно, це –
непересічна особистість.
– Ми залишилися без „Погляду”...
– Я поважав і поважаю Леоніда Петровича Кравченка. Він
не раз підтримував мене. Коли я записав передачу з Пугачовою, якраз „роздули” скандал у ленінградському готелі. Втрьох
дивилися запис: я, Алла Борисівна і Кравченко. Коли були гострі місця, ми з Аллою зустрічалися поглядами і розуміли, що
передача в ефір не вийде. А Леонід Петрович подивився і сказав: „Все в порядку. Ніяких проблем...”.
Дехто пам’ятає добро тільки тоді, коли це вигідно. Але є
елементарна порядність. І до того ж, треба розуміти: не може
ситуація на ЦТ бути кращою, ніж ситуація в країні. Ну, а „Погляд”... Чесно кажучи, не подобається такий журналістський
стиль. Це – справа смаку. Ось зараз Владислав Лістьєв хвилюється – не хоче вести „Поле чудес”. „Дивак, – кажу, – у тебе
ж виходить значно краще, ніж у „Погляді”...
– Чи врятують кредити тяжко хворий соціалізм?
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– Це запитання для економістів. Мене інше цікавить: ведеться у нас ще ідеологічна боротьба чи ні? Бо як можна брати
долари, а потім лаяти Захід?!
– Що Ви скажете про майбутнє Естонії?
– Вона неодмінно буде незалежною державою, як і інші прибалтійські республіки. Естонія має на це право, адже її підступно окупував сталінський Союз. До речі, я вважаю себе інтернаціоналістом, бо до всіх народів ставлюся з повагою.
– Як Ви думаєте: змопівців на Вільнюський телецентр
благословили з Москви?
– А ви думаєте звідки?! Такі рішення не приймаються на
місці...
– Ваша освіта?
– Вища. Шкодую, якщо це не відчувається. Я – дипломований театральний режисер, який жодного дня не працював у
театрі. До „Телевізійних знайомств” робив музичні матеріали
на телебаченні.
– А якийсь кумедний епізод, що трапився під час зйомок,
розповісти можете?
– Я, мабуть, якийсь нудний і стабільний чоловік. Досі нічого
такого не трапилося.
– Ви одружені?
– Саме так. Смішна історія: ми знайомі з „кам’яного віку” –
1974-го. Спочатку розлучились: я був бідним і незнаменитим.
Тепер, на старості років, знайшли одне одного (вона – солістка
камерного хору). Бачимося, слава Богу, рідко. Не уявляю собі,
як це можна впродовж сорока років бачити поруч одну й ту ж
жінку?!
– Скільки у Вас дітей?
– (сміється) Хороше запитання. Наскільки мені відомо, маю
одного сина. Звичайно, він про це теж знає. До того ж, у мене
є теща, рідна сестра – психолог. Її чоловік – професор психо-
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логії (що ще страшніше!). Я просто зачарований своєю мамою.
Вона дає цінні вказівки, адже, на відміну од мене, знає, де Чернігів і може показати на карті.
– Хто Вам прасує брюки?
– Я сам. Можу й прати. У мене є пральна машина. Чого там
– це мені подобається.
– Що для Вас найголовніше?
– Все-таки здоров’я.
– Купили автомобіль?
– Так, тільки не завдяки Радянській владі, а всупереч їй.
– Що робите у вільний час?
– Я – дуже-дуже лінивий. Якщо є змога нічим не займатися
– не займаюсь. Щоб приховувати це, змушений багато працювати. А тоді можу довго-довго лежати на дивані і дивитися в
одну точку. Хоча є пристрасть – люблю теніс.
– Чи могла б стати Вашою дружиною переможниця конкурсу красунь?
– Ні в якому разі!
– Ви, мабуть, у школі добре навчалися?
– Навпаки, дуже погано. Моя мама досі не вірить, що я зумів
закінчити середню школу. Це – чорний період у моєму житті. Нічого хорошого не пам’ятаю. Може, я – недорозвинутий
якийсь? Бо якби певні люди не наважилися все-таки поставити
мені певні оцінки з фізики, математики і хімії, – досі сидів би в
тому десятому класі... Зате у вузі вчився добре. Театральний
інститут – єдине місце, куди мене прийняли.
– Що буде після перебудови?
– Кажуть: „После перестройки – перестрелка”. На жаль, у
нас це – можливо. Тоді й мені згадають деякі місця з „Телевізійних знайомств”. Хай. Ніколи не був продажним...
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1991 р.
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Дзюба Сергій. Урмас Отт: „Чи вдасться обдурити сьогоднішній день” // Молодь України. – 1991. – 29 серпня. – С. 3.
Надрукований матеріал і в газеті „Комсомольський гарт”
(Чернігів).

ВОЛОДИМИР ДЖАНІБЕКОВ:
„ГАРМОНІЯ – АКТИВНИЙ СТАН ДУШІ”

Більшу частину самого себе ми віддаємо роботі.
Якщо, звісно, виконуємо її на совість. Ян же тоді виховувати гармонійно розвинену особистість? Не фізика, не
лірика. Людину? З цього запитання і почалася наша розмова з льотчиком-космонавтом СРСР, двічі Героєм Радянського Союзу, генерал-майором В. О. Джанібековим.
– Я не можу бути експертом у цій галузі…
– Але ж, Володимире Олександровичу, Ви, крім того, що
космонавт, ще й художник, літератор, депутат Верховної
Ради Узбецької РСР, нарешті, автолюбитель... Хіба цього
мало, щоб зватися гармонійно розвиненою людиною?
– Я – односторонній. Космос для мене – все. Читаю тільки
під час відпустки. І то необтяжливу літературу – на зразок детективів. По телевізору дивлюся тільки програму „Час”. Кінофільм бачу разів п’ять на рік. Та й то – в Байконурі! В сім’ї я
– рідко, і тому радості від такого батька діти не мають...
Ось так. З першого ж запитання наша розмова з уславленим космонавтом, як то кажуть, „не клеїлася”. Ми вже хотіли перевести її на суто космічну тематику, та Володимир
Олександрович нарешті почав „розкриватися”, входити в
русло теми, що нас цікавить.
– Не про ту гармонію, я думаю, ведемо ми розмову. Мій знайомий шахтар не читає, не ходить, не знає… Але – щаслива
людина. І до того ж – Герой Соціалістичної Праці. Звинуватити
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його в культурній обмеженості – язик не повертається. Головне
в ньому – позиція чесного ставлення до життя. І це – ближче
до розуміння гармонійності. Він потрібен людям! А що користі
від тих „гармонійних”, котрі роботу свою виконують аби як, до
колективу їм – байдуже, зате знають імпресіонізм і сюрреалізм, всі нові імена та явища культури?! Або ж інакше: письменник бігає. Гармонія? Смішно… І взагалі, треба відходити
від формулювань прямих і дубових, як телеграфний стовп.
Надто багато шкоди завдають нам усталені догми!
– Отже, по-вашому, професійне обмеження несе щастя?
– А Ви думаєте, я – щасливий? Ні. Перш за все тому, що
сам уже не полечу. В свої 45 років я – на адміністративній роботі. Це – все одно, що птаху підрізати крила...
– Володимире Олександровичу, але ж якраз у Вас і немає
професійної обмеженості. Малюєте…
– Знову Ви за своє. Малюю з дитинства. То й що? Випадково, в мою відсутність, забрали мої речі на виставку „Вчені
малюють”. Пішов поголос. А що тут дивного, коли космонавт
малює?
– А що б Ви зробили, якби у Вас забрали мистецтво?
Коротка пауза. Космонавт замислюються над підступним запитанням. Посміхається.
– Можливо, спаяв би що-небудь... Взагалі, не розумію людей, котрим нудно, нецікаво. Творча робота не дає можливості
бездумно спалювати час. А творчою має бути і та робота, за
яку держава тобі гроші платить, і та, яку виконуєш вдома – для
відпочинку. Скажімо, я добре розуміюся на швейних машинках, телевізорах. Свій автомобіль ремонтую сам, хоч, повірте,
помічників стільки знаходиться, що не дай, Боже… Це – не кокетство. Хто ж відмовиться допомогти генералу, космонавту та
ще й Героєві водночас?
У нашого співрозмовника якось промайнула фраза про те,
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що до нього сусіди за порадою йдуть, коли треба полагодити якусь домашню техніку. І через декілька хвилин: „Кожен
день треба показувати оточуючим своє ставлення до життя. Треба жити просто і чесно”.
– Щасливих людей, чи по-вашому, гармонійно розвинених,
я найбільше зустрічав у „глибинці”. Буває так, що сільська жінка, яка, може, й не знає ні про виставку Хаммера, ні про новий
спектакль на Таганці, по сутності своєї культури стоїть вище,
ніж освічена городянка, скажімо, у віконечку реєстратури поліклініки. Культура – це не імена. Це – людина.
– Зберегти можливість чесно дивитися людям у вічі – в
цьому Ви вбачаєте основу гармонійності?
– Так. Честь – важлива. Страх не осоромитися перед світом. А це, перш за все, – високопрофесійно робити діло і боротися з тими, хто стає йому на заваді. Але… Керівник (та й
не тільки), що веде свою лінію, як танк, не прислуховуючись до
інших, – дискредитує себе і діло. Перш, ніж боротися за діло,
яким би правильним воно не було, треба продумати стратегію
бою. І вести його так, щоб не поранити оточуючих. Чим пластичніше ваше ставлення до світу – тим ви ближчі людям. Пробивати свою ідею треба, не відтоптуючи ніг тим, хто просто
стоїть поруч. Це – теж до поняття гармонії.
– Не нові розмови про те, як на широку ногу живуть люди
відомі. Вибачте, а як поступила в університет Ваша дочка?
– „Завалила” екзамени в Московський держуніверситет. В
домі – трагедія. Я переждав активну жіночу атаку і сказав дочці: „Не треба починати життя з чорного ходу”.
Сам я вступив до суворовського училища всупереч бажанню батьків. Вони довго не могли з цим змиритися. Потім „провалився” на екзаменах в той же Московський університет, хоч
відчував свої знання. Та в мене не було впливової „руки”. Аби
довести самому собі, що я можу, – поступив у Ленінградський
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держуніверситет імені Жданова. А одразу ж після екзаменів
– написав заяву за власним бажанням… У кабінеті декана зчинилася буря. Поважний професор став учити мене життю, називаючи, точніше обзиваючи, і шмаркачем, і ще дошкульніше.
А потім відчинив двері в прийомну й показав на татусів і матусь
– з великими зірками на погонах та з великими портфелями в
руках, які сумирно чекали вирішення долі синка чи донечки. А
я – один, у мене – нікого…
Володимир Олександрович – людина стримана. Та коли
став говорити про той час, забринів голос хвилинною слабістю, і в наших блокнотах залишилося єдине його слово:
„никогошеньки”...
– Дочка пішла моїм шляхом. Я не став нікуди дзвонити, ні
перед ким клопотати. Поступила на вечірнє відділення біологічного факультету Ленінградського університету. Працює лаборанткою. І, здається, починає думати, що бути гарною лаборанткою краще, ніж поганим науковцем.
Дітей треба тримати не під контролем, не під прицілом, а
в полі уваги. Я видадусь вам консерватором, але скажу, що у
вихованні не тільки буття, а й биття визначає свідомість. Щоправда, дочок своїх не бив – що з жінок візьмеш?
Наш співрозмовник скупо посміхається і якось не в’яжеться
до нього визначення „консерватор”. Та й останні дві фрази,
мабуть, не слід сприймати на повному серйозі.
– Володимире Олександровичу, візьмемо іншу ситуацію.
Людина живе гармонійно, а сусід – у своїй затишній норі. Як
же його витягти звідти?
– Особисто я відходжу від такої людини. В колективі, яким я
керую, немає байдужих, і я за це відповідаю. Перед державою
і перед своєю совістю. А що я можу зробити з сусідом-міщанином? Даруйте, але в мене голова за космос болить!
– А тільки що Ви говорили про соціальну активність...
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– Правильно. То що, Ви хочете, аби я йшов сусіда до гармонії залучати? Якщо людина вважає себе „гомо сапієнс”, то
повинна мати якусь мету. Я органічно не терплю, наприклад,
людей, що можуть годинами стояти в черзі за „дефіцитом” і
водночас скаржитися, що немає часу для занять, скажімо, фізкультурою. Адже фізкультура і спорт збільшують інтерес до
життя. Я – противник телевізора. Він губить наших дітей. І не
тільки в плані зору. Нав’язує пасивну інформацію. Відучує думати.
– Перебудова і виховання гармонійно розвиненої особистості. Під першим розуміється злам, під другим – спокій
(гармонія ж!). Помилкове уявлення. Здається, цим і можна
підсумувати нашу розмову?
– Згоден. Під час перебудови багато кому буде, і вже є, боляче. Але ж досить сподіватися на добрі діла з висоти. Треба
починати самим. Вимагати і виправляти.
– ... І йти до гармоній наших ідеалів із дійсністю. Йти активно.
– Так. Тільки так.
Розмову записали Сергій Дзюба та Василь Чепурний,
м. Київ, 1987 р.
Дзюба Сергій, Чепурний Василь. Володимир Джанібеков:
„Гармонія – активний стан душі” // Сільські новини (Городня,
Чернігівська обл.). – 1987. – 7 квітня. – С. 3.
Надруковане інтерв’ю і в газеті „Київський університет”.

ВСЕВОЛОД САНАЄВ:
„БІЛЬШЕ ДОВІРЯТИ МОЛОДИМ”

Історія театру і кіно. Одна справа вишукувати в морі
книг щось цікаве, захоплююче, нове. А зовсім інша – роз-
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мовляти з людиною, причетною до цього дива творчості. Сьогодні наш гість – народний артист СРСР Всеволод Санаєв. Чудовий актор, ровесник вітчизняного
кінематографу, людина, яка зіграла на екрані понад 90
ролей, – співбесідник, звичайно ж, винятковий. Особистість! І ось – розмова: про життя та мистецтво.
– Кіно двадцятих років... З сумом згадую ту пору, – розповідає Всеволод Васильович. – Це ж було дитинство, моє дитинство, і кінематограф для нас, хлопчаків, був вікном у великий
світ – світ фантазії та уяви. Дивились ми все підряд. Прізвищ
режисерів, звичайно, не запам’ятовували, але більшість стрічок знали. І, бачите, етапи становлення кінематографу стали
у якійсь мірі і віхами моєї біографії. Хоч, на перший погляд,
яке відношення до кіно міг мати звичайний хлопчик – з простої
сім’ї тульського робітника? Адже кіно – це лише один, маленький епізод мого дитинства. А була ще вулиця з її жорстокими
законами, були свої плани, шайки, якими керували старші підлітки. І ми, молодші, мусили виконувати їхню волю… Я чинив
опір. Мене били, поки не навчився давати здачі. Отож не все
в моєму світі дитинства було романтичним... Недовчився, залишив школу, пішов працювати на фабрику. Може колись чули
тульську гармонь? Так от я їх складав..
– Про акторську професію тоді, мабуть, ще й не мріяли?
– Це як сказати. В той час до нас, у Тулу, приїздив Художній театр. Потрапив на спектакль „Дядя Ваня” і загорівся ідеєю
– чи зможу грати сам? Так що мрії були. І серйозні. Привели
вони мене у драмгурток на Патронному заводі. А потім були
робітфак у Москві, технікум театрального мистецтва і нарешті
– ГІТІС.
– Шлях на сцену, звичайно, не з легких. Але ж і доля потім
ощасливила: стати актором МХАТу вдалось одиницям і серед них були Ви – Всеволод Санаєв!
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– Був… Хоч, відверто кажучи, вже й не сподівався на успіх.
У конкурсі брало участь аж 700 кандидатів, а прийняли в трупу
лише чотирьох. Хіба не щастя – потрапити в оту четвірку?! А
який незвичайний світ панував тоді в стінах МХАТу, які актори
грали поряд із нами, молодими, на сцені: Качалов, Кніппер,
Леонідов, Москвін, – ми обожнювали їх, „стариків”. І знаєте,
це – прекрасно! Бо вони, „старики”, поводилися напрочуд шляхетно, інтелігентно. Було чому повчитися! Та ось вам хоча б
така деталь: коли йшла робота над виставою, всі, так би мовити, маститі артисти, перетворювалися, з волі режисера, у
найслухняніших учнів. Всі були на рівних! Тому й наша повага
до кумирів мені ближча, аніж сьогоднішнє панібратство, коли,
трапляється, на сцені артист зображує людей благородних, а
сам у житті – нікчема… А взагалі, тоді, у МХАТі, за шість років
я зіграв вісім ролей. Здавалось би – немало. Та хотілося більшого, чогось незвичайного, нового! Так опинився у театрі імені
Московської Ради, а пізніше – в Театрі кіноактора. Правда, у
1952 році повернувся в Художній, але в 56-му знову залишив
його, вже назавжди. Відтоді знімаюся тільки в кіно.
– Не шкодуєте про це зараз? Адже це непросто – залишити театр, друзів, сцену...
– Було, звичайно, нелегко і якось навіть незручно, але думаю, кожна людина повинна вміти знайти своє місце в житті,
усвідомити, що саме тут, а не десь від неї користі більше та й
сама вона буде потрібніша людям. От я і обрав кіно, хоч театр
теж мені дорогий. Хтось може зауважити: мовляв, шукав, де
легше, зручніше. Хочу заперечити: на знімальному майданчику майстерність і високий професіоналізм потрібні не менші,
ніж на сцені. МХАТ дав мені багато у цьому плані. І те, що шукав я свою, санаєвську, головну в житті роль саме у кінематографі, цілком закономірно. Назавжди запам’яталися мені слова великого Станіславського, який сказав: „Актёр говорящего
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кино должен быть несравненно искуснее и технически совершеннее, чем актёр сцены, если предъявлять к нему требования подлинного искусства, а не просто ремесла”.
– А ось ще слова К. С. Станіславського: „На экране всё видно и всякий штамп всегда припечатан”.
– Слушне зауваження.
– Однак наш кінематограф, на жаль, не надто переймається цією істиною: знято немало сірих, безликих фільмів.
Де вони зараз? Про них просто забули. Проте хтось же благословляв на світ увесь отой непотріб…
– Що ж, із Вами важко не погодитися, однак слід, мабуть,
зважувати ще й на часові бар’єри. Скажімо, перші мої картини: „Волга-Волга”, „Кохана дівчина”, „Серця чотирьох”, „Дівчина з характером”… Хай і незначні були в них ролі, не блискучі, але ж фільми видображали свій час, настрій і психологію
людей. А згадайте стрічки Ф. Ермлера „Великий громадянин”,
М. Калатозова „Валерій Чкалов”, С. Герасимова „Семеро сміливих”, „Вчитель”. Вони теж розповідають про той час – епоху
героїв і переможців.
Під час війни все було інакше: виходили бойові кінозбірники, в яких завжди перемагали наші бійці та партизани, а ворог
зазнавав нищівної поразки. Я, до речі, знімався в деяких сюжетах цих кінозбірників. А в 44-му зіграв навіть свою першу воєнну роль у фільмі „Іван Нікулін – російський матрос”. Сьогодні картина сприймається як щось наївне (там 12 беззбройних
моряків знищують незліченну кількість ворогів). Але, впевнений, – тоді й такі фільми були потрібні. Час такий! Якщо ж далі
говорити про тему війни, то назвав би вже інші картини – „На
дорогах війни”, „П’ять днів – п’ять ночей”, „За нами Москва” та
багато інших. Всі вони знімалися вже після Перемоги. Грати
доводилось і простих солдат, і командирів. І знаєте, час вніс
свої корективи. Перед глядачем постала війна вже осмислена,
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інша, ніж та, що гриміла на екранах сорокових років.
Ще про один період хотілось би сказати – повоєнний. Довго
довелося ходити полями з офіцерською сумкою, в брезентовому плащі, у високих кирзових чоботях, довго грав агрономів,
голів, директорів, партійних працівників. Нудною була та роль.
Виснажливою.
– Так званий період „малокартиння”, коли на екрани виходило 10-15 фільмів на рік та й то слабких...
– А ще точніше – роки застою в кінематографі. Згадайте
хоча б кумира довоєнного кіно Миколу Крючкова. Можете назвати його ролі того періоду? Ні. А вони ж були! Важкі роки
пережив тоді наш брат актор…
– Безперечно. Дуже вже стереотипними були і самі картини, і екранні герої. Цього потрібно було позбавитися, подолати інертність і несмак чи що. Ви кинули свою „нудну
роль” – зіграли Сиплого в „Оптимістичній трагедії”. Що це?
Результат відчаю чи все ще пошук?
– Скоріше всього, ні те, ні інше. По-перше, на роль Сиплого я погодився тільки тому, що побачив у цьому персонажі не
просто мерзотника, але й суб’єкт антилюдяний у своїй суті. Сиплий – ціле психологічне явище. Саме масштаби цього явища
і хотілося передати. Та ще й так, аби не обдурити глядача.
– Всеволоде Васильовичу, „Ваш син і брат”, „Пічки-лавочки”, „Білі роси”, цілий серіал про роботу міліції, – можна назвати ще й інші, не менш відомі картини, в яких Ви знімалися...
– І кожна з них мені чимось дорога й близька. Скажімо, після
„Версій полковника Зоріна”, на „Мосфільм” та на Петровку, 38
стали надходити листи. І кому б ви думали? Полковнику Зоріну! Причому глядачі не лише розмірковували про кінострічку,
але й просили юридичної допомоги, радилися... А ще фільми
дорогі мені тими людьми, з якими поталанило працювати.
– Розкажіть про них, адже це теж щастя – зніматися,
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скажімо, у І. Пир’єва, С. Герасимова, В. Шукшина. Олександр
Довженко чудово сказав: „Двоє дивляться в калюжу. Один бачить власне калюжу, а інший – відображене в ній небо”.
– Саме так! Люди, яких ви назвали, бачили небо. Наприклад,
І. О. Пир’єв працював у кіно з повною віддачею. Був нетерпимим до акторської ліні, в кожному намагався розбудити жагу
до творчості, і цим особливо подобався мені.
Василь Шукшин… Не знаю як кому, а мені з ним працювалося легко. Правда, знайомство наше почалося з моєї помилки. І
сьогодні не можу собі пробачити, що відмовився від запрошення Василя Макаровича грати у фільмі „Живе такий хлопець”.
Завагався я тоді, не повірив у його режисерські здібності. Та
на екрани вийшов чудовий фільм! Мені стало соромно. Вирішив покаятися. Зустрілися, поговорили. Василь Макарович
не образився, а навпаки – запросив до співпраці. Дивовижна
людина!
Знімався я і в інших прекрасних режисерів – Пудовкіна,
Александрова, Арнштама, Юркевича. Усім їм властивий потяг
запалити актора своєю ідеєю, зробити його своїм однодумцем. І повірте, це велике щастя – потрапити в руки талановитого режисера!
– Всеволоде Васильовичу, нещодавно на екранах з’явився
фільм режисера В. Гур’янова „Апеляція”. Картина – дуже актуальна й своєчасна, адже розмова в ній – про перебудову.
– Згоден. Тільки уточню: про перебудову людських душ, про
чесність, справедливість. До речі, подібний до „Апеляції” ще
один новий фільм – „В распутицу”, у героя якого і успіхи були,
і нагороди. Але переміни в житті країни він зустрічає в штики:
не може зрозуміти, працювати по-іншому не виходить. Та й із
кріслом великого начальника розлучитися не хоче...
– Ще одне запитання, Всеволоде Васильовичу – про сучасну молодь.
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– А що про неї говорити: молоді я по-доброму заздрю. Ви –
сильні, здорові, все у вас попереду. Я, взагалі-то, не розумію
людей мого віку, які отак по-стариківськи бурчать: мовляв, безталанна нині молодь, ненадійна. Ось ми в їхні роки... Ну і так
далі. Знайома пісенька, правда? А хто ж тоді, дозвольте вас
запитати, стоїть на сторожі нашої Батьківщини, хто виконує
інтернаціональний обов’язок в Афганістані? Хто побудував
БАМ, ударно працював на новобудовах країни? А наше спільне горе, що потрясло світ – аварія на Чорнобильській АЕС. Хто
першим вступив у поєдинок з вогнем? Я вам скажу: гарна у нас
молодь. Справжня. Активна.
– А металісти, панки, інші неформальні об’єднання. Як Ви
на це дивитеся?
– Може, я від життя відстав, але подібних захоплень просто не розумію. Що, нічим зайнятися? Нудьга? Та хіба ж мало
цікавих справ? Уявляю, як зморщаться, прочитавши ці рядки в
газеті, деякі молоді люди: ось і сам, мовляв, бурчить дідуган,
лізе не в свої сани. Що ж, нехай. Таким я є. Прикидатися любителем важкого року та купи неоковирного залізяччя на одязі,
лицемірити, загравати з молоддю не хочу і не буду.
– Та й навіщо? Це нам треба повчитися у Вашого покоління працелюбству та наполегливості. Адже проблем у
теперішніх юнаків та дівчат вистачає. Інфантильність, наприклад. Тільки й чути: як активізувати молодь, чим зацікавити?
– А ви знаєте, у тій же інфантильності, мені здається, є й
наша вина – батьків. Дуже вже ми легковажно ставимося до
виховання дітей. Згадую оце своє дитинство. І холодно було,
і голодно. Та ми вміли радіти життю, боротися за своє щастя.
Звичайно, нинішня молодь не знає того, і це добре, що в магазинах – вдосталь хліба, а над головою – мирне небо. Тільки
ось батьки деякі думають: я пережив, переніс, перетерпів, то
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нехай хоч дитина моя росте без турбот. І плекають своє чадо.
Хочеш джинси за сто карбованців – будь ласка! Японський
магнітофон? Візьми, дитинко. А дитинка – вже й зростом за
тата вища, і сильніша…
Гадаю, позбавитися цього можна одним шляхом: більше
довіряти молодим. Нехай небезпечну, нехай складну, відповідальну, але роботу. І пам’ятаймо: своє життя ми творимо самі.
– Дійсно, хтось інший, сторонній, замість нас, молодих,
до горнила не стане, не викує нам щасливої долі. Самі повинні кувати, продовжувати справу батьків, адже майбутнє – в
наших руках.
Розмову записали Сергій Дзюба та Анатолій Тютюнник,
м. Кишинів, 1988 р.
Дзюба Сергій, Тютюнник Анатолій. Всеволод Санаєв:
„Життя ми творимо самі”// Київський університет. – 1988.
– № 28. – С. 4;
Дзюба Сергій, Тютюнник Анатолій. Всеволод Санаєв:
„Більше довіряти молодим” // Прапор комунізму (Носівка, Чернігівська обл.). – 1988. – 7 січня. – С. 3.
Також інтерв’ю російською мовою надруковане в газеті
„Вечерний Кишинёв” (Кишинів, Молдова).

РОМАН ФЕДОРІВ:
„ТАКА БОЛЮЧА, БОЛЮЧА ПАМ’ЯТЬ…”

Людина повинна страждати! Щоб не стати істотою,
байдужою до суспільних і людських болей. Про це – наша
розмова з львівським письменником, лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка, головним редактором журналу „Жовтень” Р. М. Федорівом.
– Як письменнику, як громадянину, що Вам болить?
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– Не можу відповісти на це питання коротко і однозначно.
Болить, наприклад, вимушена периферійність західноукраїнської літератури. З років Великої Вітчизняної війни дехто звик
думати, що в нас – ледь не одні вороги. Приїхала до мене родичка з Кубані, питає: „Романе, у Вас тут усе спокійно? З автоматами вже не ходять?”. Важко слухати подібне.
Якимсь чином таке вчорашнє ставлення проектується й на
літературу. Між тим, це ж добре, коли письменник приносить у
літературу дух свого краю! Українська література навіть бідує
на загально-столичну мову.
У моєму новому романі „Ворожба людська” головний герой
– єврей. Мені болить і ця недомовленість у наших національних стосунках. Так склалося, що євреї за кордоном називають
нас, українців, потенційними націоналістами. Я намагаюся з
класових позицій розібратися в причинах, висвітлити правду.
– Зараз історична романістика – у великій пошані. А що
привело Вас до неї?
– У 1938 році були розкопки в моїх краях, шукали місце Галицько-Волинського князівства. Я вже тоді знав, що буду письменником і що маю написати про це. Як не писати про людей,
що боролися за Русь? Звідси ж ми, українці, починалися!
– Романе Миколайовичу, на Вашу думку, – чому на Україні немає таких гострих творів, як, скажімо, „Плаха” Чингіза
Айтматова, „Пожежа” Валентина Распутіна, „Печальний детектив” Віктора Астаф’єва?
– А давайте згадаємо „Собор” Олеся Гончара, написаний
мало не двадцять років тому. Як критика до нього поставилася? Можна сказати, зловісно! Не могли у нас з’явитися такі
твори, доки була така критика.
Я надрукував у 1970 році в „Дніпрі” повість „Турецький міст”.
Юрій Мушкетик – сміливий редактор, але ж скільки неприємностей він мав! Я вже не кажу про себе…
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Згадаймо „Південний комфорт” Павла Загребельного. Проти цього твору вся міліція піднялася – від сержанта до прокурора.
Тепер це все набуває повного звучання.
– Чого революційного в плані перебудови можна чекати
від журналу „Жовтень”?
– „Жовтень”, що виходить у Львові, має не набагато менше
читачів, ніж флагман – „Вітчизна”. Але загалом наклади – малі.
Якщо скласти докупи тиражі всіх журналів республіки, то не
набереться й ста тисяч.
Велика інертність нашого читача! Над цією проблемою треба працювати редакції кожного українського журналу, зокрема
й нашого. А для цього треба писати про те і те, що відгукується
в серцях людей.
У „Жовтні” ми відкрили „Громадську службу Дністра” і „Шкільний клуб”. Хочемо писати про екологічні проблеми й турботи
нашої трохи занедбаної школи. Треба виховувати любов до
своєї землі, до пам’яті свого народу. Треба підтримувати її!
– В чому Ви бачите причину, сказати б, нівелювання
пам’яті, її якоїсь вибірковості, зручності – пам’ятати тільки
те, що не болить?
– Справа в тому, що ми не виховуємо пам’яті. Років десять
тому група львівських письменників була в Ленінграді. І побачили на могилі імператриці Катерини ІІ – квіти. Тій, що знущалася над Україною?! Чи думаємо ми про це? Ні, намагаємося
не пам’ятати. Так спокійніше…
Гетьман Запорозької Січі похований на Соловках – ні квітки
на могилі! А хто з нашої письменницької братії побував на могилі Павла Грабовського?
Мені болить і те, що ми підірвали любов до землі. Я
пам’ятаю, як плакав, розлучаючись із конем, мій сусід у роки
колективізації. А зараз кажу йому: „Слухайте, вуйку, а якби вам
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віддали тепер отого сивого коня і тую землю?”. „Ти що здурів,
Романе, у мене, – каже, – голова не болить ні за град, ні за
дощ. Хай вона болить у секретаря обкому в Івано-Франківську
та у Києві – в ЦК”. А все тому, що ми в 50-х роках кричали, що
земля нівечить людські душі...
Розмову вели Василь Чепурний та Сергій Дзюба,
м. Київ, 1987 р.
Чепурний Василь, Дзюба Сергій. Роман Федорів: „Така болюча, болюча пам’ять…” // Сільські новини (Городня, Чернігівська обл.). – 1987. – 4 серпня. – С. 3.

ОЛЕСЬ БЕРДНИК:
„ЗАРАЗ УКРАЇНА, ЯК ОРГАНІЗМ,
ЗНАХОДИТЬСЯ В СТАНІ КЛІНІЧНОЇ
СМЕРТІ… ТОБТО НАДІЯ Є”

Мабуть, немає такого освіченого українця, який би
не чув про унікальну людину – письменника-фантаста,
філософа та громадського діяча, провідника Української
Духовної республіки Олеся Бердника. Сьогодні Олесь
Павлович – наш гість.
– Ви – один із засновників Української громадської групи
сприяння виконанню Хельсінкських угод, яка стала прообразом УГС та УРП...
– Спочатку було всього кілька осіб: Микола Руденко, Оксана Мешко, Петро Григоренко і я. Потім до нас приєдналися
Мирослав Маринович та Олекса Тихий. Ми з’їздили до Левка
Лук’яненка – в Чернігів. Він сказав: „Дайте подумати... ”. Кілька
годин роздумував, але погодився, підписав нашу декларацію.
Руденка й Тихого заарештували швидко – в лютому 1977-го
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(про створення групи ми оголосили у листопаді). Я підготував
десь 16 документів – до прокуратури, ООН (зокрема, на захист Миколи Даниловича Руденка). А через деякий час написав „Маніфест української правозахисної групи”, який містив
пропозиції до світової громадськості. Але, коли я приїхав до
Москви, Григоренко продемонстрував мені цей документ із
резолюцією Сахарова: „Не хватало нам ещё помогать этим
экстремистам-украинцам. Я категорически против. Андрей
Сахаров”.
– Невже справді це написав Андрій Дмитрович?!
– Це саме я запитав у Григоренка. А він: „Що вдіяти можу?!”.
Так і не передав Андрій Дмитрович „Маніфест...” до посольства США. Мені довелося скористатися послугами звичайних
туристів. Після цього випадку я зрозумів, що до російських
правозахисних груп треба ставитися обережно. Більше того,
коли я від імені нашої групи виступив із пропозицією скликати
у Віфлеємі, в Ізраїлі, Собор Божої Матері і Предвічної дитини,
ця ідея не дістала підтримки. Хоч ми доводили, що маємо себе
проявити не лише як критики, але й конструктивні діячі. Ми хотіли, щоб на цей Собор зібралися матері практично з усіх країн
світу і там обговорили питання щодо порушень Хельсінкських
угод. У Петра Григоренка були сльози на очах. Він сказав: „Як
бойовий генерал, я не знаю ідеї, величнішої за цю. Повністю її
підтримую”. А за кілька днів він мені надсилає листа: „Дорогой
Олесь! Посольство США отказалось передать твой материал.
А у нас денег нет...”. Коротше кажучи, я усвідомив: нас просто
використовують. Ми – лише інструмент, завдяки якому західні
спецслужби роблять свої справи. Вони й тоді не вельми переймалися нашим прагненням до незалежності.
Але я все-таки зміг передати документи до США, Канади.
Мені дзвонять, що розгорнуто діяльність, надруковано відозви,
готується Всесвітній Конгрес (Собор). Запросили ми королеву
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Англійську, Папу Римського, кардинала Йосипа Сліпого... Потім телефонує Ніна Мриць: „Олесю, нічого не вийде. Військові
надіслали погрози, щоб негайно припинили цю акцію”.
– Навесні 1979-го Вас заарештували...
– Так, п’ять років відсидів.
– Олесю Павловичу, вибачте, що зачіпаємо неприємну для
Вас тему. Але є люди, які поширюють плітки, ніби Олесь
Бердник був агентом КДБ…
– Від початку слідства і до того часу, коли вийшов на волю,
від мене вимагали назвати бодай одне прізвище. От буде видрукувано мою судову справу і всі побачать, що я на всі запитання слідчого просто мовчав. Не назвав нікого. І коли пізніше
Алтунян, Ребрик, Хмара під час передвиборної президентської
кампанії почали стверджувати, що я співпрацював із кадебістами, – очевидно, комусь було вигідно скомпрометувати мою
особу (адже на посаду Президента було висунуто і мою кандидатуру). Багато людей говорили, що з приводу наклепу необхідно звернутися до суду. Але я глибоко вірю в Христа і слідую
його заповітам. Я пробачив цих людей. Проте, якби справа
все-таки дійшла до суду, – їм було б дуже кепсько, бо не існує
жодної цяточки, завдяки якій можна очорнити політв’язня Олеся Бердника. Взагалі, хтось уже встиг дорватися „до корита”,
має розкішні квартири, дачі, машини... Якби я був тим, у чому
мене звинувачують, – у мене все це давно було б. Я ж не маю
нічого. Досі мешкаю у хатинці в селі Гребені Кагарлицького району. Про якісь привілеї і мови не веду.
– Кажуть, той, хто чинить лихе невинному, страшно потерпатиме й сам!
– Так. Якщо маєте ще якесь „неприємне питання”, – будь
ласка.
– Добре, Вам не здається, що зараз дещо впав інтерес до
Української Духовної республіки?
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– Це – закон ритмів. Кілька років тому ідея Духовної республіки дала врожай. Авжеж, це були своєрідні жнива на ментальному терені українського народу. Але на Сході говорять:
по величі народу – і величина ворогів його. З’явилося багато
опонентів, для яких духовність українців – порожній звук. Були
випадкові люди і цілі випадкові структури, від послуг яких ми
тепер відмовилися. Бо партія чи організація сама по собі не
має ніякого сенсу, якщо вона не потрібна нації. Якщо ж говорити про демократію взагалі, то її на Україні немає. Практично
на всіх щаблях державної ієрархії залишилися ті ж самі особи.
Різниця лише в тому, що за комуністичної диктатури була хоча
б дисципліна. Наші ж „демократи” вирішили, що все виконуватиметься само собою. І прорахувались. Люди розпряглися,
страху немає. Любов до України тільки декларувалася, її у наших чиновників – не густо. І зараз ми опинилися на гігантській
купі світового сміття. Тим більше, понадіялися на західні демократії, мовляв, вони нам допоможуть. Насправді ж, Захід зацікавлений, аби Україна, Росія, Білорусь, Казахстан були економічно слабкими, залежними сировинними придатками. Ось
у такій ситуації Українська Духовна республіка шукає шляхи
активізації основного духовного принципу нації. Я роблю висновок, що зараз Україна, як організм, знаходиться в стані клінічної смерті. Тобто надія є. Але, щоб серце запрацювало, потрібні сильні реаніматори.
– Раніше таким реаніматором була Запорозька Січ...
– Нині вона є лише умовною категорією. Відновлюють козацтво, чіпляють дерев’яні шаблі, булавами обвішуються. Проте
насправді це – містифікація, карикатура на козацтво. Перед
Україною є вибір: стати нацією творців або руйнівників. Зараз
фактично ми – руйнівники. Не треба брати за взірець США. Ще
двадцять років тому відомий американський сенатор написав
книгу „Самовпевнені сили”, де показав, що Америка прире-
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чена. Необхідно розраховувати на власні сили. Маємо певну
кількість енергетики – духовної, інтелектуальної, сільськогосподарської, промислової. Давайте використовувати її на благо
народу. Древні говорили: гарна квітка прикрасить увесь квітник. А якщо ми вже такі нікчеми, тоді хай Бог змітає нас. Поки
що ж ми беремо більше, ніж Сонце нам дає, вичерпуючи власний потенціал, руйнуючи природу.
Я прийшов до висновку, що в певну епоху Земля зазнала
нападу іншої цивілізації – незримої, енергетичної, яка опанувала безсмертними, вільними людьми, котрі гармонійно вписувались у навколишнє середовище: як квіти, метелики, бджоли.
Ця агресивна цивілізація проникла в наше єство. Звичайно,
вона підвищила інтелект, але розбестила нас у плані сексуальному, спокусила до усіляких порушень – мов наркотик. Людина
перетворилась на двоїсту істоту. Вона відчуває, що в ній є гидота, якийсь чужак. Ми розвиваємося через революції, війни.
Але це – порочний розвиток.
– Цікаво, як Ви, людина віруюча, ставитеся до висловлювання Григорія Сковороди, що Біблія і неправда – одне й те
ж?
– Для віруючих – це ніби страшне твердження. А якщо
справді Божа сила дала нам Біблію, аби ми зрозуміли, що з
нами сталося? Бо у Біблії про жахливі речі говориться. Скажімо, коли Авраам хоче вбити свого сина. Бог йому каже: мовляв, заріж Ісаака мені в жертву. І Авраам іде, щоб зарізати!
То, може, якраз навпаки: Бог чекає, як же вони прореагують?
Скажуть: „О, як здорово! Який вірний Авраам! Як він любить
Бога!”. А апостол говорить: „Хто каже, що любить Бога, а брата
ненавидить – лжа є”. Отже, якщо Авраам полюбив Бога так,
що ріже сина – це облуда. І той, хто так його випробовував,
– провокатор. Можливо, сильний, небесний, якийсь богоподібний, але провокатор. У нас – дуже багато стереотипів, із допо-
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могою яких ми для себе зіткали в’язницю: релігійну, соціальну,
філософську. Взяти Маркса, Енгельса – розумні люди, але досить примітивні в сфері етики. Маркс – це бабник, п’яниця...
Ідея комунізму – сама по собі прекрасна, вона нараховує тисячоліття (від єгипетського фараона та Гаутами в Індії). Але
ця ідея нічого спільного з марксизмом і більшовизмом не має.
Тому зараз ми повинні визначити момент правди. Комунізм –
це не фашизм. Не треба лукавити, беручи до уваги останній
результат (до якого, по суті, нас привели антикомуністи, політичні бандити).
– Олесю Павловичу, після брежнєвських таборів Ви написали немало прекрасних книг. Чим тепер збираєтесь вразити читачів?
– Ось-ось має вийти моя книга „Пітьма вогнища не розпалює”. Це – аналітична річ. Вона – про нашу епоху, про все те,
що з нами сталося, – і доброго, і поганого.
– Чи може в цьому світі щось змінити мрія?
– Я думаю, що без мрії взагалі зараз нічого не можна зробити. Мрія – це якір, який ми закидаємо в майбутнє і підтягуємось до нього. Але ця мрія повинна бути не схоластичною, не
абстрактною, а конкретною, тобто виходити із закономірностей. Основою тут має бути те, про що Гіппократ говорив: не
зашкодь!
– Кого з письменників-фантастів світової літератури Ви
цінуєте найбільше?
– Звичайно, Рея Бредбері, Айзека Азімова. Прекрасні письменники – Артур Кларк, Кліффорд Саймак, Роджер Желязни. От Желязни – мислитель дуже глибокого плану, він перевертає пласти цілих світів. Але найвище за всіх ставлю Івана
Єфремова. Він пише спокійно та дивиться далекосяжно. Мені
близька його ідея історичного оптимізму про XXI, XXII, XXIII
віки. Хочеться бути там, хочеться будувати те суспільство. Він
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ніби став бар’єром для отих руйнівників. І мені здається, що
майбутнє – все-таки за поглядами Івана Антоновича Єфремова.
– Як же ми можемо вигнати загарбників-пришельців?
– Тільки не даючи їм харчу. А харч для них – будь-яке зло,
насильство. Це ж – демонізм, бісівщина. Коли Христос виганяв
бісів, то звільняв людей од отієї злої сутності. І недужі ставали
здоровими. Ми навіть хворіємо тому, що у нас є паразит, солітер духовний.
– Олесю Павловичу, ми ніде не читали про Ваші картини,
які зараз бачимо перед собою. Що це – спроба реалізувати
себе в іншому жанрі мистецтва?
– Людина має бути багатогранною. Хоча, звичайно, я – художник-аматор. Ніде не вчився. Можливо, у минулому житті
був художником. Я й пісні писав. Наприклад, Василь Литвин
співає „Україна моя”.
– І слова, і музика – Ваші?
– Так. Взагалі ж, для письменника, журналіста необхідна
не вузька спеціалізація, а синтез. „Притягувати” різноманітний
матеріал і робити висновки. Інакше будь-якому нашому хизуванню словом – гріш ціна.
Розмову записали Сергій Дзюба та Анатолій Тютюнник,
м. Київ, 1993 р.
Інтерв’ю надруковане в газетах „Молодь України” і „Чернігівські відомості”.
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СЕМЕН ГЛУЗМАН: „У ПРАВОВІЙ
ДЕРЖАВІ ЖИТИМУТЬ НАШІ ОНУКИ”

Семен Глузман – відомий психіатр, правозахисник,
колишній дисидент і політв’язень, автор багатьох публікацій, що вийшли на Заході, член Американського товариства психіатрів, Королівського коледжу психіатрів
Великобританії, Товариства психіатрів і неврологів
Німеччини. У передмісті Парижа є психіатричний шпиталь імені... Семена Глузмана.
Семен Фішелевич – директор українсько-американського Бюро захисту прав людини. Сьогодні він – наш
гість.
– Нічого особливого в моєму житті до певного часу не було.
За винятком нездорового інтересу до самвидаву та слова
справедливість. Були знайомі, які теж читали заборонену літературу. Тепер ці прізвища, як то кажуть, на слуху: Віктор Некрасов, Леонід Плющ.
Леонід познайомив мене з іншими цікавими людьми. І якось
зовсім непомітно я став дисидентом. Звичайно, прекрасно розумів, що це – небезпечно, проте тисячі інтелігентних людей по
всій імперії у 60-х роках читали, слухали, цікавилися, але не
переходили певних меж. За характером я – не боєць, не професійний революціонер. Так, рефлектуючий інтелігент. Але я
був закоханий у свою майбутню професію.
– Де ви здобули освіту?
– Я в Києві народився, навчався у медичному інституті й
дуже романтично ставився до психіатрії. Це згодом починаєш
розуміти, що романтичних професій не буває і все залежить
від тебе. У країні, де немає моралі, не може бути якихось моральних традицій. Але тоді мені здавалося: психіатрія – це
щось особливе. І лікарі там – особливі. Мені хотілося бути одним із них. І коли я з різних джерел дізнався, які зловживання
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відбуваються в психіатрії, мені стало боляче, сумно й соромно.
Запитав у Льоні Плюща, котрий був безробітним київським
математиком: „Невже це – правда?” – „Правда!” – „Але як же
так, в СРСР – 30-40 тисяч психіатрів, невже ніхто не спробував
сказати?”. І я вирішив: хтось же повинен!
Втім, тут – ще один момент. Я не знав єврейської мови, та
батько навчив мене нормально ставитися до своєї національності, – у мене не було комплексів. Така ж нація – не гірша і не
краща.
– У деяких євреїв, що жили в нашій країні у зоні відчуженості при державному антисемітизмі, сталася своєрідна амнезія. Вони зовсім забули, що євреї брали участь і в багатьох
поганих справах…
– Так, батько з дитинства розповідав мені, скільки євреїв
працювали в НКВС і знищували таких самих євреїв. А потім
інші євреї розбивали їм голови. Це – нескінченна катастрофа.
Не однієї національності, а отієї величезної імперії. Кожна нація має своїх виродків. Розумієте, я, звичайно, не знав усієї
правди. Але панував тоді в психіатрії „злий геній” – професор
інституту імені Сербського Данило Романович Лунц, як ви здогадуєтеся з прізвища, – єврей. І я вирішив йому відповісти – як
єврей єврею... Звичайно, я не хотів до в’язниці. Я не був Буковським, який ішов з відкритим забралом. Просто хотів зробити добру справу і жити спокійним життям: працювати лікарем,
мати сім’ю...
– Семене Фішелевичу, відомо, що Ви готували незалежну
експертизу щодо генерала Григоренка.
– Я писав її рік. Адвокат Григоренка дала мені всі необхідні
документи. Це – мужня жінка. Вона могла одразу ж сім років
отримати, якби „спливло” її прізвище. Треба сказати, що КДБ
дуже погано спрацював. Бо тільки мої батьки не знали, чим
я займаюся. Знали приятелі і приятелі приятелів… КДБ мав
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на той час прекрасну техніку, але головним чином спирався
на залякування людей, на страх. Я ж спокійнісінько закінчив
свою роботу, і Віктор Некрасов відвіз її до Москви академіку
Сахарову.
Коли ж у 1972 році почалися арешти – мене спочатку не
взяли. І от я дізнаюсь, що йде обшук у квартирі Плюща. А в
мене „страшна” книга зберігалася вдома – філософа Бердяєва, самвидав. За це тоді теж можна було одержати солідний
строк. Встиг я її сховати. Та затримали дівчину, яка друкувала
мою роботу. І за кілька місяців схопили мене. А оскільки я не
хотів „ставати на шлях виправлення”, то загримів на десять
років, які відсидів повністю, – як то кажуть, нікому нічого не
винен.
– Ви бачили Василя Стуса?
– Так, у камері КДБ. Днів двадцять зустрічалися. А в таборах ми були різних: він – у Мордовії, а я зі Світличним, Сверстюком, Левком Лук’яненком – у Пермській області.
– Після відбуття строку Ви могли виїхати за кордон. Чому
вирішили залишитися?
– Тоді вже припинили викидати дисидентів з імперії. Не відпускали. Хоч хотіли виїхати і я, і Валера Марченко, навіть Іван
Світличний. Ми – не камікадзе, не фанатики. Були нормальними людьми, які бачили те, що й сотні тисяч, але не захотіли
мовчати. Ми розуміли прекрасно, що жити тут – неможливо.
Ніхто не міг уявити, що будуть такі фантастичні метаморфози.
Бо та країна так просто загинути не могла: або разом із земною кулею, або хоча б із її половиною…
Перша людина, яка сказала мені, що я нікуди не поїду, це
начальник Київського ОВІРу – майор Комар. Ми дві години бесідували й мені було прямо сказано: „Або я житиму, як усі радянські громадяни, або... самі розумієте”.
Я розумів… Але у 1985-му ситуація змінилася, поступово
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почав друкуватись, займатися професійною діяльністю – як
член Асоціації психіатрів України. До речі, з вашими чернігівськими психіатрами ми контактуємо. З матеріальною базою,
ліками у Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні –
теж, як і скрізь, сутужно. Але дух – інший. Знайомий я і з Едуардом Йосиповичем Лапінським, і з Володимиром Миколайовичем Брезме. Це – інтелігентні люди, з ними можна мати справу.
– Тепер розкажіть, будь ласка, про американську правозахисну організацію – співзасновника українсько-американського Бюро захисту прав людини.
– Це – перш за все відомі правозахисники: Памела Койен,
Майка Нафталін, Леонід Стонов. Організація – міжнародна,
нараховує близько ста тисяч членів, свого часу як політв’язнів
захищала мене, Валерія Марченка. Це була їхня ініціатива
– створити таке незалежне Бюро. Адже відповідна комісія у
Верховній Раді – практично бездіяльна, і те, що у нас немає
крові, – це не заслуга Президента й парламенту. Просто народ
у нас такий терплячий: ціни високі, але – жити можна, морду
не б’ють (треба постукати по дереву, мабуть).
Отже, необхідність у подібній структурі – очевидна. Співзасновником Бюро також стала Українська Громадська Рада захисту прав людини.
– Хто її очолює?
– Я і Зіновій Антонюк. Взагалі, хочу, щоб Ви зрозуміли: у нас
– не дисиденти (гуртувалися люди не за принципом сидів – не
сидів, був у партії – не був), а професіонали, які знають, що
зараз щодня порушуються права людини. І навіть якщо завтра
вся Україна заговорить українською мовою – вона не перестане бути тоталітарною. Наша мета – правова держава. Хоча
ми – реалісти й усвідомлюємо, що у цивілізованій, правовій
Україні житимуть навіть не наші діти, а онуки. Це – повільний
процес. Але починати треба. Проте хочу наголосити: поки що
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ми не ведемо прийом громадян і не розглядаємо кримінальні
справи – у нас немає такої можливості. Ми тільки розгортаємо
свою роботу. І основним напрямком діяльності є збір фактів та
інформування фахівців, широких кіл громадськості щодо стану
дотримання прав людини в нинішній Україні.
– Мабуть, варто назвати ще кількох членів вашої Громадської Ради, щоб люди знали, з ким мають справу.
– Це Мирослав Маринович – видатний філософ (колишній
політв’язень). Він мешкає в Західній Україні. Прекрасна, чиста душею людина! Наталія Бєліцер – доктор наук, співголова
„Хельсінкі-90”, Євген Пронюк із Товариства репресованих, Євген Головаха – один із найсильніших соціологів України, Євген
Захаров – харків’янин, кандидат наук, член „Меморіалу”, Віталій Крюков – юрист, співробітник Інституту держави і права та
інші відомі фахівці.
– Семене Фішелевичу, тепер – питання, навколо якого
вже розгорілися дискусії. Як Ви ставитесь до того, аби в новому українському паспорті було записано: „Українець єврейського походження”.
– Негативно. В Америці всі – американці. Але при цьому ви
маєте право вважати себе ким завгодно. І, до речі, американці
надзвичайно здивовані, коли тут єврейське товариство висуває проект, аби держава фінансувала навчання в єврейських
школах. Вони говорять, що це – просто обурливо. Держава
має забезпечувати загальну освіту українською мовою. Якщо
ви хочете своїх дітей вчити ще у єврейській чи китайській недільній школі – це ваша особиста справа. Держава повинна
дати лише юридичну можливість. Фінанси – ваша проблема.
У жодній цивілізованій країні немає в паспорті графи про національність! Я знаю, у нас деякі націонал-радикали дуже не
задоволені тим, що в новому паспорті не планується ця графа.
Але якраз такий захід дасть нарешті можливість сформувати
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українську націю (звичайно, не на біологічному рівні).
Як анекдот, можу розповісти такий приклад (хоч, на жаль, це
не анекдот). Кілька років тому Валентина Распутіна запросив
один голландський літератор. Амстердам – нормальне європейське місто. Ви там побачите китайців, японців, сурінамців...
Всі живуть, як хочуть, звичайно, не порушуючи закон. Часто
ходять у національному одязі. І ось Распутін йде по вулиці. Це
– дика людина. Талановита, але не освічена. Він озирається
навколо і говорить цьому голландцю: „А у вас тут чисті голландці є?”. Розумієте, який абсурд?!
Наших радикалів теж можна пожаліти. Вони не усвідомлюють, що не буває „абсолютно чистих”. Хтось думає, як у нього батьки українцями записані і він вуса та бороду відпустив,
то йому ця земля дорожча, ніж мені. Якщо якомусь поборнику
„чистої української раси” не подобається зі мною співіснувати,
то хай виїжджає звідси він, а не я. Я був у багатьох країнах.
Там немає цієї проблеми. Скажімо, я не хочу, аби моя дочка
вийшла заміж за негра. Але чому я повинен бути расистом?!
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Київ, 1993 р.
Дзюба Сергій. Семен Глузман: „У правовій державі житимуть наші онуки” // Молодь України. – 1993. – 9 липня. – С. 1-2;
Чернігівські відомості. – 1993. – 5 лютого. – С. 3.

ВОЛОДИМИР ДРОЗД: „МОЯ ІРОНІЯ –
ЗАХИСТ ВІД ІДІОТИЗМУ РЕАЛЬНОГО
ЖИТТЯ...”

– Володимире Григоровичу, наскільки автобіографічні романи Володимира Дрозда?
– Дякую за запитання, бо воно дозволяє торкнутися деяких
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важливих нервових вузлів моєї творчої біографії (хоч дуже не
люблю цих гучних визначень – творчість і т.д.! Частіше й охочіше вживаю слово – писанина моя…). Вашому поколінню, Тетяно і Сергію, тяжко, майже неможливо уявити, за яких умов я,
моє покоління входили в літературу. Теоретичні знання епохи
тут не допоможуть, її треба відчувати шкірою! Фальш і бездарність не просто панували в суспільстві, ними просякнуте було
саме повітря, яким ми змушені були дихати. Я вже розповідав
у „Музеї живого письменника…”, як написав, ще з Олишівки,
вісімнадцятилітнім юнаком до одного з українських часописів:
„Од занадто солодкого чтива, вміщеного на ваших сторінках,
блювати хочеться”. Щось таке. Мене трохи не вигнали з університету. Пам’ятаю, під час однієї з весняних сесій я мешкав
у студентському гуртожитку, читав тодішніх українських „класиків” на кшталт Гандзюри, Автомонова, Собка і шпурляв ті недолугі книги з п’ятого поверху, крізь відчинені вікна. Була принципова несумісність епохи і нас, нового покоління, яке потім
назвуть шістдесятниками. Але ж епоха була, і була міцна ідеологічна скоринка, з-під якої ми виростали. Бачили, які пагони
виростають з-під асфальту? Покручені. Отакими, у більшості,
були й ми. Отакими були і мої герої, не могли бути іншими. А
навколо панував культ позитивного героя. Дозволявся зрідка
і герой негативний, але між ними завжди мусив бути чіткий розподіл: оце – позитивне, оце – негативне… А тепер згадайте:
герой моєї „Катастрофи” – позитивний чи негативний? А роману „Вовкулака”? А роману „Спектакль”? І т.д. Ми поламали
традицію соцреалістичної белетристики ділити героїв, а отже
і людей, на позитивних і негативних. Про це добре писав свого часу Іван Сенченко, письменник старшого покоління. Так і
писав: саме – поламали. Ми „видали на-гора” не позитивних
чи негативних, а живих героїв. З кого ми їх писали? Звичайно,
в першу чергу – із самих себе. Отих, покручених асфальто-
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вою скоринкою пануючої ідеології, епохою, наскрізь фальшивою. Офіційна критика зустріла цих героїв у штики. До всього,
герої багатьох моїх творів – письменники. Це викликало свої
непорозуміння з видавцями і колегами по перу. Колись Павло Загребельний просто вимагав од мене змінити фах головного героя роману „Спектакль”, інакше, мовляв, він ніколи не
буде надрукований, оскільки зачеплено „честь спілчанського
мундира”. Роман таки вийшов, але редактор примусив мене
вписати фразу про винятковість Ярослава Петруні, а всі інші
члени СПУ – високоморальні і талановиті… Ось через що я
наприкінці вісімдесятих, та й раніше, заявляв неодноразово,
що усіх негативних героїв пишу з себе. Щоб заспокоїти своїх
колег по перу: ось який я – поганий, і ось які ви всі – хороші…
Хоч, насправді, мого у „Спектаклі” – лише дитинство героя та
ще – політичне шоу з виставою. Схоже шоу, до речі, у Чернігові, в обласному театрі, місцеві чиновники, з допомогою київських – із Міністерства культури, зробили колись для мене.
На виставу привезли моїх земляків, петрушинців, навіть моїх
родичів, вони виходили на сцену, вітаючи земляка-письменника, все було штучно, я був страшенно хворий, п’єса була
безнадійно графоманська, досі соромно усе те згадувати, зате
– шоу згодилося пізніше для написання роману. Взагалі, всі
більш-менш оригінальні твори світової літератури до певної
міри автобіографічні, мої – теж. Але, коли зайшлося про мої
писання, я назвав би їхню автобіографічність – внутрішньою.
У цьому плані всі мої книги, до найменшого оповідання (окрім,
хіба що, декількох поплавків, були і такі у мене, куди діватися), – автобіографічні. Точніше їх було б назвати, якщо так
можна, – автодушевні. Особливо це помітно на моїх кращих
оповіданнях, наприклад, у двотомнику, де свідомий, уже пізніший, відбір. Кожне оповідання – це певний стан душі автора, сходинка у його духовному зрості. До кожного свого твору
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я спершу дозрівав духовно, а вже тоді брався за перо. Десь
у середині сімдесятих років занотовував я у щоденникові, що
писання мої – це моя внутрішня автобіографія, і це справді
так. У цьому плані, я справді усіх негативних героїв своїх писав із себе. Але усіх так званих позитивних – теж. Якщо вже
мислити категоріями тодішніх літературних критиків. Згадаймо
Поночівну із „Землі під копитами”. Звичайно, гостре відчуття
рідної землі, поганьбленої копитами коней чужинців, її історії,
ненависть до зрадників рідної землі, – усе це я, автор роману. Інакше у творчості і бути не може. Ніколи ще письменник
не написав жодної справжньої глибоко духовної речі, не переживши сам у душі усіх тих почуттів. Ось, до речі, приклад того,
як наше літературознавство примітивно аналізує літературний
процес. Роман „Земля під копитами” написано і видрукувано
у середині сімдесятих, здавалося б – коли усе німіло щодо
національних почуттів, ідей. І раптом – такий спалах любові
до рідної землі. Наші ж літературознавці „Собор”, наприклад,
бачать, а „Земля під копитами” – для них щось незрозуміле,
чуже. Бо тут не гола публіцистичність, а справді література.
Один із непрочитаних досі романів моїх, втім, хіба лише він?
Нещодавно німці видали грубезну книгу, прекрасно оформлену, кращих оповідань світу про коней, назвали її моїм оповіданням „Білий кінь Шептало”. Так я став світовим конезнавцем…
А оповідання ж то не про коней, а про українську інтелігенцію, і
кінь Шептало – не хто інший, як я, солдат Дрозд, у війську. Ось
ще один зразок внутрішньої автобіографічності… Ось ще один
із прикладів „автодушевності” писань моїх, не можу не згадати.
У сімдесяті роки працював я над біографічними романами про
революціонерів дев’ятнадцятого сторіччя в Україні – Ювеналія
Мельникова та Софію Богомолець. Час був – відомо який. Образи Ювеналія Мельникова, особливо ж – Софії Богомолець,
– сповнені, якщо говорити словами тодішніх соціологів, революційної енергії.
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Це справді – енергія, яка промінила в душі читачів, маю
чимало свідчень того. Звідки вона? Адже, згідно з фізичними
законами, вона не береться нізвідки. Це все – моя енергія. Замолоду я був досить нестримний у виявах своєї ненависті до
тодішнього режиму, який, на мою думку, мало спільного мав
із проголошуваними ним соціалістичними гаслами. У можливість побудови соціалізму, тобто суспільства – справедливого,
я вірив, і вірю досі. Думаю, що якби не був я письменником
і не знайшов спосіб виявити свої почування у слові, я б „висловлював” їх за ґратами, де-небудь у мордовських таборах.
Література дозволяє звільнитися від енергії, яка переповнює
душу письменника, у цьому – одна з привабливостей її. Тож і
згадані писання мої – автобіографічні, але, повторюю, ця автобіографічність – внутрішня.
– Як Ви працюєте над своїми творами? Дехто з письменників, наприклад, під час написання того чи іншого твору
ходить по кімнаті босоніж, інший лежить на дивані, поволі
смакуючи коньяк, а Маркес, скажімо, увесь час тримає на своєму письмовому столі троянду. Чи є у Вас якийсь талісман?
Взагалі, Ви у повсякденному житті – забобонна людина?
Скажімо, якщо дорогу Вам перебіжить чорна кішка, – чимчикуватимете далі? Ви можете, наприклад, писати місяць
поспіль, практично не виходячи з квартири? Чи є у Вас якісь
оптимальні норми роботи?
– Я працюю так, як мене навчило життя, привчило, точніше. Почав писати в Чернігові, працюючи в редакції обласної
молодіжної газети. Тягнув я доброго воза, удень було не до
творіння „нетлінок”, а увечері голова була забита, наче клоччям, отим усім, тодішнім: виконаємо, перевиконаємо, наздоженемо… Я мав єдиний час для писання – ранок. Мешкав я
разом з іншими газетярями-холостяками через вулицю від редакції, у кімнатці гуртожитку. В квартирі ще жила родина ху-
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дожника, загалом я списав із нього головного героя оповідання „Соломинка”. Я прокидався десь біля п’ятої, вилазив, щоб
не тривожити родину художника і своїх товаришів, із „нори”,
так ми називали гуртожиток, через вікно, ішов у редакцію і мав
щасливі дві-три години. У редакційній кімнатці, стелю якої підпирав стовп, та на сходинках у сад було написано мої перші
оповідання, зокрема, „Голубий попіл”, яке відкрило мені шлях
не скажу у літературу, але – у Спілку письменників, і оповідання „Колесо”, яке, серед інших, про голод та колективізацію,
„відкрило” трохи пізніше мені шлях аж у Сретенськ, на береги
гірко знаменитої в історії революційного руху дев’ятнадцятого
століття ріки Шилки. У війську, оскільки я був офіційно визнаним письменником (членство у СПУ згодилося!) та й намагався „не зобижати генералів”, мені дозволяли робити індивідуальний „підйом”, на дві-три години раніше, іти у кімнату для
сержантів і там – творити для людства… І так було усі три роки
з деякими варіаціями, що залежали від настрою армійських
начальників і від анонімок та сигналів із Києва мого рідного…
Ця звичка – працювати ранками, досвітками, і десь до обіду,
залишилася на все життя, уже коли я зробився і професійним
письменником. Увечері можу лише читати. Правда, був один
час, коли я намагався порушити звичку. Оскільки гонорар на
початку сімдесятих письменникам ще платили, але не за такі
твори, які писав тоді я („Катастрофа”, „Вовкулака”, „Ирій”, „Замглай” і т.д.), я вирішив до обіду творити згадані „нетлінки”, а
у другій половині дня заробляти на свою літературну родину
(Ірину Жиленко один час зовсім не друкували). З того роздвоєння нічого доброго не вийшло, досить переглянути роман
„Добра вість”, ще й втратив я на здоров’ї. Відтоді працюю як
істинний графоман – кожного дня, з раннього ранку до 2-3 години, залежно від стану здоров’я. За все моє так зване творче
життя я не мав ані празника, ані вихідного. Окрім, правда, пе-
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ріодів, коли я був на грані, через страшенні болі. Такому напруженому творчому життю – 35 років. Щодня на ремінь – як
у караульній роті. І мозок мій ті три з гаком десятка літ не мав
спочинку, бо письменникові, аби щось написати, треба щось
і знати, і багато передумати. Письменницька праця, якщо посправжньому, каторжна праця. Це навіть не праця – це служіння Словові, самозабутнє, самозречене. Ми з Іриною і сьогодні
працюємо, як прокляті, хоч письменницька праця наша практично не оплачується, працюємо на ентузіазмі, на любові до
літератури, врешті-решт, працюємо, бо не можемо не працювати, це закладено у нас.
Як істинний графоман, я працюю за письмовим столом,
прикрутивши, як казав колись олишівський бухгалтер Олексій
Штома, гайку під стільцем. Поет, можливо, і може чекати натхнення, до прозаїка натхнення приходить тоді, коли він регулярно, з дня в день, працює над твором. Хоч би перегортайте
сторінки „Листя землі” і подумайте, скільки треба знати письменникові про епоху (сто найтяжчих літ в історії народу!), аби
усе те написати. Не народжується ж те усе з повітря. Ось через що знову і знову стверджую: писання книжок, маю на увазі
справді людинознавчу, суспільнознавчу літературу, а не модну
нині гру у слова для десятка колег, це тяжка щоденна праця,
розрахована на роки, на десятиріччя, і тут – не до забавок,
не до пози. Звичайно, якісь дорогі для мене речі лежать і на
моєму письмовому столі, але вони зігрівають душу, розбуджують пам’ять і тільки. Так, уже декілька десятиріч перед моїми
очима – камінець, якого я підняв із дна Шилки у Забайкаллі,
напівпрозорий, таємничо гарний. Шмат мамонтового бивня,
знайдений у халеп’янських кручах, теж на письмовому столі.
І подарований академіком Миколою Жулинським, за сумісництвом – кумом моїм, „Хлопчик верхи на свині”, глиняна скульптурка, справді, ніби виліплена після прочитання мого роману
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„Спектакль”. Про „забобонність” мою свідчить хіба що моя любов до цифри сім. Це – ніби вроджене. Можливо, ця любов до
сімки пов’язана з нашим, по матері, сільським прізвиськом –
Семирозуми, від діда чи прадіда, коваля Матвія, прозваного у
Петрушині Семирозумом. Історія ця відома, я багато разів писав про свого знаменитого у нашому селі предка мого. Можливо, щось від нього через покоління перейшло й до мене, хоч я і
не конструюю літаків. Зате страшенно люблю дивитися на вогонь у сільській кузні, ніби пробуджується в мені генна пам’ять.
– Чи маєте Ви себе за людину незаздрісну? Можливо, Ваші
іронія та гумор – захист від заздрощів? Розкажіть цікаву історію, коли Ви узяли на ґудзі когось зі своїх колег-письменників.
– Здається, я не маю особливих підстав комусь заздрити,
навіть якби був заздрісником. З раннього дитинства мріяв я
про єдине – бути письменником, і, у тій чи іншій мірі, це здійснилося. І родинне життя моє склалося. Я міг зжитися й прожити
життя не просто з жінкою, а з жінкою, яку шаную за розум, талант. Бог послав Ірину Жиленко. Але, звичайно, на віку своєму
заздрив і я, як кожна жива людина. Наприклад, заздрив Льву
Толстому, і не за талант, а за те, що він був матеріально забезпеченою людиною і міг писати, що хотів і як хотів, не думаючи
про шматок хліба для родини, як це довелося мені. Турбота
про якесь хоч би мінімальне забезпечення моєї літературної
родини впродовж багатьох років та й донині лежала на мені; я
змушений був підробляти єдиним, чим володію, – пером. Звичайно, через це – щось втрачено, щось справжнє – недороблене. Чимало задумів творчих я просто не встиг здійснити – через необхідність писання для заробітку. Коли ще можна було
щось писанням заробити. Тепер свої останні творчі роки трачу
на елементарну чиновницьку, адміністративну, господарську
роботу за нещасну ту платню чиновницьку. Скільки б ще я міг
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за ці роки зробити! Ще заздрив, десь на початку вісімдесятих,
коли тяжко хворів, а діти були ще малі, заздрив на дорослих
дітей. Дякуючи Богові, діти мої виросли і – не дурні, не безталанні. Вроджені інтелігенти – залюблені у свою справу, яка
ніколи не зробить їх багатими матеріально, зате – багатими духовно. По-доброму заздрю сьогодні молодим, які виростають
у вільному суспільстві, попри всі матеріальні та інші труднощі.
Скільки сил нами витрачено, аби витравити з себе раба, вихованого у тоталітарному суспільстві! Тож, на мою думку, моя
іронія та гумор, як ви кажете, захист не від заздрощів, а – від
ідіотизму реального життя. Як учорашнього, так і сьогоднішнього. Огляньтеся навколо: сьогодні – якщо не сміятися, то
плакати треба. Я волію сміятися. Але, я вже десь казав, дуже
часто мій сміх – крізь сльози.
Так було і в минулому житті. Оці надуті „класики” за ювілейними столами президій, а з трибуни: „Ви – геній! Ви – з усіх
геніїв світових – геній!” і т.д. Як тут було не сміятися? Адже
я знав ціну цієї геніальності, ще 22-річним юнаком у своєму
першому інтерв’ю я вжив вираз: „Домашні класики”. А ви хочете, щоб мене любили мої старші колеги. Вони досить часто
ненавиділи мене і – справедливо. Ось з отаких вражень епохи
і народився образ Жульєна, академіка, генія і т.д. Жульєна,
який коли і спить, думає про велике… А сучасні політики? Хіба
не впізнають вони себе в образі претендента на героя року пса
Жульєна? А назва першої книги „Великого Жульєна” „Тексти”
– хіба не пародіює вона претензійні „тексти” молодих, але не
вельми талановитих претендентів на геніальність? А знамениті рядки Жульєна: „Фуршетна наша Україна – тобі нема й
не буде дна!”, із підсумовуючими: „П’ємо для рідного народу,
для України ми п’ємо!”. А як можна не сміятися – крізь сльози
гіркі! – коли, наприклад, читаєш заяви такого собі пана Спіженка, не без допомоги якого, коли він перебував на посту мі-
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ністра, починала гинути система охорони народного здоров’я:
„Поки в Україні не буде сорокагектарних полів для гри у гольф,
Україна – провінція!”. Те, що половина з гаком населення – за
межею бідності, фактично, вимирає народ, – це, мовляв, ще
не показник провінційності. Те, що знищена українська книга,
а освіта – на грані загибелі (сотні шкіл скорочуються!) – це ще
не ознака провінційності, виявляється. Як каже мій сусіда у
Халеп’ї: „Пани ж ви мої дрібненькі, а воші – як біб!..”. Даруйте, коли я думаю про все, що відбувається навколо, у нашій
рідній, незалежній Україні, про яку я справді мріяв, і дещицю
якусь зробив у культурі, аби вона була, – мене починає тіпати.
Частіше сміймося – це трохи рятує. Усе життя я більше сміявся з самого себе, але діставалося і моїм колегам. Відомо, що
книги Євгена Гуцала у 70-80 роки виходили досить часто – і
в Україні, і в Росії. Він взагалі був людиною писучою. Десь у
середині 80-х оголосили передплату на серію пригодницької
літератури, серед пропонованих була і книга „детективщика”
Самбука. Підписували на серію лише тих, хто здав певну кількість паперової макулатури. І ось я виходжу з їдальні, в Ірпені, бачу Євгена у колі письменників і голосно запитую ніби у
самого себе: „Цікаво, скільки книг Євгена Гуцала треба здати
на макулатуру, щоб отримати один томик Ростислава Самбука?..”. Реакцію запального Гуцала на мої слова не тяжко вгадати. Нині згадуємо про все те з подивом: це був час, коли
ще виходила, а головне – розповсюджувалася по всій Україні
українська книга. Яка книга – то вже інша розмова. Утім, відсоток графоманії у загальному потоці нині, мабуть, ще вищий.
Бо зараз, переважно, друкуються ті автори, хто не соромиться
випрохувати на свої видання гроші, а талант випрохувати не
завжди поєднується з талантом творити…
– Кажуть, письменники великою мірою – нарциси (інакше,
мовляв, без потужного кохання до себе, неможлива справ-
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жня творчість). Володимире Григоровичу, як Ви ставитеся
до нарцисизму? Кого більше любите: себе чи Ірину Жиленко?
Хто, на Вашу думку, талановитіший: Ви чи Ваша дружина?
– Банально, можливо, але, на мою думку, справжня творчість неможлива без любові до людини взагалі, до Бога як уособлення найчистіших прагнень та ідеалів людських. Без віри
у певну місію людства на Землі, у космосі, у Всесвіті. Взагалі,
у доцільність життя. У тривалість його на планеті. Інакше – для
кого, навіщо цей щоденний каторжний труд письменника? У
романі „Пришестя” я, правда, висловлюю несміливий здогад,
що писання наші, як і взагалі – творчість, потрібні не так наступним поколінням, як певній духовній сфері, яка оточує нас,
планету, розчинена у космосі, щось на зразок ноосфери Вернадського. Але це – лише здогад. Не буде людства, навряд
чи комусь потрібна буде та духовна енергія, яку митці творять
впродовж життя свого. Я одразу відчуваю, прочитавши навіть
сторінку твору, чи володіє отою найголовнішою якістю письменник – любов’ю до людини, а отже і до Бога, до світу, Ним
сотвореного. А любов до людини взагалі передбачає, звісно,
і певну любов до себе, принаймні до найкращого у собі. І –
тільки. Бо що таке – я? Тіло, яке я зву коробкою для душі,
коробкою, притулком для душі і є, я ніколи не надавав йому
особливого значення. Головне для мене, аби воно – не боліло,
не заважало душі працювати. Що ж тоді – я? Душа. Але скільки
в ній – мого? Відблиск далеких світів, якихось інших, неземних
сил? Тут, на Землі, ми ніколи не збагнемо сутності її, ця таємниця ніким і ніколи не буде розгадана. На цьому світі. Любити
себе за якийсь там цілком проблематичний талант? Але він
теж – від Бога чи від природи – проте дарований. Я уже десь
писав, що спитається з нас на тім світі про єдине: як ми з тим
талантом дарованим повелися – закопали його у буденність,
щоденність, проміняли на блага земні чи розвинули, служили з
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його допомогою Божій справі, добру, а не злу. Ось за це тільки
й можна себе любити чи ненавидіти, усе інше – від бездум’я
або свідомої самоомани. Якщо і є в мені любов до себе, то
вона – глибинна, не зовнішня. Я не мав жодного свого літературного вечора, і ніколи їх не буде, поки я живий. Я завжди
віджартовуюся: „Сам себе – можу похвалити, але не люблю,
коли мене нахваляють інші”. Та й надивився я в білялітературному житті – Боже, якими геніями величали на моїх очах
багатьох, а – де вони, де їхні твори?! Водночас я щасливий,
що я – такий, який є. Що здатен неймовірно гостро відчувати,
наприклад, красу земного світу, і в такі хвилини дякую Богові,
що дарував мені таке щастя – бути схвильованим глядачем у
його чудесному земному театрі. І т.д. Про це можна говорити
безкінечно. Щодо того, кого я більше люблю, себе чи Ірину,
то любов справжня передбачає, найперше, самозабуття в ім’я
іншої людини, якщо її любиш. А щодо того, хто талановитіший,
то ми працюємо занадто несхоже, щоб порівнювати, і в різних
„цехах”. Порівнювати можна двох добрих ремісників у мистецтві, літературі. А якщо рівень роботи хоч трохи вищий, якщо
мовиться про особистості у творчості, то вже порівнянню не
піддається. Особистості на те й особистості, щоб бути різними,
настільки, що будь-які порівняння двох особистостей – смішні.
– Чи властиві Вам ревнощі? А Вашій дружині?
– Звісно, властиві, я що – не жива людина? Пам’ятаю, як
Ірина надіслала мені до війська у Сретенську паку фотографій
(чи сам Іван Світличний надіслав, уже не пам’ятаю), де вона
сфотографована з Іваном Світличним, під час їхньої якоїсь поїздки до Ірпеня, здається, чи не до Кочура. Пам’ятаю, Ірина іде
по якійсь засніженій колоді, а Іван так ніжно за ручку її тримає.
Я таку сцену в листах Ірині закотив!.. І пізніше – вона дружила
з Євгеном Сверстюком, В’ячеславом Чорноволом, Віктором
Зарецьким, а я – у війську, в солдатській неволі. Ревнував,
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і дуже. Думаю, ревнощі мої і остудили дещо мої стосунки з
цими людьми опісля армії. Були, звичайно, й інші, серйозніші причини. Наприклад, я ніколи не міг зрозуміти максималізму Євгена Сверстюка у ставленні до російської культури, яку
любив і люблю, на якій духовно виростав; зокрема, пам’ятаю,
було у нас багато гострих суперечок (ще я приїздив у відпустку
з війська) навколо Толстого, Достоєвського. Зі Світличним нас
розвело різне ставлення до соціальної революції 17-го року:
бачив я і переворот більшовицький, але й соціальний „переворот” теж бачив. Я був і залишився селянином назавжди. І
тепер, коли ми у „ринку”, з усіма його соціальними несправедливостями, бачу, що я таки був правий. Моїй матері денікінці
шмагали шомполами пальці за те, що селянська дитина раптом захотіла навчатися грі на піаніно. Бачу, уже недалеко час,
коли новітні „денікінці” шмагатимуть наших сільських дівчат
та хлопців за саму думку про вищу освіту, до того йдеться…
Але це – так, до слова. Мої розходження з Євгеном та Іваном
розпочалися задовго до їхнього арешту, і з арештами ніяк не
зв’язані. Про ревнощі – я ніколи не мав сім’ю за якусь „тюрму
особистостей”, і так само Ірина вважала. Ревнували одне одного, але обоє час від часу і закохувались, не без того. Це не
завадило нам 35 років прожити разом і виростити дітей.
– Чи хотіли б Ви, щоб Ваша дочка стала письменницею
або вийшла заміж за письменника?
– Дочка моя, бачу, не збирається ні за кого заміж, уся в науці, отже це мені не загрожує. Якби ж таке сталося, мене найменше цікавив би фах мого зятя. Певен, що я б і не подумав
втручатися в особисте життя дочки. Боюся я іншого: впродовж
ближніх десятиліть вийти заміж за письменника не загрожує
нікому з українок. Бо зникне фах такий – письменник. Маю на
увазі професійного письменника: заняття літературою залишиться, але – на рівні любительському, у „вільний від роботи
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час”. Ми не маємо книжкового ринку і не скоро його матимемо,
принаймні для української книги. У нас і нині вже професійних
письменників залишилося – одиниці. Бо не оплачується письменницька праця, а родину, та й самого себе, годувати потрібно. Між тим, письменницька праця, фах письменницький вимагають людину усю. Я змушений нині ділити себе між роботою
літературною й чиновницькою, і вже відчуваю, як це тяжко. То
я уже, так би мовити, здійснився, реалізувався, а що казати
про літератора, який – почувається на силі і прагне реалізуватися у слові? Що казати, діти мої мені коштували дорого – аби
їх виростити (а, маючи голодне дитинство, сирітське, страшне,
я не міг допустити, щоб і мої діти страждали), я мусив писати і
документальні романи, і різні літзаписи. Але ось щойно дочка
принесла і поклала на стіл мій унікальне видання, упорядником якого і одним з авторів вона є: „Дива печер Лаврських”. І
це – не перша її така робота, минулого року вийшли її історико-дослідницькі роботи окремою книгою, теж гарно виданою.
Що ж, може й варто було так тяжко працювати, аби виросла і
здобула освіту, і стала особистістю ще одна людина?
– Що Вам не подобається в сучасному літературному
процесі й чому?
– Відповідати на це запитання довго, бо ідеться про аналіз
літературного процесу в Україні, хоч би – поверховий. Через те
зупинюся коротко на двох проблемах. Біда у тім, що видається
нині в Україні далеко не найкраще з написаного. Людина посправжньому талановита не матиме ані часу, ані нахабства,
аби випрохувати у „сильних світу цього”, а найчастіше – у вчорашніх кримінальників, кошти на видання своїх книжок. Держава ж, якщо й фінансує якісь книги, то, найчастіше, теж не
найкращі, виходячи не з їхньої художньої цінності. Наприклад,
видання серії книг ветеранів війни навряд чи сприяло піднесенню рівня української книги, як і грубезної книги спогадів про
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одного з „домашніх класиків”, як я називав таких творців слова
ще у шістдесят другому році. Широким потоком ідуть книги,
видані за рахунок різних фондів або й за власний, книги, написані нашою діаспорою. Найчастіше їх теж не можна назвати
зразками художності… А досить часто – це відверта графоманія… Таким чином, книжковий потік, навіть той вузенький, який
ще є, не віддзеркалює справжнього стану української літератури сьогодні. Друга проблема – це аж занадтий уже крен до
модернізму, постмодернізму і т.д. Не буду детально на цьому
зупинятися, оскільки мій геніальний пес Жульєн досить дотепно спародіював ситуацію, яка склалася, в одному з недавніх
номерів „Літературної України”. Пошуки в літературі потрібні,
вкрай потрібні, але пошуки душі і розуму. Голе ж експериментування зі словом, на грані шизофренії, – це дорога в нікуди.
Матюками і сексуальними сценами можна на якусь мить привернути увагу провінційного читача, але – що далі? Духовне,
творче провалля. Взагалі, я переконаний: немає реалізму, модернізму, постмодернізму і т.д., а є, або нема – письменник,
особистість. Все інше – гра в літературу, і тільки. А справжня
література – це не гра, це – доля, це – розмова з Вічністю, з
Богом…
– Чи належно пошановано Вас за життя? Чи траплялося
Вам напиватися з горя через якісь літературні інтриги?
– Чи пошановано мене – тим не клопочуся, бо того не потребую. Якщо премії – це пошанування, то маю їх досить…
Мене хвилює набагато більше, що мене за життя – не прочитано. Мене тільки починають читати – одиниці. Бо моя проза
вимагає від читача роботи душі і роботи розуму. Думаю, що я
ще матиму свого читача, у майбутніх поколіннях. Це й допомагає мені тяжко, до виснаження працювати. Можливо, я помиляюся, що ж – я прожив щасливе життя, бо – вірив у своє
покликання. Принаймні я – виклався майже увесь. Майже, бо
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були роки, коли мусив заробляти літературною працею на родину, дітей. Але ростити дітей – теж Божа справа, як і писати
книги. Втім, читач у мене є, але це – одиниці, люди, які мислять
і тонко відчувають. Час від часу одержую листи, які соромно
цитувати, стільки у них захоплення і вдячності, особливо щодо
останніх творів, романів „Листя землі” та „Пришестя”. У мене
особливих гордощів такі листи не викликають: талант – не я,
він – від Бога, я ж можу пишатися єдиним – що не закопав
талант у землю, спромігся його якось реалізувати, у тяжкій щоденній праці, не зважаючи на суворі реалії і часу минулого, і
часу нинішнього, – кожен з них по-своєму був і є не вельми
сприятливим для творчості, навпаки…
Щодо „літературних інтриг”, то я не знав і не знаю, що це
таке. Заздрість з боку деяких колег була і є. Але я був завжди
і залишаюся досі внутрішньо дуже далеким від „літературного
загалу”, щоб це на мене якось впливало.
– Як Ви ставитеся до відкритого нещодавно клонування?
Чи хотіли б Ви, аби одночасно існувало декілька Володимирів
Дроздів, Ваших двійників, з такими ж інтелектом і талантом?
– По-перше, не може бути двох Дроздів-письменників. Бо
письменник – це не лише талант, а і його життєвий, емоційний та усілякий інший досвід. Більше того, досвід його роду,
минулих поколінь. Пишучи „Листя землі”, я це чітко і гостро
відчував. Взагалі, я часом думаю, що в душі моїй живе щось
від того знаного і досі в моєму Петрушині сільського коваля
Матвія, діда мого по-матері, прозваного односельцями Семирозумом за його спроби вибудувати літак – десь на початку
століття… Ось вам і реінкарнація…
Щоб був ще один Дрозд, потрібно, щоб був ще один Хлопчик, описаний мною в „Пришесті”, який не грається з дітьми, а
годинами, днями сидить під тином, біля „лавочки”, і вслухаєть-
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ся у розмови тіток та дядьків. Ось де моя Академія, без неї, без
досвіду поколінь, – нема автора „Листя землі”, та й багатьох
інших моїх писань. Взагалі ж, література і є своєрідне клонування. Автора, покоління. Хіба Наталка Ростова Льва Толстого
чи Катерина Тараса Шевченка не є „живішими од живих”? Оця
трепетна надія залишити себе у Слові і є одним із поштовхів
до літературної творчості. Мої найкращі оповідання – щоденник моєї душі, мої найкращі романи – щоденник мого покоління, і мій, звичайно.
Оце і є – „клонування”. Все інше – від лукавого. Я вірю в
те, що людина безсмертя для себе заробляє у земному житті.
Якщо вона виростить, виробить, викохає в собі душу, яка на
кінець життя готова вже одірватися від тіла, як дозріле яблуко від яблуні, отже – така людина заклала основи свого безсмертя, свого існування без тіла. Мені здається, що такий плід
– душу свою – я виростив за роки життя і роботи над собою.
У хвилини почуттєвого прозріння бачу душу свою, після смерті тіла, пасьмом туману чи згустком невідомої людям енергії
на трикутничку між Халеп’ям, Витачевом і Трипіллям, тут я
був щасливий, тут я писав, думав, жив наповненим духовним
життям. Я усім знайомим кажу: „От після фізичної смерті, моєї
смерті тіла, шукайте мене тут!..”. Я стерегтиму ці ліси, ці пагорби, ці поля, цю дорогу, яку звуть Витачівською, це чудесне
озеро між наддніпрянських пагорбів. Я уже не один раз заповідав, коли мені ставало зле, коли тіло чужіло, – тіло моє спалити, а попіл розсипати над цією дивною місциною, описаною
мною багато разів (до речі, ще син Леоніда Андрєєва у своїй
відомій містичній книзі писав про свої видіння на трипільських
пагорбах…). Проте, кажуть мої куми дорогі, депутати і начальники, що нині пальне дороге, аби наймати літак чи вертоліт
для таких дрібниць…
– Ваші улюблені українські та зарубіжні музиканти, пись-
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менники, художники, співаки, актори? Чому саме вони?
– Толстой, Гете, Томас Манн, Тарас Шевченко, Леся Українка, Сервантес, Плужник, Монтень, Сенека, Сократ… Точніше,
ті люди, які творили – душею. І душа яких залишилася у слові. Один час захоплювався Достоєвським, але це – періодично. Замолоду знав майже напам’ять Гоголя. З композиторів –
Бах, Гайдн, Малер. Взагалі, кохаюся у класичній музиці, один
час, у шістдесяті-сімдесяті, класична музика була для мене як
повітря, без якого не можеш жити. Згодом її дещо замінила
природа Халеп’я. Люблю старовинну українську ікону, можу
стояти перед деякими, наприклад, зображеннями Богородиці, годинами. Щасливі години, пам’ятаю їх досі: у Львівському,
Київському, Сумському музеях. Не кажу вже про Італію, де поталанило бути двічі. Леонардо да Вінчі, Ботічеллі, Рафаель,
Мікеланджело – хвилини зустрічі з їхніми творами у Флоренції
пам’ятні на все життя. Особливо – Леонардо і Мікеланджело
– це найближче мені. Незавершені роботи Мікеланджело, здається, у Флоренції, – щось неймовірне переживав, годинами
милуючись ними. Я вже писав, що наш з Іриною „медовий тиждень” минув у Ермітажі. Ходили з дня в день, як на моління. І
справді – молилися. Втім, про все це можна говорити безкінечно. Високе мистецтво світу – підмурівок власної душі. А поки
не вибудуєш душу, Храм душі, чим ділитимешся з читачем?
– Як Ви оцінюєте перспективи міжнародного визнання
української літератури? Коли ми матимемо власних Нобелівських лауреатів?
– На початку нашої державної незалежності, коли я осмілювався мати власну думку щодо економічного розвитку України,
а не ішов, як баран, за не вельми видющими пастухами, Івана
Драча на одному з вечорів запитали: „Як ви ставитеся до поглядів Володимира Дрозда?”. Розповідають, що Драч відповів
так: „Ми будуємо Україну, аби було кому читати книги Володи-
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мира Дрозда…”. Щось у цій відповіді є. Звичайно, не у Дрозді
справа, а взагалі, коли думати про нашу літературу, мистецтво.
Пам’ятаю, як видавництво, здається, у Норвегії, повідомляло мене, ще у сімдесяті, що воно зверталося до посольства
Союзу, аби дістати мої книги, але посольство, як мовиться, і
пальцем не поворухнуло, щоб роздобути книги якогось там
„украиноязычного” письменника. Буде українська держава –
буде і розпоширення української книги у світі широкому. Поки
що – української книги нема і в рідній українській державі. Я
вже казав, що мої книги не виходили окремим виданням уже
понад п’ять років? Жодної! А написано – багато. То про що
може йти мова? До мене доходять чутки про створення комітетів у деяких країнах, з представників діаспори, звісно, для
висунення епічного роману „Листя землі” на здобуття Нобелівської премії. Але ж для цього треба насамперед перекласти
роман англійською. Тобто в майбутнього Нобелівського лауреата треба вкласти кошти, енергію і т.д. Мусить держава на
це працювати. У держави кошти є на будь-що, тільки не на
видання книг. От якби я бігав за футбольним м’ячем, була б
до мене цікавість з боку „владних структур”. А письменник їм
так потрібен… Люди там сидять елементарно темні і недалекі.
Якщо йдеться про культуру, а не про футбол…
– Чого Ви боїтеся найбільше?
– Як громадянин найбільше боюся я, що наші економічні
негаразди, дурість і зажерливість наших „вождів” доведуть
до втрати, хай і відносної, але – незалежності нашої держави. Якщо так станеться, не скоро нам трапиться така щаслива історична нагода – знову випливти на історичну арену. Як
людина, я боюся існування без можливості мислити й писати,
я хотів би до такого не доживати. Уже ніщо в цьому світі не
принаджує мене – окрім можливості глибоко відчувати красу
земного світу, мислити над таємницями життя, сутністю жит-
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тя, і все надумане, відчуте – викладати на папері. Така вже у
мене „організація організму”, як казав Йоська Сластьон, герой
однієї з моїх повістей. Як письменник – я вже нічого не боюся.
У більшій чи меншій мірі, але я – реалізувався як письменник.
Хай не на повну міру таланту, дарованого мені природою, Богом, та все ж – на значну міру. Боявся я десь у шістдесяті, сімдесяті роки, не раз казав про це Валерію Шевчуку, боявся, що
нам не дадуть можливості реалізуватися у творчості, – тридцяті роки тяжіли над нашою пам’яттю, психікою. Звичайно, ще
хотілося б написати, дописати і т.д. Але – і того досить, що я
встиг сказати, аби в нащадків виникла якась цікавість до мого
слова, а не виникне, то що ж – або нащадки не такі, або слово
моє не таке. Принаймні у мені живе відчуття майже виконаного
обов’язку, і це дарує мені на схилі літ спокійну, майже щасливу
утихомиреність…
– У Вас є вороги?
– У ворогів моїх, певно, є я, але у мене – ворогів немає.
Хай це не звучить самовпевнено, але я – десь вище їх, уже –
в іншій площині, в іншій сфері, чи що. Я усіх, хто колись мені
робив чи робить зло, швидко прощаю, забуваю про вчинене
ними, аж Ірина моя часом дивується з моєї всепрощеності.
Але я – такий, і вже іншим не буду. Сам я, здається, нікому не
робив зла, тим більше свідомо, хіба що язиком своїм ковзким
і часом дошкульним. Але мене виправдовує трохи те, що я і з
самого себе сміюся досить нещадно, прочитайте хоч би „Музей живого письменника…”.
– Хто Ви за гороскопом? Чи відповідаєте своєму гороскопові?
– Взагалі, я – Діва, але на цьому мої пізнання у цій сфері і
закінчуються. Я занадто ціную особистість, і свою, і чужу, щоб
цікавитися гороскопами. Не думаю, щоб час народжень, дуже
умовний, впливав на наші характери, на наш внутрішній світ. У
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„масове виробництво” особистостей я не вірю. Усе, звичайно,
набагато складніше. А як – ніхто того не відає.
– У будь-якої людини завжди є якась заповітна мрія. Назвіть три Ваші головні бажання.
– Найбільше бажання моє нині, аби дав мені Бог ще років із
двадцять творчого життя. Я маю стільки планів, ще не реалізованих! На сам роман „Листя землі” (третій том) ще потрібно
років зо три. Для цього треба, аби я – жив, і не вельми хворів,
щоб голова моя – мислила, а почуттєві сфери вистояли супроти неминучої старості. Ще хотів би я, аби моя дружина Ірина
Жиленко весь цей час була зі мною, щоб я перший пішов із
цього світу, бо існування без неї для мене просто неможливе.
І, звичайно, щоб мої діти були здорові, але не лише фізично,
а й морально, духовно, щоб вони щось путнє зробили у цьому
світі, прислужилися українській культурі. Хотів би, аби й вони,
як я, жили в цьому світі не заради якихось матеріальних благ
(маючи, звісно, необхідний для життя мінімум), а – задля духовних потреб, задля суспільства. Сподіваюся, що їхнє життя
мине у незалежній державі і ніхто не дивитиметься на них, як
на „хохлів”, людей другого сорту. Усе це я відчув на собі, та й
вони, малими, виростаючи у зросійщеному Києві…
Буду сподіватися, що колись це станеться. Нещодавно у
листі до мене відомий прозаїк Анатолій Дімаров назвав „Листя землі” „Пакульською Біблією від Володимира Дрозда”. Але
щоб цей роман таким став, треба, щоб його – читали. Це –
певний духовний труд, як і читання справжньої Біблії. Вірю, що
якесь покоління на цей труд зважиться, якщо у цю та інші мої
книги вкладено те, що я намагався, вкласти: свою душу і душу
поколінь…
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Київ, 1998 р.
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ЯК ЗАПОВІДАВ ВОЛОДИМИР ДРОЗД

Коли ми ще навчались у Київському держуніверситеті, Володимир Дрозд вважався молодим письменником,
який пише гостру і цікаву прозу. Пройшло не так вже й
багато часу, і ось ми спілкуємося із Володимиром Григоровичем Дроздом – лауреатом всіх найпрестижніших
в Україні літературних премій, секретарем ради Спілки письменників України, головою правління Літфонду
СПУ, нашим земляком, який є незаперечним авторитетом для літераторів молодших поколінь. Володимир
Дрозд не позбавлений почуття гумору. Він запросто
може обізвати молодих письменників геніями або класиками і водночас досить стримано говорити про власні
тексти.
– Володимире Григоровичу, як би Ви самі про себе сказали
– коротко, кількома словами?
– Ніяк. Я не знаю, наскільки талановитий Володимир Дрозд
і що він путнього написав. Ніхто зараз не знає. Це почне
з’ясовуватись мінімум років через сто. Тобто, на подібне питання здатний відповісти тільки час. Я, звичайно, багато пишу.
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Не можу не писати.
– А як Ви ставитесь до думки, що найгеніальніший письменник здатний написати лише один-два справді вартісних
романи, завдяки яким він і входить у літературу назавжди?
– Яка різниця – один роман, два чи більше? Головне, щоб
це було талановито! Письменник повинен всього себе „вкладати” в літературу, дуже багато працювати над собою. Тільки
тоді у нього й може з’явитися щось нове, оригінальне. Але, повторюю, літературне безсмертя – це велика загадка. Нинішня
популярність ще абсолютно ні про що не говорить. Все залежить від багатьох чинників. І, зрозуміло, має бути незалежна
Україна – економічно розвинена, цивілізована держава. Тоді є
перспективи і в нашої літератури.
– Ви можете назвати свої кращі (з Вашої точки зору) романи, повісті, оповідання?
– Не знаю. Мені дорогі оповідання, які я написав на Чернігівщині („Хата”, „Сонце”, „Білий кінь Шептало”…), роман „Катастрофа”…
– А „Листя землі”?
– І „Листя землі”. Зараз я дописую другий том. Таким чином,
це вже – дилогія. Хоч мрію й над третім томом попрацювати.
– Книги про Чернігівщину Ви пишете, але в рідних краях
буваєте, погодьтесь, нечасто…
– Все найкраще, що я написав, пов’язане з Чернігівщиною.
Я дуже люблю Придесення! А приїжджаю не часто, бо в мене
було важке дитинство; і в селі мене огортають спогади – гіркі,
болючі… Про дитинство я написав у романі „Пришестя”.
– Цей роман недавно здобув премію – на Всеукраїнському
конкурсі творів про шістдесятників…
– Так.
– Його десь можна буде почитати?
– У журналі „Київ”. Я б хотів, щоб ви прочитали „Пришестя”.
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Тоді, думаю, зрозумієте, чому мені так важко бувати на батьківщині (хоч я завжди пов’язаний із нею духовно). Певною мірою, розлуку з моїм селом мені компенсує Халеп’я. Там, у цьому селі на Київщині, я маю спокій і можливість зосередитись.
Ви ж читали „Музей живого письменника, або Моя довга
дорога в ринок”?
– Читали. Скажіть, Ви справді так любите свого собаку,
доктора Жульєна, як описали в цьому своєму творі? Чи це
просто такий собі літературний прийом?
– Ніякими літературними прийомами я не займаюсь. Вони
для мене не існують. Я не знаю, що це таке. Всі ці прийоми
– гра в літературу. А я грати не хочу, бо література взагалі
не може бути грою. Інакше це вже не література, а казна-що.
Отож ніяких формальних пошуків не веду. А собаку свого дуже
люблю, бо він дійсно такий хороший, як я про нього написав.
– Ви хочете сказати, що „Музей живого письменника…” –
абсолютно щира річ?
– Так! Я не згадав там лише про якісь дуже особистісні, сімейні моменти.
– У Вас залишились родичі на Чернігівщині?
– Сестра по-батьку. Працює в селі вчителькою… Слухайте,
Ви запитували про мої найкращі тексти. Здається, я знаю, що
мені найбільше подобається: листи до дружини – Ірини Жиленко, які я писав їй з армії. Вони збереглись. Нещодавно я їх
передрукував під назвою „Ми зустрічались очима на сонці”. Я
ж служив в Сретенську – за дев’ять тисяч кілометрів від Києва.
Це – інший часовий пояс із різницею в шість годин. Враховуючи цю різницю, ми намагалися поглянути на сонце водночас.
Ці листи мені дуже дорогі. Коли я їх надрукував, вийшло вісімдесят сторінок. Микола Жулинський побачив, почитав, каже:
„Це ти навигадував усе з отими листами. Ти тоді не міг так
мислити!”. Я йому показав оригінали…
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– Вашу доньку теж звуть Іриною Жиленко. Чому?
– А що в цьому дивного? Ми з дружиною вирішили: якщо
народиться донька – залишимо їй прізвище Жиленко, а син
буде Дроздом. Ну, а Ірина – це на честь дружини. Дуже просто! Донька – філолог. Завідує сектором у музеї-заповіднику
„Києво-Печерська лавра”. Переклала українською мовою „Патерик”. Це – 600 сторінок. Вона – унікальна людина. Можна б і
до аспірантури вступити, але там же стипендію затримують, а
з фінансами у нас – проблеми…
– Так, зараз тільки на аспірантську стипендію не проживеш. Треба, щоб чоловік на кількох роботах працював, аби
дружина могла в аспірантурі вчитися!
– Донька ще не заміжня…
– А Ваш син – Павло Дрозд – десь навчається? Йому ж
тільки 18…
– Він працював якийсь час комп’ютерником у різних фірмах.
Тепер навчається в інституті культури. Закінчив перший курс.
– Одного довгожителя-кавказця запитали: „Чи не хотілось Вам часом розлучитися з дружиною?”. На що він відповів: „Розлучитися – ні. Вбити – так…”.
– Ми з Іриною Жиленко у шлюбі – 35 років. І я дякую Богу,
що так вийшло. У нас – повне порозуміння. Духовне. Це – дуже
важливо. Мають бути у подружжя спільні інтереси, пріоритети.
Тоді такий шлюб – міцний. Я взагалі люблю розумних і талановитих жінок. Хтось скаже: от, мовляв, як складно в одній сім’ї
двом „зіркам”…
– І що Ви відповідаєте в таких випадках?
– Я дуже шаную Ірину як поетесу! Вона ще не поцінована як
слід, не прочитана. У неї – така мудра, душевна поезія… Отож
те, що вона поетеса, – це тільки плюс.
– І Ви до неї ставитеся так само, як і 35 років тому?
– Звичайно!
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– Добре, поетеса вона – справді талановита, ніхто не заперечує. А як, наприклад, Ірина Жиленко готує?
– Прекрасно! І я гарно готую – спеціаліст!!!
– Невже?
– Точно вам кажу. Хоч, зрозуміло, господарство веде Ірина.
Це зараз дуже важко! Але вона справляється. Ну, а якимись
практичними речами я займаюсь: щось дістати, полагодити і
т. д. У мене – сільська жилка. Ось і тут, у Спілці письменників,
двері не зачиняються – скільки людей приходить.
– Коли вже Ви такий вправний кулінар, то, може, назвете
свої улюблені страви?
– Я – дуже невибагливий, їм усе підряд. Їй Богу! Як у дитинстві любив кисіль і деруни – так і зараз люблю.
– Ми – не на Заході, тому думаємо, Ви не образитесь, коли
запитаємо про Вашу спілчанську зарплату?
– 130 гривень („чистими”). У Ірини – 49 гривень пенсії… Не
підтримує держава культуру нашу так, як належить це робити.
Отож культура – у величезній скруті. Свого часу я, коли був
багатшим, роздавав книжки в бібліотеки. Організував у Халеп’ї
музей Трипільської культури… Зараз бібліотеки ледве виживають. Книжки нерідко просто гниють. Я про це й у Верховній
Раді говорив, коли трапилась нагода. Самі знаєте, як складно
зараз видрукувати книжку! Але ось у дружини вийшла збірка.
І що? Півтиражу лежить під столом. Таке враження, що українська література тепер потрібна лише самим письменникам.
Немає чіткої, виваженої, ефективної державної політики в цьому напрямку. А от у Канаді книжки продаються, хоч коштують
недешево. Якось завітав до мене один дідусь із Канади. Каже,
що перший том „Листя землі” коштує там 25 доларів і він не
може на свою пенсію купувати такі дорогі книжки, а почитати
хочеться. То я йому цю книгу подарував…
– Неймовірно!
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– Знову ж таки – нічого дивного. Неймовірне інше: два лауреати Шевченківської премії не мають нормальних матеріальних статків. Я вже казав про пенсію Ірини…
– Вам можуть закинути ностальгію за минулим…
– У мене немає ніякої ностальгії. Я радий, що, скажімо, виходить стільки нових журналів на Україні. От на Придесенні
з’явилися „Літературний Чернігів”, „Сіверянський літопис”. Ми
в 60-х роках хотіли видавати альманах на Чернігівщині – не
вийшло… За такими часами, коли мої рукописи забороняли в
ЦК, шкодувати нічого. Але культуру потрібно шанувати! Проте
я все одно пишу. Хоч праця прозаїка – каторжна. Та чотири нових романи вже маю, їх можна видавати окремими книжками.
Але хто і коли видасть?!
– Тут має бути якась „золота середина”. Хіба це нормально, коли у Вашій книжці „Спектакль” головний персонаж
„строчить” черговий роман, бо дружина захотіла шубу? Коли
літератор отримує за свою працю дуже високі гонорари,
з’являється спокуса „валу”. А де поспіх – там недовершені,
часом просто графоманські речі…
– Але бодай щось я ж повинен мати за свою працю, щоб не
голодувати?!
– Ви вже якось говорили, що і „Спектакль” – роман не автобіографічний. Проте дитинство „героя” дуже схоже на
Ваше…
– Тільки дитинство. Все інше списане з одного прототипу. Є
такий письменник…
– Ви його, звичайно, не назвете?
– Не назву. Але кому потрібно, той знає. Певне коло літераторів одразу ж збагнуло, про кого йдеться в романі… Мої „Катастрофа”, „Спектакль”, „Вовкулака” пробивалися, ніби крізь
асфальт. Опір був шалений. Я все-таки вистояв, не зламався.
– Кого б Ви виділили серед нинішніх молодих поетів, про-
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заїків? Як Ви ставитеся до постмодернізму?
– Для мене не існує цих термінів – модернізм, постмодернізм. Я ціную талановиті тексти. Не хочу когось особливо виділяти, але гарні молоді поети у нас є. Що ж до прозаїків – потрібен час. Проза вимагає щоденної виснажливої роботи.
– Як Ви ставитесь до тези, що кожна думка – матеріальна?
– У цьому щось є. І думки, і образи можуть мати духовну
енергію. Це – як нові світи. Очевидно, вони десь існують матеріально.
– Ви – віруюча людина?
– Я завжди був віруючим. Так би мовити, на прямому дроті з
Богом. Але віра і церква для мене – поняття відмінні. Церковнослужителі – ніби політруки… Тому я до церкви ходжу рідко і
терпіти не можу, коли деякі начальники, аби показати, які вони
побожні, хрестяться перед телекамерою.
– Через два роки Вам буде 60… Ви б хотіли відзначити
ювілей на Чернігівщині?
– Я всі ці творчі вечори не люблю. Було б дуже добре,
якби чернігівці допомогли мені видати як слід „Листя землі”.
Це ж про наш край, про наших людей. Це було б мені замість
пам’ятника. Чуєте, це такий мій заповіт землякам: пам’ятника
не треба, видайте „Листя землі”.
– Даруйте, якщо Ви вже заговорили на таку делікатну тему: хіба не Володимир Дрозд на Валу собі місце для
пам’ятника підшукував? Десь про це писали…
– Що, вже й пожартувати не можна?!
– Ви коли-небудь із кимсь билися навкулачки?
– Жодного разу! Я не можу вдарити людину. І до тварин,
рослин ставлюся з великою повагою. Тривалий час навіть полоти город не міг – було шкода рослин. Потім довелося змиритися з цим. Все-таки город нас годує. У нас – п’ять соток. Я
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вісімдесят кущів смородини посадив. Сад теж є гарний. Минулого року законсервував 70 банок огірків, помідорів, варення.
У мене добре виходить малина з цукром – гостювали якось
американці, їм сподобалося. Тепер просять. Ірина Жиленко
мила банки, а я закривав. Ось такий сімейний підряд. Пироги
люблю і можу пекти – тут я спец крупний. Аби більше часу…
Пасіку б завести…
– Вас послухаєш – така собі сільська ідилія. Володимир
Дрозд – пасічник…
– А чом би й ні? Я ще у Халеп’ї в шахи граю. У журналі „Вавілон” було фото, на якому ми в шахи змагаємося з доктором
Жульєном. А в Халеп’ї у нас є гурт завзятих гравців. Діє угода:
одна партія – гривня (щоб ніхто багато грошей не програв).
Я, в основному, виграю. Якось за вікенд 9 гривень заробив, і
був дуже задоволений. От у Спілці письменників щось сильних
шахістів не знаходжу…
– Хто ким керує: Ви дружиною чи навпаки?
– У нас – демократія. Затишок. Діти не хочуть від нас іти.
Ірина Жиленко написала поему „Дім”. І цей „Дім” вона створила реально – у нашому житті.
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Київ, 1997 р.
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Як заповідав Володимир
Дрозд // Просвіта (Чернігів). – 1997. – 5 січня. – С. 2;
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Як заповідав Володимир
Дрозд // Дзюба Тетяна. Талант як міра ваги: Діалоги, літературно-критичні та літературознавчі тексти. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – С. 60-67.
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ВАСИЛЬ СЛАПЧУК:
„УСІХ, КОГО ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ БІЛЬШЕ
ЗА СЕБЕ”

Він пише, як дихає, і не переймається: модними чи не
модними є його вірші та рецензії на терені сучасного
літпроцесу. У Луцьку його люблять, як Окуджаву. Коли
ми показали книги Василя в Чернігові, до них також виник жвавий інтерес, їх безкінечно читають і перечитують.
Сьогодні ми не говоритимемо про офіційні регалії
В. Слапчука (про нього, нарешті, згадали в Києві і достойно відзначили – дуже достойно!). Як не дивно, не всі знають, що пережив цей ще молодий роками і душею чоловік,
наскільки добрими і ніжними є його поезії, де так багато
справжнього кохання. Василь був на війні. В Афганістані. Він вижив, незважаючи на дуже тяжке поранення. Але
після цього все змінилося і зараз йому доводиться щодня
здійснювати свій нелегкий подвиг – жити. Писати так,
як не можуть інші. Ніколи не зможуть.
В. Слапчук – цікавий співрозмовник, проте інтерв’ю
давати він не вміє. По-перше, надто скромний і толерантний – не хоче, навіть випадково, когось образити.
А ще відповідає так лаконічно, ніби ріже крихкий хліб і
вболіває, щоб бодай крихта не впала на підлогу. Але і до
такого Слапчука ви не залишитесь байдужими. Просто
тому, що це – Слапчук.
– Василю, у книзі „Мовчання адресоване мені” Ви пишете:
„Одні літають у космос. Другі літають з вікон. Треті просто
літають”. До кого з них належите Ви?
– Очевидно, я належу до четвертих, які сидять на землі або
ж лежать горілиць і дивляться в небо. Попри моє романтичне
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заняття, я цілком тверезий чоловік.
– „Скільки то там душ на милицях?” – це вже Ваш „Укол
годинниковою стрілкою”. Ми не запитуємо, чи доводилося
Вам там, в Афганістані, вбивати. Як Вам вдалося вижити
після нього?! Адже попри те, що сталося, Ваші вірші мають
позитивну енергетику. Даруйте, але нам взагалі здається,
що Василь Слапчук – добра людина…
– Душі на милицях – це про життя. Не про війну. На війні
при бажанні можна вести рахунок – у скількох влучив. Повсякденне життя – не менш жорстоке. Ми тільки не задумуємося,
не помічаємо, кого і коли ранимо, травмуємо… Душі, не тіла.
У тому, що я вижив, нема моєї заслуги. Тільки дякуючи Богу,
мамі, людям… Важливо, аби випробування вдосконалювали
душу, а не руйнували її. Я хотів би бути добрим, але буваю
різним. Я – недосконалий чоловік. Тож наразі дякую за комплімент, бо не годен знайти виправдання.
Чи доводилося мені вбивати людей? Хотів би сподіватися,
що ні. Принаймні мені не доводилося стріляти у людину впритул. Бог милував. Але я брав участь у боях і мені треба було
багато стріляти. Дуже багато. Бували різні ситуації. 12 лютого
1981 року (сьогодні – яка різниця?) на Кабульській дорозі колона потрапила під обстріл (ми охороняли). Нас четверо в БМП
залишилося прикривати відхід колони. Рухаючись вперед-назад, ми вели вогонь. Потім нас підбили з гранатомета. І „бобик” мало що не здох. Заклинило башту. Мені потрібне було
звіряче зусилля, аби вирвати кришку від лючка, яку затисло
вибухом між днищем БМП і днищем самої башти (влучили в
двигун). Ми відстрілювалися, аж доки за нами не повернулись
ще одна БМП і БТР. Це – тільки штрихи. За кожним – купа деталей і переживань. Доводилося підриватися на БМП (4 червня
1981-го), міна вибухнула під правим десантом. Я лише дістав
контузію, перестав чути на праве вухо. Почало кровоточити,
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гноїтися. Батальйонний медик-прапорщик Джафаров, коли я
звернувся до нього по допомогу, дав мені маленький клаптик
вати. І тільки у Львові, коли мене прооперували, слух відновився.
Я довго не вірив, що мене можуть вбити. І не мав страху. На
мене дивилися, як на придурка. А потім, коли відчув смерть, як
жінку поруч із собою в ліжку, – прийшов страх. Не постійний, а
лише в ті хвилини, коли по тобі стріляють, – і ти риєш землю,
щоб хоч голову заховати. Мені вдавалося бороти цей страх.
Ховати в собі. Я не міг собі дозволити, щоб хтось поряд бачив,
що я боюся. Це був лише гонор. Зрештою, я був непоганим
солдатом. Але армії, в принципі, не потрібні були хороші солдати, вона потребувала гарматного м’яса. Втім, у мене нема
претензії ні до армії, ні до тодішньої держави, ні до теперішньої. Я вже віддав кесареві – кесареве. Тепер належить віддати Богові – Боже.
– Тобто, Ви – людина, яка вірить…
– Я вірю, Сергію і Тетяно, в Бога. У моєму житті були кризові
ситуації (маю на увазі не війну), в яких мене рятувала лише
віра в Бога. Я з дитинства знав (мене навчили), що Бог є. Але,
як і більшість людей, звертався до Бога лише в скруту. Довго
блукав манівцями, поки вибрався на дорогу, що веде до Бога.
Спочатку мусив прийти до себе. Власне, дорога до Бога нелегка і довга. Мало читати щодня Біблію і молитися (формальний
бік), – потрібно вдосконалюватися. Відчай бере, коли розумієш, що тупцюєш на місці. Про це складно розповідати, це – інтимні речі, про які я взагалі ні з ким не говорю. Щодня є в чому
каятися. Чим більше на цьому зосереджуєшся, тим виразніше
(катастрофічно) бачиш власну недосконалість. Це – жахливо.
Найважче боротися з самим собою.
– Як Ви думаєте, ким могли б бути у попередньому житті, за його наявності?
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– Можливо, метеликом, а можливо, китайцем, якому цей
метелик приснився. А якщо серйозно, то я в це не граюся. Я
ще не з’ясував, хто я в теперішньому житті.
– Ви дуже зворушливо пишете про зайців. Вони у Вас немов янголята – навіть тоді, коли страждають.
– Це – зайці-люди. Хороші зайці з кепськими людськими
звичками. Взагалі, зайці мені справді симпатичні. І їжачки. Колись, можливо, напишу ще про їжачків.
– Кого Ви любите більше за себе? За кого б змогли віддати власне життя?
– Усіх, кого люблю, люблю більше за себе. Інакше це – не
любов. Життя віддав би за своїх рідних. Хоча з подібними заявами потрібно бути обережним. Петро гадав, що зможе віддати життя за Ісуса, – але тричі його зрікся.
– Добре, трішки змінимо тему. Якось Ви пожартували:
„Можливо, саме поетеси не дають мені померти, проте
мушу зізнатись, що про доярок я думаю частіше…”.
– Як чоловік, який пише вірші, іноді я дивлюся зверхньо на
„пишучих” жінок. Бо я їх і без віршів люблю. Навіщо мені цей
доважок?! А декотрих я люблю, може, тільки за те, що вони не
пишуть вірші. Це – локально. Якщо брати глобально, то, можливо, авторське право на поезію належить жінці. Поки чоловік
ганявся з палицею за мамонтом, жінка сиділа біля вогню, колихала дитинку і щось наспівувала – творила поезію. Пізніше
чоловіки окупували поезію, як окуповують жінок. Якщо серйозно, то я не згоден з Михайлом Бринихом, який стверджує, що
майже вся жіноча поезія – графоманська. Хоча мушу зауважити, що тягне дівчат до поезії, як Олесю Кулик до трактора,
попри те, що „не той тепер Миргород, Хорол – річка не та”. І
так їм любо, коли той трактор деренчить та деркоче, а вже як
їде – аж пищать від щастя, а що тяги нема – байдуже. Але весь
парадокс у тому, що коли чоловік сторінки розорює, то потуж-
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ність його „трактора” вимірюється в жіночих силах.
У будь-якому випадку, жінка – співтворець. Жінка творить
чоловіка, чоловік творить поезію.
– Нам не подобаються нинішні „війни” між молодшими та
старшими письменниками. Ви, здається, теж від цього не в
захопленні…
– Я – як Швейцарія. „Війни” між молодшими і старшими
поколіннями письменників проходять осторонь. Не знаю, чи
старші повинні бути мудрішими, чи молодші скромнішими.
Знаю лише, що не можна утверджувати себе шляхом заперечення попередників – це дуже примітивний спосіб. Себе треба
збудувати.
– „Поети стають відомими! Відомішими від своїх віршів”,
– Ви, звичайно, маєте рацію. Кого з наших ровесників не допік сучасний літпроцес?! Проте, на щастя, є не лише імена,
а й тексти. На чиї тексти сьогодні Вам хочеться писати
рецензії?
– Я – не критик і мені не хочеться писати рецензії. Уже кілька разів обіцяв собі, що не буду цього робити, але якісь обставини спонукають до написання рецензій. Майже завжди спонука ззовні, а не зсередини. Насамперед, я – читач. Є тексти,
близькі мені, інші я відчуваю, ще інші розумію, трапляються
такі, яких я не збагну, але сприймаю. Звичайно ж, деякі тексти
мені не цікаві. В усіх цих випадках йдеться не так про достоїнства чи ґанджі текстів, як про мої смаки. Я не той, хто зміг би
розказати комусь, що добре в нинішній поезії, а що зле.
– Журнал „Терен” набуває популярності. Це при тому, що
він виходить у Луцьку невеликим накладом…
– До видання „Терену” я причетний лише краєчком. Видавець і редактор – Андрій Криштальський. Андрій належить до
людей, які самі собі знаходять роботу, „Терен” – тільки частка
цієї роботи. Андрій робить справу, і мені це подобається. Я
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готовий його підтримати й допомогти. А що журнал стає популярним – приємно. Бо хоч я й живу на Землі – залишаюся
патріотом Волині й Луцька.
– „Ми всі маємо годинники, а гадаємо, що маємо час”, – що
Вам ще хочеться встигнути в цьому житті?
– Я ніколи не розповідаю про те, що збираюся зробити. Є
сенс говорити лише про те, що вже зроблено. Гадаю, встигну
зробити все, що мені належить. Особливих планів не будую.
Що може планувати олівець, яким я пишу? А я – лиш олівець
у руці Божій.
– „… І лише зрідка я картаю / того, хто в мене стріляв /,
що він мусив би бути точнішим”. Але б тоді не було ні „Трикнижжя Явіна”, ні „Мовчання адресованого мені”, ні „Уколу годинниковою стрілкою”…
– Йдеться про те, що жити тяжче, аніж померти. Іноді долає втома і пишуться такі рядки. Так колись у горах приходили думки про поранення (одного-другого понесли – рани не
страшні, а тобі треба залишатись і завдавати ті гори собі на
плечі), як про відпочинок. На жаль, поранення бувають різні.
Мені не пощастило. Відносно, звичайно ж. Бо той, хто в мене
стріляв, таки міг бути точнішим (поранення в мене – на рівні
серця). Цікаво було б зустрітися з тим чоловіком, випити сто
грамів, поговорити про життя…
Мені подобається Бредбері, але чавлять кузьок, чавлять
людей, – а світ без змін. Я не знаю, чи комусь, окрім мене, потрібні названі Вами книги.* Естетичні цінності – дуже умовні.
– Тут Ви не праві. І ми щиро бажаємо Вам нових книг та
гарних друзів!
– Спасибі. Але щодо цього інтерв’ю – то я все-таки не знаю,
чи воно когось зацікавить. Я не вмію говорити.
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Луцьк, 1999 р.
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інтерв’ю. – Луцьк: Терен, 2011. – С. 213-218.

МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА:
„ПОПРИ ВСЕ, Я ВДЯЧНА ДОЛІ!”

– Михайлино Хомівно, ми доволі багато знаємо про дітей
Михайла Коцюбинського. А якою людиною був молодший
брат письменника, Хома Михайлович – Ваш батько?
– Хома Михайлович не належав до еліти інтелігенції. Він
не мав ґрунтовної освіти. Скінчив народний університет Шанявського у Москві, але це не була офіційна вища освіта. Проте батько виділявся природним розумом, організаторськими
здібностями. До 1917 року жив у Петербурзі, зблизився там з
українською громадою, очолював товариство тверезості, був
на інших громадських посадах. Якийсь час був управителем
маєтку князя Сангушка у Славуті. У перші пореволюційні роки
працював директором дитячого будинку на Куренівці в Києві, де
й познайомився з моєю матір’ю, що була там вихователькою.
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– Кажуть, Ваша матір була вірменкою?
– Так. Її звали Катерина Яківна Бедризова, а потім мама взяла прізвище батька. Цікаво, що коли почались відомі гоніння
на українську інтелігенцію у зв’язку зі справою „Спілки визволення України” (СВУ), матір, що працювала тоді у Вінницькому
музеї Михайла Коцюбинського, також звинувачували в українському буржуазному націоналізмі. Це – вірменку, котра лише
кілька років як взагалі вивчила українську мову. Родом вона з
Криму, з Феодосії, із русифікованої вірменської сім’ї. Закінчила
Петербурзькі вищі жіночі Бестужевські курси, працювала трохи
гувернанткою на Донбасі, потім – у дитячому будинку в Києві.
Мама була людиною освіченою, з гарним художнім смаком.
Вона мала добру філологічну школу (на Бестужевських курсах
викладали відомі професори: Бодуен де Куртене, ОвсяникоКуликовський, Щерба та ін.). Після шлюбу з батьком вона вирішила бути гідною його прізвища. І була його гідна! Вивчила
українську мову і навіть викладала її певний час у Вінниці. До
речі, одним з учнів матері був письменник Михайло Стельмах,
який на все життя зберіг до своєї вчительки колосальну повагу
і пієтет. Вона була доброю людиною. Її рідних депортували з
Криму разом із татарами – племінниця опинилася з малими
дітьми аж у Свердловській області, і мама, як могла, їй допомагала.
– Ви народились у Вінниці?
– Я народилась і прожила у Вінниці трохи більше трьох років. Батько був організатором і директором Вінницького музею
Михайла Коцюбинського. Це – перший музей такого профілю
в Україні. До того ж, він був геніальним садівничим. У Вінниці
навколо музею буяли чудові, надзвичайні рослини, все росло, як із води. У нас часто гостював Павло Тичина. Творчість
Михайла Коцюбинського та Павла Тичини були найпершими
чинниками, що навернули мою матір до українства. До речі,
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замість колискової вона співала мені „Пастелі” Тичини… Сама
вигадувала мелодію до віршів і співала. Перше, що я пам’ятаю
з дитинства, – це портрет Тичини над ліжком.
Коли я приїхала до Вінниці через багато років, уже людиною
немолодою, то якісь місця в саду біля музею мені видалися
знайомими: під липами, біля старої комори. Мабуть, увімкнулась моя підсвідомість. Я запитала: „Чи не ростуть тут груші,
схожі на глеки?”. І мені показали на старезні дерева…
– У 1935 році Ваша сім’я переїхала до Чернігова…
– Батькові довелося починати все з початку – в будинку,
де жив Михайло Коцюбинський, створити другий його меморіальний музей. Тато, хоча й був уже людиною похилого віку,
але багато що робив сам. Пам’ятаю, як він, засукавши штани, фарбував дах, самотужки майстрував вітрини. Музей відвідувало багато письменників, зокрема місцевих: Михайло
Хазан, Абрам Кацнельсон, Олекса Десняк… Тут відбувалися
засідання літературної студії. Гарні стосунки були у музею з
ленінградцями: письменником Володимиром Боцяновським,
директором музею О. С. Пушкіна Матвієм Калаушиним. Вони
дружили з батьком. Часто приїжджали відомий скульптор Ілля
Гінзбург, бібліограф Юр Меженко, художник Вадим Меллер,
який оформив виставу „Фата моргана”, поставлену місцевим
театром. То була велика мистецька подія в житті Чернігова. У
музею були дуже тісні творчі зв’язки з обласним театром, зокрема з актрисою Марією Поет, режисером Волгриком.
– Під час Великої Вітчизняної війни музей було евакуйовано…
– У 1941-му, коли почалась війна, батьку запропонували
місце у вагоні: для сім’ї і кількох валіз. Але він просив вагон,
щоб евакуювати музей. Вагон дали 18 чи 19 серпня, коли виїхати було майже неможливо. Адже німці увійшли в Чернігів
уже 11 вересня. Проте у вагон було повантажено все, що мож-
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на, навіть погруддя М. М. Коцюбинського роботи Гінзбурга та
ще 10 ящиків матеріалів із музею В. Короленка в Полтаві (пізніше дочка Короленка Софія Володимирівна близько зійшлася
з моїми батьками). І почались чи не найстрашніші дні й ночі у
моєму житті. Вокзал лежав уже в руїнах, падали бомби. Мабуть, наш вагон зберіг Господь. Уявіть, вагон стояв один серед колії, вночі по даху барабанили осколки. Найціннішим для
батьків були я і кута залізом скринька з рукописами Михайла
Коцюбинського. Вночі під час бомбардувань вони вкладали
мене на скриньку і з обох боків прикривали своїми тілами. Так
тривало десь дві-три ночі. Нарешті, було вирішено, що виїхати
не вдасться і треба вертатися до Чернігова. Але раптом серед
ночі ми відчули, що їдемо. Нас підібрав один з останніх санітарних ешелонів. Добиралися ми до Башкирії днів 40. Звичайно,
це була дуже важка поїздка. На станції Валуйки до вагона, де
вільного місця практично не було, попросилися біженці. Коли
їхали Україною, добрі люди нам ще давали якісь продукти. А
потім харчувалися лише сухарями, розмоченими у солодкій
воді. У Башкирії на той час перебувала Українська Академія
наук. В Уфі батько пішов до академіка Богомольця, президента Академії. Нас поселили в готелі, де жили українські вчені,
актори, діячі мистецтва. Музей прийняла до складу Академія
наук. Знайшли дві кімнатки – одну для нас, іншу – для фондів
музею. До Уфи ми добиралися разом з родиною Бориса Мезенцова – він і став сторожем музею. Батько був директором,
мама – науковим працівником, а дружина П. Г. Тичини – Лідія
Петрівна – відала бухгалтерією. І треба сказати, що музей не
був лише номінальною одиницею, певна робота таки велась.
Зокрема, було видано науковий збірник „Коцюбинський і Західна Україна”, який сьогодні є абсолютним раритетом. Батько
незадовго до війни побував у Львові, Чернівцях і привіз звідти
чимало цікавих матеріалів, які побачили світ вперше в цьому
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збірнику. Музей був невіддільною частиною життя моїх батьків. І в 1944 році, коли повертатися було ще небезпечно (по
дорозі додому, в Ніжині, ми зазнали страшного бомбардування), родина приїхала до Чернігова, який тоді лежав у руїнах.
Цього разу ми повертались у пасажирському вагоні окремо від
експонатів музею. Вагон з музеєм їхав окремо і десь пропав.
Цілий місяць про нього не було нічого чути. Батько страшенно
перехвилювався. З ним стався мікроінсульт. На щастя, вагон
знайшовся.
Поступово музей відродився, з’явились нові експозиції. Допомогли культурні зв’язки з київськими і ленінградськими фахівцями. Батько був чудовим організатором, він умів працювати з людьми. Мама уособлювала інтелектуальне начало. Вони
дуже добре доповнювали одне одного. Розцвів сад. З’явилися
й червоні гвоздики, відомі тепер у ботаніці як „гвоздики Коцюбинського” (їх Михайло Михайлович привіз із Капрі). Це була
справжня зелена експозиція – як продовження музею. Я часто
також проводила екскурсії, особливо влітку, коли було багато відвідувачів. Біля агави, мальв, винограду читала уривки
творів Коцюбинського. Адже тут культивувалися рослини, які
Михайло Михайлович любив або про які писав. Добре, що й
сьогодні все це зберігається у такому прекрасному стані.
– У музеї бували П. Г. Тичина, М. Т. Рильський…
– У нас при музеї була кімната для відвідувачів, то вона ніколи не залишалась порожньою. Завжди там хтось жив: аспіранти з Києва чи Львова, письменники, актори, художники…
Павло Тичина, коли приїжджав до музею в Чернігів, буквально
розцвітав, теплів душею. На все життя запам’ятала, як ми з
ним удвох ходили на Болдину гору, по території Троїцького монастиря; і він ділився зі мною своїми ще дитячими спогадами,
адже хлопчиком співав тут у церковному хорі.
– Ви поїхали до Києва після закінчення школи?
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– Так. Був 1949 рік. Школу я закінчила із золотою медаллю,
вступила на українське відділення філологічного факультету
Київського університету. У нас був сильний курс: Віталій Русанівський, Петро Кононенко, Кость Волинський, Віктор Коптілов… Після університету одразу ж вступила до аспірантури,
навчалась у академіка О. І. Білецького. У перший рік моєї аспірантури від запалення легенів у 86-літньому віці помер батько. Мама жила ще кілька років, але дуже хворіла, померла у
1963-му.
– Коли Ви почали працювати в Інституті літератури?
– Після закінчення аспірантури. Для мене настало нове
життя. Це були 60-ті роки, відлига. Я познайомилася з Іваном
Дзюбою, працювала разом з Іваном Світличним. Відділом, у
якому я трудилася в Інституті літератури, керував сумнозвісний Шамота. Потім виявилось, що він був керівником дисертацій у Стуса, Бадзя, у Івана Дзюби – в усіх „дисидентів”. Ось
такий збіг. Певним рубіконом у середовищі творчої інтелігенції
стала поема Івана Драча „Ніж у сонці” – тоді це був зблиск
сонця в сірому морі поезії „на замовлення”. І настало розмежування: хтось поставився до всього цього скептично, хтось навпаки – обстоював нову поетичну мову. У Клубі творчої молоді,
де я була членом бюро, ми проводили різноманітні літературні
вечори, дискусії. Були тріумфальні літературні вечори Івана
Драча, Миколи Вінграновського, Віталія Коротича, а вступне
слово на них виголошував Іван Дзюба. Ці вечори час від часу
забороняли, переносили з одного місця на інше, але вони все
одно проводились. Іноді – просто неба, як, наприклад, вечір,
присвячений Лесі Українці, що відбувся на схилах Дніпра. Ми
відзначали кожну річницю народження Тараса Шевченка. Екскурсії Україною організовував Григорій Логвин. Звичайно, за
нами стежили „мистецтвознавці в цивільному”, але це не могло нас зупинити.
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– З’явився самвидав…
– І не лише політичний. У самвидаві „ходили” й просто гарні вірші: Голобородька, Калинця, Воробйова… Я ж теж ніколи
не жила якимись політичними лозунгами. Але в той час навіть
вірші київської школи поезії вважалися політикою. Дуже важливо, що тоді відбулось єднання різних митців: письменників,
художників. Яскравий приклад – дружба Івана Світличного і
Алли Горської. У майстерні художниці Людмили Семикіної ми
відзначили 70-річний ювілей: Світличному і Горській виповнилося по 35 років… Це й зараз добре пам’ятаю: утворився такий „центральний ювілейний комітет” (ЦЮК). Головою ЦЮКу
став Чорновіл. Ми вітали ювілярів, а виходило так, немов
В’ячеслава Максимовича. Першою премією було його фото.
Висіло гасло: „Хай живе ЦЮК – натхненник і організатор усіх
перемог і поразок!”. Ми склали гімн, провели вікторини. Все
було дотепно, розкуто…
А ще відбулось єднання митців Західної і Східної України.
Іван Світличний одним із перших побував у Львові, де познайомився з Теодозією Бриж, Любомиром Медведем, Левицьким, мистецтвознавцем Богданом Горинем… За ним прокладеною дорогою потягнулися і ми. У 60-ті роки до нас почали
навідуватись українці з діаспори: Віра Вовк, Зіна Геник-Березовська, Анна-Галя Горбач (до речі, вона переклала німецькою
творчість Михайла Коцюбинського)…
– Ми всі знаємо про події в кінотеатрі „Україна” на перегляді фільму „Тіні забутих предків” С. Параджанова, коли інтелігенція публічно виступила проти того, що відбувалося
в країні. Ви були тоді у залі…
– Коли почались арешти серед української інтелігенції, ми
вирішили повідомити про це громадськість і обговорювали,
хто про це повідомить. І от на показі кінострічки виступив Іван
Дзюба, його підтримав Василь Стус. Я сиділа поруч зі Стусом.
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Василь від хвилювання тремтів буквально кожною клітиною. Я
обняла його за плечі і подумала: „Господи, хлопче, як ти житимеш?!”. А коли у залі підвівся В’ячеслав Чорновіл, він запропонував: „Хто проти арештів, встаньте!”. Листи з протестами надсилались і раніше, але цього разу все відбувалося відкрито,
привселюдно. І чоловік сто встали! Потім окремо „виловлювали” кожного, хто встав, примушували засудити свій вчинок. Говорили і зі мною. Від мене вимагали тільки одного: покаятися,
підтвердити, що я тоді підвелась випадково, не подумавши.
Але я доводила, що все робила осмислено. Далі було те, що
Ви знаєте…
– „Епопея” виключення з партії?
– Це тривало місяців вісім. У 1966-му я поклала партквиток.
А через два роки залишилася без роботи з п’ятирічною дитиною. Справа в тому, що в Інституті літератури кожні п’ять років
проводилась атестація на відповідність посадам. От мене, за
вказівкою згори, і провалили. Тільки один голос був на мою
підтримку – академіка Новиченка. Рік я була взагалі без роботи. З одного боку, мене оберігало від арешту моє прізвище:
ніби якось не з руки садити до в’язниці племінницю Коцюбинського тільки за те, що вона товаришує „не з тими” людьми…
Хоч інших за подібне садили. Але й влаштуватись на якусь
непомітну роботу я не могла: з таким прізвищем не сховаєшся, вмить вирахують. Раптом запропонували працю у видавництві. Наскільки мені відомо, допомогла комуністка з діаспори
– Марія Скрипник. Ми з нею товаришували у молодості. Дізнавшись про мої негаразди, Марія, за допомогою компартії
Канади, звернула увагу українського ЦК, що родичка Коцюбинського не має роботи. В ЦК, очевидно, вирішили, що справді
нічого страшного не станеться, як я десь працюватиму. Так 18
років я й трудилася у видавництві „Вища школа” – редактором.
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– Але Вас не залишили у спокої?
– Звичайно, ні. Було ще багато спроб звільнити мене з роботи. Та й взагалі, фактично мене тримали на в’язничному
режимі. Наприклад, їду до Чернігова на вихідні, у понеділок
запізнююсь на роботу всього на 20 хвилин, а з мене знімають
прогресивку за квартал. Про якусь творчість – мови не було.
Мене ніде не публікували. Безперестанно викликали на допити, влаштовували обшуки… Проте в ці роки все-таки було
більше світлого, ніж темного. Мене оточувало багато гарних
людей. Це було таке єднання людського духу!
– Попри переслідування, Ви продовжували листуватися з
Вашими заарештованими друзями. Скажімо, зі Стусом…
– Уявіть собі: у мене – день народження, і я отримую листівочку від Василя (мабуть, писав дружині і вклав листівку для
мене): „Михасю, якщо в день народження ти побачиш, що до
тебе схиляється небо, то знай, що це зробив я”. Або ще таке:
„Скучив за тобою, як за Софією Київською”. Слова Василь міг
знайти такі чудові… Сент-Екзюпері мав рацію, коли казав, що
найбільша розкіш – це розкіш людського спілкування. Я вдячна долі за спілкування зі Стусом, Світличним, Сверстюком,
художником Панасом Заливахою, Мирославом Мариновичем,
Миколою Матусевичем, Валерієм Марченком…
– Зараз Ви знову працюєте в Інституті літератури…
– Після початку „перебудови” я почала потроху відроджуватися як творча людина. І в мене знайшлося дещо в шухлядах.
Вийшла друком моя книжка „Етюди про поетику Шевченка”,
яку „зарізали” в 60-х роках. Я уклала першу в Україні книгу
В. Стуса „Дорога болю”. Згодом ми з сином Стуса вирішили
підготувати наукове видання спадщини Василя. Зберігся багатющий архів Стуса. Ми плануємо видрукувати 10-томне видання його творів (поки що маємо готових чотири томи) – це
і поезія, і переклади, критика, проза, публіцистика, ліричний
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щоденник, різноманітні варіанти тих чи інших поезій (це – дуже
важливо для літературознавців). Шостий том (у двох книгах)
– це епістолярна творчість Василя Стуса (листи до дружини і сина, листи до друзів). Там будуть докладний коментар,
словник імен, що зустрічаються в тексті, моя велика післямова… Стартовий капітал для цього видання ми отримали з канадського інституту українських студій в Едмонтоні. Допоміг і
Фонд Сороса. Державної допомоги немає ніякої… Чому ще так
важлива ця робота? У перші роки незалежності було багато
ейфорії навколо імені Василя Стуса. Нам же хочеться трішки
дистанціюватися від політики. Передмову до першого тому видання я назвала просто: „Поет”. Бо Василь – передусім таки
Поет, і його потрібно зараз деміфологізувати, показати, що це
– Поет на рівні кращих досягнень сучасної світової поезії.
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Чернігів, 1997 р.
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Михайлина Коцюбинська:
„Попри все, я вдячна долі!” // Літературна Україна. – 1997. –
10 квітня. – С. 6; Просвіта (Чернігів). – 1996. – 12 листопада.
– С. 2;
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Михайлина Коцюбинська:
„Попри все, я вдячна долі!” // Дзюба Тетяна. Талант як міра
ваги: Діалоги, літературно-критичні та літературознавчі
тексти. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – С. 31-39.
Інтерв’ю з Михайлиною Коцюбинською не раз звучали в
ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мелодія”.
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КОЦЮБИНСЬКИЙ, ОНУК
КОЦЮБИНСЬКОГО

Про його трагічну, незвичайну долю можна зняти
фільм, написати книгу. Аж не віриться, що він живе поряд, з нами – у давньому Чернігові, неквапом ходить
тими ж вуличками – такий знайомий, завжди привітний…
Він не одразу погоджується на інтерв’ю – Юлій Романович Коцюбинський, онук великого письменника, людина напрочуд непретензійна, байдужа до влади і слави.
Людина, яка вже за життя стала легендою…
Літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського, де директором Юлій Романович, недаремно називають духовним центром Чернігова. Саме
тут проводяться прекрасні авторські вечори, творчі
зустрічі, презентації, організовуються виставки. Демократичні організації нерідко влаштовують тут свої
зібрання. Юлій Коцюбинський – голова міської „Просвіти” (так само, як колись його дід). Цікаво, що з Юлієм
Романовичем змушені рахуватися навіть комуністи –
настільки високий авторитет цієї людини у Чернігові.
– Юлію Романовичу, найбільше відомостей – про одного вашого діда – Михайла Коцюбинського. Але у Вас взагалі
була цікава сім’я!
– Я народився у Харкові – в 1934-му. Це місто тоді було столицею України. Наша сім’я жила в урядовому будинку – мала
там кімнату. Батько – Роман Михайлович Коцюбинський – завідував Центральною бібліотекою, а мама, Олена Євгенівна
Писаревська – працювала у Наркомпросі. У неї – складна
доля. Вона народилась у Лук’янівській в’язниці в Києві. Її батько (мій дід) – Євген Леонідович Писаревський – брав участь
у замаху на Столипіна 1907 року в Київському оперному те-
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атрі. Його виказав провокатор, і згодом сім’ю Писаревських
відправили у довічне заслання до Сибіру. А в 1917-му Євген
Леонідович став заступником голови Тобольського ревкому.
Наступного року він одержав наказ супроводжувати до Єкатеринбурга царську родину, але розстрілювали самодержця інші.
Коли колчаківці захопили Сибір, вони четвертували діда, а перед цим на його очах закололи багнетами бабусю…
Мама залишилася з братом, на десять років молодшим за
неї, їх узяли на виховання старі більшовики Киселевичі. Потім
мама потрапила до дитбудинку в Горках. Там були не лише
сироти, а й діти дипломатів, відомих політиків (скажімо, син
Троцького – Сергій). Цим людям просто бракувало часу, аби
самим опікуватися власними дітьми. Мама закінчила робфак
і два інститути в Москві (газової і нафтової промисловості та
економічний)…
– Через три місяці після Вашого народження Роман Михайлович Коцюбинський був призначений директором музею
М. М. Коцюбинського у Вінниці…
– Так. Одночасно він став і директором місцевого Будинку
літераторів. А мама при Будинку літераторів завідувала бібліотекою. Письменник Іван Ле розповідав, що немовлям мене
тримав на руках Павло Тичина. Я тоді заплакав і зробив свою
справу, обмочивши класикові одяг. Так з’явився жарт, мовляв,
свого часу Павло Григорович Тичина був учнем Михайла Михайловича Коцюбинського, а тепер його онук трохи підмочив
уславленому поетові репутацію…
– Після вбивства Кірова у 1935-му заарештували Юрія Коцюбинського. Ми знаємо, що Роман Коцюбинський написав
листа на захист брата до Москви.
– Але в 1937-му за ґрати потрапили і батько, й матір. Татові
пригадали, як він у 20-х роках редагував одеську газету „Чорноморська комуна” – там „знайшли” націоналізм.
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Я мав брата Еру. Це – син моєї мами від першого шлюбу
(спочатку вона вийшла заміж за дипкур’єра, який загинув, а
вже потім її чоловіком став Роман Коцюбинський, мій батько).
Ера був старшим на 6-7 років. Він привчав мене до цигарок.
Казав: „Затягнись – дам гроші на цукерки”. У дитбудинку я вже
палив „по-чорному”. І зараз курю. Жодного разу я не кидав цієї
звички…
Матір випустили через півроку. Вона забрала нас зі спеціального закладу для дітей – ворогів народу. Мама втретє
вийшла заміж – за директора фанерного заводу. Потім вона
пояснила нам, що просто не мала іншого виходу – батька розстріляли, треба було якось вижити…
У 1941-му завод збирались евакуювати до Харкова. По дорозі вітчима відкликали. А ми опинилися… у Сталінграді. Місто перетворювалось на руїни просто на моїх очах.
Мати працювала на заводі економістом. Коли в 1942 році
Сталінград оточили загарбники, надійшло розпорядження вивезти усіх дітей з цього пекла. Кожний літак був напакований
малечею, мов оселедцями (туди „вміщали” по 20-30 дітлахів).
Спочатку нас перевезли в Чорний Яр (це – Астраханська область), потім вирішили переправити на Урал. І ось близько 900
дітей віком від 5 до 12 років з 16-17-літніми „виховательками”
перевозили баржами. Але німецькі літаки почали пікірувати і
стріляти. Не було де сховатись. Живими й пораненими залишилося приблизно 140 осіб. З мене вийняли сім куль…
– А яка доля Вашого брата?
– Ера не був на баржі. Він ще в 1941-му втік на фронт і пропав безвісти…
– Малюків, що не загинули на баржі, продовжували евакуювати далі?
– Знову назбирали партію – 800 дітей. Нас мали довезти
за три дні у район, де мешкали депортовані кримські татари. І
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продукти брали, щоб вистачило саме на такий час. Проте ми
добиралися 27 днів – поїзд часто затримували на запасній колії. Звичайно, дуже багато дітей померло…
– Як Ви знову потрапили в Україну?
– Коли визволили Миколаїв, туди переїхав евакуйований на
початку війни дитбудинок. Я попросився з ними: хотів додому,
на Україну. Потім був Очаків. Я вчився на „відмінно”, там мене
урочисто прийняли до комсомолу. Але незабаром хтось дізнався, що я – син „ворога народу”. Знову вишикували всіх учнів
і оголосили: мовляв, у наші лави хотів пробратися супостат.
Відтоді я зненавидів ці дитбудинки і почав тікати. Шукав своїх
рідних по всьому СРСР. Мене спіймають, а я тут же навтікача.
Нарешті мене зловили у Миколаєві і направили до дитячої колонії…
– У 1951-му в Одеській дитячій колонії, де Ви на той час
перебували, стався „переворот”: старші юнаки захопили
трохи зброї, примусили здатися вартових. Колонію оточили
військами, а тоді розформували й розкидали її „вихованців” по
Україні…
– Я потрапив до Харкова. Там мене нарешті і розшукала
матір – у 1953 році. Хоч вона увесь час пам’ятала про мене й
намагалася знайти. Мама жила в Ясній Поляні Тульської області (там, де мешкав Лев Толстой). У мене було вісім з половиною років шкільної освіти. Склав іспити за 9-й клас і пішов
працювати на місцеву теплоелектростанцію (мав спеціальності слюсаря й токаря). А тоді мене призвали до війська.
– У 1955 році на Далекому Сході (біля кордону з Китаєм)
на наших людях вперше було випробувано атомну бомбу. Ви
перебували там…
– Ми зашпаклювали танки (ціла дивізія!). Нам сказали: це
триватиме 4-6 годин. Але пілот зірвав бомбу трохи вище. 16
годин ми їхали територією, забрудненою радіацією. Мій меха-
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нік-водій через рік помер від променевої хвороби. Я отримав
44 рентгени. Вважалося, що це – нормально. Звичайно, дивізію одразу ж розформували. Я поїхав служити на Кавказ – у
Грозний…
– Юлію Романовичу, які тоді були стосунки імперських
військ із місцевим населенням?
– Дуже погані. Якраз поверталися депортовані народи. У
них уже тоді було негативне ставлення до імперії. Ми ходили
групами, бо інакше чеченці просто вбивали поодиноких офіцерів, солдатів. Хлопець із Ленінграда закохався в інгушку.
Його попередили – голову відірвемо. Але той солдат виявився
впертим, не послухав. Його порізали на шматки…
– А потім Ви потрапили до Угорщини – в 1956-му…
– Мабуть, тому я дуже рано посивів, що пройшов через усе
це. Другого мого механіка-водія вбив угорський снайпер – куля
влучила у чоло. Нам сказали чекати наказу і не піддаватись на
провокації, що б не відбувалося. Кількох солдатів, які не витримали і пальнули у відповідь, – розстріляли перед строєм.
Зате як тільки такий наказ з’явився… Півтори доби наші воїни чинили все, що хотіли. Я розумію чеченців, афганців. Коли
бачиш, як на твоїх очах гинуть товариші, – просто звірієш. Ви
знаєте, що таке „Т-34”? Вага одного снаряда – 32 кілограми.
Вогонь вівся прицільно по будинках, де тільки щось блимало:
люди – не люди, дарма. Якби не надійшов наказ припинити
бойові дії, Будапешт було б стерто з лиця землі. Радянські солдати та офіцери поводились там відчайдушно.
Службу я закінчив старшиною окремого розвідувального
батальйону. Знову пішов працювати на ТЕС. У нас була бригада ударників, і мене направляли на навчання до Московського
енергетичного інституту. Але Ірина Михайлівна Коцюбинська,
директор музею М. М. Коцюбинського в Чернігові, запросила
родичів у гості в 1958 році. Вона переконала мене, що я пови-
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нен продовжувати справу діда. Отож, після закінчення вечірньої школи, вступив на філфак Київського держуніверситету –
звичайно, на російське відділення, адже зовсім не розмовляв
українською. Було мені 25 років – солідний вік для студентапершокурсника. Обрали старостою. Кажуть, ти ж онук Коцюбинського, – от і організовуй для нас зустрічі з письменниками.
Я й організовував. Павло Григорович Тичина наполіг, щоб я
якомога швидше перевівся на українське відділення: „Будуть
сміятися, буде важко, але треба витримати”.
Я послухав класика, а згодом благополучно захистив диплом. Практику проходив тут, у музеї, куди й прийшов на роботу.
– Юлію Романовичу, досі тиражуються різні чутки з приводу виключення з університету Івана Драча. Ви навчались
саме в той час…
– Іван Драч та його приятелі провели панахиду на могилі
Михайла Грушевського. Про це дізнались у ЦК. Парторг КДУ
Міщенко дав вказівку провести комсомольські збори на всіх
курсах і виключити з комсомолу (а значить, і з університету)
„крамольного” студента. Я переконав свій курс не робити цього. На жаль, ми були єдині, хто проголосував проти. Так Іван
Федорович змушений був розпрощатися з університетом. Всі
інші чутки – безпідставні.
– У Вас багато друзів-письменників?
– Я підрахував, що з тих студентів, які навчалися зі мною
(або трохи раніше чи трохи пізніше), – 32 стали членами Спілки письменників. Мені пощастило у 1962 році бути на першому творчому вечорі Василя Симоненка. Ми дружимо сім’ями з
Миколою Вінграновським, я в прекрасних стосунках з Іваном
Драчем, Олесем Лупієм, Володимиром Забаштанським, Леонідом Талалаєм. Я ще в КДУ був знайомий із Миколою Холодним. У нашому гуртожитку мешкали Микола Сом, Тамара
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Коломієць… Згадувати про це можна безкінечно!
– Можливо, не зовсім етичне запитання. Чому у 1976 році
Ви залишили музей М. М. Коцюбинського, де вже працювали
заввідділом експозиції?
– Я змушений був це зробити. Як кажуть, добровільно-примусово. По-перше, не всім сподобалося, що саме мене персонально запросили до Чехословаччини на нараду музейних
працівників соцкраїн: звичайного співробітника, а не керівника. Пам’ятаєте, як неймовірно складно, а тому престижно було
потрапити в закордонне турне? Також саме тоді я готувався
захистити кандидатську дисертацію. Підготував реферат на
кафедрі педагогіки КДУ про М. М. Коцюбинського. Зрозуміло,
я не міг не назвати деякі прізвища – Грушевського, Яворницького. Одразу після захисту дисертації мала вийти моя книга
„Коцюбинський – педагог”. Набір було розсипано, а кафедру
педагогіки розігнано. І вкотре я потрапив у немилість, бо, бачите, згадав у рукописі буржуазних націоналістів. А тут ще
поляки почули мій виступ у Чехословаччині „Коцюбинський і
чеська культура” й попросили підготувати публікацію про Коцюбинського та Польщу. Звичайно, я написав про перебування Михайла Михайловича в Кракові, про його дружбу з Богданом Лепким і листування між ними. Статтю видрукував журнал
„Наша культура”, який видається в Польщі. Що почалося! „Лепкий – ворог, а Ви йому дифірамби співаєте?!”.
Я написав заяву за власним бажанням і 12 років був поза
музеєм. Працював кореспондентом бюро пропаганди Спілки
письменників України по Чернігівщині. Можливо, це й на краще
– всю область об’їздив.
– Ви були особисто знайомі з російським поетом Миколою
Рубцовим?
– Я приїжджав до Олександра Чаковського (автора
„Блокады”, „Победы”) – чоловіка моєї троюрідної сестри по
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материнській лінії, який жив у Москві. Там зустрівся з дитячим
письменником Богдановим. Він повів мене у Будинок літераторів. Каже: „Ось вічний студент – Микола Рубців”. На жаль,
цей поет рано пішов із життя – йому було лише за тридцять.
Знаєте, як він помер? Його задушила рушником коханка. Вони
були напідпитку і дама сказала: „Коля, не шути – задушу!”. Він
відповів: „Ну и хорошо…”. Так не стало Рубцова…
– Про нього розповідають легенди!
– Я знаю одну таку історію. Її тоді переказувала вся Москва.
Микола любив хильнути. Тому довше, ніж потрібно (здається,
років сім), навчався в Московському літературному інституті.
Якось комендант гуртожитку, де мешкав Микола, не знайшов
на поверсі портретів класиків російської літератури. Виявляється, Рубцов позносив портрети до своєї кімнати. Коли розгніваний комендант знайшов „злодія”, Микола сидів у колі класиків,
поруч стояла випита пляшка горілки, іншу він відкорковував…
Комендант настрочив доповідну ректорові. Прибігає до Миколи прямо на лекцію секретарка – негайно пиши пояснювальну
записку. Через якийсь час Рубцов подає їй папірець. Ректор
Піменов розгортає принесену „бомагу”, а там – вірш-експромт
про те, як поет Микола Рубцов вирішив випити з класиками…
Він тоді викликав Миколу: „Якби ти не був таким обдарованим,
я б тебе вигнав. Іди, вчись і, нарешті, візьмися за розум…”.
– Юлію Романовичу, кілька слів про Вашу сім’ю…
– Дочка у Краснодарі – туди направили її чоловіка. Вона
– педагог. Онукові Владиславу сім років виповнюється. Син із
нами живе. Він працює на в/о „Хімволокно” – в обчислювальному центрі. А дружина Антоніна Іллівна 30 років пропрацювала в школі № 6 (від початку її створення) і зараз не хоче
залишати роботу.
– Фахівці кажуть, що вона – педагог від Бога!
– Я теж так думаю.
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– І нарешті – про найближчі плани директора музею.
– Необхідно скласти і видрукувати справжню наукову біографію Коцюбинського. Зараз ми готуємо унікальне видання
– більше 600 листів, адресованих Михайлу Михайловичу. Половина з них ніколи не була опублікована. Там Ви побачите
іншого Коцюбинського – не ідола, а живу людину, палкого патріота України. Публікація тритомника листів, 40 відсотків з
яких зберігалось у спецсховищах, нарешті розвінчає усталені
догми. Це буде сенсація.
– Можливо, про одну догму варто сказати вже зараз? То
чи зустрічався коли-небудь на Капрі Михайло Коцюбинський з
Володимиром Леніним?
– Такої зустрічі не було ніколи. Це – неправда!
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Чернігів, 1995 р.
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Юлій Коцюбинський: „Зустрічі Коцюбинського й Леніна на Капрі не було” // Україна.
– 1995. – № 19-20. – С. 23-25; 1996. – № 1. – С. 13;
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Коцюбинський, онук Коцюбинського // Літературна Україна. – 1997. – 8 травня. – С. 4;
Політика і культура. – 2000. – 4-17 липня. – С. 48; Чернігівський вісник. – 2000. – № 61. – С. 4.
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Коцюбинський, онук Коцюбинського // Дзюба Тетяна. Талант як міра ваги: Діалоги, літературно-критичні та літературознавчі тексти. – Ніжин:
Аспект-Поліграф, 2008. – С. 40-48.

ОДИН ЗІ СТАНЦІЇ „БУ-БА-БУ”

У нього вийшло три поетичні книжки: „Небо і площі”
(1975), „Середмістя” (1989), „Екзотичні птахи і рослини” (1991). Згодом у Німеччині видруковано четверту:
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10 віршів – українською та німецькою мовами, а також
10 ілюстрацій Юрія Коха зі Львова. Ці поезії входять до
циклу „Липневі нотатки подорожнього”, що з’явився
після відвідин міста Лева у 80-ті роки.
На вірші цього письменника створили шлягери відомі
рок-гурти. Однак Юрій Андрухович для більшості – один
із „бу-ба-бістів”. Один зі „станції Бу-Ба-Бу”, на яку „приїздили” за відкриттями початкуючі і старші поети, численні шанувальники і просто заінтриговані особи, котрі
лише краєм ока встигли зазирнути у незвичайний світ
Юрія Андруховича. На запитання: „Хто є для вас авторитетом у сучасній літературі, з ким би ви хотіли зустрітися?”, Андруховича назвала переважна більшість
молодих прозаїків і поетів.
– Кажуть, з назвою першої Вашої збірки пов’язана якась
кумедна історія?
– Спочатку книжка називалась „Повернення з майбутнього”. На неї надійшло багато замовлень із бібліотек. Очевидно,
хтось подумав, що це – наукова фантастика. Звичайно, поезія
не має такого попиту. Але так сталось, що назву потрібно було
змінити. Буряк сказав: „Небо…”, а Василь Герасим’юк додав:
„… і площі”. Так у видавництві „Молодь” з’явилася збірка „Небо
і площі”. Два вірші з неї було вилучено з цензурних міркувань:
„Етюд церкви” та „Етюд корчми”. Я погодився на таке вилучення, бо воно врятувало книжку. Інакше б вона просто не вийшла.
– Як з’явився Ваш „Цирк в Агабундо”?
– Я уявив, що увесь навколишній світ має вигляд одного великого мандрівного цирку, де є свої крокодили, акробати, жонглери… І місія людини ніби полягає в тому, щоб… обдурити
побільше собі подібних. Так виникли ці чотири вірші. Мене ще
запитують про прототип циркачки Соломії. Колись була така
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дівчина, яку називали Соломія Предивна. Вона співала, виконувала номери на трапеції. Але одного разу кинулася з цієї
трапеції і загинула…
– Розкажіть про ще одного Вашого персонажа – ватажка
розбійників Самійла.
– Самійло Немирич тривалий час бешкетував у Львові. Ніхто нічого не міг із ним вдіяти, бо він мав гурт відчайдушних
хлопців. Та якось Самійло образив ціле місто: серед білого
дня, на площі, у самісінькому центрі Львова, на очах у багатьох жителів і гостей міста, він зґвалтував жінку, яка продавала пляцки. За цю нахабність Немирич одержав максимальну
на той час міру покарання – рік і три місяці ув’язнення у вежі.
Конституція тоді була не дуже досконалою. Проте, враховуючи
надзвичайні обставини, які ганьбили Львів в очах гостей, термін покарання було подвоєно. Таким чином, Самійло відсидів
у вежі два з половиною роки. Саме в ув’язненні він переосмислив своє життя, покаявся у скоєному. Я написав із цього приводу вірша. Це – документальний факт. Але в мене є і маленька
повість про пригоди ватажка розбійників Самійла у XVII столітті. Там усе – моя вигадка. Я прозоро натякнув, що це – жарт.
Але навіть це не подіяло на читачів. Дехто обурився: „В історії
нашого міста немало достойних людей, а він витягнув на світ
останнього негідника і милується ним”.
– А як з’явився вірш „До пані Варвари Л.”?
– Варвара Лянгеш – львівська міщанка. У Львівському історичному музеї є її портрет, написаний близько 300 років
тому. Це – натрунний портрет. Вона померла в дуже молодому
віці. Була така традиція – малювати людину, котра щойно відійшла в інший світ, бо в майбутньому кожен повинен воскреснути у тому тілі, в якому перебував. Отож натрунний портрет
мав зберегти людину в її фізичних рисах. Вірш у мене вийшов
дещо легковажним – я ж не знав, що на портреті – вже мертва
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дівчина.
– У Вас є поезія про те, як над площею Ніжина літала
душа Мацапури…
– А що, в Ніжині це й досі пам’ятають? Павло Мацапура –
ніжинський полковий кат. У XVIII столітті він виконав не один
судовий вирок, відрубав не одну грішну голову. Проте був викритий на махінаціях і… людожерстві. У канцелярських документах записано, що його покарано за „… єдєніє чєловєчєского мяса”. Він уособлював собою щось жахливе.
– У Вашому вірші це – людоїд, рукоблуд, зорекрад, продавець дівчат…
– Так. Все закінчилося тим, що Мацапуру повісили. „І крізь
зашморг вийшла на площу душа”. І літала над площею міста
Ніжина.
– На Ваші поезії вже написано не одну пісню…
– Я ніколи спеціально не складав текстів, аби потім була
пісня. Але коли з’являються такі пісні (скажімо, у виконанні групи „Мертвий півень”), – я просто щасливий, бо бачу, як ці речі
починають жити незалежно від мене – окремим життям. Цікаво, що пісня може сподобатися багатьом людям, які ніколи не
тримали в руках моєї книги.
– „Там, де лише народжувалась ніжність, за хвильку може
виявитись ніж”…
– Це – вірш про лахмітника Місьо, який відкриває мій цикл
„Кримінальні сонети”. Серед галицької преси в 20-30 роках вирізнялася газета „Діло”. Вона була популярна, як „Таймс”. У
цьому виданні друкувались кримінальні сюжети. Збереглися
вирізки. Я їх прочитав і з’явились вірші.
– Ви, мабуть, пишете зараз новий роман?
– Пишу. Він – більший обсягом за попередні „Рекреації” та
„Московіаду”. Події відбуваються у Венеції. Головний герой –
український поет – приїжджає виступити на нараді і несподі-
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вано зникає. Як бачите, сюжет напівдетективний. Поета шукають за різними записами, паперами, що залишилися після
нього. Зрештою, слідство приходить до висновку, що він покінчив життя самогубством, викинувшись із вікна у канал. Проте,
здається, поет сам ніби навмисне підготував слідство до цього
висновку…
– Правда, що Ви закінчили Московський літературний інститут?
– Не інститут, а вищі літературні курси при ньому. Система
надала мені можливість здобути гуманітарну освіту. Бо як же
– член Спілки і не гуманітарій? Зараз, звичайно, це не має значення…
– А чи не маєте Ви намірів видрукувати в Німеччині, приміром, свою „Московіаду”?
– „Московіада” не мала б там жодних шансів. Німецька інтелігенція зараз глибоко проросійськи орієнтована. Це – переважно ліві, соціалісти. І будь-яку нашу спробу сказати щось
негативне про імперський дух росіян вони сприймають як черговий націоналістичний демарш українців проти великої російської культури. Можливо, цей роман мав би якийсь відгук у
поляків. Здається, він і виходить у Польщі. Але, чесно кажучи,
я вважаю цей текст слабким. У ньому – багато шматків, за які
мені по-письменницькому соромно. Справа не в еротичних
фрагментах – якось я надто легко, поверхово до цієї книжки
підходив.
– Що ж заважає сьогодні українській літературі мати успіх
за кордоном?
– Зараз уже нічого. І я думаю, всі ми незабаром станемо
свідками, коли твори наших письменників перекладатимуться
світовими мовами. Притому, це буде не два прізвища, а принаймні десять. І це буде визнано як феномен.
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Ірпінь, 1994 р.
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Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Один зі станції „Бу-Ба-Бу” //
Дзюба Тетяна. Талант як міра ваги: Діалоги, літературнокритичні та літературознавчі тексти. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – С. 49-53.
Також у 1994 році цей матеріал надруковано в газеті „Новые
черниговские ведомости”.

СВІЧА ДЛЯ ДАЛЕКИХ ВІДСУТНІХ

Наше знайомство з нею відбулося, здається, дуже давно, з
того моменту, коли запала у пам’ять її „Свята вечеря”:
Коли перша зірниця
Скупається в холоднім колодязі,
Мої предки достойно
Засідають на довгі лави
До горіхового стола, де гойно
У посудах склицевих
Пахне свята вечеря.
Моляться по-старосвітськи
І смакують з повагою
Дванадцять страв,
Як від вікна до вікна
Зореносці з вертепом
Несуть коляду.
Одне місце при столі,
Де свіча на тарілці,
Для далеких відсутніх.
Для мене.
Віра Вовк, чиї рядки зацитовані, і справді тривалий час мешкає в Бразилії, але її духовний зв’язок із батьківщиною предків
ніколи не переривався. Цьогоріч відома письменниця,* літературознавець, перекладач відвідала Чернігів. Ми спілкувалися,
милуючись древніми храмами Дитинця.
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– Пані Віро, відколи Ви у Ріо-де-Жанейро?
– У Бразилії – з 1949 року. Але з перервами, бо два роки я
була в Німеччині і в Швейцарії (студії германістики, музикології і порівняльного літературознавства Віра Вовк закінчувала
в Тюбінгені – Т. Д.), рік працювала у США – в Колумбійському
університеті.
– Ваш основний фах – германістика?
– Так, моя спеціальність – середньовічна німецька література. Я – професор державного університету в Ріо-де-Жанейро.
Але, окрім того, маю й іншу кваліфікацію – з порівняльного
літературознавства. Наприклад, у США я викладала драму і
роман XIX-XX століть.
– Останніми роками з Вами активно співпрацює київське
видавництво „Родовід”, друкуючи художні твори, але ж у Вас
є ще й багато перекладів…
– У видавництві „Родовід” вийшов мій чотиритомник поезії,
прози та авторських спогадів. Тепер з’явилися друком ще чотири менших книжечки, серед них – „Вікно навстіж”, збірка коротких оповідань „Сьома печать”…
Окрім особистої творчості, справді, маю велику кількість перекладів, здебільшого португальською та німецькою мовами –
близько 50 видань. Але французькою та іспанською – також є.
Я переклала українські казки, гаївки, колядки, поему „Сон” та
поезії Тараса Шевченка, „Марусю” Марка Вовчка, оповідання
Василя Стефаника, поему „Мойсей” Івана Франка, „Тіні забутих предків” Михайла Коцюбинського, поезії Тичини, Антонича… А в укладених мною антологіях взагалі все – від „Слова о
полку Ігоревім”, „Повчання Мономаха” до новітньої української
поезії.
– Пані Віро, які ще Ваші твори чекають друку?
– Я мрію завершити свій новий роман. Поки що назви немає. Також хочу закінчити збірку лірики, яка поволі грубшає.

250

Жоржинові боги
А друкуватись – клопітно. Складно здійснювати видавничий
процес в Україні, перебуваючи далеко. Виникають проблеми
з пересиланням матеріалів то з Ріо-де-Жанейро до України,
то навпаки. І неодноразово, адже потрібно ретельно вичитати
гранки, звірити правки… Хто видавав книжки, мене зрозуміє.
До всього, я не користуюсь сучасним правописом. Я вживаю
давній, нерусифікований правопис Голоскевича. І свої твори
хочу бачити в цьому правописі. Він в Україні – не офіційний,
отже – знову складнощі. Щоправда, видавництво „Родовід” погодилось на мої умови… Можна видавати книги в Бразилії, але
тоді доведеться тисячі примірників пересилати в Україну. Це –
страшні гроші. Крім того, ви собі не можете уявити, як тяжко в
Бразилії друкувати що-небудь українською мовою. Португальською – немає проблем…
Не відаю, чи дивлюся
В магічне дзеркало,
Чи в обличчя криниці,
Чи в крутіж своєї душі,
Коли виринають знову
Дорогі силуети,
Що папороттю морозу
Розтанули в житті.
Відшифровую з трудом вість
На палімпсесті років
І намагаюся зрозуміти
Кривий танець долі.
Це – поезія „Кривий танець” Віри Вовк. „Дорогими силуетами” для письменниці були й митці-„шістдесятники”, тому не
втримуємось від запитання про них…
– Я, на жаль, не знаю багато молодих сучасних письменників, а ось із „шістдесятниками” була дуже тісно пов’язана.
Ми з ними спільно у 60-х роках боролися на всіх континен-
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тах за утвердження української мови й літератури, за що нам
приписували політику й бозна-які тенденції. А хотіли ми лише
піднести українську мову й літературу до європейського рівня.
Цього щиро прагнули Микола Лукаш, Григорій Кочур, Іван Світличний. Вони – надзвичайно дорогі мені. Василь Стус називав
мене своєю сестрою. Він так і звертався у листах: „Дорога сестро!”.
І до сьогодні дуже дружу з Надією Світличною, ми завжди
в контакті. Її син Ярема – мій похресник. Велика дружба єднає
мене також із Михайлиною Коцюбинською. Близько спілкуюся
з Валерієм Шевчуком, з перекладачами Євгеном Поповичем
і його дружиною Ольгою Синюк, з Іриною Жиленко, з Лесею
Вороніною – дружиною Євгена Гуцала, яка редагує дитячий
журнал „Соняшник”. Ще – з Софією Майданською, вельми талановитою, як на мене, поетесою. Близьким, як поет, був мені
Микола Вінграновський. Це – такі мої приватні уподобання.
Переклала португальською вже другу книгу поезій Ірини Жиленко. Збірка двомовна: українською та португальською, з великою супровідною статтею про авторку…
Посестрами Віра Вовк називає і Марію Лукіянович з Великобританії та Зою Лісовську (Нижанківську) зі Швейцарії. Вони
– доньки першої української композиторки Стефанії Туркевич.
А Зоя Лісовська поріднилася ще і з композиторською родиною
Нижанківських. Обидві завітали з Вірою Вовк до Чернігова.
Зоя Лісовська – художниця, ілюстратор перекладів української
класики, здійснених Вірою Вовк (частина її книг ілюстрована
власними витинанками). Історію життя цих українок, закинутих
долею на чужину, не увібгати до однієї книги, ми ж наведемо
лише короткий спогад Зої Лісовської:
„З Вірою Вовк ми знайомі з раннього дитинства, відтоді, як
мені виповнилося вісім років, а їй – дев’ять. Змалку я малювала, Віра писала вірші. Ми вилазили на величезний горіх. Я – з
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фарбами, з водою, Віра – зі своїми олівцями, – і там, на висоті
десяти метрів, відбувалася творчість. Це був початок. Потім,
очевидно, нас з’єднала еміграція…”.
Разом зі своїми супутницями письменниця побувала на
Болдиній горі, на місці вічного спочинку Михайла Коцюбинського та Опанаса Марковича. Невтолимий інтерес до української культури, письменства вона виявляє завжди і в своїх
мандрівках світами – відвідала, зокрема, „Закуток” Володимира Винниченка у французькому Мужені, його могилу.
На прощання Віра Вовк сказала, що приїзд до Чернігова
для неї – завжди повернення до міста, яке знає, собори якого
ваблять, повернення до власного коріння.
А згодом надійшла від неї бандероль з книгами, серед яких
– колядник із надписаним побажанням колядувати трьома мовами.
…Як від вікна до вікна
Зореносці з вертепом
Несуть коляду,
Одне місце при столі,
Де свіча на тарілці,
Для далеких відсутніх.
Для мене.
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Чернігів, 2005 р.
* Нині Віра Вовк – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Свіча для далеких відсутніх
// Березіль. – 2006. – № 1. – С. 57-60; Літературний Чернігів.
– 2005. – № 2-3. – С. 135-138;
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Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Свіча для далеких відсутніх
// Дзюба Тетяна. Талант як міра ваги: Діалоги, літературнокритичні та літературознавчі тексти. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – С. 89-93.

ЖИВИЙ КЛАСИК ЗАЛИШИВ
ЧЕРНІГІВ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНИЙ...

Петро Іванович Пиниця зайшов попрощатись. Їхав він
до матері у Городню, хворий. З групою по інвалідності
слуги Гіппократа не поспішають. Кажуть, лікуються ці
недуги. От тільки не може Петро Іванович працювати
фізично. А роботу за фахом шукати йому марно. Дарма, що свого часу закінчив Московський літературний
інститут, був учнем Твардовського, приятелем Распутіна і Вампілова. „Поет – не професія”, – втовкмачували
колись агенти „совкової охранки” Йосипу Бродському,
тепер – лауреату Нобелівської премії. Повалено один
режим, на його руїнах зводиться інший. Проте, як і раніше, на гонорар за найгеніальнішого вірша зараз можна
купити хіба що коробку сірників.
Але Петро Іванович не скаржився. Він читав вірші. На
прощання: „Неумелая чья-то гармошка пилит „Яблочко” на куски...”. Один із найкращих вітчизняних поетів
Петро Пиниця залишав наше місто.
– Петре Івановичу, сьогодні всі ми провалюємося в якусь
чорну безодню, перетворюючись на озвірілий натовп. Ми говоримо про Христа і не чекаємо Його. Щоб Вам хотілося змінити у цьому світі. І що – залишити?
– Світ хай буде. Тільки без мене. Я йому не потрібний. Для
чого я тут? Дитинства не було, юності... А тепер вже й на Яце-
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во* час. Розумієте, навіть талановита людина, у якої все нормально в житті, – вона навряд чи зможе стати письменником.
Поезія – це обов’язково надрив, невдоволення собою, безвихідь.
– А навкруги: „Всё то ж Адамово семейство. И не поднять
его с колен”. Проте невже у Вас не було світлої смуги?
– Були світлі смужки – маленькі, мов веснянки, і одна більша, коли навчався у Москві. Прекрасні люди мене оточували.
Слава Богу, талановиті.
– Але до вузу Ви встигли здійснити чотири навколосвітні
подорожі на підводному човні! Ми читали про ці мандри у Вашій поемі „Брезентоград”.
– Спочатку після школи я поїхав на будівництво каналу „Північний Донець – Донбас” – за комсомольською путівкою. Закінчив технікум і вже потім служив на Тихоокеанському флоті
на „маленькому Чорнобилі” – це так того атомного човна називаю.
– Ви плавали на Кубу під час Карибської кризи…
– Моряки кажуть „не плавали”, а „ходили”. Ходив на Кубу
– ми супроводжували вантаж із ракетами, а коли Хрущов з
Кеннеді домовились – супроводжували його у зворотньому напрямі. Не раз біля берегів США сиділи. Біля Великобританії.
Звичайно, ніколи не з’являючись на поверхні.
Працював ще на Брянській ГЕС. А тоді вступив на історичний факультет Іркутського держуніверситету. В Іркутську – такі
ж гарні храми, як і в Чернігові. Люди – похмурі, стримані (це ж
місця колишнього заслання), але розумних, інтелектуалів багато. Не даремно ж Вампілов, Распутін, Сергєєв, Тендряков – з
Іркутська.
Але з другого курсу мене „попросили”. Тоді зняли Хрущова,
а нам хотілось свободи слова. Ностальгія за відлигою... Ходив
на студентські мітинги, демонстрації.
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– Навіть у лідерах були...
– Був. Та коли друзям сказав, що мені треба тихенько знятися з усіх обліків і зникнути непомітно – не повірили. Вони вже
закінчували університет. Їх не зачепили.
Влаштувався на Лісіхінський цегельний завод (де колись
каторжники працювали) – приятелі допомогли. А коли трохи
вгамувалося – полетів до Москви. Звичайно, місцева „компетентна служба” ні сном, ні духом не відала. Валентин Распутін спонсорував гроші на квиток, але Юра Скоп (тепер теж відомий московський письменник, в „Юности” була його цікава
річ – „ТУ-134 и другие”) сказав, що гроші ще знадобляться. І
попросив свою дружину Галю, щоб провезла мене „зайцем”
– вона стюардесою працювала. Так і дістався до Москви, де
вступив до Літературного інституту імені Максима Горького
Спілки письменників СРСР.
– Справді, як же це Вас КДБ проґавило? Несолідно якось з
їхнього боку – такого „неблагонадійного” товариша „пропустити” в письменники...
– Нічого, вони своє через рік намагались надолужити. Викликав мене ректор. Каже: „Що ж Ви приховали свою іркутську
одіссею?”. А я йому: „Хто ж міг знати, що тут є справжні комуністи? Якби знав – нічого б не приховував. А то думав, приховаю – не вступлю...”. Пішов до Олександра Трифоновича...
– Твардовського?
– Так, він тоді був членом ЦК, „Новый мир” очолював (доки
його почесно „не ушли”) і вів у нас літературні курси. Я йому
все розповів. Твардовський викликав тоді цих хлопців, запитує:
„Ви скільки на цій роботі працюєте?”. Один відказує: „Двадцять
років”, інший: „П’ятнадцять”... А Олександр Трифонович: „Так
от, мої юні друзі, цей поет може написати одного вірша, і всі
п’ятнадцять – двадцять років вашої ідеологічної роботи – нанівець. Ви ж дайте йому курс марксизму-ленінізму прослухати!”.
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Так я й залишився вчитися. Читав світову літературу, вів таке
собі розкидане світське життя...
– У Вас – прекрасна любовна лірика...
– Я мав багато романів із представницями слабкої статі. Тепер, гадаю, даремно цим так захоплювався... Хочете, я Вам
краще розповім, як екзамен із лінгвістики в інституті складав?
І зараз із приємністю згадую! А все – наші півні, що на три республіки (а тепер країни) кукурікають. От прийшов я до професора Синельникова. Послухав він мене, каже: „Більше „трійки”
я Вам поставити не можу”. Я зітхаю: „От клопоти…”. Він здивувався: „То Ви читали таку-то давню наукову працю?” – „Ні…”
– „А звідки ж це слово знаєте?”. Тут я пояснюю про чернігівський „суржик”. А професор: „О, Новгород-Сіверщина! „Слово
о полку Ігоревім”! Поговоріть трохи своєю мовою”. Я йому ціле
оповідання розказав. Він радий такий був, „трійку” на „п’ятірку”
виправив. З того часу я на його лекції взагалі не ходив. Тільки
на іспитах по-чернігівському розмовляв...
– Таке може бути тільки там, де є розумні люди.
– Так. А потім настав час повертатися мені на Чернігівщину – за сімейними обставинами. Твардовський прощався перед смертю, говорив: „Залишайтесь тут, як не в столиці, то в
Підмосков’ї. Принаймні Вас не зачеплять. А там – з’їдять”.
– Він виявився правим?
– На жаль. Не встиг приїхати в Городню, попрацювати у місцевій газеті, як почалось...
– „И Шевченко, 28, что со мною не в ладах...”.** Вас викликали до КДБ?
– Звичайно, і не раз. У Городні я швидко відчув себе „білою вороною”: пожежником – не можна, слюсарем – не можна.
Мовляв, вища освіта. А за фахом працювати – зась. Бачу: все,
треба переїздити до Чернігова, інакше кепсько буде. Переїхав.
І знову згадав Твардовського: „Парни в этом роде есть в каж-

257

Сергій Дзюба
дой роте и в каждом взводе...”. До речі, там, у „компетентних
органах”, досі має знаходитися повне зібрання моїх віршів.
Десь півтора метра завтовшки, друковані аркуші з інтервалом
1,5. У композитора Миколи Збарацького, що старанно зберігає
мої поезії, їх все-таки менше…
– Що ж, спасибі „чудовим” людям із КДБ, які вберегли такий цінний архів! Гадаю, всі Ваші невідомі вірші неодмінно побачать світ. Адже Ваша збірка поезій „Предчувствие” давно
стала бібліографічною рідкістю.
– Її ж видрукували ще мої друзі в Іркутську. Зібрали і видрукували. Я навіть про це нічого не знав!
– Де Ви працювали в Чернігові?
– У Будинку народної творчості (тепер він називається обласний центр української народної творчості) – методистом
клубно-освітньої роботи. Потім – сантехніком на будівництві.
Доки мені не сказали: „Тебе до робітничого класу на гарматний постріл не можна підпускати!”. Довелося їхати на Північ.
Трудився дефектоскопістом (вирівнював невидимі оку тріщини
на буровому інструменті) – сім років. А тоді знову потягнуло у
рідні краї – до Чернігова. Тепер ось знову їду...
Пригадуємо, як ми хвилювалися, чекаючи Петра Івановича. Все думали, раптом якась прикра дрібниця завадить
йому ще раз розповісти про свою долю. Розповісти просто
й буденно, ніяковіючи, що скільком людям ще потрібна його
поезія.
Можливо, хтось має більшу силу волі, хтось пам’ятає, що
у цьому жорстокому світі добро повинне бути з кулаками.
Петро Іванович – не боєць. Він стомився...
Звичайно, колись сотні чиновників і „офіційних” поетів,
великих і малих, будуть його друзями. І збірки віршів Петра
Івановича продаватимуться у наших книгарнях. І, можливо,
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з’явиться в Чернігові вулиця Петра Пиниці. А чому б і ні?
Земляк все-таки!
Живий класик залишав Чернігів. Звичайно, не назавжди.
Розмову записали Тетяна і Сергій Дзюби,
м. Чернігів, 1993 р.
* Яцево – кладовище в Чернігові.
** Шевченко, 28 – за цією адресою розміщувалося чернігівське КДБ.
P.S. Звідтоді поминуло 15 років. Поет залишив місто назавше, відійшовши у вічність. У 1997-му, знову ж зусиллями
приятелів, з’явилася „захалявна” книжечка його поезій, з обкладинкою, видрукуваною на звороті бланків, – „Брезентоград”. До неї увійшла й автобіографічна поема, в якій свого
часу Петро Пиниця одним із перших виповів правду про будні
комсомольських будов: побутову невлаштованість, подвійні
моральні стандарти, пияцтво, зламані молоді долі, самосуди
– про зворотній бік дзвінкої газетної романтики.
Сьогодні про Пиницю не згадують, його поезій не віднайти
у книгарнях, годі й замірятися шукати на мапі міста провулок,
названий на честь Поета. Врешті навіть інтерв’ю такого штибу
нинішні місцеві редактори не опублікують. Так само (точніше б
сказати – цинічніше, оскільки не з ідеологічного примусу), як і
за життя Пиниці, безкарно нищаться особистості – люди принципові й талановиті...
А нам згадуються рядки ще одного обдарованого українця,
який пише російською, – Олександра Кабанова:
Лишённый глухоты и слепоты,
я шёпотом выращивал мосты –
меж двух отчизн, которым я не нужен…
Поэзия – ордынский мой ярлык,
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мой колокол, мой вырванный язык;
на чьей земле я буду обнаружен?
В какое поколение меня
швырнёт литературная возня?
Петро Пиниця виявився не потрібним обом батьківщинам.
І хоча хронологічно належить до покоління шістдесятників, не
вписався до контексту цього явища ні в Україні, ні в Росії.
						
2008 р.
Коли ця книга готувалася до друку. У 2009-му Петрові
Івановичу виповнилося б 70 років. Про Поета згадали – не
можновладці, а люди, які виховувались на його віршах. Ювілей Петра Пиниці відзначили в Чернігові та Городні. Посмертно його було вшановано престижними міжнародними преміями – імені Миколи Гоголя „Тріумф” та імені Григорія Сковороди
„Сад божественних пісень”. Нині шанувальники творчості Поета упорядковують його вибране.
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Живий класик залишив
Чернігів. Нікому не потрібний… // Чернігівські відомості. –
1993. – 18 грудня. – С. 6;
Дзюба Тетяна. Світло і вірші Пиниці – це поряд // Сіверянський літопис. – 1995. – № 2. – С. 79-80;
Дзюба Тетяна, Дзюба Сергій. Живий класик залишив
Чернігів. Нікому не потрібний… // Дзюба Тетяна. Талант як
міра ваги: Діалоги, літературно-критичні та літературознавчі
тексти. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – С. 99-104.
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АНАТОЛІЙ ПОГРІБНИЙ:
„Ліквідувати спілку письменників –
значить порадувати ворогів України”
Наш земляк, професор Київського державного університету та Українського вільного університету в
Мюнхені, доктор філологічних наук, відомий літературознавець Анатолій Погрібний приїхав до Чернігова,
щоб показати місто Адвентині Животенко-Піанків. Пані
Адвентина розлучилася з Україною десятирічною дівчинкою під час війни. Тепер вона – професор, доктор філософії, мешкає у Сан-Франциско. Почала досліджувати
творчість Бориса Грінченка, аж тут Леонід Рудницький,
почесний академік Національної академії наук України, подивувався: „Як, ти займаєшся Грінченком і не знайома з
Погрібним? Цей письменник уже дві книжки про Грінченка написав!”. А незабаром пані Адвентина вже зустрічала свого колегу в аеропорту імені Кеннеді і одразу впізнала по фото.
А ви 6 хотіли взяти інтерв’ю у свого вчителя?
Пам’ятаю, як на першому курсі журфаку відважився показати А. Г. Погрібному перші поетичні спроби, навіть
соромлячись зізнатися, хто їх автор. Звичайно, написані вони були російською мовою, – тоді я не міг знати
справжньої української літератури і був переконаний у її
„заштатності”. Тому на лекціях Анатолія Григоровича
заново відкривав для себе Павла Тичину і Михайла Коцюбинського, Євгена Плужника та Миколу Хвильового. Навіть жартівливу присвяту викладачу склав:
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Я вночі тепер біжу по сало –
Почуття виснажують умить:
Ви ж мене в Тичину закохали,
Що мені з дружиною робить?!
Згодом Анатолій Погрібний читав зовсім інші мої поезії, написані на національну тематику: „Вам, Сергію, не
вистачає образності, але думки – слушні”. Це в той час,
коли з вузу ще могли вигнати за націоналізм і на факультеті вистачало студентів, завербованих КДБ…
– Анатолію Григоровичу, можливо, не зовсім етичне запитання. Я знаю, недавно Ви залишили посаду першого заступника міністра освіти – за власним бажанням…
– Поки що хочу трішки відпочити. Я три роки не був у відпустці – працював каторжно. Те, що робив у Міністерстві при
Таланчуку, діставалося великою кров’ю. Адже декого із заступників перекривлювало від одного слова „відродження”. Було
дуже важко. Більшість документів (навіть тих, які власноручно підписував Таланчук), пов’язаних із впровадженням української мови, готувалися за моїм письмовим столом. Я йшов
туди працювати задля ідеї, а не заради крісла. І трудився, доки
відчував, що реально можу щось зробити. Пригадуєте, свого
часу мені пропонували посаду проректора з наукової роботи в
університеті? Я відмовився, бо не уявляв, як це можна щодня
приходити о 9-тій годині до ректорату.
– Деканом колись хотіли обрати…
– І це було... Знаєте, які іноді нуднющі наради у Міністерстві? Думаю, зараз за 20-30 хвилин поговоримо по суті, а як
починають виступати з областей – години три! Сидиш, нудьгуєш: „Боже мій, на що марную час?!”.
Отож немає у мене зараз ніякого дискомфорту з приводу
втраченого крісла. Тільки хвилююся за реалії, які нині пережи-
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ває освіта. Це – те, що болить.
Я залишаюся головою освітньої комісії Всеукраїнського
товариства „Просвіта”. Був першим заступником у Міносвіти,
проте ні з „Просвіти” не вийшов, ні з Демократичної партії і всім
про це казав. Бачився з Дмитром Павличком, лідером демократичного об’єднання „Україна”. Він запрошував: „Іди до нас”.
Зараз створено Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку української освіти імені Ярослава Мудрого. Президент
фонду – Валентина Стрілько. Віце-президент – я.
– З віце-міністра стали віце-президентом. Зовсім непогано!
– (усміхається) Так. А ще увесь час мрію про творчу роботу.
Я написав дев’ять книжок (остання, „Криниці, яким не зміліти”,
вийшла в „Українському письменнику”. Це – літературознавче
дослідження – С. Д.). Проте, вважаю, ще щось можу. Зараз
хочу почитати молодих письменників.
– До речі, чому, на Вашу думку, ми маємо тепер таку потужну поезію і практично не бачимо сильної молодої прози!
– На зламі історії завжди перед вела поезія. Проза потребує
більше часу. У 1918-19-х роках у прозі теж переважали етюди.
Повісті й романи з’явилися пізніше.
– А як Ви ставитесь до „бурі”, що зчинилася в літературних колах після виходу у світ книжки Юрія Андруховича „Рекреації”?
– Коли література була затиснута в лещата (це – не можна
і те – не можна) й нарешті виривається на волю, природно, їй
хочеться „подуріти”. Уявіть собі, що ви сидите в клітці, а потім відчуваєте свободу. Хочеться щось крикнути, ногу задерти... Був у Нью-Йорку, де у вільній Українській академії наук
виступав з доповіддю про сучасну молоду поезію. Тепер ми
маємо третю хвилю поезії. Перша – 1910-20 роки – Вороний,
Плужник…, потім друга – шістдесятники... Зібралося чимало
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публіки. В основному, прийшли літні люди. Молодь діаспори
заамериканізувалася. І я гарно сказав про Андруховича – як
про поета. А якраз тоді у журналі „Сучасність” з’явилася його
проза. Що тут зчинилося! Як почали мене атакувати за ці „Рекреації”: „Ганьба, як можна читати отакий сором?!”. Проте це
– нормальне „дуріння”. А вся література, звичайно ж, не піде
шляхом еротики чи нецензурних слів.
Сьогоднішні молоді поети – зовсім інші люди. На десять голів вищі, ніж попередники! Я маю на увазі можливість повноцінного вивчення української і світової літератури. Часто вони
не лише поети, а й перекладачі.
– Анатолію Григоровичу, Вам не здається, що намітилося деяке протистояння між Спілкою письменників та українським ПЕН-клубом?
– ПЕН-клуб дуже потрібний для входження літератури до
Європи. Спілка – це державне утворення: як колгосп для письменників. На Заході до подібних утворень ставляться не надто
довірливо, а ПЕН-клуби існують в усіх демократичних країнах.
Що ж стосується Спілки – тепер вона теж потрібна, адже саме
зі Спілки письменників починалися „Просвіта”, Народний рух,
„Меморіал”. Тож коли до мене у Будинку творчості в Ірпіні підходив один письменник і пропонував підписати „бомагу” про
доцільність розпуску Спілки, я відмовився. Ліквідувати Спілку
– значить порадувати ворогів української держави. Зараз я –
член Спілки та ПЕН-клубу, і не бачу в цьому нічого поганого.
– Нині у творчості наших молодих поетів переважають
вічні цінності. Всім хочеться творити „чисте мистецтво”.
На національну тематику тепер пишуть, в основному, гранди: Павличко, Ліна Костенко, Драч...
– Знаєте, українська література увесь час розвивалася здебільшого шляхом громадянського служіння своєму народові.
Це – тягар „горожанської служби”, як казав Іван Франко. І му-
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чився від того, бо хотів писати про зів’яле листя. Тепер немає
потреби абсолютно всій літературі присвячувати себе „горожанській службі”. Тож коли молоді поети, залишаючись патріотами, прагнуть „чистого мистецтва”, – я їх виправдовую. Ми
б тільки програли, якби всі сиділи на „горожанських котурнах”.
Хай собі творять і збагачують нашу літературу!
– А у вас особисто не викликає обурення те, як поет Володимир Цибулько відзначав свій день народження – на пароплаві, запросивши на бенкет столичний бомонд?
– Та чому ж я повинен обов’язково обурюватися? Володимир – чоловік, м’яко кажучи, небагатий. Знайшов спонсорів та
й влаштував свято для поетів – їм же теж потрібна якась віддушина в цьому житті!
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1994 р.
Дзюба Сергій. Анатолій Погрібний: „Ліквідувати Спілку
письменників – значить порадувати ворогів України” // Чернігівські відомості. – 1994. – 23 вересня. – С. 6.
Надруковане інтерв’ю і в газеті „Молодь України”.

БОГДАН БОЙЧУК: „ХОТІВ БИ ЖИТИ
МІЖ КИЄВОМ ТА НЬЮ-ЙОРКОМ”

„Спочатку був біль, а не слово. Кінець буде біль”, – це
Богдан Бойчук, український письменник, який мешкає у
США, – відомий в Америці та Європі і донедавна зовсім
не знаний в Україні.
– Пане Богдане, почну Вашими словами: „Час майбутній –
це пісня, час теперішній – потік буденностей, час минулий
– розповідь”. Поговоримо спочатку про час минулий.
– Я – галичанин. Народився в маленькому селі на Терно-
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пільщині. У 1944-му потрапив до Німеччини. Потім – табори
переселенців. Там, в Ашаффенбузі, закінчив українську гімназію. У 1949 році переїхав до США. Якраз тривала війна в Кореї. Мене попросили служити в армії, і я мало не потрапив на
війну. Але медична комісія виявила у мене туберкульоз. Отож
замість війська мав лікуватись у санаторії. За три роки одужав
і, гадаю, назавжди позбавився тієї хвороби.
Та в цьому нещасті було два щастя. По-перше, я уникнув
необхідності проливати людську кров, адже це глибоко суперечить моїм переконанням. По-друге, відчув потяг до поезії.
Це трапилося випадково. Мій приятель від’їжджав до Кореї, і я
сів писати йому прощального листа. Та мимоволі вийшов вірш.
Я взяв інший аркуш паперу, але то не допомогло – віршовані
рядки виникали супроти мого бажання. І тоді я подумав: а чому
б не спробувати себе в поезії? Так почалася для мене творчість – у 1950-му. І знову ж таки, хвороба – велике нещастя,
але в санаторії я міг багато читати та розмірковувати. То був
мій університет.
– Один із Ваших віршів присвячений Юрію Соловію, художнику, який зобразив портрет нью-йоркської групи українських
поетів…
– Так, усі були студентами в різних американських університетах. Зустрічались у ресторані „Орхідея”, в кав’ярнях за
пляшкою вина: Юрко Тарнавський, Богдан Рубчак, Емма Андієвська, Віра Вовк, Женя Васильковська, Патриція Килина і
я. Дискутували, говорили про екзистенціалізм (Сартр, Камю),
захоплювались іспанською, південноамериканською літературою. Друкувалися в українській газеті „Слово”. Потім були
журнал „Горизонт”, „Літературна газета” (вона видавалася в
Мюнхені) і відомий журнал „Сучасність”. 13 років проіснував
наш річник „Нові поезії”. Кожне число його містило щось особливе. Були рукописні числа, але й вони мали достатнє худож-
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нє оформлення.
– У нас часто вашу групу називають „школою”…
– Це – неправильно. Ми – не школа і не організація, а саме
група людей, об’єднаних спільними інтересами, любов’ю до
української поезії. До речі, ми багато критикували один одного
і ніколи не вдавались до самозахвалювань.
– А хто придумав назву?
– Юрко Тарнавський. Ця назва – нью-йоркська група – постала зовсім випадково у кав’ярні „Пікак” („Павич”). Тоді ще
жили Євген Маланюк, Тодось Осьмачка, Василь Барка, літературний критик і мовознавець, професор Шевельов. Було з
ким змагатися. Потім ми впорядкували й видали їхні посмертні
книжки...
– Пане Богдане, Ви – відомі насамперед поетичними збірками: „Час болю”, „Спомини любові”, „Вірші до Мехіко”, „Мандрівка тіл”, „Вірші вибрані і передостанні”, „Третя осінь” (ця
книжка вийшла минулого року в Україні у видавництві „Дніпро”), поемами „Подорож з учителем” та „Земля була пустотня”. Але мало хто знає про Ваші п’єси, прозові твори.
– Я написав 8 п’єс. „Голос” ставили у Нью-Йорку, „Регіт” – у
Києві, в театрі „Будьмо”. Маю тритомник прози. Разом з Богданом Рубчаком упорядкували двотомну антологію сучасної
української поезії на Заході – „Координати”. Маю пряме відношення і до літературно-мистецького збірника „Світо-вид”, мета
якого – репрезентувати українську поезію в Європі, Америці й
Австралії.
– Знаю, що Ви також переклали англійською вірші Івана
Драча.
– Я особисто знайомий із цим добродієм. Дуже самобутній
письменник із сильним образним мисленням. Мені близька по
духу така поезія. Бачите, нью-йоркська група – це передусім
авангард. Тут, в Україні, теж був авангард, але як протест проти
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тоталітаризму. Ми ж просто прагнули нового. Без експерименту, пошуку будь-яка наука топчеться на місці, а мистецтво тим
більше не терпить догм. Саме тому з українських поетів найбільше ціную Воробйова, Кордуна, Голобородька, Калинця...
Але найгеніальніший, найбільший наш поет – Тарас Шевченко.
– У світовій літературі є такі визначні авангардисти, як
Поль Елюар, Кобо Абе, Езра Паунд… Хто з них має найбільший вплив на Вашу творчість?
– Великий модерніст Езра Паунд, а також Федеріко Гарсія
Лорка і Хуан Рамон Хіменес (я перекладав поезії останнього).
– Пане Богдане, хтось назвав би Вас єретиком, маючи на
увазі Ваше звертання до Бога у „Діалозі знизу”. І водночас Ви
– автор циклу з 33-х молитов. Хіба могла написати їх невіруюча людина?
– Я відчуваю потребу у вірі. Тому у віршах звертаюсь до
Господа. Я говорю, він не озивається. Виходить не діалог,
а монолог. Це – вічні сумніви і вічний пошук. Біблія у мене
– вся в позначках олівцем: і Старий, і Новий Завіти. Люблю
старослов’янську мову. Але не дотримуюсь церковних релігійних догматів, хоч і розумію, яким великим джерелом натхнення
й духовності може бути храм.
– У Вас залишилися родичі в Україні?
– О, маю багато родичів: сестер, братів, їхніх дітей...
– Не збираєтесь повернутися на Батьківщину?
– У мене є будинок на околиці Манхеттена, в Нью-Йорку.
Хотів би придбати житло і в Києві, отримати подвійне громадянство й жити між Києвом та Нью-Йорком. Побачимо, що з
цього вийде.
– Думаю, це – цілком реально. Чув, що придбала собі квартиру у Києві і лідер української діаспори в Міннеаполісі – Дарія
Лиса…
– Так, ми віримо в незалежну Україну.
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– А в нашого Президента?
– Я високо оцінюю Леоніда Кравчука. Зараз політикам увесь
час доводиться ходити по линві. А Кравчук – великий майстер
у цій справі.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1992 р.
Дзюба Сергій. Богдан Бойчук: „Хотів би жити між Києвом
та Нью-Йорком” // Україна молода. – 1992. – 19 червня. –
С. 10.
Інтерв’ю надруковане і в газеті „Чернігівські відомості”.

„НЕ ТРЕБА ДОВОДИТИ СВОЄЇ
ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ…
ПАМ’ЯТНИКАМИ”

З відомими українськими поетами, громадянами США
Богданом Бойчуком та Марією Ревакович я зустрівся на
їхній київській квартирі. І не втримався від „провокаційного” запитання:
– Пане Богдане, я читав Вашу публікацію в „Літературній
Україні”, де в похмурих тонах змальована ситуація у нашій
державі. Проте водночас Ви купуєте у Києві житло...
– Я завжди мріяв жити „між Києвом та Нью-Йорком”, і ось
моя мрія здійснилася. Але я вірив і продовжую вірити у майбутнє України. І мені здається, що зараз люди мають більше
надії, хоч це, звичайно, моя суб’єктивна думка.
– Як ставитеся до дискусій щодо втілення „шведського”
чи „американського” способу життя в Україні? Чи, може, нам
варто шукати свій шлях?
– Розмови про „свій шлях” точаться вже не один рік. Так
може тривати до безкінечності, а країна розпадеться. Швед-
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ська модель, американська – це не так важливо, між ними
– невеликі розбіжності. Головне – створити ринкову систему,
тоді з’явиться все інше. Наприклад, нині в США розглядається
питання, щоб кожен власник великої компанії чи представник
малого бізнесу компенсував 80 відсотків коштів своїм працівникам, якщо вони потребують медичного лікування. Пенсіонери ж давно забезпечуються всім необхідним, незалежно від
того, які мали оклади.
– А як бути з деякими „культурними цінностями”, що заполонили наші кінотеатри й телеекрани? Таке враження, що в
Америці немає хороших кінострічок!
– Ви говорите про масову культуру. Вона існує в усіх країнах. Це – нормально. Інша справа, що в Україні не створилася
з відомих причин власна масова культура. От західна „продукція” і заповнює цей вакуум. Прикро, що практично відсутня популярна українська проза високого ґатунку. Маю на увазі детективи, фантастику.
– Свого часу в кожному райцентрі стояли пам’ятники
Сталіну. Потім їх „не стало”. Довше тримаються мармурові
леніни, незважаючи на розпорядження про ліквідацію комуністичної символіки. Тепер власті навперейми рапортують про
встановлення мармурових та бронзових шевченків, художня
цінність більшості з яких, м’яко кажучи, сумнівна. З поета
Тараса Шевченка намагаються створити ікону, перед якою
треба бити поклони, компрометуючи саму національну ідею.
– На мою думку, зараз не потрібно ні нових пам’ятників
Шевченку, ні, зрозуміло, Леніну. Цим тепер не треба доводити
своєї любові до України. Не вистачає коштів на найнеобхідніше! Краще вже видати тридцять гарних українських книжок
– і це буде чудовим пам’ятником Тарасу. І взагалі, настав час
звернутися до Шевченка саме як до поета, бо його мало хто
по-справжньому читав і знає. І як до кожного великого поета,

270

Жоржинові боги
до якихось його віршів треба часом підходити й критично. З
пророка Тарас Шевченко має стати насамперед поетом. Це
нітрохи не применшить його заслуг перед українською нацією.
Богдана Бойчука, представника елітарної Нью-Йоркської
групи, відтепер добре знають не лише в Західній Європі, Америці й Австралії, а й у Великій Україні. Він – автор поетичних
збірок „Час болю”, „Спомини любові”, „Вірші до Мехіко”, „Мандрівка тіл”, „Вірші вибрані і передостанні”, „Третя осінь” (остання вийшла у видавництві „Дніпро”), поем „Подорож з учителем”
та „Земля була пустотня”, восьми п’єс і тритомника прози. Разом із Богданом Рубчаком він упорядкував двотомну антологію
сучасної української поезії на Заході – „Координати”.
Дружина Богдана Бойчука – Марія Ревакович – народилася
в Польщі. Студіювала українську філологію у Варшавському
університеті. У 1982 році емігрувала до Канади, а в 1987-му
переїхала до Нью-Йорка. Дві збірки її поезій – „З мішка мандрівника” та „Шепотіння, шепотіння...” – видрукувала НьюЙоркська група, а книжку „М’яке Е” позаторік випустила в світ
видавнича агенція об’єднання українців у Польщі „Тирса”.
– Пані Маріє, наскільки достовірна інформація про недоброзичливе ставлення до українських громад у Польщі?
– Я 13 років тому залишила Польщу. Коли мешкала там,
негативне ставлення до вихідців з України було дуже сильним.
Деякі люди навіть боялись називатися українцями, видавали
себе за поляків. Тут є історичні причини. Варто пригадати лише
Запорозьку Січ. А ще – Українську Повстанську Армію, яка під
час другої світової війни воювала з польським комуністичним
підпіллям. Проте тепер становище українців значно поліпшилось. Якщо раніше, скажімо, була одна кафедра української
філології, то нині такі кафедри повідкривались у Кракові, Любліні... І взагалі, зі здобуттям Україною незалежності у Польщі
зростає інтерес до української культури.
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– Як відомо, багато людей в Україні розмовляє російською.
Наскільки, на Вашу думку, необхідні силові методи впровадження української мови, наприклад, на Донбасі, як цього
прагнуть деякі ультрарадикали?
– Питання мови – дуже болюче. Це – проблема більше психологічна, ніж лінгвістична. А психологічні стереотипи тяжко
змінюються. Звичайно, силові методи у східних областях можуть викликати негативну реакцію. Та чи справді нині мова
„насаджується” силою? Може, це – реакція на все, що відбувається в Україні? В першу чергу – на економічні негаразди. Тут
потрібен ширший контекст. Не думаю, щоб до питання мови
зрусифіковані українці ставилися б так непримиренно, якби
життя в Україні було набагато кращим, ніж у Росії. Економіка
тут відіграє вирішальну роль.
– Але чому Україна з її багатющим потенціалом за рівнем життя опинилася, здається, на передостанньому місці
серед колишніх республік Радянського Союзу (на останньому – виснажена війною Грузія)?! Адже Узбекистан завжди був
лише бавовняним придатком імперії, та й сусідня Білорусь не
має власних потужних нафтових і газових ресурсів…
– Проблема – у бездарності уряду та парламенту. Два роки
практично нічого не робили! Ринкових реформ хотів Лановий –
його змістили. Запровадили купон. Що з того вийшло – бачимо
на власні очі. Політика має бути мудрою! Чому Росія повинна
продавати нам нафту за зниженими цінами? Врешті-решт, є
арабські країни. Треба і з ними домовлятися. Хай буде конкуренція. Але ж у нашого бідного уряду ніколи немає грошей!
– Хотілося б почути Ваші міркування і щодо Криму...
– Україна повинна мати у Криму дуже сильну військову присутність. Крим має залишатися українським, бо інакше одразу постане проблема Донбасу та деяких інших регіонів. Але,
звичайно, будь-які найскладніші питання можна і необхідно
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вирішувати мирним шляхом. На щастя, Захід – солідарний з
Україною у кримському питанні.
Проте, як не парадоксально, але найменше ми зараз із паном Богданом турбуємося про українську культуру. Книжки, які
тепер створюються і не можуть вийти в світ через нестачу коштів та паперу, – обов’язково дочекаються свого часу! За всі ці
століття у народі створено величезний творчий потенціал. І як
тільки ситуація хоч трохи зміниться – він виявить себе сильно,
оригінально і відмінно від Заходу.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Київ, 1994 р.
Дзюба Сергій. Богдан Бойчук та Марія Ревакович: „Не
треба доводити своєї любові до України… пам’ятниками” //
Молодь України. – 1994. – 15 липня. – С. 3.
Інтерв’ю надруковане і в газеті „Чернігівські відомості”.

ЖОРЖИНОВИЙ ХРИСТОС

Прикро, але ми зовсім не знаємо сучасної української
поезії. Лише зараз відкриваємо для себе видатних письменників діаспори. Дізнаємося, що, окрім одіозних „корифеїв совкового слова”, є ще прекрасні поети „Київської
школи”, шановані в усьому інтелігентному світі. Там,
в Америці та Європі, на відміну від нас, добре знають
Василя Голобородька (варто згадати хоча б Антологію
світової поезії, яка вийшла за кордоном під промовистою назвою – „Від Рабіндраната Тагора до Василя Голобородька”), Миколу Воробйова, Віктора Кордуна... Ще
донедавна їхня поезія вважалася забороненою. Інакше
й бути не могло у країні тотальних плакатних гасел.
Але історія, хоч і дуже вередлива пані, має здатність
все-таки розставляти все на свої місця. Сьогодні лі-
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дер українських постшістдесятників, секретар Спілки
письменників України В. М. Кордун – наш гість.
– Хочу одразу сказати, що мені дуже близький Чернігівський
край. Я сам – родом із Полісся. Одинадцять років поспіль проводив відпустку у Рудні Козелецького району біля Десни – там
чудові краєвиди. Я знаю ту хатку, про яку писав у поезії „Поліський дим”. Жила у селі одна бабуся. Вона не мала сили лагодити старий паркан і щоразу ставила нову огорожу в глибині
двору. От і виходило: одна огорожа, друга, третя... Подвір’я
звужувалося, наче саме життя. Потім бабуся померла. А ще –
сталося чорнобильське лихо, і тепер у Рудні панує радіація...
Чернігівщина для мене – це і Михайло Коцюбинський. Його
„Цвіт яблуні”, „Інтермеццо” – поезія високого рівня.
– Свого часу твори Коцюбинського були вилучені зі шкільних хрестоматій, коли сина Михайла Михайловича репресували, як ворога народу. Тепер знайшлися дебіли, які знову закликають „викинути Михайла Коцюбинського з літератури
незалежної України, бо в його сина Юрія, як і у Віталія Примакова, виявляється, руки по лікті в крові...”.
– То це – просто дурниця, на яку не треба зважати.
– Вікторе Максимовичу, як постала ваша „Київська школа”?
– У 1964-му я вступив до Київського університету. Там, у
столиці, і познайомилися: Голобородько, Воробйов, Іван Семененко, Михайло Григорів, Василь Рубан, я... Захопилися поезією, яка тоді вважалася нетрадиційною, абстрактною. Хоч насправді це не так. Силабо-тонічна (римована) поезія з’явилася
лише кілька століть тому, в той час, як верліброва існувала
здавна. Згадайте „Слово о полку Ігоревім”, думи. Крім того, поезія плакатна, заідеологізована може бути цікавою лише певний час. Кому з вас тепер до душі африканська поезія Визволення? Ми ж ішли від народної творчості – заговорів, колядок,
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дум і в той же час захоплювалися поезією Лорки, Рільке. Все
це було незвично.
У 1967-му Віктора Кордуна виключили з університету
„за поведінку, яка не відповідає званню студента”. Якраз
з’явилася трохи пізніше в „Літературній Україні” збірка його
поезій. Представив її Іван Драч, назвавши публікацію „Диво
Віктора Кордуна”. Але „Радянська Україна” швидко помістила розгромну статтю Петра Моргаєнка. У ній затятий захисник соцреалізму каменя на камені не залишив від „буржуазного” мистецтва. Дісталося й Іванові Драчу – за те, що
„протягнув” те, що не треба, на шпальти солідного видання. Про поезії Кордуна добре відгукнувся за кордоном відомий
літературний критик Богдан Кравців і це ще більше розгнівало „патріотів”. Нова стаття того ж таки Моргаєнка поклала край будь-яким спробам Віктора Максимовича надрукуватися деінде. Тим часом Кордун склав іспити до Київського
театрального Інституту...
– Поїхав собі до батьків, впевнений, що поступив. Але незабаром мені повідомили: „Вас вигнали з університету, отож
не маєте права вчитися й тут”. Виявилось, що письменник
Іван Цюпа, аби влаштувати свого сина, ходив до ЦК: дивіться,
мовляв, кого ви прийняли до вузу! З великими труднощами залишився на заочному, потім перевівся на стаціонар і все-таки
одержав вищу освіту. До речі, коли я став працювати у Спілці,
Цюпа приходив до мене, говорив поштиво – просив допомогу.
Можливо, він давно забув про той випадок і не знав, до кого
прийшов. Я, звичайно, не сказав нічого лихого. І допомогу він
отримав. Але от як буває в житті!
Ще коли навчався у вузі – працював на телебаченні. Та
звідти мене теж „попросили” через „неблагонадійність”. Я, наївний, пішов навіть до КДБ: чому вони дали таку вказівку? Там
зробили „круглі очі”. Сказали, що знати нічого не знають. Та
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варто мені було влаштуватися до видавництва „Мистецтво”
на посаду відповідального редактора, як одразу ж якісь пильні
добродії дали зрозуміти начальству, що й тут мені не місце.
Директор видавництва взяв відповідальність на себе: „Добре,
працюй. Але тільки щось не так – виженемо”. Тут і протрудився
20 років. Публікуватися ніде не міг. Дав добірку віршів Віталію
Коротичу, коли він був редактором „Ранку”, та далі друкарських
відтисків – „синьки” – справа не пішла…
Голобородька виключили з інституту, він працював на шахті.
Воробйов був пожежником, вахтером – пам’ятаю, їздили з ним
сади охороняти, Василя Рубана помістили до психлікарні...
2 жовтня 1972 року у мене був обшук (тоді якраз арештували
Рубана). 12 „компетентних” навідалися, склали протокол... А
приїздив чоловік з Америки, попросив хлопців, щоб дали рукописи. Я теж свої вірші повіз та запізнився на електричку, і гість
поїхав. А через день на кордоні його затримали з „антирадянськими” віршами нашого гурту.
– Як ви змогли стільки часу писати до шухляди?
– Знаєте, ми допомагали один одному, підтримували. І тоді
інтелігенція набагато більше цікавилася поезією, ніж зараз.
Могли перестріти на вулиці: „Як у Вас справи? Що пишете?”.
За нас щиро вболівали. Крім того, ми мали постійні контакти з
письменниками. Я, скажімо, з Павлом Мовчаном. В офіційних
інстанціях нас забороняли, але все-таки сприймали всерйоз.
Нас боялися. Поезії на національну, соціальну тематику, написані у звичній формі, ще мали шанс потрапити до якогось
видання. Ми ж могли не побачити своїх друкованих збірок до
смерті.
– А звідки взялася ця назва – „Київська школа”?
– Я її привіз зі Львова. Вона виникла сама собою у розмові
з Ігорем Калинцем.
У 1982 році знайшлася мужня людина, яка видрукувала в
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журналі „Україна” поезії Кордуна, Голобородька, Воробйова.
Був це Олександр Климчук (нині – головний редактор цього журналу). Одна за однією з’явилися у державних видавництвах „Радянський письменник”, „Молодь”, „Дніпро”, „Веселка”
книжки Віктора Кордуна „Земля натхненна” (1984), „Пісеньки
з маминого наперстка” (1985), „Славія” (1987), „Кущ вогню”
(1990), „Сонцестояння” (1992, вибрані поезії). У 1987-му Віктор Максимович вступив до Спілки письменників, а з лютого 1992 року він працює на своїй нинішній посаді. Дружина
– Тетяна Іванівна Кордун (Каунова) – теж письменниця. Вона
трудиться у видавництві „Дніпро”. Син навчається у КиєвоМогилянській Академії, донька – у Київському театральному
інституті.
– Вікторе Максимовичу, Ви – член редколегії українськоамериканського літературно-мистецького журналу „Світовид”. Цікаво було б почути історію його створення.
– Ідея цього часопису – не моя. Це Ігор Римарук (який разом
з Василем Герасим’юком багато зробив, аби мої збірки побачили світ) поїхав до Америки й заснував його разом із відомим
письменником Богданом Бойчуком. Перші номери виходили у
США. Мета журналу – об’єднати українську літературу і культуру незалежно від того, де вона твориться – у Нью-Йорку, Мюнхені чи Києві. У 1990 році „Світо-вид” було перереєстровано в
Україні. Зараз фактично на мені – організаційна робота. Крім
мене, у редколегії часопису – Іван Дзюба, Іван Драч, Микола
Жулинський, Павло Мовчан, Микола Рябчук, Валерій Шевчук,
Юрій Тарнавський, Богдан Рубчак, інші відомі письменники. Є
редактори-кореспонденти із Західної Європи, Бразилії, Польщі, Австралії, Румунії... Намагаємося вміщувати більше есеїстики, філософських роздумів, творів молодих експериментальних авторів.
У книжці „Сонцестояння” вперше видруковано статтю
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Василя Стуса про поезію В. Кордуна. Закінчується вона так:
„Кордун шукає бодай малої певності в тому, що людина може
зберегтися на землі, що вона врятується од самознищення.
Підстави для невіри величезні, і тому він будує собор віри
„такий високий, що кожного разу (треба – В. С.) приносити
із собою дошку доточити сходи”. Самовисочіння людини – то
єдиний спосіб збереження землі. Кажучи за Сверстюком, цей
собор — у риштованні”. Додати тут нічого.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Київ, 1993 р.
ЖОРЖИНОВИЙ ХРИСТОС
Задля жоржинності –
Жоржиновий Христос
долонькою маленькою
геть відгортає землю
від коріння жоржин
Жоржиновий Христос
з Початку воді
набирає в обличчя своє води –
поцілунками обмиває
пелюстку за пелюсткою
жоржини кожної
Жоржиновий Христос
тут зовсім не зацвітає –
без листя
без кореня:
у пуп’янках весь
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БДЖОЛА МАГДАЛЕНА
І настане такий час, коли ні жити, ні вмерти –
і день не минає, і ніч не відходить.
А десь отам стороною, аж ген стороною
розтікається дрібно по берегу ночі бузок,
доцвітає тьмаво бузок у дні й поза днем:
і все водночас, і все неминуче.
І застигла бджола не летить на суцвіття нічне,
не сідає бджола Магдалена Марія
на тривожне суцвіття полудня –
зависає над скалкою скісного неба.
Та не дай мені, Боже, так безсонно й безсмертно
у дірявих сотах часу пробувати!
Отверзи моє серце іще раз і вуста отверзи ще глибше:
на пророслий підземно голос біла тінь твоя наступає;
хмари в горлі моєму – і хмари.
Не здолати мовчанням пекельний дощ,
не сховатися в тишу смерті, –
пражиття натікає в мох із пробитої цвяхом десниці:
і бджола Магдалена із неї.
РАПТОВА ОСІНЬ
Я ще тільки вперше зібрався на пляж
і якраз поминав в одинадцятому тролейбусі Центральний
універмаг,
аж тут нас захлинула оця раптова, як повідь, осінь.
Це, мабуть, послабилася наша увага до рівноваги речей –
всі захопилися поцілунками, свіжими овочами, пляжем –
і сваволя дерев і трави оголилася.
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Я завжди підозрював, що ці дерева такі глибокі:
кинься в них – не досягнеш дна,
та легковажно нікого не попередив.
І от велетенські стовбури зметнулися над світом –
вікна, ластівки, сходи, машини,
люди, будинки, собаки й конторські книги
захиталися на гілках жовтим листом,
а потім зірвалися, закрутилися вихором
і понеслися від землі.
Тільки один найстаріший дід,
який устиг надто вже звикнути до себе,
довго шкандибав і здригався од вітру,
згорбившись під вагою листка на плечах,
як під власною тінню.
А коли впав на коліна,
дерева зімкнулися.
Віктор Кордун
Дзюба Сергій. Жоржиновий Христос: Інтерв’ю з Віктором
Кордуном // Чернігівські відомості. – 1993. – 15 жовтня. –
С. 6.
Інтерв’ю надруковане і в газеті „Молодь України”.

ПАВЛО МОВЧАН: „НЕ БАЧУ
ПЕРСПЕКТИВИ
У КОПІЮВАННІ АМЕРИКИ”

Те, що Павло Мовчан – поет, лауреат Державної премії
України імені Тараса Шевченка, народний депутат нашого парламенту, мабуть, знають всі. Додам: Павло Михайлович – голова Всеукраїнського товариства „Просвіта”, член вищої церковної ради Української православної
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церкви Київського патріархату. Саме тому на творчому
вечорі Павла Мовчана в Чернігові був присутній єпископ
Чернігівський і Сумський УПЦ Київського патріархату
Варлаам.
На зустріч із поетом в обласну філармонію прийшли,
в основному, його прихильники. Проте й опоненти, якби
такі були, не залишили б зал розчарованими: Павло Михайлович показав себе людиною інтелігентною, ерудованою. Він читав вірші і, звичайно, ділився власними
думками. І хоч я особисто не з усім висловленим погоджуюсь, однак міркування поета – безперечно, цікаві,
варті уваги. Але переконайтесь у цьому самі.
– Я вживаю такий термін – якість часу. Я запізнав, що час
має інші властивості. Все змінюється – не лише ідеологія.
Можливо, найпосутніше. Це відчувається буквально на дотик.
Час летить швидше й інакше. Час – відмінний від того, що був
при Тарасові Шевченку та Михайлові Коцюбинському. Раніше
ми мали загальний стиль національного життя – таке вічне
коло: рік за роком, від події до події. Ті чи інші віхи нашого життя (свята, ритуали) – все підпорядковувалось цьому великому стилю, вписувалося в нього. Саме тому українці живуть на
своїй землі тисячоліття, залишаючись українцями.
Тепер інакше. Кожен сьогодні обертається навколо власної
осі. Нас навмисне так „заводять”. Але Україна довгі віки перебувала у великому колі, вона увібрала в себе великий позитив,
який не можна втрачати. Я обійшов багато святих місць. Так
от: піраміди Хеопса і наші земляні піраміди – ровесники. Чому
ж ми повертаємось спиною до власної історії? США – тупикова
держава. Я знайомий з американськими істориками, соціологами, які заздрять Україні. Так, з одного боку у нас – надзвичайно відстала культура землеробства і виробництва, але з іншого – який духовний потенціал! Ми справді маємо колосальні
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можливості, не треба бездумно копіювати Америку. Погляньте
на один долар. Там є напис латинською: „Бог всього”. Ось ідеологія цієї держави – культ грошей. Але я не бачу там перспективи. Хтось нав’язує нам „аксіому”, що українці не можуть бути
самодостатніми. Що ж, давайте згадаємо, як будували свою
державу американці. Джефферсон, Вашингтон вважали, що
їм не потрібне етнічне. Тепер там – конгломерат. Ніби для всіх
є місце: іудеїв, мусульман, католиків… Тільки все „заведене”
навколо своєї осі. І так швидко змінюється, як фасони сорочок.
Інтелектуали США давно запитують у самих себе: а чи є
взагалі американська культура? Чи це – просто мозаїка з інших
культур? Та вони, якби ми були не проти, і Софію б нашу купили
й перевезли до себе! Проте в культурі повинне бути прадавнє
етнічне начало, глибинні джерела. Зараз ми маємо набагато
складніше завдання, ніж з’ясування стосунків між „червоними”
і „білими”. Як ви гадаєте, чому нам із такою щедрістю дають
дармові фільми? Бо вже п’ятий рік нам нав’язується інший
стиль життя. Не реагувати на це, змиритися, – значить, приректи себе на безвість.
Звичайно, ця проблема не вписується в параграфи Верховної Ради. Але наш парламент – це дзеркало тих процесів, які
відбуваються в Україні. Часом він перетворюється на дешеву
сцену, де розігруються дешеві вистави. У світі ж триває чергова бійка за Україну – хто зможе підкорити її своєму впливу. Бо
так склалось історично – від того, хто володів Україною, і яке
місце займала наша держава в той чи інший період на карті
Європи, світу, – залежала доля багатьох народів. Адже саме
до нас колись прийшов Андрій Первозванний. Це – не міф, а
історична реальність. Тому ми маємо зберегти культурний феномен нації, врятувати нашу культуру і великий національний
стиль життя.
Українці, як і італійці, отримали від природи найчутливіший
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слух. Саме завдяки цьому у нас завжди були чудові співаки
з дивовижними голосами. Сьогодні відбувається деформація
оцими децибелами. Ми самі себе заганяємо в пастку, насаджуючи чужинську культуру, не притаманну нашим традиціям.
Політична боротьба між різними нашими партіями в одній площині (хто – кого) – безперспективна, бо породжує лише злість,
агресію. За чварами ми не впізнаємо навіть месію, якщо він до
нас прийде. Христа ми не впізнаємо! Можливо, саме в поезії я
відшукую те, що не знаходжу в нашому житті, де багато ерозійного. Політика витравлює щось із наших душ. Тим часом, номенклатура поступово перетворюється в олігархію, а олігархія
ніколи не була національною.
– Як талановитий поет став політиком?
– Я був одним з ініціаторів створення Руху. Але я не належу (і не належав!) до жодної партії. Якась алергія у мене
на саме поняття „партії”. Те, що ми робили, створюючи рух, і
вважалось політикою. У 1967 році мене перехопило КДБ з торбою поезій (там були і власні вірші, і твори Миколи Холодного,
вашого земляка). Дивом тоді вдалося на хвилинку вирватися
і цю торбу сховати. Все, що мало національне забарвлення,
національний прояв, – було політикою. У нас багато критикують письменників-фронтовиків за відданість більшовицьким
ідеалам. Проте, аби не вони, – ситуація була б значно гіршою.
Бо ми не виконували тих іноземних шлягерів, а рятувалися,
скажімо, піснями Ющенка. Даремно деякі молоді літератори
так громили Олеся Гончара і, можливо, цим прискорили його
смерть. Я відкидаю ці претензії! Ситуація була такою, що письменник фактично ставав політиком.
Коли мене з благословіння надто пильних „товаришів” виключили з Київського держуніверситету, я поїхав до Москви.
Там, у Московському літературному інституті, навчались, наприклад, Борис Харчук, Іван Чендей. Так, вистачало й „сту-
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качів”, але була надзвичайно інтелектуальна атмосфера. Ми
мали можливість працювати у кращих бібліотеках. Бо історичну бібліотеку Академії наук України спалено у 1964 році. Один
знайомий – Зінчук – повів тоді мене на звалище, де тліло багато книжок, облитих смолою. Кілька томиків я врятував – вони
зараз зберігаються у мене. Не можна було порятувати більше
– там стояла варта і не пускала...
– Здається, надто повільно виконується Указ Президента про боротьбу зі злочинністю...
– Поки що все, здебільшого, на папері. У Коломиї, наприклад, вбили рекетира. То їхала процесія: попереду – озброєні
бойовики, а за ними – десь 40 іномарок. Це так ховали „свого”.
А міліція стояла по боках вулиці й навіть не подумала втрутитись. Ось вам і стражі порядку!
– Зараз багато говориться, аби всі чиновники, депутати
обов’язково заповнювали декларації про свої доходи.
– Тут тільки є одна небезпека. Скажімо, відомий художник
Іван Марчук подарував мені свою картину. Ця картина коштує
тепер тисячі доларів (Марчука добре знають у світі). Я цю картину задекларую (а хтось – ікону, залишену у спадок). Де гарантії, що моя адреса з точними відомостями (чи адреси інших
людей) не потраплять до злодіїв? Круті підприємці від декларацій не постраждають, а ось ми з вами – можемо. Поряд із
моїм будинком живе один дуже багатий чоловік. Його постійно
охороняють двоє амбалів із рацією. Зранку вони цього комерсанта супроводжують до автівки, а увечері – „виймають” з неї.
А як бути урядовцю, що не має подібної озброєної охорони?!
– Пане Павле, як Ви ставитесь до поета Миколи Холодного? Його переслідували за переконання в „комуністичні”
часи, але й зараз він не має спокою через цькування деяких
„демократів”.
– Я до Миколи ставлюся з давньою симпатією. Ми почи-
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нали разом. Він писав дуже оригінальні вірші: „Зустрінемось
в понеділок на морському дні...”. Звичайно, Микола Холодний
немало постраждав. Зараз він просто якось випав із мого поля
зору, і я – не в курсі його конфліктів. Проте, повторюю, у нас –
нормальні стосунки.
– Чернігівці хочуть мати у себе пам’ятник видатній просвітительці, педагогу, професору, члену уряду Української
Народної Республіки Софії Русовій. Чи не могли б Ви підтримати ідею спорудження пам’ятника на честь 140-річчя з дня
народження цієї легендарної жінки?
– Звичайно, підтримаю. У Чернігові має бути такий пам’ятник.
Записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1995 р.
Дзюба Сергій. Павло Мовчан: „Не бачу перспективи у копіюванні Америки” // Чернігівські відомості. – 1995. – 20 жовтня. – С. 5.

КОЛИ У СЕРЦІ – УКРАЇНА

Нещодавно до Чернігова завітав поет Микола Холодний, заборонений у радянські роки. Зате збірки віршів
Миколи Костьовича друкувалися у США, Канаді, Франції,
Італії… Він – лауреат престижної премії Ватикану.
Донедавна опального поета не видавали на Батьківщині. Але тепер його вірші з’являються на шпальтах
найпопулярніших українських та російських часописів.
Зокрема, ґрунтовну статтю про творчість одного з
найталановитіших українських поетів-шістдесятників
надрукувала московська „Литературная газета”.
У Центральному будинку літераторів у Москві, Львівському університеті імені Івана Франка, українській школі імені Василя Стуса міста Донецька та Чернігівському
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педінституті відбулися літературні вечори, присвячені поезії колишнього дисидента Холодного.
– Пане Миколо, нарешті в 1993 році має вийти Ваша перша і, гадаю, не остання збірка в Україні...
– Так, називатиметься вона „Дорога до матері”. Це – вистраждані поезії. Вони – дуже дорогі мені. Приємно, що нарешті згадали про Холодного й на останньому пленумі Спілки
письменників України. Скільки років я був „ворогом народу”!
– Тепер артистка Чернігівської обласної філармонії Paїca
Решетнюк готує програму за Вашими творами, а Чернігівський літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського організовує виставку ваших публікацій.
– На виставці, до речі, будуть листи від онучки Івана Франка, мій переклад вірша Поля Елюара про кохання зі штампом
Київського науково-дослідного інституту судової експертизи,
довідка про реабілітацію…
– Розповідають, Ви були знайомі з Павлом Тичиною.
– Ми листувалися ще за життя Сталіна. Я тоді ходив до
школи і писав вірші. Павло Григорович надіслав мені брошуру
Володимира Маяковського „Как писать стихи?”. Протягом кількох років передплачував для мене „Літературну газету” (так
тоді називалася нинішня „Літературна Україна”). Я мешкав на
хуторі Стягайлівка. Листи від Тичини до нашої хати приходив
читати увесь хутір.
– Іван Дзюба якось процитував афоризм Брехта: „Якщо в
небі лише зірки першої величини, то – не небо”…
– Правильно, тому варто згадати не поціновану, як на мене,
належним чином (хоч заслуговує на це) поезію Петра Куценка
– митця зі складною долею, активного учасника літературного
процесу „шістдесятників”. Талановитим вважаю вірш Станіслава Реп’яха „Перукарі”. Гарно ставлюся до життєрадісного
поета Володимира Сапона. Обожнюю вірші вінницького поета
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Михайла Каменюка (це – на мій погляд, європейський рівень).
Болить серце, що у видавництві „Дніпро”, через відсутність
паперу, досі не вийшли у світ вибрані поезії Віктора Кордуна.
Сумно також, що в Чернігові забуто молодого талановитого
поета Олександра Самійленка, який трагічно пішов із життя,
і багаторічного в’язня сталінських таборів, ученого зі світовим
ім’ям Всеволода Ганцова. Слід воскресити ці світлі імена!
– Плюралізм думок – як Ви це розумієте?
– Тільки не так, як трапилося після моєї критичної репліки в газеті „Культура і життя” щодо однієї-єдиної публікації в
„Чернігівських відомостях” – спогадів пенсіонера Г. Кузнецова.
Прикро, що моє зауваження одразу ж було використано проти головного редактора. Мовляв, „Відомості” проводять антиукраїнську політику. Он і Холодний про це пише… Нічого собі
демократія!
Є ще й такий „плюралізм”, як у деяких книгарнях: куди не
глянь – російськомовні видання. А торгівля в книгарні бюстгалтерами – це взагалі „апогей поезії”! Хочеться сподіватися, що
Чернігівська обласна державна адміністрація зверне увагу на
подібне знущання над літературою і наведе порядок. Бо інакше про яке духовне відродження може бути мова?!
– В Україні, мабуть, немає жодного відомого поета, навколо якого б не було інтриг. Чув якось, що Холодний – мало
не антисеміт…
– Навпаки, я дуже гарно ставлюсь до євреїв. У 1958 році я
опинився в Миргороді. Там мені надала притулок єврейська
сім’я. Коли взимку 1965-го мене виключили з Київського університету, я мешкав на Корчуватому у вченого-фізика, дружина якого була єврейкою. З нами підтримував тісні контакти
фізик-правозахисник Леонід Плющ. Він теж мав дружину єврейку. Це були золоті люди! І серед росіян у мене – багато
приятелів, з якими підтримую постійні творчі стосунки. Але от

287

Сергій Дзюба
поніс якось до журналу „Всесвіт” власний переклад оповідання московського письменника Володимира Потресова. Кажу:
„Приніс вам закордонного автора”. „Який же він закордонний?”
– здивувався редактор і порадив звернутися до іншого видання… Що ж, можливо, для декого незалежна держава Україна
– лише гра слів. Але тільки не для мене. Я десятки років молився, щоб ми нарешті отримали жадану свободу! Однак жодної неприязні до російського, єврейського чи будь-якого іншого народу не маю. Щиро шаную людей усіх національностей.
Власне, це і є демократія!
– Що вам дала нова влада?
– Яка нова влада? Ви знущаєтеся? В Козельці, наприклад,
керують колишні кадебісти-партократи. Що вони мені можуть
дати?!
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1992 р.
Пропоную вашій увазі невелику добірку поезій Миколи Холодного.
Прогноз
Не порадував знову прогноз
у болоті остерському крижня.
У столиці тріщати мороз
обіцяє ще протягом тижня.
У Чернігові – зранку сльота,
кепська видимість зранку на трасі.
А над Кримом циклон проліта,
і підвищення тиску – в Донбасі.
Тепле літо, востаннє війни,
і насніться востаннє, кальмари!
Головне, що немає війни
і не падають бомби з-за хмари…
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Не вбиває й не віша ніхто:
всі – усміхнені, мирні, хороші.
Мирно дядька посадять в авто
й повезуть, не спитавши про гроші.
Не зірвавсь на ЧАЕСі двигун,
і вночі не згоріли Черкаси.
І, немов олімпійський бігун,
із мішком поспішаю до каси.
Холоди тимчасові – не суть,
хто замерз – поганяй у Сухумі!
Через місто з піснями несуть
оптиміста в новому костюмі.
Прокурори
Несли Шевченкові портрети,
а згодом – голод і терор.
У цюю мить озвися, де ти,
старий районний прокурор?
Якщо до моргу ще не влучив,
нехай щастить тобі в житті.
Бо не вбивав ти і не мучив,
а лиш зачитував статті.
Блищали золотом петлиці,
як біг, неначе під вінець,
щоб у старої злої птиці
для мене вимолить кінець.
Не пішака, а на підводі
наш брат в заслання вируша,
і чутка шириться в народі,
що в тебе – батьківська душа.
Наліво плюну чи направо –
ніхто й не гавкне віддалік.
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У рідний Київ навіть право
приїхать маю раз у рік.
Прикривши скельцями очиці,
мої запишеш словеса.
Колись Холодного столиці
в труні повернеш, як Стуса.
О прокурори, прокурори,
ви міцно в’яжете вузли.
Та не про вас народні хори
у Седнів пісню привезли.
Педа…гог
У газеті „Голос України” прочитав про
пограбування зоологічного саду.
Злодії не зачепили лише агресивного Тимка –
суміш цапа з вівцею. І тоді чомусь
пригадався національний гермафродит,
з яким мені колись випало працювати в школі.
Палав червоно, як свіча.
Драча не радив нам читати.
І Леоніда Ілліча
щодня повторював цитати.
Під дудку україножерів
не тільки лексику двох мов –
зливав і пиво із фужерів,
священнодіючи немов.
Пісні Мареничів „ворожі”
під час перерв забороняв.
Й читав про „слово на сторожі” –
немов карбованця роняв.
Копавсь. Винюхував. Колеги
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різкі записував слова.
Косивсь на книжечку Карнегі,
неначе злякана сова.
Любити вчив колгоспне поле,
немовби молотом кував.
Повз учня, що капусту поле,
як гауляйтер, крокував.
Свердлив дитячі щирі вічка
двома лисицями з печер.
Пливла дев’ята п’ятирічка
човном райкомівських вечерь.
І не співав ніхто у полі,
байки послухавши про рай.
Пересихали наші долі,
неначе в куряві – курай.
– Іще до вечора – ого! –
підгонив фразою такою.
Лаврентій Павлович його
у снах погладжує рукою.
Каменюк
Скільки раз шукали після бою
в нас чужі осколки у боку!
Та не скам’яніли ми з тобою,
кам’яну долаючи ріку.
Клали нам гірчичники до тіла,
і сліпці вели до окуліста.
Раптом каменюка полетіла
у вікно старого сталініста.
Ми – не гімнотворці зі столиці,
гімни не висмоктували з пучки.
Нетелі, прогризши годівниці,

291

Сергій Дзюба
обліпили Спілку, мов липучки.
Ми їм – не компанія, прости мене.
Не залізьмо дідькові в борги.
Бо зустрінуть хлопці нас Устимові
й запитають: як ішли торги?
На Великдень їхатиму полем я –
чи твою світлицю обмину?
Ти в мені, Михайле, вічне полум’я
воскресив із краплі бурштину.
Пісня наша мучилась рабою,
кидали нас в дьоготь на віку.
Та не скам’яніли ми з тобою,
кам’яну долаючи ріку.
Ідучи на дно, старі флотилії
били нам у серце, як в мішень.
Прапор наш на кам’яній Бастилії
ми іще підіймемо, Мішель!
Микола Холодний
І на завершення публікації про видатного поета (якого й зараз завзято цькують деякі новоявлені патріоти – донедавна
цілком успішні й по-холопському слухняні оспівувачі радянського „раю”) – вірш, присвячений Миколі Костьовичу:
***
Сяду над Парнасом та й заплачу
З отого сценарію страхіть:
Не робіть Холодного гарячим
І напівгарячим не робіть.
Досить роздраконювати рими –
Можна показитись на жнивах.
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Все одно вас не почують в Римі –
Може, у Прилуках чи Лубнах…
Вік чи два – і суєтна крамола
Відійде, мов сльози чи вода.
Тільки вірші грішника Миколи
Хтось обов’язково пригода.

Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1992 р.

Дзюба Сергій. Коли у серці – Україна // Чернігівські відомості. – 1992. – 1 грудня. – С. 3.
Також написані інші матеріали про Миколу Холодного,
оприлюднені в українських та закордонних ЗМІ, зокрема:
Дзюба Сергей. Своя рука – владыка // Литературная газета (Москва). – 1993. – 10 февраля. – С. 2.

ПРО ВІРТУОЗІВ ІЗ КДБ
І ПЛІВКУ В ТРУСАХ

Сьогодні наш гість – легендарний директор діаспорного видавництва „Смолоскип” Осип Зінкевич.
– Пане Осипе, ще зовсім недавно в СРСР розповсюджувалась інформація, ніби „Смолоскип” субсидувало Центральне
розвідувальне управління США…
– Скажіть, якби такий факт мав місце, хіба б це можна було
приховати? Про це б у нас писали і говорили. Все-таки в Америці – свобода слова. Отож з усією відвертістю запевняю Вас:
ми не отримали з ЦРУ жодного долара. І з ФБР – також. Це
дуже легко перевірити. А плітки, які розпускалися тут (самі розумієте, ким) переслідували лише одну мету – скомпрометувати нас в очах української інтелігенції. Мовляв, он вони які, їм
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ЦРУ долари дає за антирадянську пропаганду. Насправді ж,
усе було лише на громадських засадах – в моїй оселі. Взагалі,
за фахом я – хімік. Вчився у Парижі в інституті. І з однодумцями започаткував часопис „Смолоскип”, у якому ми розповідали
про те, що діялося в Україні. Потім був переїзд до США. Вирішили продовжити попередню роботу. Так і з’явилося видавництво „Смолоскип”. Але я особисто, як і мої друзі, видавничою
діяльністю займався у вільний час. Просто я – українець і не
міг не робити щось корисне для України. На хліб заробляв іншим, а „Смолоскип” – то для душі, для людей, що жили у Великій Україні. Пам’ятаю, в моїй оселі місяць мешкав генерал
Григоренко, були й інші цікаві зустрічі. Все це переконувало
нас, що ми – потрібні, що все – не даремно.
– Виходить, у США „Смолоскип” був зареєстрований як
неприбуткова організація? Адже Ви говорите, що у видавництві не було платних працівників.
– Саме так. Звичайно, за нами пильно стежила податкова
інспекція, бо ми мали певні пільги. Скажімо, за поштові послуги платили в кілька разів дешевше. Раз на два роки ми публікували списки всіх людей, які надавали нам допомогу, а
також детальний звіт, на що були використані ці кошти. Тому
видавництво „Смолоскип” імені Василя Симоненка в Балтиморі користувалося довірою і підтримкою тих, хто вважав себе
українцем.
– Назвіть, будь ласка, першу видрукувану Вами книгу.
– Це було моє дослідження „З генерації новаторів” про Івана
Світличного та Івана Дзюбу. Також ми публікували найвідоміші
самвидавівські твори: „Лихо з розуму” В’ячеслава Чорновола,
вірші Караванського, збірку „Крик з могили” Миколи Холодного
– Вашого земляка. Видали книжку „Василь Стус” (там – його
публікації, спогади, кілька дослідницьких матеріалів закордонних авторів). Ми не пов’язували себе політичними партіями. У
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нас була одна мета: публікувати те вартісне, що з відомих причин заборонялось і замовчувалося в Україні.
– Яким чином потрапляла до Вас самвидавівська література?
– Було кілька шляхів нелегального перевезення такої літератури з України за кордон. Один із них – пресова акредитація на Олімпійських іграх та інших великих змаганнях. Завдяки
цьому ми могли вільно спілкуватися з відомими спортсменами:
у Мюнхені, Мехіко, Монреалі... Я був, наприклад, на універсіаді
в Японії... Чому Ви дивуєтесь? Серед українських спортсменів
були свідомі люди. Але траплялися й прикрі зриви. Скажімо,
КДБ вистежило спортивного журналіста, який контактував із
нами. Замість нього підіслали іншу людину, дуже на нього схожу... А ось ще один випадок. Якось молодий спортсмен, лідер у
своєму виді спорту, на якого покладали великі надії, прикріпив
плівку з самвидавом до трусів, щоб після забігу передати її
нам. Я сиджу, дивлюсь у бінокль: все ніби нормально – мчить
щодуху „наш” хлопець, і раптом раз – плівка випадає з трусів… Уявіть собі мій стан! Юнак розгубився – прибіг навіть не
в першій десятці. Зрозуміло, цей епізод не могло проґавити
КДБ: хлопця швиденько „прибрали” – більше ми його ніколи не
бачили і нічого про нього не чули.
– За такими історіями можна цілі гостросюжетні серіали
знімати…
– Так, вистачало всього. Ми і з моряками приятелювали.
Вони нам теж дещо привозили... А коли в Києві відбувались
курси українознавства при столичному держуніверситеті, ми
теж мали клопіт: треба було непомітно „вкласти” заборонену
літературу у валізи діячів компартії США й Канади. Їх, як правило, не перевіряли щодо „антирадянщини”.
– Пане Осипе, Ви говорите дуже відверто. Як Вам вдавалось виробляти такі неймовірні речі?!
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– А як би ми інакше в той час видрукували майже всі твори
Української Гельсінської Спілки? Ми опублікували „Українські
вісники” (за винятком № 5), „Кафедру”, яку редагував Михайло
Осадчий...
– Знаю, що саме „Смолоскип” зібрав і видав тоді п’ятитомне
зібрання творів забороненого в Україні Миколи Хвильового.
– Професор Григорій Костюк був головним редактором цієї
праці, а я – технічним редактором. Вийшла у нас книжка „Лесь
Курбас”. А з виданням книги Ліни Костенко нам трохи не поталанило. У Польщі ми побачили вірш, підписаний її іменем,
включили його до збірки. Виявилось, що це – поезія Павла
Мовчана. Звичайно, нам потім перепало від пані Ліни…
– А що це був у Вас за бестселер „Нездоланний дух”?
– Наше видавництво підготувало альбом із такою назвою.
Там були фотознімки вишивок жінок-політв’язнів. Наприклад,
роботи Ірини Сеник. Альбом справді мав великий успіх. Але,
знову ж таки, трапилася дивна історія. Коли „Нездоланний дух”
готувався до друку, були викрадені оригінали всіх знімків – і це
зробили в такий спосіб, що я й досі не можу збагнути, як таке
можна здійснити...
– Ну, не треба „ображати” наше КДБ – там теж були віртуози! Скажіть, а Ви видавали якісь твори англійською мовою?
– Звичайно. Наприклад, документи УГС. До речі, ми дуже
багато співпрацювали з американською комісією у справах
Гельсінської допомоги. У зв’язку з цим теж мали „неприємності”
– скажімо, нашого співробітника арештували в Белграді... Вірші Олени Теліги були надруковані українською та англійською
мовами. Крім усього цього, ми займалися й іншою діяльністю.
Наприклад, допомагали українському Олімпійському комітету
в екзилі. Відстоювали право України самостійно брати участь
в Олімпійських іграх. Англійською мовою ми видали книжку
про олімпійських чемпіонів – українців...
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– Наскільки я знаю, нею й досі користуються різні енциклопедії…
– Так. А ще нам вдалося отримати списки спортсменів
СРСР, які передчасно померли через те, що їх примушували
вживати заборонені медичні препарати. З цього приводу була
влаштована колосальна конференція...
– Пане Осипе, Ви звідки родом?
– Я народився на Івано-Франківщині, на Снятинщині, в тому
ж селі Микулинці, де з’явився на світ відомий графік Василь
Касьян. Під час війни батька розстріляли німці. Ми з мамою
опинились за межами України. Спочатку я мріяв потрапити до
Франції. Перейшов нелегально кордон – мене зловили, посадили до в’язниці. Тиждень відсидів і підписав угоду, згідно з
якою зобов’язувався рік відпрацювати шахтарем. І відпрацював – на півночі Франції. Я опинився на самісінькому дні життя.
Там були українці, росіяни, поляки… Різна мова, виснажлива
праця. Але повірте: навіть там я не бачив такого бруду і не
чув такої лайки, якими нерідко тепер нашпиговані деякі твори
українських письменників.
– Тепер „Смолоскип” працює в Україні. Проте житло в Києві маєте, здається, тільки Ви?
– Інші поки що переїжджати не планують. Вони – молодші за
мене, займаються справами „Смолоскипу” в Америці. До речі,
у США мешкає і президент нашого видавництва – Андрій Зварун. Він – доктор мікробіології. Якось сказав мені: „Для України
легко працювати, а працювати з Україною – неможливо... ”.
– Пане Осипе, чи пробувала діаспора якось пробитися з
українською літературою до престижних американських видавництв? Чому нас досі не знають у світі?
– Таких спроб було немало, але коли щось і з’являлось,
то невеликими накладами. І, звичайно, за кошти діаспори. Ви
знаєте, як створюються американські бестселери? Збирається
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команда, яка ґрунтовно вивчає смаки і потреби публіки. Потім
один відомий автор дає черговому „шедевру” своє ім’я. Коли
команда завершує роботу – розкручується шалена реклама.
Тому українську літературу на Заході, в Америці повинна пропагувати Україна. Тоді буде результат. До речі, я добре знайомий з нинішнім послом України в США Юрієм Щербаком.
Думаю, у своїй роботі він враховуватиме і це питання.
Знаєте, у США вийшов фільм про Україну. Пригодницький.
Ніби викрадають наші атомні боєголовки. Там така інтрига! Ну,
думаю, треба придбати книжку, за якою знято фільм, і видати в
Україні, – буде бестселер. Купуємо – повне розчарування. Виявляється, у книзі всі події відбуваються в... Північній Кореї! А режисер фільму вирішив ввести українську символіку (синьо-жовті знамена, тризуби) – для більшої популярності кінострічки...
– Які ваші улюблені страви?
– Мабуть, ті, що й у Вас: вареники, борщ, деруни...
– А улюблений поет?
– Поетеса. Це – Ліна Костенко. Якщо ж говорити про прозу,
то – Микола Хвильовий. І на закінчення нашої розмови хочу
сказати: не треба бездумно в усьому копіювати Америку. Особливо, щодо системи освіти. Приїжджають десятирічні школярі
з України у США обмінюватися досвідом і їм буквально ні про
що говорити з американським однолітками: ті значно поступаються їм освіченістю. Подекуди різниця – вражаюча! Єдине,
що належно засвоюють змалечку американські діти, це – як
добре робити бізнес. Але того дуже замало, щоб стати культурною, інтелігентною людиною.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1995 р.
Інтерв’ю надруковане в газетах „Молодь України” та „Чернігівські відомості”.
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„А вас, Штірліц, я попрошу залишитися…” – безстрашний
розвідник Ісаєв (В’ячеслав Тихонов) та шеф гестапо Мюллер
(Леонід Броневой) у культовій кінострічці „Сімнадцять
миттєвостей весни”

Улюбленці мільйонів глядачів –
Володя Шарапов (Володимир
Конкін) і Гліб Жеглов (Володимир
Висоцький) у фільмі Станіслава
Говорухіна „Місце зустрічі
змінити не можна”

Легендарний
актор Михайло
Ульянов – в житті
та в ролі маршала
Жукова

Класик грузинської літератури Гурам Петріашвілі

Герой України, видатний
політик і публіцист
Левко Лук’яненко

Всесвітньо відомий
правозахисник, психіатр,
академік Семен Глузман
Знаменитий український
лікар, академік Микола Амосов

Один із найпопулярніших
сучасних українських
письменників, фундатор
скандально відомого літгурту
„Бу-Ба-Бу” Юрій Андрухович

Письменник, виконавчий
директор Ліги українських
меценатів, директор видавництва
„Ярославів Вал”, лауреат
Національної премії України
імені Тараса Шевченка
Михайло Слабошпицький

Популярний
тележурналіст СРСР, Росії
та Естонії
Урмас Отт

Поет, головний редактор
журналу „Юность”, лауреат
Державної премії СРСР
Андрій Дементьєв

Рідкісне фото: директор
Чернігівського музею-заповідника
Михайла Коцюбинського,
літературознавець, онук класика
Юлій Коцюбинський та видатний
вчений, лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка
Юрій Шевельов (Шерех) – впеше
опубліковано у книзі Тетяни Дзюби
„Талант як міра ваги”

Науковець, лауреат Національної
премії України імені Тараса
Шевченка, племінниця класика
Михайлина Коцюбинська

Письменниця,
перекладач, лауреат
Національної премії
України імені Тараса
Шевченка Віра Вовк
(Бразилія)

Письменник-фантаст,
філософ, громадський
діяч, провідник
Української Духовної
республіки
Олесь Бердник

Народний депутат України,
голова Всеукраїнського
товариства „Просвіта”,
лауреат Національної
премії України імені Тараса
Шевченка
Павло Мовчан

Патріарх радянського
кінематографу
Всеволод Санаєв

Один із найяскравіших
українських поетівшістдесятників, лауреат
премії Ватикану та інших
міжнародних відзнак
Микола Холодний

Письменник, лауреат
Національної премії України
імені Тараса Шевченка
Роман Федорів

Письменник, науковець, лауреат
Національної премії України імені
Тараса Шевченка Василь Слапчук

Письменник, доктор філологічних
наук, професор, академік, лауреат
Національної премії України
імені Тараса Шевченка
Анатолій Погрібний

Легендарний
директор видавництва
„Смолоскип” (США),
видавець заборонених в
СРСР віршів, організатор
творчих семінарів молодих
українських літераторів
в Ірпені та численних
поїздок творчої молоді
Україною й за кордоном
Осип Зінкевич

Письменник, лауреат
Національної премії України
імені Тараса Шевченка
Володимир Дрозд

Льотчик-космонавт, двічі
Герой Радянського Союзу
Володимир Джанібеков

Льотчик-космонавт, двічі
Герой Радянського Союзу
Віталій Севастьянов

Матеріал про чернігівську ясновидицю Антоніну Дубравську
викликав неймовірний резонанс – Сергій Дзюба отримав тисячі
листів з усього СРСР та закордону

Лауреати літературно-мистецької премії імені Михайла
Коцюбинського – письменники Тетяна Дзюба (Мурзенко)
та Олекса Ющенко (м. Чернігів, музей М. Коцюбинського,
17 вересня 2001 року)

Під час міжнародного фестивалю
„На землі Бояна”
у м. Трубчевську (Брянська область, Росія)

Жоржинові боги

ЛІДЕРИ НАШОЇ ДІАСПОРИ
В МОСКВІ:
„МИ ЖИВЕМО УКРАЇНОЮ!”

Науковці і керівники громадських організацій з України, Росії, Канади, Польщі, Казахстану та інших держав
взяли участь у міжнародній науковій конференції в Чернігівському педуніверситеті, присвяченій нашій діаспорі – „Українство у світі: Україна є там, де живуть українці”.
Пропонуємо вашій увазі відверту розмову із земляками, які мешкають у Москві. Сьогодні у нас в гостях
– лідери української діаспори: голова ради товариства
„Славутич” Василь Антонів, його заступник Тарас Дудко та начальник відділу інформації Культурного центру
України в Москві Людмила Мельник. Принагідно зазначимо, що Тарас Миколайович і Людмила Михайлівна – родом із Чернігівщини.
– Перше запитання до Вас, пане Тарасе. Адже Ви – небіж видатного українця – всесвітньо відомого кінорежисера
Олександра Довженка. Нині і в нашій державі, і в Росії тривають дискусії щодо перепоховання Олександра Петровича на
Батьківщині. Яка ваша думка?
Тарас Дудко: – З цього приводу, як родич Олександра Довженка, я звертався до президентів України і Росії – Віктора
Ющенка та Володимира Путіна, і, як мене запевнили у посольстві України в Російській Федерації, дозвіл щодо перепоховання праху Олександра Петровича вже є. Але конкретне
вирішення цього питання поки що гальмується, бо в Росії – новий президент. Втім, є всі підстави сподіватися, що перепоховання відбудеться. Думаю, геніальний кінорежисер знайде вічний спочинок на рідній землі – у Сосниці. Цього прагнуть його
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земляки – і сосничани, і чернігівці. Проте деякі співвітчизники
наполягають: Олександра Довженка необхідно поховати на
схилах Дніпра – начебто знайдені нотатки, в яких Олександр
Петрович висловлює таке побажання. Тому й триває дискусія.
Однак сумніву не підлягає найголовніше – митець буде перепохований в Україні.
– А що з цього приводу кажуть у Росії?
– Є протилежні думки. Люди, які дійсно люблять Довженка,
визнають – потрібно рахуватися з бажанням самого Олександра Петровича, котрий заповідав: „Поховайте мене на Вкраїні,
хоч серце моє поховайте!”. Втім, опоненти заявляють, що Довженко належить не лише Україні, а й усьому світові, тому його
місце – на Новодєвічому цвинтарі в Москві. Ось така „логіка”!
Та якщо вже Путін пообіцяв Ющенку, не сумніваюсь – питання
буде вирішено.
– Проте Росія, схоже, взагалі не збирається визнавати
жахливий голодомор 30-х років геноцидом українського народу?
– Все, що стосується історії України, в Росії страшенно перекручується – проводиться шалена антиукраїнська пропаганда. Таке негативне ставлення до нашої мови, до права господарювати на власній землі, до вступу України в НАТО. Чому?
Росія залишається імперською державою. Вона розбагатіла на
нафті та газі і вважає за потрібне керувати народами, які раніше входили до складу Російської імперії. Тому негатив про
Україну розповсюджується всіма засобами масової інформації. З 1991 року, відколи Українська держава здобула незалежність, у російських ЗМІ не було жодного позитиву про неї! І я
переконаний – все це коїться свідомо. Щодня оприлюднюється суцільний негатив: про український народ, нашу культуру,
паплюжать видатних українців. Це – так прикро і бридко! Ніби
зграя круків – літають, каркають... І це ж – так звана російська
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„еліта” – можновладці: Затулін, Жириновський, Лужков та всілякі інші покручі – ось хто розповсюджує брехню!
– Більшість із них, – долучається до розмови Василь Антонів, – начебто вихідці з України, але, мені здається, їх краще
називати виповзнями... Ці наші „друзі” безсоромно просторікують: мовляв, під час голодомору у Росії теж люди помирали,
що за претензії? Але ж відомо: помирали все-таки українці! На
величезній території від України – через Кубань – до Зеленого
клину. Вона була повністю заселена українцями, там десятки
мільйонів наших земляків жило! Скільки було українських сіл...
А тепер збереглися лише назви та епітафії на могилах. Українців там майже немає – вимерли. Справді, ті люди жили в Росії,
проте вони були українцями. То хіба це – не геноцид?!
– А взагалі, серед російських можновладців є люди, позбавлені імперської „хвороби”?
– Ні, то майже неможливо...
Тарас Дудко: – Може, хтось і є, але їм затуляють рота, не
пускають у ЗМІ. Зате залюбки запрошують виступати всіх, хто
обливає Україну брудом. Причому це – не лише російська „еліта”. Завжди бажані гості на шпальтах московських газет, на
центральних теле- та радіоканалах саме ті громадяни України, котрі запобігають перед Росією і ганьблять свою державу
– скажімо, такий негідник, як Бузина. Ось кого підбирають, підгодовують, пускають на телебачення...
– На Ваш погляд, чого очікувати нашій країні від нового
російського президента?
– Стосунки між Україною та Росією не покращаться. Я в цьому впевнений, адже насправді жодних змін не відбулося! Це
– та ж сама команда, негативно налаштована щодо України.
Якщо в Києві все-таки успішно вирішать проблему енергоносіїв і позбудуться нарешті економічної залежності від Москви,
варто очікувати навіть інтервенції з Росії. Я не перебільшую –
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згадайте хоча б нещодавню провокацію мера Москви Лужкова
у Севастополі. Думаєте, на неї бодай хтось належно відреагував у Кремлі? Навпаки – зараз у Росії активно проводяться усілякі „круглі столи” на підтримку Лужкова! Ось така „дружба”...
– Як же Ви взагалі мешкаєте у Білокам’яній, не приховуючи
свого позитивного ставлення до нашої держави?
Василь Антонів: – Ми там живемо Україною. Є Україна,
буде Україна, то і нам буде добре! Ми – професіонали, тому з
нами рахуються. Та нас хвилює все, що відбувається тут. Неабияк турбує, що стільки українців нехтують рідною мовою. Бо
якщо втратимо мову – не буде й України! Ось приїхали до нашого Чернігова, а він – як був зросійщеним, так і залишився.
Хоч це – серце держави! Тут же – така історія, така земля. Все
– благословенне!
Тарас Дудко: – Варто додати, що ми, звичайно, розрізняємо ставлення до України російських урядовців та чиновників і
російського народу. Якщо тамтешні можновладці відверто демонструють свою ворожість і, хизуючись один перед одним,
заявляють, що введуть танки, націлять на Україну ракети, заберуть Севастополь і увесь Крим та інші міста, то більшість
росіян, незважаючи на всю оту галасливу наклепницьку кампанію в ЗМІ, до українців ставляться приязно.
– А які найближчі перспективи у самої Росії?
– Я впевнений, що буде путінський курс, тобто продовжуватимуться окозамилювання і брехня, триватиме сумновідома
російська „демократія”. Адже в державі з імперською ідеологією демократії в принципі бути не може. А імперське мислення
передбачає підкорення інших народів та панування над ними.
Так було і так буде. Пригадайте, як знищувалася українська
культура, як „зникали” поволзькі народи. Це була імперська
політика, яка продовжується зараз. Триває „холодна” війна з
Грузією та Молдовою, справжня ідеологічна війна! Тому важ-
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ливо, щоб світ усвідомив, яку загрозу становить Росія і чого
вона прагне.
Василь Антонів: – У Москві тамтешні ідеологи полюбляють вживати таке агресивне словосполучення: „подавляющее
большинство”. Вони вважають, що це – нормально...
Людмила Мельник: – Я – вчитель за фахом, закінчила тут,
у Чернігові, педуніверситет, працювала в Борзнянській гімназії
імені Пантелеймона Куліша. Та, приїхавши до Москви, марно
шукала бодай якусь українську школу – її там взагалі не було.
Англійські, французькі, німецькі та ще які завгодно – є, усілякі,
крім української! Тож і виникла думка – організувати при нашому Культурному центрі недільну школу. Спочатку її відвідувало восьмеро дітей, зараз у нас – п’ятдесят один учень. Це
– чотири вікові групи (щось на зразок малокомплектної школи
за радянських часів). Але офіційно в Росії освіти українською
немає. Постійно відчуваємо оте протистояння, адже недоброзичливців у нас вистачає і люди ці – впливові, які мають і владу, і статки.
– Вам погрожують?
– Буває й таке. Я ще мало там живу – четвертий рік. А Тарас
Миколайович може розповісти багато... Втім, ми свою справу
робимо, координуючи діяльність усіх українських громад на території Російської Федерації. Буквально за два тижні побачить
світ довідник про наші організації в Росії. Це – цікава книга, яка
стане в нагоді багатьом українцям.
Тарас Дудко: – Взагалі, Україні необхідно розвивати свою
культуру, мову, освіту. Треба продемонструвати світові, що це
– справді висококультурна європейська держава. Тоді з Україною рахуватимуться значно більше.
– Цікаво, як зараз наша держава опікується своєю діаспорою? Ви маєте бодай якесь бюджетне фінансування з України?
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Василь Антонів: – Є така підтримка від Президента Віктора Ющенка та уряду. Нещодавно Віктор Андрійович побував
у нашому Культурному центрі – три години розмова тривала.
Виділяються кошти для української діаспори. До речі, раніше
такого не було...
Тарас Дудко: – Власне, це – невеликі гроші, але добре, що
вони тепер все-таки є. Дуже гарне враження справила виставка українських ікон від Віктора Ющенка, організована в Москві – біля музею Пушкіна. Туди прийшли видатні митці Росії
й України. Був дійсно великий резонанс! Приємно, що стільки
людей захоплено говорили про українське мистецтво, нашу
культуру. Адже відомо, що саме українці в давні часи несли
культуру й освіту на північ, а не навпаки.
– Незабаром ми святкуватимемо 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя. Як росіяни готуються до ювілею генія?
– Там розпочалася шалена антигоголівська кампанія. Такий
собі Михайло Віллєр заявив, що Гоголь – взагалі не письменник, мовляв, він дуже погано писав, а його мова – якась проста
і незугарна. Розповсюджується гидотна пропаганда – усілякі
нісенітниці про Гоголя, і це – тільки тому, що він був видатним
українцем. Проте несамовито паплюжать усіх наших класиків
і особливо – Тараса Шевченка. Скажімо, демагог і неук Фелікс Розумовський, який вдає з себе історика, має передачу
„Хто ми?” на російському телебаченні. Ви навіть уявити собі
не можете, яку бридоту він вигадує про Тараса Григоровича!
Однак керівники телеканалів та впливові можновладці, фактичні власники центральних російських ЗМІ, дозволяють таке
витворяти!
– Але є шанс провести якісь спільні ювілейні заходи, належно вшанувавши нашого Гоголя?
– Я сподіваюся на це. Микола Гоголь був патріотом України
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і про це повинен знати увесь світ. Так, він творив російською.
Але чому? Бо була імперія! Якби писав українською, жодне
слово не було б надруковане, як не друкували за життя найвидатніших наших письменників. Імперії потрібен тільки російський Гоголь, а коли ми говоримо, що він – українець, шовіністи аж захлинаються від люті.
– В Україні нині виходять книги білоруською мовою (зокрема в Чернігові). Побачила світ антологія єврейської поезії…
– У „демократичній” Росії таке неможливо. Та, власне, яка б
держава світу випустила таку антологію? Жодна, крім Ізраїлю...
Запитайте у Росії чи видрукувала вона антологію української
поезії? Немає! Це ж повинна робити Росія – освічувати свій народ і показувати, хто їхній друг. На сході Російської Федерації
транслюються передачі китайською, німецькою, іншими мовами. Але не чути жодного слова українською! Тобто з китайцями
вони рахуються більше... А як тільки йдеться про Україну – все
спотворюється, „замилюється”, аби люди не чули цю красиву,
поетичну мову одного з найдревніших слов’янських народів
світу.
Василь Антонів: – Давнішої мови за українську в світі, мабуть, немає. Вона – старша від латині, давньогрецької. Ті мови
– вже мертві, а наша – жива! Все-таки в Канаді звучать передачі українською. Нашою мовою транслюють свої програми
Ватикан, Польща, французи й німці теж про нас не забувають.
А в Росії ж українців – у десятки разів більше! Однак там навіть
хвилини на телебаченні й радіо українською не чути.
Тарас Дудко: – Преси теж немає...
Людмила Мельник: – Тому наше головне завдання – пропагувати Україну, бо російська влада цього зовсім не прагне. Ми
усіляко залучаємо тамтешніх жителів до нашої справи, щоб
вони не сприймали українців лише на рівні сала та горілки, а
усвідомили: Україна – велика держава.
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Тарас Дудко: – Адже від простих росіян їхня „еліта” і досі
приховує, скільки видатних діячів мали українське походження: Маяковський, Волошин, Ахматова, Вернадський... Перераховувати можна безкінечно! Майже всі ректори російських
академій, декани провідних філологічних та історичних факультетів були вихідцями з України, які працювали на імперію,
примножуючи її славу. Про це ніколи не треба забувати!
– Наскільки я знаю, восени 2008-го товариству „Славутич” виповнюється двадцять років…
Василь Антонів: – Так, наше товариство сформувалось у
1988-му, ще за радянської влади. „Славутич” – перший осередок українців у Москві. Президент товариства – двічі Герой
Радянського Союзу, льотчик-космонавт Павло Попович. Це –
видатна людина і українець до глибини душі! Ювілей ми святкуватимемо. Товариство має свою історію, серед наших активістів – чимало відомих людей. Тож спільно з Міністерством
культури України ми хотіли б належно їх вшанувати. Звичайно,
потрібно пам’ятати і про наших земляків, які вже пішли з життя. Адже ці люди, за будь-яких, навіть найтяжчих, обставин,
завжди пишалися тим, що вони – українці, розмовляли рідною
мовою і мужнього говорили правду про Українську державу.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 2008 р.
Дзюба Сергій. Лідери нашої діаспори в Москві: „Ми живемо
Україною!” // Молодь України. – 2008. – 10 червня. – С. 1, 5;
Місто (Чернігів). – 2008. – 29 травня. – С. 17.
Також інтерв’ю прозвучало в ефірі радіо „Новий Чернігів” і
радіо „Мелодія”.
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ГУРАМ ПЕТРІАШВІЛІ:
„ВІРЮ, ЩО ГАМСАХУРДІЯ –
ЖИВИЙ!”

У Грузії немає такої сім’ї, яка б ставилася до нього
байдуже. Його або люблять, або ненавидять. Член Верховної Ради Грузії, соратник Президента Звіада Гамсахурдія, відомий письменник, твори якого, перекладені
багатьма мовами, вийшли окремими книжками в Японії,
Німеччині, Словаччині, Болгарії, Литві, Естонії, Росії...
– ця людина змушена тепер мешкати за межами своєї
Батьківщини.
Мій співрозмовник – класик грузинської літератури
Гурам Петріашвілі.
– Батоно Гураме, Вас вважали „ідеологом Гамсахурдія”...
– Так назвала мене опозиція Президента. Хоч моя ідеологія
дуже проста: грузин повинен бути грузином, українець – українцем, а німець – німцем. 1990 року з’явився цикл моїх статей
„Тільки б ви говорили по-грузинському” (це – рядок з поезії Галактіона Табідзе). Статті стали популярними в Грузії, їх зрозуміли в народі. Так я й став ідеологом.
Звичайно, не вважаю, що я – найближчий друг Гамсахурдія, проте схиляюсь перед величчю цього справжнього грузина, патріота нашої Вітчизни. Звіад Гамсахурдія і Міраб Костава
(котрий 1989 року загинув нібито в автоаварії, але ми вважаємо, що його було вбито) – ось два лідери національно-визвольного руху.
– А що Ви скажете про смерть Гамсахурдія?
– Я не вірю, що Гамсахурдія – мертвий. Всі версії про його
загибель для мене непереконливі. Річ у тім, що я переховувався за 2-3 кілометри від Джихаскарі – села, в якому начебто
перебував Президент. Його люди знали про моє місцезнахо-
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дження. Не може бути, щоб Гамсахурдія не захотів зі мною
зв’язатися.
До речі, нещодавно у світовій пресі з’явилася інформація, що
Звіад Гамсахурдія в листопаді 1993-го на особистому літаку Дудаєва вилетів до Судану, де й живе тепер інкогніто. Цю інформацію наводить антидудаєвська опозиція. Отож, чому не можна
припустити, що ця інформація істинна? Можливо, Президент
перебуває і в іншій державі, але він – живий. Я б дуже хотів,
щоб Звіад був в Україні, аби хоч на півгодини зустрітися з ним!
– Де нині сім’я Гамсахурдія?
– У Грозному.
– Батоно Гураме, незадовго до перевороту в Грузії і після нього у московській пресі було багато публікацій, в яких
стверджувалося, що Гамсахурдія – диктатор...
– Звіад Гамсахурдія – син класика грузинської літератури
Костянтине Гамсахурдія. Він сорок років боровся за вільну
Грузію проти комуністичного режиму. Хіба може така людина
стати диктатором?
Я люблю Гамсахурдія за людяність, інтелігентність. Він –
дуже делікатна людина. Справа в іншому – такий Президент
Грузії не влаштовував ні Москву, ні Вашингтон. Бо хотів повної
незалежності для нашої держави від Росії і водночас не плазував, не принижувався перед Америкою, як це нерідко робили і
роблять деякі інші лідери країн колишнього Союзу.
1991 року на зустрічі Горбачова з Бушем, що відбувалася
на Мальті, Горбачову було сказано, що він повинен відпустити
з-під імперської опіки так званий соціалістичний табір і країни
Прибалтики. На всій іншій частині СРСР і далі мала лежати
„лапа” Кремля. Одразу ж після цієї зустрічі Буш завітав до Києва, де наголосив, що Звіад Гамсахурдія пливе проти течії. Тоді
й посилилися наклепницькі висловлювання в московській та
західній пресі про „грузинського диктатора”.

316

Жоржинові боги
Але судіть самі, на той час у Грузії виходило 25 опозиційних
газет, які писали все, що хотіли. Тепер немає жодного видання, котре б неґречно відгукувалось про режим Шеварднадзе.
Коли при Гамсахурдія один день не виходила газета „Известия”, зчинився страшенний рейвах. Мовляв, у Грузії придушують російську пресу. А тепер російські газети там практично не
виходять!
Проте з’являються інші публікації. Так, у „Московских новостях” видрукувано статтю, де визнано, що в Грузії часів Гамсахурдія був демократичний устрій західного типу. Тож у Росії
теж починають писати правду. Звіада Гамсахурдія було обрано законним шляхом – 28 жовтня 1990 року в Грузії відбулися
багатопартійні, загальнонародні, демократичні вибори (причому депутати обирались і за партійними списками, і від округів).
Опозиція пролила кров, щоб змістити всенародно обраного
Президента! До всього, Грузія ще й була окупована російською
армією. Про чию ж диктатуру мова? Шеварднадзе, в основному, підтримують „люди без національності” – колишні партійні
функціонери, орденоносна „совкова” інтелігенція, певні корумповані кола. Але не народ!
Ми з братом переховувалися в п’яти селах впродовж кількох місяців. Так от, якби тепер довелося переховуватись Шеварднадзе – його б видали протягом 10 хвилин…
– Як нині живуть люди в Грузії?
– Дуже погано! У Грузії тепер – голод, жахлива злочинність,
хаос. Так за всю історію нашої держави було лише 2-3 рази.
Нині Грузія – один із найбільших перевалочних пунктів наркобізнесу. У країні, за офіційними даними, близько 200 тисяч
наркоманів!
Але найгірше, що насаджується чужа для грузинів мораль:
культ багатства, долара, де мета досягається будь-що. Шеварднадзе після організованого ним путчу сказав: „Ми повинні
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звикнути, що в Грузії житимуть дуже багаті і дуже бідні люди”.
Звичайно, прекрасно, коли будуть багаті люди, які чесно заробили свої гроші. Але як грузин не можу змиритися з думкою,
щоб у Грузії був хоча б один жебрак. Грузину ніколи не лізла в
горло їжа, якщо він знав, що його сусід – голодний.
Ще одна біда (таке ж відбувається в Україні і Росії) – насадження так званих західних „духовних” цінностей. І особливо
мені видається небезпечним, коли над будь-якими цінностями
стоїть сумнівна „свобода” людини. У пострадянському суспільстві – це „свобода” бути твариною, для якої найголовніше – задоволення фізіологічних потреб і усіляких фізіологічних відхилень.
Приклад? Недавно прочитав, що в Москві існує клуб, який
чомусь називається „Сім’я і любов”. У клубі – вже сто подружніх пар, котрі раз на тиждень збираються в колишньому гімнастичному залі і на м’яких матрацах „обмінюються” дружинами
та чоловіками. До того ж, у багатьох із них є діти. Слава Богу,
що хоч дітей туди не водять!
– Батоно Гураме, тепер Ви перебуваєте у вимушеній еміграції. Так можна назвати Ваше нинішнє становище?
– Звичайно. Зараз я – член Верховної Ради Грузії у вигнанні.
– А чому обрали саме Україну?
– Бо в мене дружина – українка, родом із Чернігова…
Алла Іванівна, дружина Гурама Петріашвілі, за фахом – філолог. Викладає українську мову та літературу у Чернігівській школі № 13.
Гурам раніше часто приїжджав в Україну. Коли Алла Іванівна вчилася в Чернівецькому університеті, майбутній
політичний діяч Грузії шість місяців мешкав у цьому місті.
Працював оператором на Чернівецькому телебаченні. Дуже
вдячний місцевому режисеру Володимиру Селезінці, коли той
сказав, що грузин Петріашвілі повинен вчити й розуміти
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українську мову. Гурам читає по-українському і розуміє практично всі українські слова під час бесіди. В Чернівцях у нього
залишилися справжні друзі – Євген Пшеничний, Василь Бабух.
У Гурама – дві доньки. Старшій – 24 роки, вийшла заміж.
Приїхала сюди з чоловіком та дитиною. Молодша навчається
в українській школі, із задоволенням опановує українську мову.
У Грузії Гурам Петріашвілі видав 13 книг: казки, вірші, критичні статті. Цикл „Казки маленького міста” (широко відомий за кордоном) починав писати у... Чернігові, коли бавився
зі своєю маленькою донькою.
Кінорежисер Петріашвілі зняв мультфільми і два повнометражні фільми (один, дитячий, – „Пригоди Еллі і Рару” є
в Чернігівському кінопрокаті), сам знявся як актор у 30 кінострічках.
У нього в „шухляді” – ще ніде не друковані дитячі вірші.
Готується переклад казок українською мовою.
Взагалі ж, Гурам закінчив спочатку математичний факультет Тбіліського інституту, а потім – кінорежисерський
факультет Театрального інституту. Себе ж, у першу чергу, вважає письменником.
– Батоно Гураме, Вас знають як людину, котра достойно
відстоювала грузинську культуру, грузинську мову...
– Одного разу я виступив на з’їзді письменників Грузії, де
говорив про наших „друзів” – Євтушенка, Ахмадулліну, Вознесенського... Ці „друзі” завжди приїжджали в Грузію як пани. Їхні
книжки виходили у нас шаленими тиражами – по 200 тисяч
примірників! Вони із задоволенням пили наше вино і їли наші
шашлики. Коли ж Грузію спіткало нещастя, привілейоване
російське панство одразу про ту дружбу забувало. А як їм не
сподобалася наша незалежність! Жоден не привітав, не підтримав…
– Якої Ви думки про російські переклади грузинської поезії?
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– Як можна не знати нашу мову й перекладати наші вірші?
Це просто знущання з грузинської літератури! „Творіння” Пастернака, Заболоцького, котрі перекладали наших класиків,
так само схожі на оригінали, як грузинські хінкалі на російські
пельмені. Часто подібні переклади змінювали і форму, і стиль,
і зміст. Ось у Ніколоза Бараташвілі є невеличкий вірш „Ціса
перс” (звернення до небесної блакиті). У перекладі Пастернака цей вірш збільшився за обсягом... втричі!
Перекладаючи поему Бараташвілі „Бєди Картліса” („Доля
Грузії”), Пастернак вклав персонажу, секретареві царя Іраклія,
слова, яких той не говорить в оригіналі. Змальовуючи Петербурзький царський двір, він, у перекладі Пастернака, каже:
„Там роскошь, там образованная среда, там среда образованного барства...”. Пастернак думав, що грузинський царський
двір поступався освіченістю російському. В історії Грузії нашому царському двору не вистачало могутності, сили зброї. Але
за освіченістю він не поступався жодному царському двору
світу. Майже всі наші царі були просвітителями, поетами та
вченими. І таким було їхнє оточення.
Але не тільки російські діячі культури ставилися до нас, як
пани. У Грузії теж були люди, яким подобалося рабство. 1985го (чи 86-го) року вийшло оповідання Астаф’єва, де він описав,
як із Піцундського Будинку творчості друг, грузинський письменник, віз його на авто через усю Грузію до себе додому. І в цьому
оповіданні Астаф’єв, як тільки міг, познущався зі свого друга.
Герой оповідання, деякі грузинські письменники образились. А
ображатися треба було на свою рабську психологію. Я знаю, що
якби тому грузинському письменнику зателефонував грузин –
той би не мчав на своєму автомобілі за гостем через усю країну.
Можу з гордістю сказати, що хоч як кінорежисер мав часті
зустрічі з різними імперськими чиновниками, ніколи не пішов
на компроміс…
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Розповідають такий випадок. Приїхав Гурам Петріашвілі
здавати свій мультфільм у Держкіно. Разом із ним до столиці вирушив інший режисер – з валізами, вщерть наповненими
винами, коньяками та горілкою. Аби задобрити чиновників,
колега обійшов усі кабінети і в кожному залишив по пляшці.
Гурам теж побував у тих кабінетах, але вже без традиційних дарів.
У економічному відділі чиновник, що заповнював якісь папери, запитав:
– У вас, у Грузії, хороше вино?
– Прекрасне! – відповів Гурам.
– А коньяк у вас хороший? – мовив чиновник, витримавши
паузу.
– Відмінний! – посміхнувся грузин.
Пауза цього разу була довшою. Нарешті чиновник не витримав:
– Ну, що, Гураме?! – багатозначно підморгнув.
– Що?
– Як у тебе з коньяком, вином?
Московські чиновники завжди поводилися зверхньо, фамільярно звертаючись до приїжджих на „ти”.
– Ви що, хочете зі мною випити? – посміхнувся грузин.
– Звичайно.
– Тоді запросіть мене в один із ваших ресторанів. Я знаю,
там є наші коньяки і наші вина.
– Як так?! – скипів чиновник.
– Я ж – у Москві. Значить, гість. А в Грузії прийнято, що
запрошують гостя, а не навпаки. Якщо ви мене добре пригостите, то потім, коли завітаєте в Тбілісі, я теж пригощу
вас…
Після цього мультфільм Гурама Петріашвілі довго лежав
на полиці.
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– Але чи варто було так принижуватися моєму колезі, аби
швидше побачити свою роботу на екрані? – розмірковує Гурам. – Ні! За будь-яких обставин грузин повинен залишатися
грузином.
– І все-таки, Ви сподіваєтесь коли-небудь повернутись до
Грузії?
– Я в це вірю! Українці – люди гостинні. Але Грузія – моя
Батьківщина. Щодня переживаю за її майбутнє. Я – завжди з
нею.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1994 р.
Дзюба Сергій. Гурам Петріашвілі: „Вірю, що Гамсахурдія –
живий!” // Молодь України. – 1994. – 15 вересня. – С. 2.
Інтерв’ю надруковане і в газеті „Чернігівські відомості”.

ЧИ СТАНЕ БЕЗСМЕРТНИМ
НЕБИЛИЦЯ?

Коли я вперше побачив його малюнки, то відчув у них
щось дуже споріднене з віршами. Переді мною був своєрідний поетичний живопис. Кожна картина – точний,
глибокий, дивовижний, магічний і… напрочуд реалістичний образ!
Микола Небилиця зображує наш маразматичний світ.
Такий рідний, український. Але митець не знущається з
нього – усміхається, іронізує, можливо, навіть любить.
„Оптимізм, що межує з ідіотизмом”, – говорить художник.
„Розумна істота”, „Сяйво старого місяця”, „Батько
і син”, „Спокуса”, „Нова споруда”, „Нетелефонна розмова”, „Козак, хата, їжа, відьма”, „Рік Півня”, „Грудень”,
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„Стомлене сонце”, „Дурна баба”, „Драма”...
Що це? Бурлеск, балаган, буфонада? (Так і хочеться
розшифрувати назву відомого літературного гурту
„Бу-Ба-Бу”!).
Швидше, просто трагікомедія людства. Яку кожен із
нас відчуває по-різному. Але художник відтворює її небуденно та неповторно.
Взагалі, митець може бути дуже талановитим і водночас – неоригінальним. Прикладів подібного надто багато – не стану обтяжувати ними читача. Проте Микола Небилиця – єдиний, його неможливо сплутати ні з
ким. Боже, які люди живуть у нашому місті!
– Миколо... Вибачте, як Вас по батькові?
– Не лише ви не можете запам’ятати – Онисимович. Проказуйте про себе – Микола Амністійович. Одразу виникають
певні асоціації... Це – запам’ятовується. А тоді вже можна й
Онисимовича витворити.
– Ви — корінний чернігівець?
– Так. Квітневий я, Овен. У 1945-му знайшовся. За тиждень
до Перемоги. Це був рік Півня. Я – Півень за східним гороскопом: задерикуватий, забіякуватий, горластий, швидко захоплююсь чимось, але часто так само швидко розчаровуюсь...
Батько прийшов із фронту раніше, контуженим. Може тому,
що він мене вже контуженим зачав, я – такий „не совковий”,
ніколи не підходив під той „середній”, сірий ранжир, що культивувався донедавна. Мати була членом партії, працювала в
міліції. Батько був чекістом, всю війну провоював у СМЕРШі. А
я ось таке чудисько – „антипапамама”...
– Розкажіть про найяскравіший спогад зі свого дитинства.
– Мешкали ми в районі в’язниці – на вулиці Карла Лібкнехта.
Там усе моє дитинство й минуло. Одноповерхові будиночки, загальний двір. У центрі – величезна вбиральня на шість „поса-
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дочних місць”... Що цікаво – була така дружба між усіма сім’ями!
Скажімо, десь мордобій – сусіди гуртом збираються, мирять.
Хтось перепив – разом втихомирюють бідолаху. Пам’ятаю,
тільки-но почали з’являтися чорно-білі телевізори. У нашому
дворі жив телемайстер. У нього була однокімнатна квартира:
без кухні – суцільні ліжка та примус. Дружина, двоє дітей, бабуся і... телевізор! Так ось, уявіть собі: увесь двір щодня ходив до
дяді Міші дивитися передачі – точнісінько так, як зараз ходять
на танці. Двері не зачинялися. Ми сідали хто де і дивилися на
той малесенький екран. А телевізор стояв на підвіконні!
Та якось бідолашний дядя Міша не витримав – розвернув
телевізор екраном у двір. І відтоді всі всідалися в дворі (дядя
Міша – в першому ряду) й втуплювались у „чарівну скриньку”.
І щоразу наш сусід виходив разом із нами дивитися власний (!)
телевізор на вулицю...
– Зараз можна п’ять-десять років жити у будинку і добре
знати лише кількох сусідів...
– Що поробиш – ур-ба-ні-за-ці-я! Таке не тільки у нас – в
усьому світі відбувається.
– Є у мистецтвознавстві такий термін „автодидакт” –
самоучка...
– Так, я в каталогах, де графа про освіту, теж це пишу. Хоч
насправді фундаментальну, академічну освіту одержав у Віри
Олександрівни Богуславської. Вона – дружина відомого художника Петраша, якого було репресовано. Це були справжні чернігівські інтелігенти. Віра Олександрівна вела в Палаці піонерів
образотворчу студію. Всі, хто відвідував її, стали професіоналами, справжніми художниками, незалежно від того, одержали
подальшу освіту чи ні. Навіть Сашко, який пізніше став професійним злодієм, на зоні реалізував себе як людина творча.
– Мабуть, варто назвати когось із відомих людей, що вчились у Віри Богуславської.
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– Звичайно. Це: Олег Корнєв (архітектор), Віктор Сидоренко,
Віктор Лук’янець, Леонід Могучов (художники), Владислав Шокотько (дизайнер)… А Ференц Таїшев – автор архітектурної частини редакційно-видавничого комплексу „Деснянська правда”.
Коли нам було вже по 20-25 років, все одно приходили до
Віри Олександрівни. Вона опікувалася нами, давала поради.
Ми всі до неї якось тягнулися. В її будинку була особлива аура,
своє „магнітне поле”. Вона знала більше за нас, розуміла краще за нас і була добрішою за нас. Не жінка, а легенда!
– Проте Ви поїхали вступати до Московського фізикотехнологічного інституту, який готував фахівців для космічної, авіаційної промисловості...
– Поїхав. Добре знав фізику, математику. Любив ці предмети. Тому хотілося вступити до такого престижного вузу. І я
вступив. Але витримав лише перший семестр. Зрозумів, що це
– не моє. Адже, скінчивши МФТІ, буду приречений все життя
мешкати в закритих військових містечках, мало не за колючим
дротом... Крім того, в Москві я підробляв на підсобних роботах.
Саме будувався столичний Палац піонерів. Я там займався
мозаїкою. І спала мені така думка, що, можливо, все це – на
тисячу років. Монумент! Вирішив: буду тільки художником...
Повернувся до Чернігова і пішов чигати оголошення. Рекламній дільниці Київського виробничо-рекламного комбінату
потрібен був учень склодува. Мені дуже сподобалася назва
професії. Власне, це – оформлення газосвітлових вивісок, які
тоді мало не на всіх дахах палахкотіли. Там працював і художник. Але він пішов на пенсію, тож мені запропонували виконувати і його роботу. Я виконував… Взагалі, в 1964-1968 роках у
Чернігові всі газосвітлові вивіски, магазинні вітрини, всі роботи, пов’язані з інтер’єром у торгівлі, побуті, були на мені.
– А потім газеті „Комсомольський гарт” знадобився художник…
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– Ні, спочатку в „Комсомольський гарт” перейшов працювати мій колега — редактор реклами Борис Іващенко. А вже
потім, коли постало питання про художника, Боря сказав: „А
що тут думати? Є гарний хлопець...”. Тоді редактором обласної „молодіжки” був Борис Микитович Наріжний. Він і запросив
мене на роботу. Було це 1 січня 1968 року.
– Кажуть, Ви брали участь у знаменитій „бульдозерній”
виставці художників у Москві?
– Було так. Спочатку московські художники влаштували
свою виставку в Ізмайлівському парку. Партбоси не знайшли
нічого кращого, як прийняти рішення про її розгром з допомогою міліції та бульдозерів. У тій виставці я участі не брав. Але
наступного року москвичі вирішили провести ще одну подібну
акцію, запросивши людей з периферії. За мною заїхали приятелі з Одеси, я взяв свої .роботи і опинився у „білокам’яній”.
Але організатори виставки вибачилися: „Розумієте, не одних
вас підвели. Нам дали дозвіл – за умови, що виставлятимуться лише художники з Москви...”.
Проте я ж не міг так просто поїхати назад! Мені вдалося
провести багато так званих „квартирних виставок”. Тобто я знайомився з людьми, що цікавляться мистецтвом, і запрошував
їх до оселі, в якій розміщував свої картини. З’явилися покупці. Моїми картинами зацікавився аташе з питань культури посольства Індонезії Сартоно Вондовісастро. Ця людина здобула прекрасну освіту в Лондоні. Він був справжнім дипломатом.
Ходив у чорному костюмі і білосніжній сорочці, поверх якої був
пов’язаний білий шарф. Тоді в Індонезії виникла цікава ситуація. Їхній президент – доктор Сукарно – зібрав найбільшу в Азії
колекцію європейського сучасного живопису. У Джакарті він
відкрив величезний музей. Ну й спрацював, зрозуміло, такий
собі „синдром мавпування” у підлеглих чиновників – „шісток”,
які, аби показати себе освіченими особами, заходилися скупо-
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вувати картини. Сартоно Вондовісастро вирізнявся на їхньому
фоні. Мені приємно було з ним співробітничати. Він тоді придбав у мене найбільше картин. Але не встиг я з’явитися в Чернігові, як тут на мене вже очікував „компромат” – потрудилися
„товариші” з КДБ. І от як виходить у житті: мене „розпинали”
за Сартоно, в той час як його самого відкликали до Індонезії і
засудили на 25 років каторги, як... кремлівського шпигуна-комуніста!
– А до якого ще посольства потрапили Ваші картини?
– До французького. До речі, коли мене почали „тягати” до
КДБ, я поскаржився приятелям-художникам, мовляв, кепські
справи. І через деякий час отримав із Франції гостьову візу
для організації там моєї виставки. Лист-запрошення був витриманий у такому дусі, що фактично мені пропонувалося виїхати назавжди… Це був 1976 рік. Думаю, у КДБ тільки б перехрестились, дізнавшись про моє бажання залишити СРСР.
Тоді художники виїжджали масово. І, до речі, більшість із них
нині нормально живе… У КДБ сказали б, дарма, що невіруючі:
„Слава Богу, однією проблемою менше!”.
– Чому ж Ви не залишили Союз?
– Я міг виїхати тільки один. А сім’я – дружина, донька? Їх
би потім яка перспектива очікувала? Довелося б, аби вижити,
відмовлятись од „зрадника”, починати все з нуля. І це при тому,
що їх все одно не викреслили б із „чорних списків”. А що б я
робив без них за кордоном? Ні, не міг я так просто перекреслити своє минуле. Хоч і розумів, яка небезпека на мене чигає.
– Вам влаштували пастку?
– Це була чистісінька провокація. Мене звинуватили в тому,
ніби я хуліганив у церкві. І, уявіть тобі, свідка знайшли – церковного старосту (в останні десятиліття тієї „епохи” старостами у храмах, в основному, були штатні агенти КДБ). Втім, Бог
його потім покарав за брехню. Але що мені довелося пере-
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жити! „Компетентні органи” протримали мене 10 днів у КПЗ. А
тоді заходилися погрожувати: „Або станеш нашою людиною,
або підеш до в’язниці…”. Я твердо відповів: „Стукачем не був
і ніколи не буду, робіть, що хочете!”. Очікував найгіршого. Коли
зайшов до редакції „Гарту”, мене викликав тодішній шеф газети – Ткаченко: „Миколо, подзвонили з обкому партії, сказали,
що я мушу негайно тебе позбутися...”. Так я втратив роботу.
Не знаю, що б зі мною сталося далі, якби не редактор „Деснянської правди” Іван Ілліч Музиченко. Він дружив сім’ями з
тодішнім начальником Чернігівського КДБ Дяченком. Іван Ілліч зателефонував своєму приятелю і сказав, що хоче взяти
мене на роботу. Той зам’явся: „Він же – антирадянщик...”. Проте Музиченко відповів: „Мені потрібен гарний художник, а не
ще один стукач!”. Тоді кадебіст запропонував: „Якщо так, то ми
його знімаємо зі свого спостереження, а ти бери й виховуй...”.
Відтоді я працюю в цій газеті. Зараз – завідувач редакційно-ілюстративним відділом. Через півтора року після того, як
прийшов у „Деснянку”, одержав пристойну квартиру. Іван Ілліч
Музиченко зробив для мене багато доброго...
– Наскільки я знаю, Ваша донька Олена мешкає тепер у
Німеччині?
– Так. Вона вийшла заміж за німця. Працює художницею.
Має певний успіх.
– Чому ж Ви не поїдете до доньки? Адже тепер із цим немає проблем?
– Після тієї сумної історії з КДБ я залишився без паспорта. І принципово не хотів потім його одержувати, залишаючись
своєрідним внутрішнім емігрантом. І нині такий паспорт – імперський – мені не потрібний. Він тільки нагадуватиме минуле.
Весь цей час я чекаю нормального українського паспорта. Ось
коли мені його видадуть, тоді й з’їжджу в гості.
– Ваша дружина, Світлана Михайлівна, свого часу створи-
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ла власне приватне підприємство...
– Нині вона практично безробітна. Не хоче псувати собі нерви.
– Вам у цьому році – 50. Відчуваєте вік?
– 50 – це сумно. 50 – це не 35...
– Свій стиль Ви називаєте „гоп-арт”. Невже не вписуєтесь до жодного „ізму”?
– У принципі, це може бути сучасний романтичний примітивізм (від народної картинки). У нас цей термін – „примітивізм”
– ніби образливий, але в усьому світі саме в „примітивізмі” творили видатні майстри.
– У Вас була чудова виставка в нашому Художньому музеї.
Але, думаю, цього замало...
– А я думаю, поки що досить. Це – великі фінансові витрати: на презентацію, каталог, оформлення виставки тощо. Якщо
хтось візьме усе це на себе, можу взяти участь у колективній
виставці в Києві.
– Скажімо, в Українському Домі?
– Це – взагалі нині найпрестижніший виставковий зал у нашій державі.
– А чому не вступаєте до Спілки художників України?
– Не хочу. Я вже сплачую внески до Спілки журналістів. А
фарби та пензлі й так знайду...
– Як ставитесь до появи чисельних приватних галерей,
які, по суті, займаються „перекачуванням” за кордон наших
картин?
– А що робити, коли держава не в змозі їх придбати, а художникам треба якось жити й годувати своїх дітей?!
– Ваші улюблені художники: класики, сучасні митці?
– Серед класиків для мене на першому місці – Пітер Пауль
Брейгель (він жив у Середньовіччі, в Голландії), а з сучасних
художників – Фернандо Ботеро, який мешкає в Америці, ла-
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тиноамериканець. Я бачив лише кілька його репродукцій, але
зрозумів, що це – дуже близька мені людина. Взагалі ж, у різні
часи я перебував під впливом різних художників: Матісса, Шагала...
– Вас часто називають авангардистом…
– Я з цим абсолютно не згоден. Все, що малюю, – це чистісінький реалізм.
– Хіба в мистецтві може бути „чистий реалізм”?
– Може, не треба плутати його з натуралізмом.
– Якщо не секрет: скільки робіт створюєте впродовж
року?
– Десять – дванадцять… Це – дуже мало. Звик працювати
повільно. Пишу крихітними мазками.
– Але в безсмертя відправляються з невеликим багажем...
– Часом сиджу, дивлюся на свої картини й міркую: а раптом
якась із них з’явиться через сто років, скажімо, в дитячому букварі – замість шишкінського „Жита”? Жартую, звичайно…
– Чому ж – цілком, може з’явитися! І не лише в букварі... І
останнє запитання – Ваша улюблена страва?
– Риба. Варена, смажена – будь-яка. Я – затятий рибалка.
Сидів би з вудкою й сидів – цілу вічність...
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1995 р.
Дзюба Сергій. Чи стане безсмертним Небилиця? // Молодь України. – 1995. – 4 листопада. – С. 3;
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ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КАСЬЯН

Генерала з Алма-Ати доставляли ношами на Придесення – до Біньковського
Жінка чекала порятунку, але його не було. На ній ставили
хрест, „порадувавши” першою групою інвалідності. Думаю, не
треба пояснювати, кого в нас „обдаровують” першою групою…
Вона лежала нерухомо, проклинаючи свою хворобу. Спина,
руки, ноги – все видавалося чужим і вже нікому не потрібним.
Лікарі розводили руками – нічого не вдієш, доля... І все-таки
знайшовся чоловік, який вирішив лікувати підвивих п’ятого
хребця хворої через її... вагину. Експеримент – незвичайний.
Але то був єдино можливий шанс подолати підступну недугу.
Дива часто трапляються у кінофільмах і художніх книжках. Однак у реальному житті в неймовірне вірять хіба що дітлахи. Та
– безнадійно хворі люди, яким не хочеться втрачати останню
надію. Втім, цього разу диво сталося: хвора не просто одужала
– вона взагалі позбулася інвалідності, тепер навіть третя група
їй не потрібна!
Не поспішайте звинувачувати автора у фантазіях – жорстоких для багатьох стражденних, що вже втратили будь-яку
надію на одужання. Жінка й зараз благополучно мешкає в Чернігові – поблизу ринку „Нива” (прізвище її із зрозумілих причин не називаю). А добрим чарівником виявився лікар Анатолій Біньковський. За мануальну терапію (тоді, правда, й назви
такої не існувало) Анатолія Григоровича переслідували свого
часу не менше, ніж відомого Касьяна. Бувало, просто серед
вулиці обшукували, сподіваючись на компромат. Разів із двадцять викликали на бесіди до КДБ. Та цей добродій виявився
напрочуд впертим – ніяк не бажав відмовитися від свого покликання, адже його чутливі руки творили справжні дива, повертаючи немічних людей до повноцінного життя.
Дещо знав його дід. „Толю, пам’ятай три правила, – говорив
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він. – Ніколи нікому не бреши (неправду приховати неможливо, все одно люди дізнаються!). А ще, не дай, Боже, щоб до
твоєї долоні нечесно зароблені гроші – хабарі прилипали. І дивись – вмій керувати „горлом” пляшки з оковитою...
– І Ви, Анатолію Григоровичу, в наш лицемірний час завжди говорите правду?
– Завжди. Я дійсно так і не навчився брехати (спасибі діду!).
І хабарів зроду не брав. Хоч міг би мати зі свого лікування величезні гроші. Щодня –10-15, а то й 20 хворих приймаю. Підрахував, що за два останні місяці 900 людей у мене побувало...
– … З усієї Чернігівщини, Києва, Львова, Івано-Франківська,
Тернополя, Закарпаття, Житомира, Рівного, Луцька, Донецька, Запоріжжя, Криму, Москви, Санкт-Петербурга, Брянська, Мінська, Гомеля…
– Так. А я не те, що автомобіля купити не можу, – мешкаю
в жахливому приміщенні, яке тільки найбільший фантазер назве квартирою. Адже там – усе дуже старе і все тріщить! За
душею, по суті, нічого не маю. Хіба трохи дітям допомогти...
Мануальній терапії малий Анатолій вчився, лікуючи... кролів. Згодом став односельцям допомагати. Немало довелося „попрактикувати” під час служби в армії. Потім закінчив
Кам’янець-Подільське медучилище, Київський медичний інститут. Працював невропатологом у Носівській центральній
районній та Чернігівській обласній лікарнях. Нині очолює неврологічне відділення Чернігівської міської лікарні № 4. Лікар
вищої категорії з 30-річним медичним стажем Анатолій Біньковський одержав медаль „Ветеран праці”. Указом Президента Леоніда Кравчука йому присвоєно звання заслужений лікар
України.
– Анатолію Григоровичу, Вам можуть дорікнути: мовляв,
у завідувача відділенням вистачає іншої роботи. До того ж,
Ви – невропатолог, тобто не своєю справою займаєтеся…
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– А своєю справою займаються усілякі пройдисвіти, що,
одержавши після двотижневих курсів з мануальної терапії
диплом „спеціаліста міжнародної категорії”, за шалені гроші
нівечать людей, яких мені потім доводиться рятувати тут?!
На жаль, подібні випадки відбуваються мало не щодня… То
я десятки років практикую, маю вищу медичну освіту і ще не
все знаю. А як можна опанувати таку складну професію за два
тижні?! І ніхто не покарає цих шахраїв, які цинічно видурюють
гроші у хворих людей та ще й калічать їх. Це ж – кримінал!
Проте я не чув, щоб бодай хтось зі злочинців відповів за скоєне – потрапив до в’язниці. Хоч рекламні оголошення псевдоцілителів – буквально на кожному кроці! Ось така у нас „справедлива” держава…
Власне, тут є ще одна проблема. В Україні вистачає фахівців, здатних робити мануальні операції. Але після найкращого
хірургічного втручання людина одержує другу групу інвалідності (я веду мову лише про недуги, які стосуються мануальної
терапії). Отож спочатку необхідно зробити все можливе, щоб
обійтися без операції.
– Таких випадків немало у Вашій практиці, коли Ви рятували хворих, здавалося б, приречених на операцію. Проте лікар
Біньковський, попри все своє вміння, – не всесильний...
– Авжеж, бувають випадки, коли нічим не можу зарадити.
Тоді хірургічне втручання – єдиний вихід. Втім, таких відвідувачів, коли я змушений був лише розвести руками, траплялося
небагато – буквально 20 осіб за всю мою практику… Зазвичай,
якщо людина вчасно звертається за кваліфікованою допомогою, вона її одержить.
– Як витримуєте такі навантаження?
– Отак і витримую… А коли день-два не маю практики – відчуваю себе хворим. Буває, вирушаю кудись і лікую людей у
поїзді, ресторані, на вокзалі...
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Син Анатолія Григоровича – Сашко був курсантом військового училища в Алма-Аті. Одного разу тяжко захворів тамтешній начальник – генерал-майор. Місцеві медики нічого не
могли вдіяти. От і розповів Сашко про свого батька… Лікаря
Біньковського викликали вночі, навіть не пояснивши, що й до
чого. Захвилювався Анатолій Григорович – думав, не приведи,
Господи, з сином щось трапилось! Поїхав до Бориспільського
аеропорту... В Алма-Аті його зустрічала „Волга”. Гостя заспокоїли й повезли до пацієнта. Процедура була недовгою – генерал швидко звівся на ноги! А років через п’ять, коли з ним
знову трапилася халепа (отримав важку травму), начальник
військового училища згадав про свого чернігівського рятівника
й наказав на ношах транспортувати себе до Чернігова. Генерал знову одужав!
Анатолій Григорович перераховує прізвища багатьох, кого
лікував методом мануальної терапії. Згадав і про мого колегу
– власкора всеукраїнської газети. Деякі хворі після лікування
у Біньковського стають його добрими приятелями. Як от керівник сільгосппідприємства з с. Халявин – Микола Марченко
(до речі, Миколу Трохимовича теж спочатку готували до операції…). І нашу розмову кілька разів переривали телефонні
дзвінки з проханням про допомогу. Прийшла жінка з хворим
сином, кілька чоловіків. „Оце так – увесь час”, – коментує мій
співбесідник.
Багатьох сюди просто приносять. Головний лікар четвертої
міської лікарні Микола Петрович Дейкун розповів про чоловіка
з Коропського району, якому ніякі курорти й цілителі не допомагали. Вішатися хотів! Привезли до Біньковського. Анатолій
Григорович зробив кілька вправних рухів. „Все, – каже, – підводься. Ти – здоровий”. – „Та я вже вік не ходив…”, – плаче
сільський дядько. „Негайно підводься!” – нагримав на нього
Анатолій Григорович. Пацієнт встав і... пішов.
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Нас знову турбують – цього разу до кабінету завітав цілий
гурт. „О, я їм вправив диски, – жвавішає завідувач неврологічним відділенням. – Як, хлопці, нормально?”. Пацієнти Біньковського задоволені: почули про диво-лікаря від знайомих і не
розчарувались. Одного під руки приводили – сам кроку ступити не міг…
– Як же допоміг Анатолій Григорович? – питаю.
– Поклав мені на спину рушник, пальцем натиснув – і все.
Буквально за дві хвилини скінчилися мої муки!
– Ну, не завжди все так просто… Є різні методики, залежно від недуги, – пояснює лікар.
Справді, „не все так просто”. Чотирнадцятирічна дівчинка
впала і, як то кажуть, „скривила шию” (підвивих шийного відділу хребта). Руки, ноги відібрало. На шиї – величезна гуля...
Анатолій Григорович її теж порятував. Гіпсу не знадобилося.
– Ваш старший син обрав військову кар’єру...
– Зате молодший, Сергій, навчається в медичному інституті. А дружина моя, Валентина Миколаївна, завідує другим
грудним відділенням у дитячій обласній лікарні. 60 дітей і 60
матусь – це, я Вам скажу, робота!
– Анатолію Григоровичу, невже не було у Вас спокусливих
пропозицій від підприємців? Адже є у нас приватні медичні заклади, де лікують виключно за гроші. Рік-два – й квартиру б
собі нормальну придбали…
– Були пропозиції. Я навіть пробував працювати в одному
такому закладі… З цього приводу багато говорити не буду, скажу лише, що це – не моє. Хочу спати спокійно.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1993 р.
Дзюба Сергій. Генерала з Алма-Ати доставляли ношами
в Чернігів – до Біньковського // Молодь України. – 1993. – 7 вересня. – С. 4; Чернігівські відомості. – 1993. – 2 липня. – С. 4.
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СТАНІСЛАВ РЕП’ЯХ: „ЧЕРНІГІВ – ЦЕ
ТАКА ПЛАНЕТА, НА ЯКІЙ
ТІЛЬКИ Й ЖИТИ!”

Мабуть, немає на Придесенні людини, яка б не знала
Станіслава Реп’яха – голови Чернігівської обласної організації Спілки письменників України. Станіслав Панасович видрукував десятки книжок поезії, публіцистики та
перекладів. Він – заслужений працівник культури України та Чувашії, лауреат премій імені Михайла Коцюбинського, Григорія Сковороди, Володимира Сосюри, Олекси Десняка, Василя Еллана-Блакитного... Нагороджений
орденом „Знак Пошани”. Наша розмова з С. П. Реп’яхом
– про його нелегке, але таке цікаве життя.
– Станіславе Панасовичу, Ви – родом зі знаменитого поліського села…
– Справді, коріння нашого роду (з діда-прадіда) – з села
Макіївка Носівського району. Там народились і жили люди, що
стали згодом відомими на всю Україну – скажімо, академік, лікар Євген Товстуха, який допоміг тисячам недужих. Правда, у
метриках моїх написано, що я народився у Глухові, на Сумщині. Як вийшло: мій батько навчався у Ніжинському педінституті, а мама – в Глухівському сільськогосподарському вузі. Вони
обоє – родом з Макіївки, сусіди, мешкали там на одній вулиці.
Я народився 14 травня 1938 року. Місяць перебував із матір’ю
у Глухові, там і виписали документ. До речі, батько все життя
прожив з мамою і вони не були розписані офіційно. Мама пішла з життя у 80-літньому віці, то лише за 20 років до її смерті
батьки вирішили зафіксувати шлюб документально. Я це до
чого розповідаю – зараз, попри таку скруту, люди гуляють гучні весілля, витрачаючи часом останні гроші. А молодята поживуть разом рік-два та й розходяться. А мої батьки, хоч і не
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мали майже все своє життя формального папірця про шлюб,
виховали трьох дітей і ставились один до одного з великою
повагою.
– Ви хто за гороскопом?
– Тілець. Знаєте, багато в чому я своєму знаку відповідаю.
Ось деякі газети, та ж „Деснянська правда”, друкують прогнози
на тиждень для тих чи інших знаків. То майже все, що пишуть
про Тільця, зі мною трапляється. Буває, звичайно, що щось не
співпадає, але дуже рідко. Тобто я, очевидно, таки справжній
Тілець.
– Де Ви мешкали в Глухові?
– Там є такий мікрорайон – „Червона гірка”. Глухів – взагалі
прекрасне місто. Я недавно спеціально їздив, щоб подивитися на нього (був там із письменниками Володимиром Дроздом
і Віктором Кордуном). Знаю, що батьки мали зі мною певний
клопіт. Я був крикливою дитиною. А потім ми повернулися в
моє рідне село, де пройшли і дитинство, і юність. Там є така
річка Перевід, що впадає в Удай. Так от, вона протікала зовсім
поруч з нашою оселею. І коли навесні розливалася повінь,
вода була, можна сказати, просто у нас на городі. А коли вода
сходила – залишалося повно щук. Ходиш і руками збираєш
щуки та карасі! Місця дивовижні!!!
– Знаю, що Ваша родина певний час мешкала і на Полтавщині…
– Так, Міністерство освіти направило батька туди на роботу.
Ми переїхали до села Березівка Гребінківського району, мешкали у гуртожитку для вчителів. Поряд теж була річка Оржиця.
Я цей край теж дуже полюбив. Пам’ятаю, як ловили червоні
раки у прозорій воді. А моє приятелювання з місцевими хлопцями почалося з того, що вони вдвох, а потім втрьох накинулись лупцювати новачка – за те, що той, так би мовити, не пополтавському вимовляє деякі слова. Я тримався гідно, а коли
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бійка закінчилась – ми порозумілися. Це був 1946 рік, повоєнна пора. Голод. Страшні часи. Село повністю вигоріло. Люди
жили в землянках. Ми, дарма, що батько у школі працював, ходили вночі трусити полову, пекли глевтяки, ледве вижили. Вирушали по картоплю на Чернігівщину, до бабусі. Батько й мама
брали по мішку і несли на спинах до станції Яхнівка. Якось
провалилися по пояс у воду. Що робити? Адже березень, ще
холодно, сніг. Роздяглися, поскидали одяг на мішки. Доки до
станції дійшли – все висохло...
І в Гребінці, і в Яготині (поряд, на Київщині) бандити грабували цілі поїзди, вбивали людей. Ото їде кудись тато, а ми
переживаємо, чи повернеться. Втім, люди не падали духом,
Пухли з голоду, мерзли, але співали, навіть вистави готували
– моя мама, наприклад, грала роль Ліди у „Платоні Кречеті”
Корнійчука. Пам’ятаю, не змовкали трофейні акордеони. То
було якесь неймовірне піднесення, що допомагало вижити.
А це одного разу поверталися ми вже тепер з Олександром
Олійником на його машині з Сорочинського ярмарку. Я побачив вказівник – село Березівка. Попросив заїхати. Сутеніло,
але я все там обійшов...
– Полтавщина, як і Чернігівщина, – дуже поетичний край!
– Звичайно. От Євген Гребінка – великий письменник. Байки у нього – прекрасні, а проза – видатна. Недаремно Максим
Горький радив своєму сину читати роман Гребінки „Чайковський”! Між Чернігівщиною і Полтавщиною – багато спільного...
Через два роки ми повернулися додому, у Макіївку. Сусід у
мене був – Степан Михайлович Музиченко. Це – прекрасний
чоловік, людина із задатками Леонардо да Вінчі: поет, прозаїк, музикант, композитор, співак, хоровий диригент, художник.
Всього на три роки старший за мене! Він вступив до Київського держуніверситету, ввів мене у світ української літератури,
культури. А ще Степан Михайлович заснував школу обра-
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зотворчого мистецтва. Відомий художник Микола Стратилат
– його учень. Ми дружили втрьох: я, наймолодший, Степан
Музиченко і Євген Товстуха, якого вчила моя мама. Взагалі,
вчительська сім’я – вона така трохи циганська: багато доводиться переїжджати. Тому ми жили і в селі Даніно (його ще
називали Данина) Ніжинського (раніше Лосинівського) району
протягом двох років. Що мені запам’яталось? У цьому селі –
дуже віруючі люди. І в ті часи відмічали всі релігійні свята...
Коли я навчався у 7 класі – захворів, почала дуже боліти
нога. Раніше я займався боротьбою, боксом. Ноги у мене були
міцні. Мріяв стати льотчиком. Ще в Березівці потай погони носив. Два мої дядьки – військові. Але у Києві сказали, що покладуть мене в гіпс. Я побачив у лікарні багатьох хлопчиків
і дівчаток у корсетах і зрозумів, що там доведеться пробути
довго. Потім почув, що не зможу стати пілотом... Плакав, мої
листи батькам були буквально омиті слізьми. Замурували
мене у гіпс. В лікарні лежали і по 10-12 років. Я – два з половиною. Добре, що до нас часто приходили відомі люди: Дмитро
Гнатюк, Юрій Збанацький, вся команда київського „Динамо”...
Тітка прописала мене в Києві за півгодини, бо мені треба було
мати столичну прописку, щоб лягти до лікарні. Вона взяла торбу і пішла в ЖЕК. Там усе швиденько владнали. У лікарні я
мовчав, що з села. Мої батьки стали мені нібито дядьком і тіткою, а дядько й тітка – батьками. Потім я дізнався, що подібну
кмітливість проявило багато пацієнтів – половина лікарні…
У мене з’явився друг – Толя Дергунов. Він показав мені
книжку про автомобілі. Там були німецькі, американські авто.
Ми говорили з Толею, я зауважив, що ці машини – кращі за
наші. Я ж тоді й гадки не мав про КДБ та інші страшні речі. І от
виповнилося мені 14 років, треба було вступати до комсомолу.
Я відповідав на всі питання, прекрасно знав статут. Вчився теж
добре. Грав у струнному гуртку на мандоліні. До речі, керу-
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вав гуртком Олександр Семенович Разін, колишній диригент
Ленінградської філармонії. Це вже потім я дізнався, що його
запроторили з Ленінграда за „крамолу” і він змушений був підробляти, де міг. Він мене чомусь полюбив. Ми стали друзями.
Так ось, приймають мене до комсомолу, все ніби нормально. А
тут один хлопець візьми та й скажи: „Репьях – он неплохой парень, но у него большая беда – антисоветские взгляды. Он говорит, что в селе ещё плохо живут, что американские и немецкие автомобили – лучше наших”. Вихователька, як почула такі
слова, вжахнулася. Секретар парторганізації теж: „Если такая
ситуация – принимать не будем. Пусть читает брошюры...”.
Дали мені 30-40 брошур про те, як гарно живеться нам у СРСР.
Толя Дергунов, він був членом комітету комсомолу, намагався
заступитися, але його не послухали...
Потрапив працювати у нашу лікарню і всесвітньо відомий
професор Борис Карлович Бабич (тоді саме взялися розганяти і лікарів-євреїв). За рік він поставив мене на ноги. Вдячний
цій людині по сьогоднішній день. Приходжу на Байкове кладовище у Києві і кладу квіти на могилу Борису Карловичу.
Якось вранці нам дали неякісне молоко. На всіх напала „прохватуха” (або, як ще кажуть, „швидка Настя”). А тут по радіо
оголошують, що Сталін помер. Наш головний лікар Варвара
Василівна виголосила промову. Радіо устами Берії промовляє:
„Кто не слеп, тот видит, какую огромную потерю понесло человечество”. А потім на 5 хвилин все мало завмерти після гудка. І
раптом у цій страшній тиші – звук автомобіля. Це авто, „ЗІС-5”,
їхало повз нашу лікарню. Я чомусь завжди добре запам’ятовую
такі контрасти. І ще: тут Сталін помер, а у нас – регіт через
„швидку Настю”: того більше допекло, того – менше. Кепкували
один з одного. Що ж, діти є діти. Зайшов Разін: „Слава, меня
вызывают в Москву”. На дворі текли струмки. Природа оживала.
І Разін – усміхнений, з великим портфелем. Ніби відчувалось
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якесь пробудження. Все це міцно вкарбувалося в мою свідомість, хоч тоді я не звертав увагу на такі деталі...
А українську літературу у нас викладав Іван Бенедиктович
Бровко (адже ми не полишали навчання). Писали твір про „Наталку Полтавку”. Вчитель прочитав мою роботу і сказав, як
гарно, що я не забув рідну мову, не цураюсь українського. Це
мені назавжди запам’яталося. Я ж російською говорив з акцентом. Там, у лікарні, однолітки з мене підсміювались за оту
„російську”. І тут – такі теплі слова викладача!
– Отже, Вас виписали з лікарні...
– Повернувся додому. Школа була за два кілометри від моєї
оселі. Ходив на милицях. Степан Михайлович Музиченко заохотив мене до літературної творчості. Я ж у лікарні став складати пісні на вірші Гейне, Лесі Українки. Я знав ноти, мріяв,
що буду музикантом. Мене навіть хлопці жартома називали
„композитором”. А коли повернувся в село, почав тихцем писати прозу. Ми сиділи на одній парті втрьох – я, Микола Перепелиця і Валентин Братиця. Вони пробували себе в поезії. Я ж
записав у зошит 5-6 оповідань. Шкода, зошит цей не зберігся...
Потім написав статтю до Лосинівськоі райгазети „Ударний
труд”. Тоді там був відповідальним секретарем Юрій Аронович
Каганов. Він повернув мою статтю про Моцарта і порадив написати про життя села. Я ж думав тоді: як це можна писати про
сільських бабів і дідів? Ніби буденно якось. Звичайно, треба
про Моцарта...
Але пройшов час – написав нариси про садівника і свого
друга з Донбасу, надіслав до „районки” на конкурс і одержав
першу премію. Разом зі мною переміг і Степан Музиченко. Коротше, хлопці з Макіївки забрали всі нагороди, тільки одна дісталась Леоніду Коваленку (теж із нашого району, але з іншого
села), якого всі тепер знають як відомого українського поета
Леоніда Горлача.
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– Ви мали неабиякий журналістський хист. Вирішили не
здобувати журналістську освіту?
– Навпаки. Я вступав на факультет журналістики Київського
держуніверситету. Конкурс тоді був – 15 осіб на місце. Я складав іспити на „п’ять”. Залишався останній – історія. Зустрів у
коридорі перед екзаменом Івана Бенедиктовича Бровка, який
уже був доцентом. Він запропонував допомогу. Я відповів, що
почуваю себе впевнено – добре підготувався. Відверто кажучи, мій інтерес до історії дещо впав після XX з’їзду партії –
я навчався тоді в 10 класі. Прочитав матеріали з’їзду про ту
брехню, кривду, що творилася навколо, і два тижні ходив приголомшений. Так ось, заходжу на екзамен. Готуюсь. Раптом
з’являється якийсь молодий чоловік, сідає біля екзаменатора.
Я почав відповідати – ніби все нормально. А цей товариш і
каже: „Що ж, відповідаєте ви прекрасно, але я вам доведу, що
історії ви не знаєте”. Я йому: „Люблю і знаю”. Тоді він ставить
запитання: „О котрій годині почав роботу другий з’їзд Рад?”.
Коротше, одержав я „трійку”, вийшов, мов зачумлений, а тут
Іван Бенедиктович: „Як справи?”. Я розповів. Повів він мене до
декана, а той: „Пізно, нічого вже вдіяти не можу…”.
– І Ви знову повернулись у рідне село?
– Так. Хотів влаштуватися на роботу до колгоспу, але ж
нога… Я нормально грав на баяні. Коли у школі навчався, вів
шаховий гурток (там були хлопці з другим – третім розрядом).
Думав, може, влаштуюсь десь у сільський клуб. Не вийшло.
Всі пошуки роботи виявилися марними. Тоді я попросив, аби
мені дали можливість безкоштовно грати у клубі Макіївки, тільки б довідку оформили – про стаж. Завклубом погодилася. Я
на громадських засадах працював із хором. Ми ще виступали зі Степаном Музиченком – він грав на балалайці, а я – на
мандоліні. Співали „Суліко”, „Місячну серенаду”, частівки. Виїжджали виступати у сусідні села.
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Треба сказати, що в 9 класі мене таки прийняли до комсомолу. Хоч і зі скрипом, мовляв, пізно вступаю. І ось обрали
якось мене делегатом на районну комсомольську конференцію. Я там попросив слова. Третє питання мого виступу було
про мову. Ще б пак! Доповідь першого секретаря райкому звучала російською. Тракторист теж, щоб похизуватись, заходився російською говорити... Я й запитав: „Чому ми зневажаємо
свою українську мову?”.
Що в залі зчинилося! Секретар райкому почав вигукувати:
„Мы не позволим, чтобы этот махровый националист находился больше на трибуне!”. Уявіть собі, коли я йшов і сідав на
місце, мене за поли смикали, готові були з перекошеними від
люті обличчями роздерти на шматки. А коли я потім зайшов до
райцентрівської їдальні, мене звідти виштовхали, у машині –
місця не дали, довелося шукати попутку, бо до села було 25
кілометрів...
– А що то за історія з „Майн камф”?
– Я доволі добре знав німецьку мову. Мій приятель Валентин Братиця – теж. У його оселі у війну німці жили. І на горищі
залишилося багато гарно виданих німецьких книжок. Там я й
знайшов „Майн камф”. Дуже розкішно ця книга була видрукувана! Я прочитав її просто задля цікавості, щоб мати якесь
уявлення. Звичайно, все, що там понаписувано, – дурниця.
Але ця книжка зберігалась у мене, як певний експонат. Коли
їхав на районну комсомольську конференцію, я її переховав
у надійне місце, бо відчував, що можуть бути якість неприємності. І ось виступив, приїжджаю в село, заглядаю на старе
місце (забув, що вже забрав книжку звідти), а там – пусто. Я
похолов. Ну, думаю, все... Запитую у мами: „У нас хтось був?
Приходили до мене?”. Вона каже: „Ні, нікого не було”. Тільки
тоді я отямився і знайшов книжку. Одразу приніс її мамі: „На,
спали”. Вона поклала „Майн камф” на рогач і – в піч. Я сидів
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і дивився, доки вона перетворювалась на попіл. Важко навіть
уявити, якби тоді, після мого виступу на конференції, хтось відніс цю німецьку „штуку” у відповіді органи...
– Потім Ви вступили до педінституту…
– Не одразу. Знову не обійшлося без неприємностей. Я
вступав спочатку до Ніжинського педінституту (подумав, чого
його їхати до Києва, коли можна й у Ніжині прекрасна вчитись).
Склав усі екзамени на „відмінно”. Отримав виклик. Приїжджаю
– зачитують списки. Мене немає. Ну, думаю, зараз відзначать,
як єдиного, що набрав 30 балів із 30. А ректор і повідомляє:
„Реп’яха за станом здоров’я не зараховано”. Я йому: „Як же
так? Я ж комісію проходив до екзаменів. Мені дозволили складати іспити!”. Тільки пізніше дізнався, що втрутилося КДБ.
Справа в тому, що в 1957 році у Москві проходив фестиваль
молоді. Туди їхали на потягах люди з інших країн. Поїзди ці
проїжджали через Чернігівщину. Я познайомився з цікавим поляком, співав „Реве та стогне Дніпр широкий” разом із канадськими українцями. Я не знав, що це – „політика”. Навіть про ці
зустрічі вірші писав! Але КДБ взяло мене на замітку...
Два місяці я добивався справедливості. Про цю епопею
можна написати роман. Мене у Міністерстві освіти вже всі знали в обличчя. Я бував там практично щодня – як їхній працівник. Просто з 8.00 з’являвся у їхніх кабінетах! Часом відсипався на лавочці навпроти Міністерства. У ЦК теж ходив,
наполягав, що законно вступив до інституту. Зрештою, мені
назвали шість вузів (крім ніжинського): „Вибирай, вчись, де хочеш”. Я подумав, що ще не був на Поділлі і вибрав Вінницю.
Приїхав – ні гуртожитку, ні стипендії. Поселився на квартирі. Аж
одного дня мало бути обговорення роману Михайла Панасовича Стельмаха (випускника Вінницького педінституту) „Кров
людська – не водиця”. Його навіть ще не було окремою книгою
видрукувано – тільки опубліковано в журналі „Жовтень”. Декан
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М. Ф. Присяжнюк звернувся до мене: „Ти зміг би підготувати
виступ про художні особливості роману?”. А обговорення – наступного дня! Я кажу: „Тема – складна, але спробую”. Виступив
я успішно. Особливо був задоволений професор В. М. Борщевський. Потім мене викликали до деканату і нарахували стипендію за всі попередні місяці, що я провчився в інституті. Правда,
в гуртожиток не поселили. Але радість моя була безмежною. Я
потрапив до вузівської літстудії і всіх своїх нових приятелів водив до їдальні – так ми проїдали мою „винагороду”...
– Кожна людина має друзів. Ви, мабуть, не виключення...
– Є у мене приятелі: в Росії – Олександр Руденко-Десняк
(син Олекси Десняка, перекладач), Іван Євсєєнко (прозаїк, лауреат премії імені Івана Буніна), в Білорусі – Віктор Ярець та
Василь Ткачов, у Чувашії – Юрій Семендер та Василь Давидов-Анатрі. Є друзі в Болгарії, Югославії, Польщі, Угорщині...
Багато приятелів і на Україні. У мене – товариські стосунки з
Юрієм Михайловичем Мушкетиком. А найбільшим моїм другом був Євген Гуцало.
– Як Ви з ним познайомилися?
– Я тоді навчався у Вінницькому педінституті. Це були прекрасні роки! На Вінниччині жили і працювали М. Білкун, Б. Буяльський (учень Г. Кочура), В. Поповський (викладач інституту,
великий інтелектуал), драматург Микола Зарудний (тоді саме
ставили по всьому Союзу його п’єсу „Веселка”). Літстудійцями
були Леонід Пастушенко та Григорій Усач – чудові письменники. А в редакції газети працював Василь Юхимович.
От я завітав якось до редакції, а там сидить хлопець у зелених штанях і сорочці в клітинку. Познайомились – Євген Гуцало. Він закінчив Ніжинський педінститут. І коли дізнався, що я
родом із Чернігівщини, – ми стали, як рідні. Він був моїм найкращим, найвірнішим другом до самої своєї смерті. Євген не
мав де ночувати у Вінниці, і я запросив його до себе на квар-
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тиру. У мене було велике двоспальне ліжко, де ми з Женею й
ночували удвох півроку.
Цікаво, що Гуцало часто писав свої вірші, лежачи животом
на подушці. Я ж сідав за стіл. Доки створював один вірш, Гуцало – 6-7. На той час у нього вже було близько тисячі поезій.
Почали з’являтися перші друковані добірки. Євген уже пробував себе в прозі і все написане, звичайно ж, показував мені.
Згодом Гуцало виїхав на Донбас – йому не давали можливості
нормально працювати у Вінниці. Він мені писав теплі листи з
шахтарського краю.
Я теж потроху почав друкуватися. Євген мене дуже спонукав до творчості – наполягав: „Посилай вірші відомим письменникам”. Я наважився надіслати поезії Миколі Руденку. І зараз зберігаю його відповідь. Він запросив до себе. Я поїхав.
Прийняв мене тепло, сказав, щоб я готував збірочку. Пішов я
до видавництва „Молодь”. Там саме вів літстудію Дмитро Білоус. Було багато людей, зокрема, студент Київського держуніверситету Іван Драч. Виступав Павло Мовчан – він приїхав звітувати зі своїм поетичним доробком із Васильківського району
Київщини. Я прочитав вірш „Художник”. Драчу сподобалось.
Каже: „За такий вірш – сідай біля мене!”. Я йому у відповідь:
„Може, це ти біля мене сядеш!”. Не знав ще тоді, хто такий
Драч, не читав його поезій.
На жаль, трапилося так, що, залишаючи Вінницю, я на деякий час поклав свій архів (цінні книжки, листи) у редакційну
шафу, а коли повернувся – все кудись зникло...
Потім Гуцало переїхав до Чернігова, працював у обласній
„молодіжці”, дзвонив, кликав до себе. Я ж, хоч родом із Придесення, в обласному центрі до 1961 року жодного разу не побував. Але згодом Євген змушений був залишити Чернігів, він
перебрався до Києва. Приятелі допомогли йому поселитись у
гуртожиток. Тоді саме Гуцало отримав аванс за свою книжку
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„Люди серед людей”. Він поклав гроші на стіл і сказав: „Хлопці,
беріть, скільки кому треба”. І уявіть собі, ніхто не накинувся на
гроші: брали потроху в разі нагальної потреби. Дуже порядні
виявилися люди. А для Жені – це типовий випадок. Він завжди
був таким – щедрим і добрим. Коли мав змогу комусь допомогти – обов’язково допомагав.
– Після закінчення вузу Ви одразу потрапили на Чернігівщину?
– Я три роки вчився на стаціонарі. А тоді перевівся заочно,
щоб працювати на Вінницькому обласному радіо. Доки переводився – вакансію зайняла інша людина. То я місяць потрудився коректором у „молодіжці”, а потім влаштувався методистом
із клубної роботи до Вінницького обласного Будинку народної
творчості. Проте не полишав журналістику – підробляв на радіо, в газетах.
Поет Микола Сом знайшов мені роботу у столичному видавництві „Мистецтво”. Мені сказали: „Тільки пропишись, бо
інакше – не можна”. Місяць їздив, ніде не міг прописатись. Нарешті один чоловік пообіцяв посприяти. Це була прописка не
столична – аж за Фастовом, але „Мистецтво” такий варіант
влаштовував. Я вже заплатив за рік наперед господареві оселі, де мав прописуватись, а тут мені й кажуть: „Дай ще хабара
– 80 крб.”. Я тоді розсердився: „Пішли ви до біса!”.
А коли вже не вийшло з пропискою – треба було шукати роботу в рідній області. Микола Сом повів мене в ЦК ЛКСМУ. Там
зі скрипом, але направили мене до Чернігова – у „молодіжку”.
На той час „Комсомолець Чернігівщини” редагував Борис Васильович Іваненко. Борис Наріжний був відповідальним секретарем. У газеті працювали Володимир Дрозд, Валя Хоменко
(Будко). Але з постійним місцем у „молодіжці” було сутужно.
Спочатку я був, по суті, на „пташиних правах”, дуже невелику
платню одержував, а саме хотів одружуватись. Подзвонив у
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Виноградів на Закарпаття. Там мені пообіцяли однокімнатну
квартиру і місце відповідального секретаря у райгазеті. Склав
речі. Випили з приятелем чарку-другу – у мене в шафі стояла сулія з самогоном. Аж раптом викликають до редактора.
Борис Васильович мовив: „Шкода нам із тобою розлучатися.
Потерпи з місяць. Передбачається одна вакансія...”. І я з радістю залишився. Прекрасний був колектив у нас! Крім названих гарних людей, у „Комсомольці Чернігівщини” працювали:
Володимир Ємець (тепер – заслужений художник України),
Олександр Скорина (став відомим публіцистом), Григорій Бібік
(зараз він у Москві мешкає, надзвичайно талановитий фотокореспондент), Ілля Бердник (поет-пісняр), Анатолій Романенко
(блискучий журналіст)... Атмосфера була дружня, невимушена. Наприклад, захотіли пограти у волейбол – вийшли й граємо. Приходить редактор – теж із нами грає. А потім – всі до
роботи. І – гора матеріалів... А які позаштатники у нас були!
Один Леонід Коваленко (Горлач) чого вартий!
А Гуцало тим часом дзвонить і пише: „Приїжджай до Києва!”. Я й з’явився у столиці. Пішли ми в „Літературну Україну”.
Там мене взяли на роботу – редактор при всіх оголосив. Але
молодість є молодість – подалися ми святкувати цю подію до
„Енею”. Тут мене обліпили ті люди, які раніше, перед призначенням до „Літературної України”, навіть не віталися.
Почали дивитись улесливо... І так це мене обурило! Кажу
Жені: „Передай редактору – я повертаюся в область”. Гуцало одразу: „Та ти що, здурів?!”. Проте я справді розсердився:
„Досить з мене цього лицемірства...”. Потім ще в „Радянську
освіту” (тепер це – „Освіта”) мене в штат зарахували. Раніше
я багато писав туди матеріалів. Пообіцяли квартиру через два
роки у Києві. Але я побув там півдня та й втік до Чернігова. І не
шкодую! Чернігів – це така планета, на якій тільки й жити.
Якось приїжджав до нас з Америки Тарас Гунчак, редак-
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тор журналу „Сучасність”. Поводив його по нашому місту – до
Валу, Болдиної гори. Він у захопленні сказав: „Чернігів – це
місто, в якому б я жив!”.
– Ви трудились у „молодіжці”, а потім її розформували...
– Так, опісля я працював у „Деснянській правді”. Разом з Володимиром Савченком видрукував збірку нарисів „Незвичайне відрядження”. А в 1965 році з’явилася на світ моя перша
збірка віршів – „Твоїм іменем”. Вирішив вступити до аспірантури – у відділ фольклористики. Тоді у Києві до аспірантури
саме вступали Микола Жулинський (в Інститут літератури)
та Олександр Федорук (у відділ образотворчого мистецтва).
Ми, коли готувались до вступу, мешкали разом у столиці на
Русанівських дачах. Я склав реферат на „відмінно”, все було
ніби нормально. Залишався іспит з німецької мови, яку я тоді
знав більш-менш непогано. Ми з Миколою домовилися, що він
перекладе одну частину тексту, а я – іншу, щоб скоріше було
(нам обом однаковий текст дали). Я своє переклав, Микола
не встиг. Я пішов відповідати першим. Відповів на всі питання.
Викладач, уже бачу, ставить оцінку. Між іншим питає: „Ви ж
текст переклали?”. Я кажу: „На 70 відсотків”. Ну, хто мене за
язик тягнув! Одержав „4”. Це теж влаштовувало, я мав бути
зарахованим. І раптом дізнаюсь, що взяли іншу людину, якій
ледве натягнули „3”. Пізніше мені сказали: „Вас не пропустив
КДБ”. Походив два тижні по інстанціях – марно. Поїхав додому.
Добре, що хоч не розрахувався з роботи в Чернігові. До речі,
з Миколою Жулинським ми залишилися гарними приятелями.
Якось, коли Микола Григорович був віце-прем’єр-міністром,
чимчикував зі „свитою” і побачив мене, то підійшов, обійняв і
поцілував…
– В „Деснянській правді” Ви працювали у відділі партійного
життя.
– Хоч був безпартійним! Це взагалі для тих часів – унікаль-

349

Сергій Дзюба
ний випадок: людина п’ять років ходить висвітлювати різноманітні партійні заходи, а сама – навіть не член КПРС. Проте
тоді заввідділом у мене була прекрасна людина – Михайло
Дмитрович Брезкун. Він казав: „Мені потрібен не член партії, а
здібний журналіст”.
Пізніше довелося потрудитись на посаді інженера глибокого буріння у нормативно-дослідній партії Міністерства геології
України. Чого тільки не буває у житті!
Дуже вагомим для мене, до речі, був 1963 рік. Я, як поет,
їздив на звіт до Києва. Мене слухали Олесь Гончар, Платон
Воронько. Був там і Павло Григорович Тичина. Він потім давав
мені велику суму грошей. Я не взяв. Хлопці, мої приятелі, сказали: „Ідіот. Як ти міг відмовитися?!”.
Цього ж року в Одесі протягом місяця тривав молодіжний
літературний семінар. Там я познайомився зі Стусом…
– Думаю, про Ваші зустрічі з Василем Стусом варто розповісти детальніше. Це, безперечно, цікаво читачам.
– Нас після семінару тягали в КДБ: „Чи говорив Стус на заключному бенкеті щось про самостійну Україну?”. Я сказав, що
сидів далеко і не чув. Хоч, звичайно, Василь проголосив тост
за незалежну Україну. Згодом Стус жив на Донбасі, ми трохи
листувалися. Якось випадково зустрілися у Києві. Я одержав
відрядження до столиці. Зайшов до гастроному (навпроти редакції газети „Вечірній Київ”). Чую – знайомий голос. Озираюсь – сутулі, гострі плечі Василя. Він був у сірому пальті. Я
підійшов і поплескав його по плечу. Стус повернувся: „Це ти?”.
Потім він читав мені вірші про стражденну рідну землю, про
сталінські табори... Василь був готовий пожертвувати життям
заради України. Міг, приміром, запропонувати: „А давайте „організуємо” великий судовий процес над молодими літераторами, привернемо увагу. Щоб увесь світ заговорив!”. Але його
побратим Богдан Горинь був переконливішим: „Василю, у нас,
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у Львові, заарештували 50 осіб. Ти знаєш про це?”. Стус відповів: „Ні…” – „От і про наш арешт ніхто не почує!”.
Проте всі ми думали про майбутнє України. Тільки я теж не
був прихильником запальних, „революційних” вчинків. Василь
не образився. Він був толерантною людиною.
Через кілька років його вперше запроторили за ґрати... Про
смерть Василя я почув по радіо, ніч не спав і ще тиждень ходив, як прибитий. І зараз згадую, як ми з ним ходили на пляж
в Одесі (він любив купатися). Василь був дуже ніжним, як дитина... На семінар приїхав Володимир Яворівський. Там впевнено, вже як метр, почувався Микола Вінграновський. Це був
місяць незвичайних зустрічей, творчості, місяць надій. Зрозуміло, могли і чарку випити, і в карти до п’ятої ранку грати (особливо запеклим картярем вважався Вінграновський), але то
було так важливо для кожного молодого літератора – відчути
себе не одиноким, знайти нових друзів, однодумців.
– Ви вступили до Спілки письменників, працювали кореспондентом-організатором Бюро пропаганди СПУ по Чернігівській області…
– Я організовував платні виступи письменникам, і від кількості цих виступів одержував заробітну плату. Працювати було
дуже тяжко. Не так просто привчити людей до подібних заходів. Обком партії спочатку насторожено поставився до наших
літературних вечорів. Але з часом з’явилися нові комуністи-керівники, які нас підтримали і надалі постійно допомагали. Але
й тут не обійшлося без прикрого випадку. Я написав літературно-мистецьку карту Чернігівщини для журналу „Жовтень”.
Ці публікації мали бути в усіх 12 номерах. Це – 140 сторінок
тексту. Почали друкувати. І що? Матеріали з’явилися лише в
чотирьох номерах. Що ж трапилось? Саме тоді розпочалася
атака на історичні твори. 20 рукописів було знято у видавництві „Український письменник”. У № 3 журналу мою публікацію
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відкривав Григорій Кочур. А його звинуватила у всіх мислимих
і немислимих гріхах газета ЦК КПУ „Радянська Україна”. Уявляєте, що почалося? „Реп’ях пропагує антирадянщика у бандерівському журналі!”. Я два роки практично ніде не міг надрукуватися...
У 1972-му пішов з Бюро. Працював виключно на гонорарах
на республіканському радіо. Удень по два – три моїх матеріали виходили. Звичайно, це відбирало багато часу, але мало
певний відгук у слухачів. „Політвидав” України запропонував
мені написати брошуру про першого секретаря Менського райкому партії Павла Кириловича Сича. Звичайно, я прийняв цю
пропозицію, бо тоді мені було дуже сутужно, вірші практично
не друкувались у видавництвах. І в цей час група викладачів
Чернігівського педінституту написали на мене донос до обкому партії про мою літературно-мистецьку карту Чернігівщини у
„Жовтні”. Мовляв, це – безідейний твір.
Мене викликав секретар обкому КПУ Олександр Ілліч Дериколенко. Ми дві години розмовляли. Він шпетив за все ту
ж публікацію у „Жовтні”, я відстоював свою позицію Зрештою,
Олександр Ілліч сказав: „Так писати не можна. Я б порадив
вам вступити до лав КПРС...”. У 1974 році я став членом партії.
Вийшла книжка у „Політвидаві”. Життя моє змінилося. Ні, я не
продався. Зі мною просто почали рахуватись, як з особистістю.
– А ще ж Ви започаткували свято „Чуття єдиної родини”…
– У цьому нас підтримали і обком, і облвиконком. На ці свята приїжджало на Чернігівщину більше 400 відомих письменників. А Дні Чуваської літератури і культури! Все це – незабутні
зустрічі, враження.
– Ви маєте орден „Знак пошани”. До Вас цю нагороду з
письменників, що живуть на Чернігівщині, одержував тільки
Олекса Десняк, але було це у 1938 році…
– Я довго не знав, кому ж зобов’язаний орденом. А оце ді-
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знався. Прийшла рознарядка на Спілку письменників – Павлові Архиповичу Загребельному. Спочатку ордени „роздали” у
Києві, а потім подумали і про області...
– Ви керували літстудією при газеті „Деснянська правда”, а коли в 1976-му Спілка письменників України прийняла
рішення про те, щоб на Чернігівщині з’явилась обласна організація СПУ, Вас обрали відповідальним секретарем...
– Раніше на Придесенні обласної письменницької організації не було. Я мріяв про її створення. А коли вона з’явилася
– поринув у спілчанські справи. Спочатку нас було 9 осіб, тепер – 23. Також оформлені й подані документи ще на п’ятьох
літераторів. Робив і роблю все можливе, щоб допомогти обдарованим людям. До речі, більше половини членів СПУ живе
в районах: у Ніжині, Прилуках, Козельці, Бахмачі… Я їх усіх
поважаю і шкодую, що ми не можемо бачитися частіше.
– Ви побували у багатьох країнах...
— У 22-х. Був у Німеччині, Іспанії, Англії, Греції, Фінляндії,
Швеції, Норвегії, Данії… Свого часу мер одного міста в Німеччині, почувши мою німецьку, сказав: „Ще два місяці тут поживете і станете німцем”. Зараз, звичайно, я багато чого призабув. А ще досить серйозно вивчав болгарську...
– Знаю, що Ваша дружина, яка добре знає німецьку, допомагала Вам перекладати цілі романи на рідну мову.
– Це – правда. Моя дружина – Тамара Семенівна Майданюк
– надзвичайно мені допомагає. Вона викладає українську мову
і літературу у профтехучилищі № 13, прекрасний знавець нашої
літератури. У журналі „Всесвіт” було видрукувано наш спільний
переклад з німецької – детективний роман Петера Адамса. Дружина має унікальну пам’ять, важко перелічити книги, які вона
перечитала. Часто з нею консультуюсь. Дуже вдячний їй, що
скільки років з терпінням і розумінням ставиться до моєї літературної роботи. Вона – справжній друг і порадник!
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– Ви – автор понад 25 книг. Лауреат міжнародних та всеукраїнських літературних премій. Проте є ще у Вас якась
заповітна мрія, що не здійснилася?
– Мрія мого життя – написати велику книгу про літературну
Чернігівщину у нарисах, про тих письменників, які народились
у нашому краї або жили й працювали тут. Зараз же я готую
нову збірку віршів, працюю над есе „Хто ви, Маріє?” – про Марко Вовчок. Переклав українською книжку казок відомого грузинського письменника Гурама Петріашвілі.
– Банальне запитання, але все-таки хочу завершити ним
інтерв’ю: Ви не жалкуєте, що саме так прожили своє життя?
– Ні.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1996 р.
Дзюба Сергій. Заповітна мрія Станіслава Реп’яха // Чернігівські відомості. – 1996. – 19 січня. – С. 4;
Дзюба Сергій. Станіслав Реп’ях: „Чернігів – це така планета, на якій тільки й жити!” // Чернігівський вісник. – 1996.
– 16 лютого. – С. 3.

НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ХУДОЖНИКА
ОЛЕКСАНДРА ПАВЛЕНКА В АМЕРИЦІ

Художник Олександр Павленко – головний персонаж
резонансного матеріалу „Така цнотлива професія – натурниця...”, опублікованого в моїй першій книзі спецрепортажів із радіоверсією „Тато у декретній відпустці:
Дивовижні люди. Неймовірні історії, які відбуваються
насправді” (Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007). А тепер я вирішив оприлюднити ще одну розповідь Олександра Ва-
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сильовича, записану, до речі, аж 11 квітня 1997 року (як
не дивно, такі журналістські матеріали не старіють –
деякі прозвучали в ефірі вже по одинадцять разів!).
Взагалі, Олександр Павленко – митець у нашому краї
відомий. Його персональні виставки організовувались у
Нідерландах, Німеччині, Польщі, Чехії, Бельгії, Люксембургу... і, звісно, в Україні, зокрема в рідному Чернігові
(пейзажі, картини на космічно-філософську тематику,
афганські малюнки – свого часу художник воював в Афганістані у складі радянського загону „Каскад”). А ще
Олександр Васильович 25 років прослужив у радянській
розвідці (працював в СРСР та за кордоном). Досконало
володіє англійською мовою. Пише вірші. Своїм вчителем
у живописі називає народного художника України Анатолія Шкурка.
Тоді, в 1997-му, Олександр Павленко саме повернувся з США, де перебував впродовж трьох місяців на запрошення американського скульптора Джона Вайдмена
(дружина Джона – Надія – родом із Чернігова), мешкав в
оселі пастора. Керівник Клубу творчої інтелігенції „Оберіг-Чернігів” Алла Матюшенко організувала зустріч з
Олександром Васильовичем у затишному приміщенні
„Арт-клубу”, де митець, смакуючи кавою, розповів про
свої пригоди в Америці. А оскільки художнику притаманне неабияке почуття гумору, розмова вийшла невимушеною і справді цікавою. Отже...
– Олександре Васильовичу, в яких саме штатах Ви побували?
– В США є так звана Нова Англія. Це – шість штатів. Там
я й подорожував. Був у таких містах, як Бостон, Кембридж та
ін. Маю своє уявлення про „одноповерхову Америку” (містечка
з двоповерховими, в основному, котеджами) – тобто провін-
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ційне життя в США. Американці – дуже відкриті, розкуті люди,
коли справа не стосується грошей. Культ долара там – надто сильний і за потреби не лише середній американець, а й
мільйонер, відстоюючи власні інтереси, торгуватиметься буквально за кожен цент. Американці – не настільки духовні, як,
наприклад, наші люди. Не такі емоційно багаті, інтелігентні. У
США траплялися випадки, коли я був буквально шокований
побаченим.
Якось ми поїхали на звалище. Це – зовсім інше, ніж у нас,
часто скупчення майже нових речей. Просто комусь щось не
підійшло і господарі везуть на „звалище” меблі, одяг, посуд,
теле- й радіоапаратуру... Щось кладуть, можуть вибрати інше
й забрати. Але вразило мене не це. Далі було вже справжнє
звалище. І я побачив гору книжок (практично нових!), які збиралися спалювати. Там були прекрасні книги – наприклад, „Гойя”
Ліона Фейхтвангера. Я запитав, чому їх знищують? Мені пояснили, що ці книги надійшли з бібліотек, вони вже не потрібні,
бо мають, так би мовити, не найкращий вигляд зовні. Я одразу,
скільки зміг, взяв собі цих книжок. Приїхав за ще однією партією книг наступного дня і побачив попіл. Це – жах! Як можна
знищувати такі книжки, які із задоволенням ще тривалий час
читали б тисячі людей?!
– Кажуть, американці дуже багато рухаються, увесь час
займаються спортом...
– Це – не так. Я б навпаки сказав, що вони лінуються зайвий
крок ступити. У містечку, де я мешкав, всі їздили тільки на автівках – навіть якщо треба пройти якихось двісті кроків! Один я
ходив пішки. На мене дивилися, як на дивака, місцевого юродивого, але ставилися з великою повагою. Немало допомагав
Джон Вайдмен, вболівав за мене (я ж до США поїхав не відпочивати, а малювати картини). А ось дітей своїх американці
до спорту привчають. Вони взагалі дають їм повну свободу: не
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гримають, не звертають особливої уваги на їхні пустощі. Вважають, що коли дітей втискувати в певне прокрустове ложе, то
вони виростуть рабами, а не вільними людьми.
– Американці люблять добряче випити? Таке враження,
що персонажі більшості їхніх кінострічок тільки цим і займаються...
– Це – ще один міф! Насправді вони – дуже тверезі люди,
тобто майже не вживають спиртного (в усякому разі, ті, хто
живе в „одноповерховій Америці”). Ми були ввечері біля святкової ялинки вже після того, як мешканці містечка посиділи
за столами, зустрічаючи Різдво. Так ось, практично всі були
абсолютно тверезі! Зрозуміло, вони іноді п’ють пиво. Єдиний
магазин, в якому продавались міцні спиртні напої, знаходився
в іншому містечку – за тридцять кілометрів. Бо ці напої зовсім
не користуються попитом!
– А як у США справи з крадіжками особистого майна?
– Там таких крадіжок немає. За будь-яку найдрібнішу крадіжку людина може одразу потрапити до в’язниці. У пастора,
де я жив, взагалі, навіть уночі, двері не зачинялися. Це при
тому, що кожен будинок знаходився десь за двісті метрів один
від одного (щоб коли, скажімо, хтось ввімкнув гучно музику, це
не заважало сусідові). Якось Джон Вайдмен з Надією поїхали
відпочивати, не замкнувши вдома двері. А коли повернулися,
все залишилось на місці: робочі інструменти Джона (дуже дорогі), комп’ютери і навіть сто доларів, які спокійнісінько лежали
на столі. А сто доларів в Америці – це неабиякі гроші. Там рівень життя – у 10-15 разів вищий, ніж в Україні. За сто доларів
у недорогому магазині можна придбати кілька нових шкіряних
курток і ще взуття.
Американці – високого зросту. Середній зріст у них – десь
1 метр 88 сантиметрів (за моїми підрахунками). Це я про чоловіків. Але жінки теж не дуже відстають. Відповідно, й розмір
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взуття у них часто вражає. До того ж, вони звикли купувати
взуття буквально на три розміри більше, щоб ніде не тиснуло.
– Чим харчуються американці?
– О, вони жахливо харчуються! Я дивувався, як вони щодня можуть їсти ці пластівці з молоком. А вони запитували,
чому я так полюбляю сало, в якому стільки мікробів. Готують
американці поспіхом, все якесь несмачне. Спочатку я ніяк не
міг звикнути, що після вживання їжі у них починається сильна відрижка. Вони цього не соромляться, навпаки вважають:
якщо відрижка, то смачно поїли. Отож після трапези господарі
якось підозріло дивилися на мене... Тому серед американців
так багато товстих людей. Я теж у США поправився, довелося
в Чернігові не без труднощів скидати зайву вагу.
– Скільки американці сплачують за житло, медичні послуги?
– Дуже дорого. В США існує податок на нерухомість. Щомісяця для власника будинку він становить від півтори – до двох
тисяч доларів. А зарплата висококваліфікованого фахівця (наприклад, інженера) в Америці – до п’яти тисяч „зелених”. От і
рахуйте... З медициною теж краще не зв’язуватися. Син господарки зламав руку. Йому просто наклали гіпс. Він жив удома,
потім прийшов до медиків – гіпс зняли й виписали рахунок на...
три тисячі доларів. Американки часто відмовляються народжувати в пологових будинках – дорого! Платять п’ятсот „баксів”
акушерці і народжують вдома...
– Наскільки жителі США (звичайні американці, не еліта)
обізнані з літературою, мистецтвом?
– Дуже погано обізнані – значно гірше за українців. Скажімо,
вони абсолютно не знають, хто такі Роквел Кент, Джек Лондон,
Вітні Хьюстон, Мікеланджело. Про Шерлока Холмса та доктора Ватсона теж не чули. Проте вони уважно слухали, коли я
їм розповідав про їхніх письменників, художників. Але от Льва
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Толстого і Федора Достоєвського знають. Проте „Преступление и наказание” я теж бачив на звалищі серед книг, які потім
були спалені... Що ж стосується високого мистецтва, то звичайні американці до сприйняття, наприклад, живопису зовсім
не готові. На виставку може завітати 8-9 осіб, які одразу ж кидаються до столу, дізнавшись, що на відкритті влаштовується
фуршет. Вони надзвичайно люблять „шару”: і фуршети, і коли
картини дарують...
– Вам вдалося поспілкуватися з американським мільйонером?
– Я мав чотири таких зустрічі з абсолютно різними людьми,
які справили на мене різне, буквально протилежне враження.
Адже і серед бідних людей, і серед мільйонерів є різні американці: хороші й погані. Судіть самі.
Спочатку я познайомився з дуже розумним, освіченим мільйонером. З ним я просто душу відвів. Він багато знає про мистецтво, цікавиться тим, що відбувається в світі. Немало знає
про Україну. Дуже допомагає скульптору Джону Вайдмену, підтримує.
Інший мільйонер був бородатим, мав три сережки у вусі. Він
торгував нерухомістю. Наобіцяв мені золоті гори і замовив аж
чотири роботи (я повинен був намалювати чотири його будинки). Однак, коли картини були готові, він кудись зник...
Мільйонерка-жінка займалася туризмом. У неї – не будинок, а цілий палац (лише впродовж одного року ця пані заробила 60 мільйонів доларів!). Мені сказали зняти взуття (в
Америці, як правило, не роззуваються, коли до когось приходять). Господиня побачила мої картини і заходилася торгуватись. Зійшлися на зовсім символічній сумі (200 „зелених”), бо
я зрозумів, що піду взагалі з порожніми руками. А я ж до неї в
Бостон спеціально їхав за 150 кілометрів! Тут саме навідався
її чоловік, і пані вирішила порадитися ще з ним, зауваживши,

359

Сергій Дзюба
що 200 „баксів” – це все-таки дорого для їхньої родини. Радилися вони, радилися й нарешті заявили, що наразі не готові
ухвалити остаточний „вердикт”, проте неодмінно повідомлять
мені про своє рішення за кілька днів. Я поїхав ні з чим. А потім
одержав звістку: мовляв, на жаль, вони не можуть придбати
таку дорогу картину...
До четвертого мільйонера я повіз... портрет Леніна. Великий такий портрет, лежав у мене – як екзотика. Коли мільйонер
побачив цей портрет, то дуже зрадів. Виявляється, він був...
комуністом! Запропонував мені вирушити на Кубу – малювати
його друга Фіделя Кастро. Я відповів, що в мене немає відповідної візи, аби їхати на „Острів свободи”. Тоді мільйонер-комуніст поскаржився, що зараз не має грошей; тож я мушу залишити йому портрет, а з часом, коли у нього з’являться зайві
долари, він мені їх неодмінно сплатить. Портрет я лишив і досі
чекаю обіцяного гонорару...
– Як розважаються американці?
– У них – якісь дивні розваги. Уявіть собі кімнату з відеоекранами. Підходите до одного, бачите відеокліп: дуже брудний туалет (хоч насправді туалети в США – надзвичайно чисті), на унітазі сидить чоловік. Поруч бігає миша – туди-сюди.
Так триває хвилин двадцять. Американці навколо сміються, їм
це дуже подобається! Я підходжу до іншого екрану. Там жінка
у спідниці перелазить з однієї полиці в шафі до іншої. Лазить
і лазить. Добирається до верху і знову починає все спочатку...
Інший відеокліп: показують миловидну пані (хоч у США – дуже
мало вродливих жінок, з Україною не порівняти!), несподівано її личко спотворює жахлива гримаса. Буквально враження таке, ніби в цю красунечку вселилася нечиста сила. Жінка
стає надзвичайно огидною й казиться, мов навіжена. І раптом
все закінчується – добродійка знову привітно посміхається. А
останній кліп мені не сподобався найбільше: це була велетен-
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ська людська пащека, яка увесь час щось жувала...
В Америці я розповідав людям про наш чернігівський „Артклуб”, і вони щиро дивувалися, що можуть ось так гарно збиратись разом за філіжанками кави письменники, художники, музиканти, актори, співаки, журналісти і задушевно спілкуватися
між собою, влаштовуючи чудові літературно-мистецькі імпрези. Вони там, у США, живуть якось дуже замкнено – кожен сам
по собі.
– А що Вам найбільше запам’яталося позитивного?
– У США дуже толерантно ставляться до питань віри. Там
всі офіційно визнані релігії – в пошані. І абсолютно неважливо,
який у тебе колір шкіри, яка національність. Можна розповісти анекдот про євреїв чи негрів і потрапити в дуже незручне
становище – публіка такі жарти абсолютно не сприймає. І ще
– приватна власність кожної людини недоторкана. Господар
оселі має право навіть застрелити незнайомця, що без дозволу просто зайшов до будинку. Власне, якщо людина чесно заробила гроші, їй нічого боятися і в неї є віра у завтрашній день.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1997 р.
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ЧЕМПІОНІВ СВІТУ ВИХОВУЮТЬ
У ЧЕРНІГОВІ

Я зустрівся з ними у стрілецькому клубі. Перше враження – дуже працелюбні і скромні люди, абсолютно
позбавлені „зіркової хвороби”. Тому спілкуватися було
просто і цікаво. Отже, сьогодні у нас в гостях – чемпіонка світу з кульової стрільби Олена Костевич та її
знаменитий тренер Ігор Чередінов.

Тренер

Наша довідка: Ігор Борисович Чередінов народився 26 лютого 1962 року в Росії – на Далекому Сході. З 1979-го мешкає в
Чернігові. Закінчив філіал Київського політехнічного інституту.
З 1986 р. працює тренером в обласній ДЮСШ „Колос”. У 1998
році став заслуженим тренером України. Виховав прославлених спортсменок – Олену Костевич і Олену Давидову.
– Ігоре Борисовичу, як відомо, Ваші вихованки вже завоювали дві ліцензії на участь в Олімпійських іграх. Зараз Ви
маєте всі умови для підготовки до Олімпіади?
– Самі по собі ліцензії, які вибороли Олена Костевич та Олена
Давидова, ще не гарантують їх автоматичну участь в Олімпіаді.
На Олімпійські ігри поїдуть ті, хто матиме на той час найкращі
результати. Хочеться сподіватись, що цього разу відбір буде чесним. Бо свого часу Олена Давидова зазнала великої несправедливості – її зняли буквально за день до від’їзду на попередню
Олімпіаду. Потім дехто вибачався. Але справу було зроблено…
Нині ми маємо дуже щільний графік підготовки до Олімпійських
ігор, розписаний буквально по днях. Це – і участь у чемпіонаті
Європи, етапах Кубка світу. Після того, як Національний олімпійський комітет очолив прем’єр-міністр України, ситуація поліпшилася. Ми виїжджаємо на всі змагання, в яких потрібно взяти участь.
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– А як щодо покращення Ваших житлових умов? Знаю, що
Ви досі мешкаєте в однокімнатній квартирі…
– В урядовій постанові про розвиток дитячо-юнацького
спорту згадується і моє прізвище – йдеться саме про поліпшення житлово-побутових умов. Звичайно, після напружених
і виснажливих змагань хочеться нормального відпочинку вдома. Тож тепер маю надію, що це питання буде вирішене.*
– Видно – Ви дуже любите свою роботу. А як сталося, що
обрали саме професію тренера?
– Я займався різними видами спорту, але завжди дуже любив стрільбу. Відчував, що не стану великим спортсменом,
тому вирішив спробувати себе як тренер. Зрештою, це бажання переважило всі інші. Звичайно, спочатку було немало
помилок. Адже у нас, у стрільбі, немає єдиної відпрацьованої
методики, як досягти успіху. У кожного провідного тренера є
свої секрети, власні ноу-хау. Тепер є вони і в мене…
– Хтось порахував, що Ваші вихованки здобули вже близько тридцяти медалей на чемпіонатах світу і Європи, Кубках
світу… Скільки дівчат Ви тренуєте зараз?
– Близько десяти. Ми набираємо учениць з одинадцятидванадцяти років. Бажаючих – дуже багато, адже заняття у
нас – безкоштовні. Але в нас – жорсткі критерії відбору. Важливо, щоб юні спортсменки мали відповідні психологічні та
фізичні дані. Тільки тоді можна розраховувати на успіх. Зараз
ми працюємо в тандемі з дружиною Світланою. Фактично вона
теж моя вихованка – майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби. Великий спорт залишила порівняно недавно
– у 2000-му. Тепер, коли я виїжджаю на змагання з кількома
спортсменками, дружина проводить тренування з іншими. Це
– дуже зручно. Взагалі, наш син Борис теж пробує стріляти,
хоч йому – лише дев’ять. Зазвичай, ми не працюємо з дітьми у
такому віці, але він любить ходити на тренування.
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– А чому Ви тренуєте переважно дівчат?
– Так, зараз ми працюємо тільки з дівчатами: на мою думку, вони – старанніші, витриваліші і взагалі перспективніші, ніж
хлопці.

Чемпіонка

Наша довідка: Олена Дмитрівна Костевич народилася
14 квітня 1985 року в Хабаровську. З 1998-го мешкає в Чернігові. Студентка другого курсу Чернігівського державного
технологічного університету (факультет фінансів та кредиту).
Чемпіонка світу та володар Кубка світу з кульової стрільби,
багаторазова чемпіонка України. Заслужений майстер спорту
України. У цьому році указом Президента України нагороджена орденом Княгині Ольги.
– Олено, нещодавно у Чернігові презентував свою нову
книгу видатний лікар-невропатолог, директор Київського інституту проблем болю Володимир Берсенєв. Він власноруч
робить дуже точні, можна сказати, ювелірні ін’єкції хворим
просто в нервові закінчення. Так от, Берсенєв розповів, що
він, аби постійно бути в належній формі, уникає будь-яких
стресів, прокидається без будильника, взагалі не носить
важких валіз і нікому не потискає руки… По-моєму, для такого виду спорту, як кульова стрільба, що вимагає феноменальної точності, застереження Берсенєва певною мірою
стосуються і Вас.. Чи я – неправий?
– Я прокидаюсь за будильником – змушена дотримуватися
відповідного режиму. Коли ми на зборах, то підйом – о сьомій
ранку, а за п’ятнадцять хвилин – уже зарядка. Два тренування – щодня. Відбій – о 23.00. Коли перебуваю в Чернігові, маю
займатися ще й навчанням. Тому щодня тренуюсь від трьох
– до п’яти годин. Звичайно, на телевізор часу майже не залишається. Людина я – досить врівноважена, уникаю конфліктів
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і конфліктних людей. Стріляю з правою руки, тому правицю
свою бережу – важкі валізи під час переїздів ношу лівою. Я
відповіла на Ваше запитання?
– Цілком. А як щодо харчування? Дотримуєтесь суворого
режиму?
– Ні, їм усе, що хочу. Особливо мені подобається, коли готує
мама. Це може бути плов чи будь-яка інша страва. Взагалі, я –
людина невибаглива.
– А спиртні напої вживаєте?
– Тільки у великі свята. І то йдеться про неміцні напої (червоне вино чи шампанське) і в дуже невеликих кількостях.
– Якщо не секрет, скільки Ви важите?
– 57 кілограмів.
– Можна ще запитання про особисте життя?
– (посміхається) У мене є друзі, які завжди підтримують.
А те, що маєте на увазі Ви, потребує великої кількості часу.
У мене ж його немає… Напишіть, що я перебуваю в пошуку
свого обранця.
– А як Ви потрапили до Чернігова?
– Мій дідусь – військовий, от сім’я й переїхала. Але мені
дуже подобається наше місто – воно спокійне і зелене.
– Проте Ви вже немало поїздили по світу. Де ще Вам сподобалося?
– Я кілька разів була в Італії. Дуже сподобався Мілан – своєю старовинною архітектурою.
– Стрільба асоціюється все-таки з чоловіками. А тут
така тендітна дівчина – Олена Костевич…
– Якщо чесно, то я сюди потрапила випадково. Просто колись із мамою ми зайшли в цей клуб постріляти. Мені тоді було
одинадцять років. А далі – сподобалося. Ігор Борисович Чередінов – мій перший і єдиний тренер. Він надзвичайно любить
свою роботу, готовий працювати з раннього ранку й до пізнього
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вечора. Причому він – не диктатор, а доволі толерантна, чуйна
людина. Я його дуже поважаю і стараюся не засмучувати.
– Говорять: скажи, яку музику ти слухаєш, які твої улюблені кіноактори, і зрозуміло – хто ти…
– Мені подобається Мадонна. Із задоволенням слухаю її
пісні. А улюбленими акторами є Брюс Вілліс та Максим Галкін.
Це – яскраві особистості, не позбавлені інтелекту і почуття гумору. Цікаво було б із ними поспілкуватися!
– Не таємниця, що деякі відомі люди здобувають освіту,
так би мовити, формально. Ви ж обрали досить складний
фах…
– У школі я навчалась у фізико-математичному класі. Відмінницею не була, але вчилася добре. Тому мій вибір – цілком природний. Звичайно, керівництво вузу і факультету йдуть
мені назустріч – я навчаюсь за індивідуальним графіком (за
що дуже їм вдячна). Проте до свого навчання ставлюся серйозно і прагну мати відповідні знання.
– Ви любите тварин?
– Я дуже люблю свого кота Грея. Він – такий смішний бешкетник! Живе у нас із самого народження. Все розуміє. Можливо, в своєму минулому житті Грей навіть був людиною…
– Яка Ваша найзаповітніша мрія?
– Гідно виступити на Олімпійських іграх – здобути медаль.**
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 2003 р.
* Ігор Чередінов дійсно отримав просторіше житло.
** Наступного року Олена Костевич тріумфально здобула
олімпійське „золото”. Після цього вона не раз перемагала на
чемпіонатах світу, Європи та етапах Кубка світу. Нині – це вже
видатна спортсменка, гордість України.
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Дзюба Сергій. Чемпіонів виховують у Чернігові // Чернігівські відомості. – 2003. – 12 грудня. – С. 1, 16;
Дзюба Сергій. Олімпійська надія Придесення // Деснянська
правда. – 2004. – 17 січня. – С. 4.
Також матеріал надрукований у газеті „Молодь України”.
Прозвучало інтерв’ю і в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо
„Мелодія”.

ПІДНЕБЕСНИК

Що сказати про Іллю Хоменка? У нього – голубі очі
і, як кажуть телевізійники, фотогенічна зовнішність.
Мабуть, він подобається жінкам. Ілля – не одружений.
Йому – 25. Він – письменник.
Перша збірка науково-фантастичних оповідань Хоменка „Поднебесник” побачила світ у Росії – в Нижньоволзькому книжковому видавництві. Це – солідне
державне видавництво, яке, в основному, випускає класику. Тому просто неймовірно, що дебютна книга невідомого автора містила 250 сторінок тексту, була
видрукувана на гарному папері з розкішними ілюстраціями і в твердій обкладинці.
Далеко не кожен, навіть обтяжений офіційними титулами письменник, може розраховувати на щось подібне за нинішньої кризи. „Офіційні” тепер теж здебільшого друкуються за власний кошт або за гроші
різноманітних спонсорів.
Звичайно, якби подібна збірка Іллі вийшла в Україні, він одразу здобув би визнання (принаймні отримав
би пропозицію вступити до Спілки письменників, от
тільки чи погодився б…). Власне, справа не у красивій
обкладинці та численних кольорових ілюстраціях. Не
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віриться, що таку яскраву, мудру книгу, яку довго тримаєш у пам’яті, написав 25-річний юнак, хай і відомий у
Чернігові журналіст.
У нинішні смутні часи політичного лицемірства й гіркого
запаху громадянської війни, Ілля Хоменко не зривається на
фальцет, а живе на Землі, проте у Всесвіті. Збірка оповідань
молодого майстра слова (до речі, переможця Міжнародного
конкурсу письменників-фантастів „Зелена планета”) – доволі
незвична. За жанром – це обрамлена проза в дусі ранніх творів Кіплінга. Кожне оповідання розпочинається віршем, який
не переказує його зміст, а передає певну інтонацію, систему
образів.
Якби Ілля написав тільки оповідання „Піднебесник” (яке
й дало назву збірці), уже й тоді його можна було б вважати
письменником. Це – історія про те, як воїн-піднебесник урятував хлопчика іншої держави ціною власного життя. Потім
спалахнула війна, і уряди обох країн почали торочити своїм
громадянам, що сусіди – нелюди й виродки. Герой оповідання,
згадуючи про „дивний” вчинок піднебесника, жодним словом
не протестує проти порядку, якому мусить скоритися. Навіть
подумки він боїться зізнатися собі, що ненавидить війну, в якій
доводиться брати участь, і систему, де одні розумні істоти мусять вбивати інших.
– І все-таки, чому ти вирішив спочатку прославитися за
кордоном?
– А хіба тепер може пробитися до „розкрученого” українського видавництва „російськомовний” письменник, який не
має ніяких зв’язків? Так уже склалося, що всі мої перші серйозні публікації були в Росії. Дуже підтримав свого часу журнал „Химия и жизнь”, видрукувавши моє оповідання „Планета
перебування”. Доброзичливого листа отримав я тоді від завідувача літературним відділом цього часопису Валентина Іса-
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ковича Рабіновича. Навмисне називаю це прізвище, бо дехто
переконаний, що євреї допомагають лише своїм.
Раніше було Всесоюзне об’єднання молодих письменниківфантастів, яке займалося видавничою діяльністю. Там керувались одним принципом: талановито написано чи ні. Вони
могли відхилити, скажімо, якусь ранню річ Стругацьких і взяти
до друку оповідання невідомого молодого автора.
– Наскільки я знаю, там схвально поставилися і до твоїх
оповідань?
– Так. Але розпався Союз, почалася війна в Придністров’ї,
де знаходилась поліграфічна база цього об’єднання… Тепер
там уже нічого не надрукують. Шкода, бо подібних аналогів
досі немає в Україні.
– Твої батьки живуть у Росії…
– Тато – військовий, мама – викладач.
– Певна річ, зараз здається абсурдним і неможливим
збройний конфлікт між Україною та Росією. Але, не дай,
Боже, станеться щось подібне, що робитимеш ти?
– Я категорично проти будь-яких воєн. Навіть справедливих. Хоч якою привабливою була б ідея, вона не варта того,
аби заради неї гинули люди. Хіба ж за погану ідею, скажімо,
у фільмі Анджея Вайди „Попіл і алмаз” (про польський опір
комуністичному режимові) боролися його герої? За прекрасну
– свободу. Але вийшло так, що вони не зробили нічого доброго. Просто вбили кількох людей. Тим часом ідея залишилася
нереалізованою. Тому в одній зі своїх радіопередач я назвав
божевільними заклики „патріотів” до набору рекрутів для війни
в Криму, і не відмовляюсь від своїх слів.
– Проте ти цікавишся зброєю…
– Як іграшками, що стріляють. Але ніколи не плутаю стрільбу по консервних банках зі стрільбою по живих мішенях. Перелік моїх жертв обмежується мухами й міллю.
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– Це говорить Ілля Хоменко, котрий захоплювався боксом
і в чиїй оселі лежить шкура дикого кабана?
– Кабана вполював не я, а мій дідусь. Це – символ нашої
сім’ї. Що ж до боксу, то я давно переконався: від удару ногою
по голові не дуже захищають хуки та аперкоти.
– Читачі ще не знають, що Ілля Андрійович має чудову
бібліотеку. Між іншим, зараз у тебе на столі зовсім несподіваний „джентльменський набір” – книжки Діккенса, Моруа,
Жюльєна Грака, Ціолковського…
– Давай не будемо говорити про те, що подобається найбільше. Це все одно, що питати: кого більше любиш – тата чи
маму? Усе, що ти бачиш, читаю одночасно. Романи Грака –
вперше, решту – перечитую. Поважаю Стругацьких (хоч основні ідеї своїх романів вони взяли в Артура Кларка), Станіслава
Лема. Завтра можу дістати з полиці і перечитувати їхні твори.
– Знаєш, я із задоволенням слухаю „Непровінційну рубрику”…
– Ми з редактором Чернігівського міського радіо Іриною
Ральченко, моєю колегою, вирішили в такий спосіб підтримувати талановитих поетів, які не можуть пробитися крізь тенета
офіційних видавництв. У кожного поета має бути своя провінція, як сказав Семен Гудзенко. Це – поняття не конкретне, а
внутрішнє. Такий собі тихий куточок, особливе місце, в якому
людина може дозволити собі відповідати власній сутності, а не
навколишнім обставинам. Там, де збираються десятеро обдарованих людей (чи навіть двоє), – уже не провінція. Провінція
– там, де люди втратили інтелектуальні інтереси, навіть якщо
це місце називається Парижем, Москвою чи Києвом. Адже й
Париж місцями – столиця, а місцями – ні.
Часом для чернігівського андеґраунду наші передачі – єдина можливість вийти на велику аудиторію. Перш за все ми
намагаємося запрошувати до студії „людей однієї збірки”, а
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також поетів, які не мають збірок узагалі, хоч і заслуговують
на те, аби бути почутими. Якщо трапляється хороший вірш у
поета, котрий раніше був мало не живим класиком, а зараз на
нього косо дивляться внаслідок комуністичного минулого, ми
теж ідемо назустріч авторові. Це – наш принцип.
Оселя, де мешкає Ілля Хоменко, здається, нашпигована
музами. Туди приходять за підтримкою композитори, поети, прозаїки. Приходять без подарунків, сідають за стіл і
знають, що є надія у вигляді великого самовара з чаєм. До
цієї оселі ніколи не прийде середньовіччя.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1993 р.
Дзюба Сергій. Піднебесник // Чернігівські відомості. – 1993.
– 8 жовтня. – С. 5.
Надруковане інтерв’ю і в газеті „Вісті з України”.

ВОЛОДИМИР ФОМЕНКО:
„РАКА ЗАЛЯКАТИ СКЛАДНО…”

Якщо я попрошу вас назвати українського кіносценариста, який зняв 21-у документальну стрічку й зараз
працює ще над трьома (!), фільми якого лише торік 12
разів демонструвалися по „Останкіно”, УТ-1 та СанктПетербурзькому телебаченню, ви лише здвигнете плечима, дарма, що цей, на мою думку, прекрасний сценарист трудиться, здебільшого, в Чернігові. Але, панове,
це ж ганьба – не знати своїх героїв! Мій співрозмовник
– Володимир Фоменко.
– Володимире Іллічу, почнемо з того, що після закінчення
журфаку Київського держуніверситету імені Т. Шевченка Ви
працювали заступником головного редактора молодіжного
мовлення Держтелерадіо України. Знаю, що, як правило, жур-
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налістів на таких посадах намагалися завербувати до співпраці „товариші” з КДБ…
– Так, зі мною теж трапився цей комічний епізод. Агітував
мене чоловік, який представився спочатку: „Капітан Даниленко”. А потім, схаменувшись, уточнив: „Ні, вже майор”. І так цим
запишався! Я пояснив, що у кожного – своє покликання: одні
– пишуть, а інші – „стукають”… Новоспечений майор гумору
не зрозумів і страшенно образився. Звичайно, це рикошетом
вдарило по заступнику очільника Держтелерадіо І. П. Хропку.
Іван Панасович – дуже своєрідна людина. Це з його ініціативи з’явились на радіо посади відповідальних секретарів, які
незрозуміло чим займалися (мовляв, у газеті є – і в нас буде!).
Він міг „видати” на літучці: „Дехто говорить, що я – ідіот, і думає, що я про це не знаю”. Хтось стримувався, а я був дурносміхом. І знайшов собі ворога…
Взагалі, раніше на радіо не зберігалися звукові записи того,
що ми видавали в ефір. Матеріал проходив цензуру, і перед
самісіньким ефіром я міг тихцем вилучити з нього зайве –
скажімо, якісь дифірамби на адресу відповідних органів. Але
Хропко міг випадково увімкнути радіоприймач і вирахувати
мою „партизанщину”. Викликає: „Де поділася частина передачі? Я не чув!”. Я спокійно відповідаю: „Та що ви, Іване Панасовичу, я чув. Ось і в тексті є…”. Це була така гра в дурника.
Тепер подібні речі неможливі – матеріали ще досить тривалий
час після ефіру не розмагнічуються.
Зрештою, коли в черговий раз після усіх перипетій заступник міністра заходився розпікати мене в своєму кабінеті, я відповів: „Ідіть ви…”.
Звичайно, йти з Держтелерадіо довелося Володимирові
Іллічу. Хоч на той час він був відомим журналістом, одним із
творців радіофільму – нового напрямку в радіожурналістиці.
Колегами Фоменка були такі гранди, як Валерій Лапікура і
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Жанна Дьоміна (гордість сьогоднішнього Держтелерадіо),
Володимир Перцов (головний режисер Мінського театру сатири „Христофор”, Сергій Іванюк (декан одного з факультетів Києво-Могилянської академії)… Володимир Ілліч об’їздив
всю Україну. Мало не потонув, виконуючи редакційне завдання в Азовському морі…
– Я – Рак за гороскопом і дуже люблю воду. Сиджу собі на
палубі сейнера, насвистую. Мене поплескали по плечу: „Не
треба, бо засвищете нам негоду…”. І справді – таке розверзлося. Шторм! Три доби нас жбурляло, наче трісочку. А тоді бачимо – суне хвиля, мов багатоповерховий будинок. 25-річений
капітан зітхає: „Все, хана нам, оце і є дев’ятий вал!”. Передали
по радіо, щоб знімали журналіста з човна, бо кепська справа
(тоді приховували аварії – за безаварійність виплачувалися
премії). Я кажу: „Ні, разом будемо хиляти до берега…”.
Коли опинився на суші – ледве ноги пересував. Вітер! Назустріч чоловік у мотоциклетних окулярах – інакше не міг іти.
Говорить: „Туди не можна! Перешийок розмило…”. А я йому
своє: „Мені треба до селища Леніно. Я – журналіст”. Незнайомець виявився головою селищної ради. Він повернувся назад
через мене! Ми поклали дерев’яну дошку. Він пройшов, а я
провалився по горло в крижану воду (був березень). Потім відігрівся на печі, самогону випив… Взагалі, таких випадків було
немало.
У Керчі, наприклад, заблукав у Аджимушкайських катакомбах. Пішов подивитися на братські могили і заблукав. От що
найстрашніше під землею? Тиша! Це – жах, який не можна
описати…
– Знаєте, хоч преса і тоді була, як то кажуть, під пресом,
але журналістів поважали куди більше. Щось я не пригадую
тепер випадку, коли б якийсь чернігівський начальник повернувся з півдороги через якогось кореспондента. Але я ще про
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що хотів запитати – Ви ж брали інтерв’ю у скількох знаменитих людей. Можливо, пам’ятаєте якусь пікантну історію?
– Був такий відомий кінорежисер – Віктор Іларіонович Івченко. У нього тоді вийшов фільм „Гадюка”. Пам’ятаєте? З Неллі
Мєшковою в головній ролі. Я й запитую Івченка: „Чому у фільмі Мєшкова – красуня, а в житті – така стара?”. Бачу – в кутку хлопці, що спостерігали за інтерв’ю, „давляться”. А Івченко
так насупився: „У неї запитай”. Виявляється, Неллі Мєшкова
– його дружина.
Взагалі, одного разу Фоменко мало не став інструктором
Київського обкому партії. Спочатку ніхто нічого не пояснював. Взяли анкетні дані, пройшов співбесіду. А тоді помічник
секретаря обкому запитує: „Ти що, до нас на роботу йдеш?”.
Володимир Ілліч розстелив газету і став навколішки: „Зроби
що-небудь, аби я туди не потрапив”. Той поглянув на Фоменка, мов на ідіота, але дивне прохання виконав. Досі вони –
приятелі…
– Що ж, Володимире Іллічу, радіо Ви любили, але і з кінематографом у Вас вийшов цілком полюбовний шлюб: Ви ж
навіть пристойну посаду мали – працювали у Держкіно України, в сценарній колегії, і були куратором документального
кіновиробництва…
– Був у нас заступник очільника Держкіно – Дмитро Спиридонович Сиволап. Комуніст із комуністів, а який чудовий
керівник! Таку гарну атмосферу на колегії створював. Говорив доброзичливо, чітко, жодного слова-паразита не вживав.
Знав, куди подіти руки – не розмахував ними, мов вітряк. Його
слухали, затамувавши подих. Звичайно, не тому, що боялися.
Само собою, така людина на такій посаді довго працювати не
могла… На місце професіонала прийшла пані Валентина Адамівна Балашова, яка ударно трудилася на взуттєвій фабриці,
а потім її забрали в ЦК у відділ пропаганди – заступником до
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теперішнього президента України Леоніда Кравчука. Ті виступи на наших колегіях достойні пера Ільфа і Петрова…
У мене – взагалі не життя, а рок якийсь: якщо є на світі,
скажемо так, недалека людина і я не хочу з нею ніколи мати
справу, то наші шляхи обов’язково перетнуться. Я говорю: „Валентино Адамівно, Ви надто пізно прийшли в кіно. У Вас не
вистачить уже злітної смуги для розгону…”. Розумієте, я став
кіносценаристом у 37. І це, в принципі, теж пізнувато. У кіно
треба прийти зрілим, але не старим. Не встиг виголосити цю
фразу, як у моєї співрозмовниці загострився ніс: „Зі мною ніколи в житті так ніхто не розмовляв!”. І все – почалася помста. А
я – людина творча. Мені полежати якийсь день догори животом на ліжку – миле діло. Але ж за мене мою роботу ніхто не
виконував! І ось саме тоді, коли я в черговий раз відкушував
цей день у держави, Валентині Адамівні раптом схотілося бачити перед собою мою персону. Вона викликала мене, здіймаючи неймовірний ґвалт…
Володимир Ілліч звільнився „в нікуди”. У Держкіно його
тримала не зарплата. Це була творча тусовка, де працювали чудові люди. Звичайно, було боляче. А тут художній фільм
по „Останкіно” – „Куди зник Фоменко?”. Стрічка, зрозуміло,
не про нього. Чорний гумор… Пішов на творчі хліби. І не пропав! Щороку з 1986-го – 2-3 кінострічки знімає, які чомусь не
старіють із часом і не сходять з телеекранів. Знімав для
„Укртелефільму”, „Укркінохроніки”, „Київнаукфільму”… Його
стрічка „В літо 800-те „Слова о полку Ігоревім” була замовлена для Канади і спочатку демонструвалася там, а вже потім
її побачили співвітчизники. Побували за кордоном і такі фільми Фоменка, як „Гніздо” та „Древній Чернігів”. Свого часу неабиякий резонанс викликала його кінокартина „Порожняк”, де
вперше в українському документальному кіно постала проблема наркоманів. Ні, Фоменко не влаштовував обструкцію
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нещасним дітям, які колються. Йому було їх до болю жаль…
Треба сказати, що він тримає глядачів у напрузі протягом
перегляду стрічки не розлогими авторськими коментарями,
а пронизливими кадрами, де кожна деталь говорить сама за
себе. Такі його „День поминовения” (про видатного нашого
земляка Тарновського) та „Путь на пользу, или Здесь были
отдыхающие” (шлях із Чернігова до Новгорода-Сіверського
по Десні). Останню стрічку на рік відклали на полицю. Але
всі режисери після її перегляду заступалися за „крамольний”
фільм перед адміністрацією студії (потім ця кінострічка
з’явилась на Ленінградському телебаченні). А ще були перемоги на кінофестивалях, про які Володимир Ілліч не хоче говорити…
– Коли вийшов „День поминовения”, мені зателефонувала
одна людина і сказала: „Я подивилась Ваш фільм і зрозуміла,
які ж ми свині…”. Я давно хотів почути цю фразу. Бо, знаєте,
на яку б тему не робилися мої стрічки, на якому б історичному
фоні вони не були створені, – завжди розповідають про людське
свинство. Але це – не художній фільм. І коли з живих людей вибудовується ця мозаїка, то треба бути дуже делікатним. Ми не
можемо самі бути свинями, коли боремося зі свинством. Так я
працюю.
Взагалі, Рака залякати складно. Він вміє розглядати життя
ніби через збільшувальне скло. Хоч часто особливої радості
це йому не приносить. Є речі, які не хочеться бачити і знати,
що вони існують. Недавно ми зняли фільм про святкування
1300-ліття Чернігова. Я гадаю, що ми зробили його чесно. Тепер працюємо над кінострічкою про 1000-річчя Чернігівської
єпархії – „На тлі урочистого свята”. Знову ж таки – це не буде
якийсь репортаж. Це – розповідь про історію єпархії, невіддільну від історії країни. А в історії, самі розумієте, не лише приємне. Фільм побачать і за кордоном. Інша стрічка, яку знімаємо,
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– на екологічну тему. Називається „Нам тут жити”. Мені здається, коментарі зайві. І ще одна стрічка – в роботі. Народилася
така ідея – вперше зробити дитячий музичний повнометражний документальний фільм.
– Розкажіть про свою нинішню команду.
– Команда – чудова. Це і Михайло Павлов – випускник Київського інституту імені Карпенка-Карого. Талант! Розуміємо один
одного з півслова. Ми однаковими частинками зарядженні…
– Говорять, що однакові частинки відштовхуються…
– Як бачите, буває інакше. У нас оператор вищої категорії – Едуард Миколайович Щербаков. Журналіст Ілля Хоменко
– як редактор. А ще надзвичайно талановитий композитор –
Микола Збарацький. До речі, музику до майбутнього дитячого
фільму (там звучать, я вважаю, гарні пісні) написав Збарацький на слова Іллі Хоменка. Їх виконали Андрій Бакіров (актор
Чернігівського театру для молоді та юнацтва), ансамбль Чернігівської школи № 31. Спасибі і Юрію Карпенку – керівнику
ансамблю „Поліські дзвіночки”. Кінострічка називатиметься
„Мальчишки и девчонки”.
– Читачів, мабуть, зацікавлять і справи фінансові.
– Працюємо буквально за дріб’язок. У цьому житті, як сказав
одного разу Зощенко, немає сенсу так уже прилаштовуватися…
– Але маєте хоча б дах над головою?
– Так.
– А дружину?
– Ні…
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1993 р.
Дзюба Сергій. „Рака залякати складно…” // Чернігівські відомості. –1993. – 9 липня. – С. 4.
Надруковане інтерв’ю і в газеті „Молодь України”.
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ДВА РОКИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО
ПИСЬМЕННИКА АНДРІЯ ДЕРКАЧА
В НІМЕЧЧИНІ

Цікавий поет, журналіст Андрій Деркач свого часу
одружився на громадянці Німеччини і поїхав до цієї країна. Думав, назавжди. Через два роки він повернувся на
Батьківщину.
– Андрію, перед тим, як поговорити про твоє перебування
в Німеччині, я б хотів запитати: чи правда, що твоя сестра
тепер мешкає у французькому місті Страсбург і не збирається, в усякому разі поки що, повертатись на Україну?
– Сестра приїжджає сюди. Але, справді, вона вийшла заміж
за француза. Своїм чоловіком задоволена. Має дитину. Сім’я
для неї – найголовніше, отож вибирати не доводиться. Сестра
так добре опанувала французьку, що самі французи, спілкуючись із нею, навіть не підозрюють, що вона – іноземка. Хоч,
звичайно, вона не приховує свого українського походження.
Тривалий час викладала українську мову для українців, які народилися у Франції. Бере участь в українському громадському
житті. Зараз вона доглядає за дитиною.
– До речі, скільки триває декретна відпустка у Франції?
– Півроку. Потім треба шукати роботу або виходити на попереднє місце праці. Звичайно, можна й не квапитися – якщо
чоловік має гарний заробіток.
– А ким працює чоловік твоєї сестри?
– Майстром із виготовлення меблів. У Франції треба пожити на законних підставах два роки, щоб отримати паспорт цієї
країни. Сестра мешкає там довше. Отож вона – повноправна
громадянка Франції… Знаєш, у Страсбурзі зі мною стався випадок, який не можна забути. Якось я там залишився один і
в мене бракувало грошей. А моя тодішня подруга (майбутня
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дружина – німкеня) мала приїхати до Страсбурга тільки за два
тижні. Я, чекаючи на неї, харчувався один раз на два дні, постував (це було перед Великоднем). І от залишалось кілька днів
до зустрічі з подругою. Я йшов з останніми 11 франками (на
них можна було купити хіба що пачку сигарет), побачив жебрака – босого, в лахміттях. Машинально дав йому кілька монет.
Того ж таки вечора я слухав радіо „Свобода”. Там католицький
священик розповідав про своє перебування у повоєнному таборі. Він врятував одного свого товариша по нещастю – віддав
йому останній шматок сала. У приятеля була дистрофія, він
помирав, але, завдяки несподіваному подарунку, вижив. Проте сам автор розповіді теж голодував, часом йому було шкода
цього сала, яке міг з’їсти. Та одного разу він отримав посилку
від близьких, у якій був... точнісінько такий шматок сала.
Тоді ця радіопередача особливо мене не зацікавила. Але,
уяви собі, я прогулювався в центрі Страсбурга і знайшов 150
франків (двома купюрами). Це було дуже дивно, майже неможливо – в багатолюдному місці (в країні, де гроші – понад
усе!) знайти таку суму, яка мене неабияк виручила. Тоді я згадав і того жебрака, якому віддав останні франки, і католицького священика. Бог присутній всюди і завжди!
– Зі мною траплялись схожі випадки. Я теж думаю, що від
Бога не сховаєшся… Але продовжимо нашу розмову. Очевидно, благополучна доля твоєї сестри у Франції певним чином
вплинула на твоє рішення залишити Україну?
– Я дуже вагався. Двічі їздив до Німеччини. Та ця жінка говорила, що вона – єдина донька в сім’ї і її обов’язок – допомагати літнім батькам. Вона нагадувала про несприятливі екологічні умови проживання на Україні, пояснювала, що їй треба
закінчити навчання. І ці аргументи стали для мене вагомими.
– А де ви познайомились?
– У Чернігові. Вона приїжджала з моєю сестрою, в гості.
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– Скільки ж ти вагався?
– Півтора року. А потім наважився. Їхав назавжди. Вийшло
ж так, що повернувся через два роки і два місяці.
– Ти й у Німеччині залишався громадянином України?
– Так. Там треба прожити сім років, щоб отримати німецький
паспорт. Проте я не шкодую, що залишив Німеччину.
– Де ти там працював?
– У готелях, ресторанах, барах: офіціантом, кухарем, барменом.
– А хто за фахом батьки твоєї тепер уже колишньої дружини?
– Підприємці. Але вони – не дуже багаті, середнього достатку.
– У тебе були проблеми з вивченням німецької мови?
– Мову я опанував досить швидко. Проте їхня система вартостей не співпадає з нашою.
– Ти вже казав – гроші понад усе!
– Не тільки це. Розумієш, вони – надзвичайно скупі емоційно. Можливо, це тому, що дуже багато працюють. Робота виснажує їх настільки, що вже не вистачає сил, енергії на спілкування. Вони заощаджують емоції, почуття, аби заробити
побільше грошей, щоб піднятися на новий щабель матеріального достатку. Але, коли вони опиняються на цьому щаблі, то
вже думають про наступний. Це у них триває безкінечно. Все
життя. Якась шалена, божевільна гонка! Між іншим, Німеччина – єдина країна в Європі, де немає обмежень на трасі для
автомобілів щодо швидкості. Дружби, в нашому розумінні, там
теж немає. Кожен повинен сам вирішувати власні проблеми.
Родинні стосунки між батьками та дітьми у них і в нас також
різко відрізняються. Там, якщо сину чи доньці виповнилось 18
років, – вони самі вже повинні заробляти на життя. Правда, є
закон, який зобов’язує матеріально забезпечених батьків під-
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тримувати дітей, якщо ті вирішили вчитися у вузі (до 27 років).
Якщо батьки відмовляються це робити, по закону можна подати на них у суд. Але це – все. В основному, дорослі діти майже
не контактують зі своїми батьками. В їхніх стосунках немає ні
тієї теплоти, ні ворожнечі, що є у нас, на Україні.
– Дехто стверджує, що німці загалом не зловживають алкогольними напоями. Це так?
– П’ють вони багато, але пиво. Звичайно, намагаються дотримуватись міри, щоб бути в формі, інтенсивно працювати.
– Коли ти там працював, у тебе були конфлікти на роботі?
– Були. Я маю почуття власної гідності. І прагнув спростувати стереотипи, які є у них, що, мовляв, працівники зі Східної
Європи – ледачі, недисципліновані, злодійкуваті. Власники закладів, до яких я влаштовувався на роботу, мали освіту, яку
можна прирівняти до наших ПТУ. Коли вони дізнавались, що
я – письменник, журналіст, свого часу працював у театрі, то
говорили, що це – не Україна, а Німеччина, і, скажімо, в ресторані найрозумніший – його власник…
– А ти не пробував спілкуватись з українською діаспорою?
– Я побував в Українському Вільному університеті – в Мюнхені. Законтактував з Ігорем Трачем. Він – родом зі Львова,
вже вісім років мешкає в Німеччині. Заснував літературний
альманах українців Європи „Зерна”. Адже після того, як редакція журналу „Сучасність” переїхала до Києва, утворився вакуум. Ось його й заповнив згаданий альманах. Спочатку Ігор
Трач видавав його на власні кошти. Я запропонував туди добірку своїх віршів. Незабаром вона з’явиться в альманасі. У
Мюнхенському університеті я навчався півроку на факультеті
німецької мови для студентів-іноземців. Навчання мені дуже
допомогло: залишалось чотири місяці до іспитів, після яких
я зміг би вчитися на філологічному факультеті. Але потрібні
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були великі кошти. Я не мав, де їх взяти.
– Не намагався просити у батьків дружини?
– Вони знали про цю мою проблему, однак не пропонували
фінансову підтримку. А я не просив. Дружина ж хотіла, аби я
став зразковим німецьким бюргером, що ніяк не узгоджувалося з моїми планами. Ми розлучились, і я повернувся. Як прийшов, так і пішов...
– Членом Спілки письменників України ти став у Німеччині?
– Так. 17 січня – у мій день народження. А книжка вийшла
раніше – в 1993-му, в Чернігові. Називається вона „Займенники”. Допоміг мені Станіслав Панасович Реп’ях.
– Чому, повернувшись, ти влаштувався працювати саме
на телебачення?
– Після Німеччини мені було страшенно важко призвичаїтися до нашого повільного ритму. Я шукав таку роботу, яка б
не дозволяла бути інертним. І я її знайшов. Журналіст відділу
новин повинен бути універсальним, робити матеріали на різні
теми – оперативно і професійно. Коли я прийшов працювати
на телебачення, моя „ломка” після приїзду з Німеччини (тяжка,
схожа на постнаркотичну) благополучно закінчилась.
– Думаю, ти вже маєш рукопис другої своєї збірки...
– Я навіть назву тобі скажу майбутньої книжки – „Переміна
ритмів”.
– Чим нова збірка відрізнятиметься від попередньої?
– В мені лишилося менше споглядальності. Нові поезії – це
погляд з виру подій, почуттів.
– А як із коштами на видання цієї книжки?
– Їх, звичайно, бракує. Така загальна ситуація в нашій літературі. Проте гарні письменники були і є. Я не можу об’єктивно
говорити про своїх друзів – Володимира Кашку і Костю Москальця. На мою думку, це – дуже сильні письменники, сво-
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го часу вони мали на мене величезний вплив. Я намагаюсь
дистанціюватися від їхньої манери письма, щоб писати якісь
оригінальні власні тексти. Мені подобається проза Євгена
Пашковського. За Андруховичем я визнаю серйозну підготовку, ерудицію, але мені не подобається ігровий підхід до літератури. Те, що „Бу-Ба-Бу” досі в центрі уваги „літературної
громадськості”, – це ненормально. Вони виголосили лозунг:
„Мистецтво і життя – це гра!”, але забули, що „Мистецтво – це
гра, ставкою в якій є життя”. Це – смертельна гра. А вони все
хочуть звести до гри як дитячої забавки.
Серед сучасних поетів мені близькі вірші Миколи Воробйова, Олега Лишеги, Юрія Тарнавського.
– Як ти ставишся до щойно утвореної Асоціації українських письменників?
– Вона повинна існувати. Не зрозуміло тільки, для чого молодим письменникам об’єднуватись саме під гаслами руйнації
старої Спілки: трава, яка проростає крізь асфальт, не прагне
його зруйнувати – просто росте! Для чого робити з руйнації
якусь ідеологію? Боротьба повинна бути лише творчою.
– Ти маєш якісь ідеї, плани на телебаченні?
– У мене є плани щодо авторського проекту „Криголам”. Я
вважаю, що причина всіх наших негараздів – у нашій свідомості, а не в чиїхось намаганнях зруйнувати Україну. До нинішньої
кризи призвели державу не якісь зловмисники, а ми самі. Бо
не хочемо долати стереотипи. Йдеться про інерцію свідомості.
Ось „Криголам” і повинен певним чином боротися з цією інерцією.
– І ще кілька слів про плани літературні...
– Маю надію все-таки видати другу книжку. Сподіваюсь
більше на підтримку друзів, аніж на меценатів (не певен, чи
такі взагалі є в Чернігові – в усякому разі, не знаю їх в обличчя). Зараз мені хочеться писати прозу. Мені здається, що нині
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нашій прозі слід від модернових форм повертатись до класичних, але вже переосмисливши модерн. Всього того, що трапилося зі мною протягом п’яти останніх років, вистачить на десяток товстих романів.
– Ти тепер не одружений?
– Ні, але я маю подругу. За фахом вона – мистецтвознавець. У нас є спільні уподобання. Спільна система вартостей.
Це – дуже важливо. У нас із колишньою дружиною і розпався
шлюб тому, що вартості були різні.
– Тобі з нинішньою подругою цікаво спілкуватися?
– Дуже цікаво! Вона розуміє мої вірші, відкриває в них якісь
нові грані, несподівані для мене.
– Що ж, щиро бажаю тобі щастя!
– Я тобі – теж!
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1997 р.
Дзюба Сергій. Два роки в Німеччині // Чернігівські відомості. – 1997. – 13 червня. – С. 6.

АНТОНІНА ДУБРАВСЬКА:
„ВІЗЬМУ ВАШ БІЛЬ”

В одній із чернігівських аптек сталася „НП”: у головного бухгалтера зникли золоті персні. В аптеці знали вже, що є така
жінка – Антоніна Іванівна, яка може „побачити” злодія і „змалювати” місце, де зберігається поцуплене. Прийшла тоді „на
прийом” до Дубравської потерпіла, принесла десь сто фотографій знайомих та колег по роботі і мало не одразу ж почула
відповідь:
– Оця вкрала!
– Та ви що! Я цю людину добре знаю, поважаю, скільки ра-
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зом пропрацювали. Не може вона...
– Якщо мені не вірите, то для чого прийшли?! Хай вона відчинить свою шафу: на третій полиці в білизні сховано ті персні.
Мов у воду дивилась Антоніна Іванівна: коли взяли з полиці
білизну до рук — розлетілися по підлозі золоті прикраси... (з
етичних міркувань не вказую прізвищ, але, як то кажуть, факт
мав місце – в цьому пересвідчився особисто, поговоривши зі
свідками детективної історії).
Довелося Дубравській знаходити і гроші, й викрадений у
Козельці автомобіль: підказала правоохоронцям, на якому базарі в Києві „лисий чоловік неслов’янської зовнішності” продаватиме запчастини від тієї машини.
А одного разу (це теж було в Чернігові) до Антоніни Іванівни
звернулася жінка, в якої безслідно пропав син. Відповідь була
приголомшуючою: „На такому-то місці ви знайдете свого сина.
Він лежить нерухомо. А на потилиці в нього – камінь”. І тут Дубравська правду сказала: вбили сина – втопили. Саме тому й
цеглину до потилиці прив’язали...
Вона дивиться співрозмовникові просто у вічі, а потім повагом підносить склянку з водою до невеличкої фотографії і…
розповідає, де та в якому місці потрібно шукати йому зниклу
доньку. Чоловік слухає тривожно й недовірливо. Але за два
тижні, у визначений час, чекає на провидицю з оберемком квітів: „Я на Вас молитимуся. Знайшлася моя дитина!”.
„Дякую, красиві квіти ...” – Антоніна Іванівна говорить тихо і
стримано. Поруч – жінка, яка знайшла свого сина: Дубравська
описала, де закопане його тіло...
І знову випадок – не повернувся додому сивий чоловік.
„Його вбито й прикуто. Незабаром корова розгребе”, – твердила Антоніна Іванівна. А потім пастух гнав стадо і знайшов
небіжчика...
А ця історія трапилася на Львівщині. Дружина – головний
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лікар дитячої лікарні. Чоловік – кандидат медичних наук. Безслідно зник син. Дубравська взялася допомогти: „Ваш Стас
– на березі невеликого озерця, зв’язаний. У тілі – така ніби
голка, на піджаку – руда пляма, йому вкололи якусь отруту.
Але живий...”. Сина невдовзі відшукали й рятівниця сама ж заходилася його лікувати. І домоглась свого – Стас зараз живий
і здоровий.
А коли літня жінка попросила Антоніну Іванівну сказати
щось про сестру, безслідно зниклу під час Великої Вітчизняної
війни, то дізналася: „Сестра – жива. Та ще й мешкає зовсім
недалеко, на Україні”. І через деякий час така радісна зустріч
відбулася...
Хай уже вибачить читач за цей перелік вдалих прогнозів –
їх у Антоніни Іванівни Дубравської – сотні. І, звичайно, багато
адрес (зокрема чернігівських) тих людей, яким вона справді
допомогла (деякі випадки на вибір я перевірив).
Взагалі, ми з Антоніною Іванівною познайомилися випадково. Адже усілякими заїжджими екстрасенсами-цілителями-ясновидцями, котрих тепер розвелося, мов грибів після дощу, не
переймаюся. Знаю: ті, хто дійсно має Дар, – особи не публічні.
В усякому разі, на сцені, неначе естрадні артисти, за гроші не
виступають. Мешкають собі тихо у сільській глибинці і врядигоди допомагають стражденним, не вимагаючи якихось особливих подарунків. Бо понад усе на світі прагнуть спокою та
гармонії в душі, а не слави. Це – дійсно добродії, котрі живуть
за Божими заповідями і творять добро. Люди віруючі, милосердні, незаздрісні і не злостиві. Дехто називає їх відьмами,
бо володіють потаємними прадавніми знаннями, однак моя
співрозмовниця запевняє: „Жодного разу не застосовувала
свої „чари”, аби комусь зашкодити чи помститися. Навіть думки такої не виникало. Навіщо?! Всі ми колись залишимо цей
світ – ніхто тут, на Землі, не вічний. Притому кожна людина
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так чи інакше немало страждає: хворіє, втрачає близьких та
друзів, а потім вмирає сама… Тому потрібно не примножувати
страждання, а навпаки – по змозі, допомагати ближнім, як учив
Господь. Адже негативні думки та недобрі вчинки лише провокують зло. Тож будь-яка помста – марна. Не можна жити з
каменем за пазухою, бо від того тягаря людина, в першу чергу,
потерпатиме сама”.
Так би й жила собі тихо-мирно Антоніна Іванівна в Чернігові,
якби один мій знайомий, вражений її можливостями (Дубравська не раз виручала його в біді), не вмовив цю дивовижну
жінку познайомитися з журналістом. Втім, спочатку я лише недовірливо посміхнувся і зажадав бодай якихось доказів почутого. „Добре, – кивнув приятель, – я попрошу її виступити в
залі редакційно-видавничого комплексу „Деснянська правда”
– запросиш на зустріч своїх колег?”.
І незабаром Антоніна Іванівна влаштувала свій перший „сеанс”. Поводилася скромно, але впевнено – жодного разу не
схибила! Потім я розпитував про враження у знайомих журналістів (до речі, мене теж Дубравська викликала на сцену). В
основному, розповідали приблизно таке: „Хтозна, як вона лікує,
адже медичної освіти не має, але діагнози ставить правильно,
та й „гадає” напрочуд цікаво, не помиляється, ніби розглядає
уважно твою душу і бачить події з минулого та… майбутнього!”. Справді, чого вартий лише ось такий діалог на сцені:
– Жінко, хто у вас безвісти пропав?
– Чоловік.
– А ви думаєте, що він загинув?
– ???
– Ваш чоловік – живий...
Звичайно, заінтригований побаченим, я вже не міг не зустрітися з Антоніною Іванівною знову. Так ми й потоваришували…
Впродовж року після нашого знайомства Дубравська об’їздила
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всю Україну – Східну, Західну і „Кримську”, не раз побувала в
Росії та Білорусі. Скрізь її приймали добре. Тепер ось поляки
у гості кличуть…
– Скажіть, Антоніно Іванівно, потрібну інформацію Ви
„відчуваєте” руками?
– І руками теж. Особливо, коли роблю паси над долонями.
Але я не розшифровую лінії на долонях – просто отримую такий імпульс, „зчитую” те, що мене в першу чергу цікавить. Коли
у склянку з водою кладу перстень і рукою починаю водити навколо склянки, теж бачу долі людські.
Від прабабусі у спадок дісталась мені книга – „Біла магія”.
По ній також дізнаюсь про минуле, майбутнє людини, її батьків
та дітей, різні події в житті. Багато від чого можу застерегти.
Правда, щоб добре все знати про того чи іншого відвідувача і
не помилитися, треба посидіти з цією книгою хвилин 45. Тому
не можу водночас допомогти, скажімо, п’ятдесяти людям. Це
– нереально! А обманювати не вмію й не хочу. Кажу тільки те,
що знаю і відчуваю. Зазвичай, інтуїція мене не підводить. Інакше сюди не приходило б стільки стражденних. Вже й перед
сусідами незручно…
– Ваша прабабуся була ворожкою?
– Дехто називав її відьмою, а вона просто мала Дар: розумілась на травах, була цілителькою, ну й ворожила, звісно.
Мені 13 років виповнилося, коли вона померла. Вже немічна
була, недужа, але терпляче вчила мене – здавалося б, звичайну дівчинку-підлітка. Я була веселою, непосидючою і не надто
прагнула тієї науки. Але прабабуся, мабуть, розгледіла щось у
мені таке… В усякому разі, вона не сумнівалася, що я зможу
продовжити її справу. І все тоді передала – всі свої знання!
Уявляєте? Не заспокоїлася, доки не „просвітила”, як годиться,
малу правнучку. І лише тоді залишила світ…
Однак я довго соромилася застосовувати ту науку. Звичай-
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но, щось тишком-нишком робила з цікавості, але це були такісобі дитячі забави, пустощі… Не хочеться й розповідати – ну,
що візьмеш із нерозумної дівчинки?
А коли мені виповнилося 25 років, прабабуся зненацька
з’явилась перед дверима. Я чітко побачила такий знайомий
профіль небіжчиці й неабияк злякалася: думала, вона прийшла по мою душу – улюблену правнучку до себе, на той світ,
забрати. Зойкнула: „Бабусенько, будь ласка, не чіпайте мене!
Я ще пожити хочу!”. А вона у відповідь: „Дурненька, я лише
прийшла нагадати тобі: пора використовувати все те, чому я
тебе навчила” – „Ой, що ти, бабусю, та я вже геть нічого не
пам’ятаю!” – „А ти спробуй і сама відчуєш свою силу…”.
Першим моїм „пацієнтом” був чоловік сестри. Я „побачила”, що вночі у нього станеться приступ менінгіту. Прийшла,
сказала, але він тільки відмахнувся: „Що ти, Тоню, я – цілком
здоровий!”. О третій годині ночі подзвонила сестра: викликала
„Швидку допомогу”, але лікар спочатку поставив інший, неправильний діагноз. І лише під ранок мої слова підтвердилися –
менінгіт.
– Ви відчуваєте, коли людям „пороблено”?
– Це я й лікувати можу. Головне визначити: коли „пороблено” та ким і усунути причину того лиха. От приїздила жінка з
Тернопільщини в дуже важкому стані. Я тільки глянула: „Перебийте подушки, – кажу, – там знайдете зерно й земельку, з
могили підкладену. І кожух свій уважно огляньте… Підіть до
церкви. Три свічечки поставте за своє здоров’я в храмі (перед
тим, як із людиною працювати, я завжди йду через церкву). А
потім одну свічку, що трохи прогоріла, мені принесіть”. Коли
вона це зробила, я почала виливати через віск, і все остаточно збагнула. Навіть описала людину, котра „поробила” біду.
Дев’ять „сеансів” провела й таки вдалося допомогти тій жінці.
Скільки потім листів мені теплих написала!
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– А якийсь неймовірний, навіть для Вашої практики, випадок можете розповісти?
– Знаю, що, наприклад, деякі нечестивці навмисне „переливають” людині. Тобто дають воду, якою обмивають небіжчика. Тоді дуже той чоловік хворіє, сохне. На жаль, не раз мала
справу з подібними злочинами (бо як іще можна це назвати?!).
Складно, але зарадити лиху можна.
– А покарати лиходія?
– Я нікого не караю – взагалі. Моя справа – допомогти людині. А щодо кари – все в руках Божих…
– Проте, суто теоретично, Ви змогли б, якби побажали,
провчити негідника?
– Авжеж. Зазвичай, це – нескладно… Та я принципово не
втручаюся в справи „небесної канцелярії”. А взагалі, переляк
„виливаю”, енурезу можу дитину позбавити. Також печінка непогано біополем і травами лікується (я на цілющому зіллі теж
розуміюсь). Інколи навіть лікарі поради питаються.
– Антоніно Іванівно, я тут записав із Ваших слів кілька
рецептів. Коли відкладаються солі, Ви радите тонкими
дольками нарізати яблука („Антонівку”) і з капустяним листком, ошпареним у киплячій воді, прикладати до хворих місць
впродовж одного місяця. Влітку прекрасно підтримує форму
обливання водою кімнатної температури: 15-20 хвилин постояти під душем так, щоб вода падала на тім’я або на потилицю, а тоді 15 хвилин розтиратися чистим полотном,
аби тіло „горіло”, і лягти відпочивати.
А ось – ще такий рецепт від остеохондрозу: валеріановий
корінь настоювати разом із фікусом (широкі, великі листки)
на 50 грамах чистого спирту, а тоді розтирати суглоби. На
100 грамів спирту – 20 грамів валеріанового кореня і 50 грамів соку фікуса (6-7 таких „сеансів”). Після сьомого „сеансу”,
як правило, настає деяке полегшення. Але при цьому необ-
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хідно дотримуватися дієти. Жінкам, які мають зайву вагу,
– худнути. Також від остеохондрозу: листок лопуха змащується олією і прикладається до хворого місця (знову ж таки
– чистою полотняною тканиною його накривати).
Якщо проблеми зі щитовидною залозою (протирадіаційні
засоби): 2 столові ложки кори дуба залити кип’ятком, 3 години настоювати і прикладати компреси. Або взяти одну столову ложку гречихи (цвіт чи соломку), теж кип’ятком залити
і 3 години настоювати. Потім проціджувати – 1/3 склянки
(не більше) і пити тричі на день протягом трьох тижнів.
Можна лікуватися звичайним рисом: 2 столові ложки залити кип’ятком (бажано зробити „гарячу ванну”, щоб вода
близько години кипіла), процідити. І склянка – на два рази.
Дуже добре глина червона допомагає. Але не всяка – та,
яка має позитивний заряд. Перевірити це просто: коли золоте кільце, підвішене на нитці, рухається перпендикулярно до глини, – заряд позитивний, паралельно – негативний.
Глина не лише радіонукліди виводить, а й бронхіти, радикуліти лікує. Процедуру бажано робити на ніч. Теплою водою
розмочити червону глину й намазати на хворе місце. Прикрити целофаном і чистою полотняною тканиною. Компреси міняти кожні три години (протягом ночі). Курс лікування
– два-три тижні (на серце глину не класти).
Для підшлункової залози та печінки еліксир здоров’я – гарбуз. Раджу спекти його і без цукру їсти двічі на тиждень (по
пів гарбуза). Від хвороб сечового міхура і нирок теж є цікавий
рецепт. Хвостик гарбуза прокип’ятити 4-5 годин на малому
вогні. Воду зцідити, а з хвостика витиснути всі вітаміни. І
пити щодня – від двох до п’ятнадцяти крапель: першого дня
– дві краплі зранку, три – в обід і чотири – увечері; наступного – по 5, 6, 7 крапель і т. д. Тільки тримати цей сік потрібно
у холодному місці.
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– Правильно. Таких „рецептів” маю силу силенну. Однак наводжу лише деякі, найбезпечніші. Адже кожна людина – індивідуальність. Отож, зазвичай, все-таки даю конкретні поради
щодо цілющого зілля, лише ретельно оглянувши хворого.
Знаєте, я сама пройшла всі муки пекла. Дитину поховала
і першого свого чоловіка. Зараз мешкаю в Чернігові, дві кімнатки маю. Зі мною живуть дочка, зять і троє онуків (сподіваюсь, чотирирічна Тоня колись матиме мої здібності). Тому так
часто доводиться відмовляти людям, які приходять до мене
додому – всіх просто ніде розмістити! Та й сили мої – не безмежні, потрібен відпочинок, щоб відновилася втрачена енергія. А в суботу й неділю взагалі не приймаю. Отож прошу мене
вибачити: я – звичайна, проста жінка зі своїми радощами й
турботами, котра готує сніданки, обіди та вечері, пере, прасує,
бавить онуків… Все це – надзвичайно приємно, і я не можу
відмовлятися від особистого життя. Хочеться любові! Ніколи ні
на кого не тримала зла, хоч чого тільки в житті не траплялося.
І в „дурці” мене перевіряли, і судити хотіли...
– ???
– Просто я можу виходити вночі „на зірку” й „бачити” деякі
майбутні події. От і помітила якусь сліпучу заграву. Коли не
виходжу, а вона стоїть (це перед аварією на Чорнобильській
АЕС). Тоді вирішила трохи „легалізуватись”. Пішла до М. на
прийом. Говорю: „Лихо велике буде біля Чернігова!”. Він перший раз мене й слухати не став, а коли вдруге прийшла – галантно так вислухав, люб’язно обіцяв повідомити „куди слід”.
Повідомив... Два дні в божевільні протримали! Потім все-таки
вирішили, що я психічно здорова і... потягнули до суду. Але
люди заступилися. Особливо одна жінка так пристрасно говорила! Суддя не витримав: „Як ви така ворожка, то скажіть, що
я три дні тому робив?”.
– Ви поховали свою тещу, – відповідаю.
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Він аж зблід:
– Звідки ви дізналися про похорони?
– Побачила у ваших очах...
Так і відпустили... З того часу ніхто мене не чіпав. А фахівці
зі Львова навіть запросили „сеанси” в їхньому місті провести.
Довго вагалася, однак все-таки вирішила перевірити свої сили
і поїхала. Потім шість тисяч у дитячий фонд перерахувала...
– А про якусь майбутню подію Ви могли б зараз попередити?
– У 1991-му Радянський Союз припинить своє існування,
і Україна здобуде незалежність. Президентом стане Леонід
Кравчук. Однак 1991-1993 роки для нашої держави будуть
дуже тяжкими: така криза настане – людям по півроку зарплату не платитимуть! Зупиняться заводи й фабрики, розваляться колгоспи… Але, на відміну від Росії, Чечні, Грузії, Вірменії,
Азербайджану, Югославії, у нас не проллється кров – Україна
уникне війни. І це – найголовніше!
Взагалі ж, наша держава „стала” на хорошу лінію, треба
лише слідувати обраному курсу й жодну партію одноосібно не
підпускати до влади. І землю берегти, бо основна наша цінність – земля.
А ще в Чернігові необхідно відкрити Іллінську церкву. Вона
пов’язана із зіркою, яка вийде до самої Десни й відкриє своє
світло для України (за легендою підземні ходи від Іллінської
церкви йдуть до Десни та всіх чернігівських храмів).
У недалекому майбутньому відбудеться ніби „переродження Христа” і тоді нові таїни людям відкриються. Поки що ж у
вухах багатьох співвітчизників одне-єдине гасло: „Вижити. За
будь-яку ціну”. І тому злість буквально висить у повітрі. Ні, навіть найменша підлість заради власної благодаті – гріх, спокутувати який непросто. Хтось цього не розуміє, але нерозуміння
– не виправдання. Ті, що не розуміють, підуть до пекла...
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Її судили за яснобачення й помилували – надто багатьом
людям встигла допомогти ця жінка, яка сама пройшла через
страждання, хвороби та відчай. Адже Дар – не манна небесна і легкий хліб. Дар – шлях на Голгофу.
Антоніна Іванівна спокійно говорить мені, коли має померти. Вона знає, тому поспішає жити. І прагне залежати лише
від своєї родини, а не примх якогось великого цабе. Взагалі, наших можновладців Дубравська не надто шанує. Пояснює, мов
досвідчений фізіогноміст: „Якісь вони всі здрібнілі, неоковирні
та лицемірні – лише про власну кишеню дбають. Одне слово –
кар’єристи. Тому й очі у них не сяють, як у нормальних людей
(бо в зіницях – не доброта та чуйність, а хрусткі купюри – долари!), і в душах – дрібних, цинічних, недорозвинених – вічна
мерзлота. Крига, яку вже ніщо не здатне розтопити!”. Однак начальники, що мають високі посади й на людях іронічно
відгукуються про відому провидицю, часто просять допомоги у Дубравської. Але з нею можна лише „на рівних”. Антоніна
Іванівна не терпить ні хамства, ні чиновницької пихи. Вчасно
попередить про небезпеку, цікаво розповість про минуле (це
– для атеїстів, аби на власні очі пересвідчилися, що справжні
дива існують) і майбутнє (лише „побачені” дати смерті своїх
гостей принципово не розголошує та й взагалі, намагається, по змозі, бесідувати про хороше, щоб люди не впадали у
відчай), дасть слушну пораду. Це – її хрест. „Пока на грудь и
холодно и душно не ляжет смерть, как женщина в пальто…”.
А Дар не зникне – перейде до онучки…
Розмову записав Сергій Дзюба
м. Чернігів, 1990 р.
Дзюба Сергій. Візьму ваш біль // Молодь України. – 1990.
– 20 грудня. – С. 4; опубліковане інтерв’ю і в газеті „Комсомольський гарт” (Чернігів).
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Дзюба Сергій. „Я на Вас молитимусь…” // Чернігівський
вісник. – 1992. – 3 липня. – С. 6; опубліковане інтерв’ю і в газеті „Молодь України”.
Також матеріали Сергія Дзюби про Антоніну Дубравську
були надруковані в багатьох виданнях України, Росії (зокрема
в Москві та Санкт-Петербурзі), Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, Молдови, Казахстану та інших держав. Звучала інформація і в ефірі радіо: „Свобода” (Мюнхен, Німеччина; Прага,
Чехія), „Голос Америки” (США), „Бі-Бі-Сі” (Великобританія),
УР-1, „Промінь”, „Мелодія” (Київ), „Новий Чернігів”.

МИКОЛА ЗБАРАЦЬКИЙ:
„ІНОДІ ПИШУ УВІ СНІ…”

Про артиста Чернігівської обласної філармонії, композитора Миколу Збарацького відомі музиканти донедавна відгукувалися так: „А, це той дивак, що пісні пише...”. Відверто кажучи,
і мені тоді мало про що говорило це прізвище – Збарацький.
Але я, на відміну од „маститих”, не чув багатьох його навдивовижу талановитих романсів, написаних на вірші прекрасного
чернігівського поета Петра Пиниці (на мою думку, одного з найсильніших сучасних вітчизняних поетів).
Микола Збарацький – мужня людина: творив, хоч теки з
нотами його пісень тривалий час припадали пилом. Аж доки
не з’явилася знаменита тепер „Козачка”, яку нікому раніше невідомий композитор написав на вірш чернігівської вчительки
Надії Галковської.
Микола прокинувся „зіркою”. Ним зацікавилися всерйоз і
надовго. Вже шість пісень Збарацького у репертуарі народної
артистки України Раїси Кириченко, п’ять романсів (на вірші
Олеся) взяла народна артистка Валентина Савопуло, дев’ять
пісень – Черкаський народний хор, ще дев’ять – тріо банду-
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ристок Київської державної філармонії. Пісні Збарацького сподобалися Василеві Бокачу та Василеві Зінкевичу... І це – лише
початок! Тепер Микола може почути на свою адресу дифірамби. З приводу написаного кілька років тому! Але, як кажуть,
краще пізно, ніж ніколи.
– Чому у Вас завжди таке серйозне обличчя? Навіть зараз…
– Ні, я змінююся по кілька разів на день. Скажімо, зранку
я – сангвінік, після обіду – холерик, а надвечір – флегматик.
Усе залежить від пісні, над якою працюю. Коли вона – про сум
пізньої осені, то який у мене може бути вираз обличчя? Інша
справа – пісні на слова французьких, німецьких, японських поетів, що люблять жарти.
– Тоді зробіть так, щоб я негайно усміхнувся (не хочеться похмурого інтерв’ю). Ви ж усе-таки артист. Якийсь експромт...
– Трапився колись зі мною такий випадок. Приходить до
мене Леонід Ілліч...
– Який Леонід Ілліч?
– Брежнєв...
І Микола незворушно розповідає про незвичайний діалог
між добродієм Збарацьким та „дорогим” генсеком, імітуючи
при цьому голос Леоніда Ілліча. Закінчується все це виконанням куплету з пісні „Малая земля”.
– Але, даруйте, невже свого часу Ви не писали щось про
партію та комсомол?
– Звичайно, писав. Є кілька пісень, за які мені абсолютно не
соромно. Бо працював над ними щиро. То були мої переконання. І коли з приводу однієї пісні сказали, що це – талановито, я
був гордий. Але ж Ви самі попросили пожартувати.
– Я думав, Ви наспіваєте якусь свою пародію. Адже у Вас
їх – багато: на Толкунову, Антонова, Кобзона...
– Є така популярна пісня „Хлопці кучеряві, не ходіть до
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нас...”. Алла Кудлай співає. Ну, я і склав таке:
Все ходжу помалу –
Далі від сім’ї,
Думаю про Аллу
Й зачіску її.
Жаль, що ти жоната –
Є свій Миколай.
Зіронька патлата,
Аллонька Кудлай!
Це – перший куплет. Далі – не пам’ятаю...
– Цікаво, як ставиться до подібної творчості Ваша дружина?
Саме по цій фразі залементував телефон. Дзвонила... дружина Миколи – Олена. Я заздалегідь домовився про інтерв’ю з
композитором. Але до Збарацького несподівано завітали гості,
тож йому довелося відпроситись на годинку, аби зустрітися з
журналістом.
– Олена мене розуміє. Ревнує трохи до моєї роботи (бо
іноді, коли працюю, буквально її не помічаю; Ви – теж творча людина, знаєте цей стан…). Інколи складаю пісні уві сні.
Потім можу прокинутися о другій ночі, розбудити дружину й
наспівувати їй щойно народжену мелодію. Вона це сприймає
нормально. І завжди підтримує мене у скрутну хвилину, надає
впевненості. Олена – біолог за фахом. Але в житті — філософ.
Прекрасно співає. У неї рідкісний голос – контральто. Такі ноти
бере, що навіть мені не під силу! Але Сашко, наш син, малим
завжди плакав, коли мама починала співати. Зазвичай, жінкам
притаманні сопрано, високий альт... Зараз Олександрові – вже
15, проте він так і не розуміє маминого співу.
– І що Ваш Сашко – обдарована дитина?
– Аякже! Вже пише музику. Грає на фортепіано Бетховена,
Моцарта, Шопена. Це – майбутній композитор. Але характер
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– важкий. Власне, в 15 років я теж не завжди розумів свого
батька...
– А першу пісню Ви написали, коли закохались у сусідку по
парті?
– Звичайно! Звали її Наталкою. Було це в четвертому чи
п’ятому класі. Вона послухала мій „шедевр”, усміхнулася. Потім
я присвятив їй ще кілька пісень. Банальна історія…
Миколу Збарацького мало не на руках носили на залізничному вокзалі в столиці, дізнавшись, що саме він – „батько” „Козачки”. Записали на шведське радіо його авторську програму з
бандурою, баяном та сопілкою у виконанні самого композитора
та співочого гурту „Причастя” Чернігівської обласної „Просвіти”.
– Миколо, Ви їздили до Ватикану. Папу бачили?
– Ні, якраз того дня я милувався італійською столицею. Хоч
деяким чернігівцям поталанило! Але й мені гріх скаржитися:
побував у Римі, Венеції, а також в Австрії – у Відні. Спасибі
греко-католицькій громаді, УАПЦ, Руху, що організували цю поїздку.
– Хотілося б пожити в Італії?
– Авжеж! Рік-два творчо попрацювати там, поспілкуватися
з іншою культурою, завести дружбу з італійськими поетами...
– Ви створюєте пісні на вірші Шевченка, Олеся. Я знаю
композиторів, у яких існує комплекс: мовляв, не можна замахуватися на святині...
– Мені здається, я правильно відчуваю Тараса. І Олеся. Тривалий час справді не міг доторкнутися до рядків Кобзаря, адже
музика й поезія повинні перебувати в повній гармонії. Але ці
рядки не давали мені спокою, вони постійно були зі мною, і я
зняв „табу”.
У Миколи Збарацького є гарний білоруський цикл пісень на
слова Таї Мельчанко та Анатоля Сиса. Він пише на вірші Анни
Ахматової і Важи Пшавели. Мені особисто подобаються його
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балади, створені разом із чернігівським журналістом і поетом
Іллею Хоменком.
Збарацький по-особливому відчуває мелодію. І відчуття це
десь на клітинному рівні – від Бога. Я б провів тут аналогію з
композитором Володимиром Дашкевичем, який теж має цей
незвичайний дар. Але Микола найбільше шанує Євгена Станкевича – українського композитора-філософа, і хотів би з часом досягти його рівня.
– Кажуть, Ви – буржуй: машину маєте, гараж, дачу, трикімнатну квартиру...
– Так, а тепер думаю, що якусь матеріальну незалежність
повинні дати мені пісні, написані колись „у шухляду”. Щоб у
мене голова не боліла з приводу цих проблем. Скажімо, треба
килим на дачу: пішов і купив. Так повинно бути. Набагато важче працювати творчій людині, коли тиснуть на неї різні побутові обставини. Знаєте, здається, мене зачекалися гості...
– Ви горілку п’єте?
– А чому – ні? Я – нормальна людина. П’ю горілку, їм м’ясо.
Хоч деякі представниці прекрасної статі схиляють мене до вегетаріанства…
– Що ж, спасибі за інтерв’ю.
– Немає за що! Я так поважаю й люблю власну персону, що
можу розповідати про себе цілісінький день.
– Ви серйозно?
– Абсолютно серйозно (усміхається). Але я також поважаю
і своїх гостей...
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1993 р.
Дзюба Сергій. Микола Збарацький: „Іноді пишу уві сні…” //
Молодь України. – 1993. – 7 вересня. – С. 4; Чернігівські відомості. – 1993. – 30 липня. – С. 6.
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Також побачили світ інші публікації про творчість Миколи
Збарацького:
Дзюба Сергій. Там не продають троянди // Наш край (Чернігів). – 1993. – 18 серпня. – С. 4;
Дзюба Сергій. Батьку не сумуй // Молодь України. – 1994.
– № 70. – С. 4;
Дзюба Сергій. Микола Збарацький, якого ми не знаємо
// Молодь України. – 2007. – № 2. – С. 23; Місто (Чернігів).
– 2007. – № 21. – С. 16; Тернопільський оглядач. – 2008. –
5 вересня. – № 31. – С. 18-19;
Дзюба Сергій. Микола Збарацький, якого ми не знаємо //
Дзюба Сергій. Тато у декретній відпустці: Дивовижні люди.
Неймовірні історії, які відбуваються насправді [з радіоверсією
на CD-диску]. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – С. 135-142.
Звучало інтерв’ю з відомим композитором і в ефірі радіо
„Новий Чернігів” і радіо „Мелодія”.

НАДІЯ ГАЛКОВСЬКА:
„Мабуть, я могла б стати француженкою,
але волію залишитись українкою”

У Чернігові її часто називають „козачкою”. Ще б пак!
Навіть не кожному класику нашої літератури вдалося
написати слова до пісні, яка б мала таку популярність у
народі! „Я – козачка твоя…” – не просто музичний „хіт”,
що забудеться вже за кілька років. Це – таки справді народна пісня, що житиме, можливо, не одне століття, бо
припала до серця багатьом українцям. Але що ми знаємо про одного з її авторів – поетесу та педагога Надію
Галковську?
– Надіє, кажуть, Ваші дід і прадід теж мешкали в Чернігові?
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– Так. я – корінна чернігівка! Ми жили у старому будинку з
сестрою Тетяною (зараз Тетяна Федоритенко – член Спілки художників України – С. Д.). Там був розкішний сад. В основному,
нас виховувала бабуся. Вона навчила нас любити та розуміти
музику, поезію. В ті часи войовничого атеїзму ми багато знали
і про релігію – бабуся була віруючою. Я багато читала змалку,
можливо, це допомагало мені вчитися. Отримувала „п’ятірки”,
хоч і не прагнула бути відмінницею. Ніколи не зубрила...
– Очевидно, Ви дуже рано почали читати і дорослі книги?
– Поезії Пушкіна, прозу Гоголя я читала дитиною у дореволюційних виданнях...
– І де ж Ви їх брали?
– У нас вдома. То була спадщина бабусі. Хоч улюбленою
моєю книгою залишалася казка „Чарівник смарагдового міста”.
– Мені здається, Ви й зараз казки любите?
– І казки, і легенди, і фантастику – вітчизняну та зарубіжну... Ще одна світла сторінка у моєму дитинстві – це канікули
в селі (мій батько – з Шибиринівки). Там я пізнавала справжні
українські традиції, обряди, наш народний поліський побут,
чула прекрасні народні пісні, оту особливу сільську говірку...
Це запам’яталося на все життя. Тому я так і люблю бувати в
селі, люблю сільських трударів, нашу чарівну природу...
– Що було після школи?
– Чернігівське музичне училище – хор, вокал, гра на баяні...
– То Ви й нині можете на весіллі зіграти?
– Запросто! Я й граю: для друзів, приятелів, на вечірці, якщо
хтось попросить. І це приносить мені велику насолоду.
– Проте Ви захотіли вчитися далі...
– Захотіла! І скінчила філфак Київського держуніверситету.
Цей вуз дав мені багато. Скажімо, диплом я писала в бібліотеці Національної Академії Наук...
– І про що диплом?
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– Про поєднання малих форм поезії і музики в класичній
поезії XIX століття.
– Круто! Можна було й кандидатську дисертацію писати.
Але Ви обрали інший шлях. Ви — сільська вчителька...
– Я – сільська вчителька і цим пишаюсь. Не думайте, що
мені складно знайти роботу в місті – зовсім ні. Проте мені подобається працювати у маленькій школі, де в класі – 10-15
учнів, такий собі англійський варіант (у них – це модно). Село
дуже багато дає для творчості! Я там спілкуюся з людьми, ми
спільно проводимо різні свята. Це – не знівечений цивілізацією
світ. Такі краєвиди! Такі людські характери! Сільські жителі за
своїм світовідчуттям відрізняються від міських. У них – своя
життєва філософія, свій патріотизм. Можливо, не такий показний, внутрішній, навіть інтуїтивний... І повністю відсутня космополітичність! Це – такі патріоти своєї землі! Хоч на селі люди
живуть дуже сутужно, багато й тяжко працюють, сподіваються
тільки на себе. Проте у селі існує не аморфна маса. Ці люди
теж розуміються на політиці, вболівають за добробут, за нашу
державу. Вони навіть оптимістичніше дивляться в майбутнє,
ніж городяни...
– У сільській школі є талановиті діти?
– Безумовно! Є діти, які прагнуть знань, мають неабиякий
талант. Я потроху помічаю зникнення отієї умовної інтелектуальної межі „місто-село”. Хоч, звичайно, економічні відмінності
– дуже суттєві... Так от я й живу: ніби й мешканка міста і водночас – сільський педагог. Подобається!
– Про пісню, яку Ви створили разом із Миколою Збирацьким, написано і сказано вже немало. У 1994-му вийшла в світ
Ваша книга віршів „Козачка”, а наступного року Ви стали лауреатом літературної премії імені Бориса Грінченка. Але що
далі? Я знаю, у Вас є нові пісні. Проте людині, далекій від шоубізнесу, важко донести їх до читача…
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– Дуже важко. Шоу-бізнес – це така брама, міцно зачинена
на всі замки для непосвячених. Але цим треба займатися. Зараз багато самодіяльних і професійних музикантів, композиторів беруть мої вірші й пишуть на них музику. Є цілком нормальні пісні, мистецький рівень яких мене особисто влаштовує. Ось
зі студентами нашого музучилища готую телепередачу, тож
глядачі зможуть почути мої нові роботи.
– Але ж у нас, в Чернігові, досі немає професійної музичної
студії. Якісно записати ці пісні в Києві, Полтаві чи Чернівцях
можна тільки за шалені спонсорські гроші, а їх у Вас, як я розумію, поки що – катма. Звісно, без професійного студійного
запису Ви не зможете зі своїми (хай навіть і дуже гарними!)
піснями потрапити у всеукраїнський ефір. Тобто якась пісня може прозвучати, ніби між іншим, у передачі Українського
радіо, але навряд чи хтось візьметься її „розкручувати”. Тож
Вам доводиться знову сподіватись на випадок, як трапилося
з Раїсою Кириченко, котра заспівала і професійно записала
(що головне!) Вашу пісню. Розумієте, до чого я веду? Ви готові писати, як то кажуть, „до шухляди”?
– Я „до шухляди” писала дуже довго, адже , „Козачка” – перша моя книжка, до якої увійшли, по суті, вибрані поезії. І зараз
пишу: вірші, пісні, бо це – моє життя. Все-таки я пишу для душі.
Хоч, звичайно, коли з’являється новий вірш, мені хочеться,
щоб його ще хтось почитав. Але я, в першу чергу, пишу тому,
що це приносить мені насолоду. А все інше – потім.
– У Вас є вороги?
— Вороги? Люди, які мене ненавидять?
– Ну, скажемо м’якше: недоброзичливці. Маєте недоброзичливців, пані Надіє?
– А яка творча людина їх не має?! Проте можу лише здогадуватися про своїх недоброзичливців, бо я їх не знаю.
– Ви вважаєте себе доброю людиною?
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– Так. Адже навіть коли відчуваю негативні емоції, намагаюся стримуватись. Звичайно, у наш час важко бути надто
спокійним – таке життя, стреси на кожному кроці. Але прагну
чинити так, щоб навіть мій поганий настрій не зачіпав людей,
які мене оточують. Взагалі, у мене – багато подруг, приятелів.
Хороших людей – все-таки, по-моєму, більше.
– Але є люди, які Вам заздрять?
– Це – риса не лише українців. Не будемо вже так чіпляти
на себе ярлики. Проте я цю заздрість іноді відчуваю, і це дуже
прикро, бо у кожного з нас – свої проблеми і радощі. Особисто
я намагаюся „по-чорному” не заздрити, бо заздрість руйнує.
– З ким у Чернігові Ви контактуєте як літератор?
– З Літературною спілкою „Чернігів” (яку очолює талановитий прозаїк Михась Ткач), що випускає популярний на Придесенні журнал „Літературний Чернігів”. Але то – не такі плідні
контакти. На жаль, часопис виходить не так часто, як хотілося
б (вже після цього інтерв’ю журнал, за сприяння заступника голови облдержадміністрації Віктора Тканка, став щоквартальником і відтоді друкується стабільно – С. Д.). Взагалі, літератори на Чернігівщині – дуже роз’єднані: кожен – сам по собі.
Ось обласна організація Спілки художників України має для
об’єднавчого процесу ліпші умови: митці працюють, в основному, в одному приміщенні, постійно спілкуються, разом проводять вільний час. Тож повинна мати своє приміщення й Чернігівська обласна організація Спілки письменників (прикро, але
досі нічого не змінилося: Придесення – чи не єдиний регіон
нашої держави, де літератори позбавлені можливості збиратися разом та працювати у власній робітні! – С. Д.). Втім, добре,
що є літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського, який, по суті, прихистив письменників і влаштовує для них
літературні вечори (також реально турбуються про літераторів
обласна наукова бібліотека імені В. Короленка, Чернігівська
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міська бібліотека імені М. Коцюбинського та бібліотеки для дітей: обласна – імені М. Островського і міська – імені О. Довженка – С. Д.).
– Пані Надіє, Ви побували у Франції...
– Я давно познайомилася з однією французькою сім’єю.
Вони гостювали у нас, в Чернігові. Запросили мене до себе...
Я там мала такий собі маленький університет: у них – зовсім
інше життя. Не скажу, що там – все добре, а у нас – все погано
(це – неправильний стереотип). Але йдеться справді про два
різні світи. І водночас французи – дуже схожі на українців...
– Щось я цього раніше не помічав...
– Ну, що Ви! Вони – такі ж гостинні, м’якої вдачі. У них – дуже
гарне, я б сказала, любовне сприйняття музики, пісень (тобто
вони – дуже артистичні, як і українці). І попри усталений стереотип про легковажних французьких чоловіків-ловеласів, там
дуже шанують сімейні узи і взагалі мораль. І так само, наприклад, засуджують подружню зраду... А ще – вони дуже емоційні! І на відміну від нас, здаються розкутішими, добрішими (ми –
теж добрі, в основному, але так не усміхаємось, як французи;
у нас – це десь глибоко в душі). У нас зараз від цієї кризової
економіки якась притлумленість... Ось я пішла до ощадкаси
забирати свій приватизаційний сертифікат. Вистояла хтозна
скільки, а мені кажуть, що його немає у списках. І нікому немає до того діла, немає винних. Я втрачаю силу-силенну часу,
переді мною ніхто не вибачається, навпаки – на мене ще дивляться, як на винну. Звичайно, така система не сприяє тому,
щоб людина мала почуття власної гідності...
– А коли б Вам запропонували постійне проживання у тій
же Франції?
– Ні. Я володію французькою. Із задоволенням ще б з’їздила
туди, при нагоді попрацювала б десь за контрактом. Але це –
не моє. Можливо, з мене вийшла б гарна француженка, однак
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волію залишитись українкою...
– Ваша дочка мріє вступити до музичного училища. Її влаштовує те, що маєте Ви? Вона взагалі розділяє Ваші погляди на життя?
– Так, Ганнуся майже у всьому погоджується зі мною. Вона
– мій друг. І це – прекрасно! Звичайно, я хочу бачити її щасливою тут, в Україні...
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 1996 р.
Дзюба Сергій. Надія Галковська: „Мабуть, я могла б стати француженкою, але волію залишитись українкою” // Просвіта (Чернігів). – 1996. – 6 липня. – С. 2-3.
Надруковане інтерв’ю і в газеті „Молодь України”.

ЧЕМПІОНКА СВІТУ НАТАЛІЯ СКАКУН
мріє про олімпійську нагороду, дитину
і нормальне житло
Якби я зустрів десь на вулицях Чернігова цю вродливу та струнку жінку, нізащо б не повірив, що переді
мною – чемпіонка світу і Європи та багаторазова чемпіонка України з важкої атлетики. Проте у розмові із заслуженим майстром спорту України Наталією Скакун я
позбувся не одного хибного стереотипу, які, будемо відверті, побутують серед багатьох співвітчизників.

Патріоти

Взагалі, спочатку я поспілкувався зі знаменитим тренером
Наталії – Олександром Риковим, який виховав не одну відому спортсменку. Олександр Володимирович на моє запитання
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про шанси України на майбутній Олімпіаді відповів, що вірить
в успіх наших спортсменів і зокрема Наталії Скакун.
„Надзвичайно важливо, – наголосив він, – що президентом
нашого Національного олімпійського комітету став прем’єрміністр України, тобто фактично – друга особа в країні. Це –
справді державний підхід, так і має бути. Адже прем’єр має
всі можливості для того, щоб подбати про підготовку наших
олімпійців. До речі, Віктор Янукович – мій земляк (я ж родом
із Донеччини – з Горлівки). Він уже завітав до важкоатлетів під
час нашого тренування на базі в Кончі-Заспі – спілкувався зі
спортсменами й тренерами, цікавився всім, що турбує. А я посоромився сказати, що у чемпіонки світу Наталії Скакун – серйозна житлова проблема. Подумав, що у прем’єра і так важливих справ вистачає. Все-таки ще сподіваюсь, що цю проблему
зможе вирішити місцева влада. Адже, коли Наталя здобула
„золото” на чемпіонаті світу, голова Чернігівської облдержадміністрації на урочистостях при всіх пообіцяв, що спортсменка
отримає нову квартиру і матиме належні житлові умови”.
Нині ж олімпійській надії України Наталії Скакун – непросто.
Живе вона на околиці Чернігова – у мікрорайоні Масани. Звідти до стадіону імені Юрія Гагаріна, де щодня, крім неділі, тренується спортсменка, – 14 кілометрів. Перше тренування розпочинається о 6.30. Коли ж це треба прокидатися, щоб доїхати
з Масанів? Тренування триває 1,5-2 години. При цьому Наталя
неодноразово піднімає величезну вагу. Потім їй потрібно повернутися додому, поїсти і встигнути хоч трохи відпочити, бо
о 10-тій вона вже піднімає штангу. Далі – знову поїздка в Масани, короткий відпочинок і о 16.00 – ще одне (третє протягом
дня!) тренування. До всього, мешкає чемпіонка на дев’ятому
поверсі, ліфт по півмісяця не працює. Самі розумієте, наскільки це складно! Власне, Наталя не вимагає якихось особливих
апартаментів – йдеться про звичайну двокімнатну квартиру,
розташовану недалеко від центру міста, навіть службову.*
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Ода штанзі

– Наталю, з Ваших вуст буквально не сходить чарівна посмішка. Ви – дуже жіночна, попри те, що займаєтеся таким
традиційно чоловічим видом спорту, як важка атлетика, що
потребує неабиякої витривалості, сили та мужності.
– Мій девіз: „Все буде добре!”. У спорті треба бути на сто
відсотків впевненим у собі, інакше неможливо досягнути гарних результатів. Без оптимізму не можна! Спортсмен-песиміст
приречений на невдачу. Що ж до Вашого компліменту, то, знаєте, чомусь у суспільстві склався такий стереотип, що жінка і
важка атлетика – несумісні. Хоч насправді все – зовсім не так!
– Даруйте, але я бачив по телевізору штангісток, які важать по 160 кілограмів. По-вашому, це – нормально для жінки?
– Таких у важкій атлетиці – не більше п’яти відсотків. Йдеться про суперважку вагу, але й там вистачає привабливих жінок.
Чому Ви думаєте, що найсильніший повинен бути обов’язково
найважчим? Ви колись побудьте на наших змаганнях, подивіться і переконаєтеся, що помилялися раніше.
– Але батьки нерідко побоюються віддавати дітей, особливо дівчаток, у секцію важкої атлетики. Є навіть таке
уявлення, що тренування зі штангою негативно впливають
на зріст людини, начебто „притискають” її до землі на відміну від, скажімо, гри у баскетбол, де суцільні гуллівери.
– І це уявлення – хибне! Дворазовий олімпійський чемпіон,
доктор медичних наук Аркадій Воробйов 15 років досліджував,
як заняття важкою атлетикою впливають на здоров’я дитини,
зокрема на її зріст. Видатний вчений аргументовано довів, що
штанга – не ворог здоров’ю. Навпаки, якщо дитина – немічна,
часто хворіє, такі тренування здатні принести велику користь,
істотно зміцнити здоров’я. При цьому гартуються і такі позитивні риси, як наполегливість, цілеспрямованість, сила волі.
Все це потім неабияк знадобиться в житті!
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А щодо зросту, то тренування зі штангою навпаки його стимулюють. Адже відомо: якщо молодій траві створювати деякі
„перепони”, вона навпаки росте значно активніше. А в баскетбольну секцію зазвичай із самого початку відбирають високих
хлопчиків та дівчаток – просто така специфіка цієї гри. Власне,
що я Вас переконую? Ще раз запрошую прийти коли-небудь
на змагання важкоатлетів, при нагоді поспілкуватися з ними,
і Ви побачите, скільки там гармонійно розвинених, красивих
фізично і духовно людей.
– Перепрошую Наталю, але в мене робота така – задавати непрості питання. Бо насправді я – Ваш союзник. У мене
є друг – Василь Слапчук. Юнаком він потрапив на війну в Афганістан, отримав дуже тяжке поранення, пересувається
лише в інвалідному візку. Але Василь не змирився з долею:
здобув вищу освіту, багато працює, став відомим письменником, лауреатом Національної премії України імені Тараса
Шевченка та багатьох інших міжнародних і всеукраїнських
відзнак. Виховав прекрасного сина Івана, а незабаром у нього
має народитися друга дитина. Так ось, увесь час після того
страшного поранення він робить вправи зі штангою. Може
зараз, у свої 42 роки, підняти сто кілограмів, а вісімдесятикілограмову штангу – п’ять разів поспіль. Фактично важка
атлетика врятувала йому життя!
– Ваш друг – молодець! Я можу навести інший приклад:
артист цирку Дикуль одержав тяжку травму – зламав хребет.
Проте, завдяки спеціальним атлетичним вправам, йому вдалося повернутися до повноцінного життя. Тепер ця мужня людина допомагає іншим перемагати недуги.

Найдорожчі люди

– Цікаво, Наталю, а як рідні ставляться до Вашого захоплення штангою?
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– Чудово ставляться! Мої дві сестри – також важкоатлетки.
Старша Юля – майстер спорту міжнародного класу, закінчила
Київський державний університет фізичної культури та спорту.
Вона народила сина і продовжує займатися важкою атлетикою. Молодшій Наді – 15 років. Мої рідні мешкають у селі Лебедин на Київщині. Свого часу тато служив на Алтаї, в Росії, де
й познайомився з матусею, а коли демобілізувався, привіз її в
Україну. Я народилася 3 серпня 1981 року.
– То це старша сестра заохотила Вас до важкої атлетики?
– Навпаки – я її. Тренуюся зі штангою з 11 років. Якось побачила оголошення про набір до секції, стало цікаво. Так і вирішилася моя доля.
– Буду вражений, якщо Ви спростуєте ще один стереотип: зазвичай відомі спортсменки у такому віці не поспішають заміж. Коли їх запитуєш про особисте життя, палко
переконують: „Що Ви, яке особисте життя? Тренування та
виступи відбирають усі сили!”.
– Я маю коханого. Ми з Андрієм – ще неодружені, але разом
уже два роки. Це мені дуже допомагає! Коли я десь далеко на
зборах, то впевнена, що на мене чекає кохана людина. Андрій
мріє, що я подарую йому доньку і сина. Він – врівноважений і
надійний. Ми плануємо одружитися після Олімпіади. А поки
що Олександр Володимирович, мій дорогий тренер, не дає
нам свого благословення на шлюб. Жартує, що маю заробити
на це, успішно виступивши на Олімпійський іграх, а ні – то чекатиму аж до наступних. Він уже все розрахував до 2012 року:
коли я маю дітей народжувати (сказав, що пошле мене та Андрія на спеціальні курси, де навчать, як правильно все робити,
щоб вийшло якнайкраще), спланував мій виступ на Олімпіаді в
Китаї у 2008-му і має намір ще тренувати моїх дітей…
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Хобі

– Як Ви відпочиваєте?
– Лежачи в ліжку… Люблю читати книжки: на історичні,
філософські, наприклад, „Алхіміка” Пауло Коельо.
– Коли ж Ви встигаєте?!
– Бачите, скільки у Вас неправильних уявлень про спортсменів…
– А що Ви ще любите?
– Квіти. Тварин – у мене є кішка Доця. Можу на балалайці
пограти. Люблю телепередачу „Жди меня” – вона мене розчулює до сліз. А от алкоголю практично не вживаю – лише зрідка
можу випити 50 грамів мартіні „Б’янка”.

Мрії

– Наталю, наскільки мені відомо, грецькі спортсмени за
„золото” на чемпіонаті світу одержують по 50 тисяч доларів. Там людина, яка хоч раз підкорила таку вершину, вважається національним героєм, живе в пошані і достатку. Ви
– рекордсменка світу і Європи, а українських рекордів у Вас
– взагалі більше ста…
– Я зрозуміла Вашу думку, але, на жаль, маю те, що маю…
Україні все-таки зараз – далеко до Греції, Туреччини та інших
(заможніших) держав. Тому поки що у мене – символічні заробітки… Звичайно, мрію, що з часом все поліпшиться. Власне, у
мене – ті ж потреби, що й у будь-якої жінки: щоб чоловік кохав
і не зраджував, у домі був достаток, а в Україні – мир.**
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів, 2004 р.
* Одразу ж після оприлюднення цього матеріалу у всеукраїнських ЗМІ, чемпіонка світу Наталія Скакун отримала нову
двокімнатну квартиру.
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** Мало хто знає, що на Олімпіаді Наталія Скакун виступала
з травмою спини. Це був справжній подвиг. „Коли ми готувались до Олімпійських ігор, у мене дуже боліла спина, – потім
уже зізналася вона. – Десь було так – 50 на 50 – поїдемо ми
чи ні. Я завжди терплю до останнього і тільки якщо це – вже
зовсім нестерпно, тоді кажу, що мені болить... Ми навіть привозили свого лікаря – Віктора Васильовича Євтушенка, котрий
робив мені уколи, рятував, як міг. Коли ми вирушали на Олімпіаду, то не очікували, що потрапимо в трійку призерів. Адже
через травму не могли тренуватися в посиленому режимі, тож
не знали, який покажемо результат...”.
Перемога була блискучою і справедливою. Мільйони вболівальників з усієї України, які в ту, вирішальну для Наталі
хвилину, затамувавши подих, принишкли біля телеекранів, за
мить уже святкували видатний успіх чернігівки Наталії Скакун.
„Ой, ви знаєте, коли я штовхнула 135 кілограмів... – пригадує
наша землячка. – Була така радість, таке хвилювання! Ми всі
разом скільки працювали, йшли до цієї медалі, все терпіли! Я
підбігла до Олександра Володимировича Рикова, обняла його
і заплакала...”.
Підкоривши цю вершину, Наталя стала однією з найпопулярніших українських спортсменок. Збулася ще одна її мрія –
народився син… Нині олімпійська чемпіонка Наталія Скакун
мешкає в двоповерховому будинку в селі Лебедин, під Борисполем. Її громадянський чоловік помер і Наталя не захотіла
залишатися з маленькою дитиною в Чернігові – продала квартиру й переїхала до мами. Згодом вийшла заміж, народила
донечку – Ганну. Чоловік Іван працює водієм, він на сім років
молодший за свою дружину. Наталя Скакун і зараз – тендітна
й вродлива. Кохана дружина і турботлива матуся: пере, прасує, прибирає в домі, вміє і любить смачно готувати. Запевняє,
що щаслива: родинний затишок їй подобається не менше, ніж
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блискуче спортивне життя. Тренер Наталії – Олександр Риков
– за видатні досягнення (адже виховав чемпіонку і призерів
Олімпійських ігор) став почесним громадянином Чернігова.
Дзюба Сергій. Чемпіонка світу Наталія Скакун мріє про
олімпійську нагороду, дитину і нормальне житло // Чернігівські відомості. – 2004. – 26 березня. – С. 16;
Дзюба Сергій. Чемпіони виростають у Чернігові // Деснянська правда. – 2004. – 27 березня. – С. 3.
Також матеріал надруковано у газеті „Молодь України”.
Прозвучало інтерв’ю в ефірі Українського радіо (УР-1), телебачення (УТ-1) та Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії „Сівер-центр”.
Опублікований і нарис про олімпійську чемпіонку Наталію
Скакун:
Дзюба Сергій. Чемпіонка // Місто (Чернігів). – 2006. –
№ 1. – С. 1, 9; Молодь України. – 2007. – 13 листопада. – С. 7;
Дзюба Сергій. Олімпійська чемпіонка // Дзюба Сергій. Королі і „капуста”. Неймовірні пригоди українця Павлюка [з радіоверсією на DVD-диску]. – Чернігів: Лозовий В. М., 2011. –
С. 236-242.
Нарис розвучав в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мелодія”.

ПАТРІОТ

„Бесідували вчора з приятелем про життя. Звісно, у
кожного – свої проблеми, стільки нагальних, важливих
справ… І раптом зовсім поруч заспівали солов’ї: ніжно,
чарівно. Така благодать – на повні груди вдихати свіже
весняне повітря і слухати солов’їв!” – він посміхається:
просто й щиро. Хороша посмішка в Олександра Шкурата
– сонячна, ніби душа вийшла на обличчя.
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Здавалося б, відома й шанована в Чернігові людина
(депутат міської ради, підприємець, почесний президент Благодійного фонду імені двічі Героя Радянського
Союзу Олександра Молодчого, голова опікунської ради
Чернігівської міської громадської організації інвалідів
„Життя триває”, лауреат престижних міжнародних
премій імені Миколи Гоголя, Григорія Сковороди та Пантелеймона Куліша за визначну меценатську діяльність),
трудиться по 16 годин на добу, а в душі – романтик!
Можливо, тому й слава його не псує.
Ми спілкуємося на Валу. Олександр Володимирович
щоранку прокидається о 6-тій і вигулює тут улюбленця
родини – фокстер’єра Стьопу. Мешкає мій співрозмовник поблизу музею М. Коцюбинського, тож влаштовує
собі трьохкілометрові пробіжки до спортивного містечка, робить зарядку і, за будь-якої погоди, купається
в Десні. Олександр Шкурат – людина загартована!
– Олександре Володимировичу, то Ви – морж?
– Просто завжди маю бути в формі. Пам’ятаєте, у поета:
„Не позволяй душе ленится…”. От я й не дозволяю – ні душі,
ні тілу.
– Для того, щоб дотримуватися такого режиму, потрібна неабияка сила волі…
– Намагаюсь бути вимогливим до себе. Знову ж таки – про
Стьопу необхідно піклуватися, лікувати. Йому – п’ять років.
Чудовий пес: розумний, вірний, інтелігентний (зайвий раз не
гавкне), ненав’язливий. Може довго сидіти й спокійно спостерігати за тобою, водночас розмірковуючи про щось своє.
– Філософ!
– Авжеж… Відпочивати з ним – одне задоволення. Я його
називаю собакою-компаньйоном. Але ще цуценям захворів на
панкреатит. Відтоді – на суворій дієті: окремо готуємо йому їжу.
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Взагалі, він у нас естет: дуже любить спати на білому – наприклад, на простирадлі. Купили дружині білий плед, то де б
не поклали, Стьопа його знаходить, бо переконаний: цю річ
придбали саме для нього! Якось він загрався з іншим собакою
і заблукав. Ми хвилювалися, адже зник член сім’ї. Допомогли
таксисти (ось до кого варто звертатися в таких випадках!): за
прикметами впродовж дня розшукали пропажу. Пес сумирно
чимчикував тротуаром поблизу зупинки „Прогрес”…
– Його якось покарали за „самоволку”?
– Ні, що Ви! – гладить собаку. – Ти ж хороший, Стьопо? Правда? І слухняний, коли тобі потрібно… Ми його не ображаємо.
Взагалі, не розумію людей, котрі заводять чотирилапих друзів
і потім виганяють їх напризволяще. Це – не по-людському. Пес
– не іграшка, він усе розуміє, відчуває й дуже страждає, коли
його зраджують такі „добродії”.
… У цю мить Стьопа помічає на траві дивовижну пухнасту
істоту – білочку – і хутко залишає наше товариство. Але руда
красуня спритно стрибає на стовбур розлогого дерева – подалі
від непроханого „кавалера”.
Мій співрозмовник із цікавістю спостерігає за кумедною
сценкою:
– І це – в центрі міста. Боже, як тут гарно!
– Олександре Володимировичу, Ви ж – корінний чернігівець?
– Так, народився 6 серпня 1967-го, в неділю. Тоді наша родина мешкала поблизу слідчого ізолятора, в приватному секторі. Коли мені виповнилося два роки, трапилась така пригода: я
вийшов з оселі погуляти і… зник. Тато й мама кинулися шукати
дитину, а мене ніде немає! Можете собі уявити їхній стан?! Знайшли мене аж на Красній площі (там неподалік жили бабуся з
дідусем) – хлопчик пішов подивитися, як їздять тролейбуси…
– І що було потім? Отримали прочуханки?

415

Сергій Дзюба
– Обійшлося… Взагалі, рідні мене не лупцювали – достатньо було сказати слово і я розумів: більше так робити не можна. Власне, одні люди швидко вчаться, інші – ні. Добре, коли
тебе розуміють з першого разу… Батьки – Володимир Іванович та Галина Леонідівна – все життя трудилися на радіозаводі, звідти й на пенсію вийшли. Тато працював заступником
начальника цеху. Є у мене молодший брат – Костя, також у
Чернігові мешкає, займається комп’ютерами. З десятилітнього віку я жив у дідуся з бабусею і приятелював із сусідськими хлопчаками. Наш двір був дуже дружним, не те що зараз:
люди можуть мешкати в одному під’їзді й навіть не вітатися
один з одним! Разом із товаришами грав у футбол, ходив на
рибалку і в турпоходи, танцював на дискотеці, яка тоді знаходилася на Валу. Мені було 17, коли вперше почав зустрічатися
з дівчиною… Дружина, коли чує, лише посміхається: „Та не обманюй!”, а я правду кажу. Моральні критерії були високими:
дівчата зберігали цноту, не легковажили; тож моє перше кохання – платонічне.
– Зате більшість нинішніх старшокласниць про інтимні
стосунки знають не з книжок (це підтверджують і анонімні опитування, проведені в різних регіонах України), а деякі
12-річні школярки навіть народжують дітей…
– І подібні випадки трапляються все частіше: юні лоліти
вирушають за сотні кілометрів від рідної домівки, просто втікають від батьків, щоб весело й безтурботно провести час у
компанії заможних підстаркуватих коханців! На жаль, ми багато втрачаємо, нехтуючи загальнолюдськими цінностями.
Сучасна школа практично не займається вихованням дітей.
Раніше вчитель був авторитетом для учнів, а тепер професія
педагога вважається непрестижною: мізерна зарплата, важка
й нервова робота, адже немало підлітків поводяться брутально. Олена, моя дружина, закінчивши вуз, працювала в школі
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№ 2. І змушена була вечорами ходити додому до важких підлітків – наркоманів та п’яниць, котрі взагалі не бажали вчитися.
Я не раз супроводжував її в тих „походах” Кордовкою і такого
набачився! Скажімо, один обкурений пацан заявив, щоб йому
поставили „трійку” й залишили в спокої, інакше вкоротить собі
віку…
– Так і сказав?
– Обіцяв порізати вени! Тому врешті-решт дружина пішла зі
школи й тепер працює разом зі мною.
– Власне, те ж саме відбулося і з робітничими професіями…
– Так. Я свого часу трудився на радіозаводі – слюсаремскладальником радіоапаратури. Підприємство гриміло на
увесь Радянський Союз, тисячі чернігівців на ньому працювали, цілі робітничі династії! Там складали і станції космічного
спостереження. Пам’ятаю, був у нас бригадир – суперпрофесіонал! І от настав відповідальний момент – треба було здавати готову продукцію військовим. Робота – складна, потрібна
буквально ювелірна точність. А бригадир зламав ногу й лежав
удома хворий. То його з усіма почестями привезли на директорській „Волзі” і підняли на платформу за допомогою крану,
аби лише налагодив усе так, щоб замовники були задоволені.
І чоловік впорався! Висококваліфіковані, досвідчені робітники
цінувалися, як то кажуть, на вагу золота. На святковому параді
йшла колона того чи іншого підприємства, а попереду, зазвичай, хто крокував із „головним” прапором?
– Передовик виробництва – слюсар, токар, тесля,
муляр…
– Отож і прикро, що нині повагу до робітничих спеціальностей втрачено. Школа звітує: 99 випускників втупили до університетів. Але яка якість цієї освіти?! Раніше у класі – 35-40
учнів, з них 6-7 закінчували вузи, то це ж були дійсно Фахівці!
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А тепер більшість новоспечених магістрів та бакалаврів ідуть
торгувати на ринок (бо країна потребує їх разів у сто менше,
ніж штампують вітчизняні виші!), або взагалі сидять без роботи
– на шиї у батьків. Зате вони здобули вищу освіту! Якось дивився телепередачу: зібрали випускників різних університетів
та академій і звернулися до цих юнаків та дівчат з елементарними запитаннями. Скажімо, молода особа – юрист. От у неї
й цікавляться: „Назвіть, будь ласка, першу статтю Конституції
нашої країни”. А дівчина мовчить – не знає! Уявляєте?
– Чудово уявляю: одна моя знайома (23 роки, дипломований
історик!) не відала, де відбулася Сталінградська битва й не
вбачала в цьому нічого крамольного. А інша чернігівка (студентка місцевого вишу) так і не змогла знайти на Валу…
будинок Колегіуму!
– Натомість висококваліфікованих робітників удень із вогнем не знайдеш. Непрестижно… У мене, між іншим, було кілька „трійок” в атестаті – я ж гуманітарій, захоплювався історією та літературою. Але, думаю, моя тодішня „трійка” з фізики
(все-таки щось знав!) тепер була б, як мінімум, „десяткою”.
– До речі, Ви яку школу закінчили?
– 16-ту – я був комсоргом, просувався, так би мовити, по
партійній лінії… Цікаво, що диктанти завжди писав грамотно,
хоч зовсім не знаю правил! Теща моя, Людмила Іванівна Кадетова, філолог за фахом, у педагогічному університеті викладає, досі дивується: „Як це можливо?!”. А я просто художні та
історичні книжки читав і запам’ятовував граматику.
– Служили в армії?
– Звичайно. Здоров’я дозволяло, а ухилятися від призову
вважав (і зараз вважаю!) ганебним. Спочатку нас, молодих бійців, навчали в Арзамасі, потім потрапив до Німеччини (Німецької Демократичної Республіки), служив у Берліні – хороше
місце! Лише через 15 років дізнався, що це були війська ГРУ
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(Головного розвідувального управління). Всі офіцери ходили в
цивільному, форму одягали тільки під час навчань.
– І чим Ви там займалися?
– Радіорозвідкою… Звісно, повернувшись додому, ми не
мали права розголошувати будь-яку інформацію. Але було цікаво! Переконаний, що саме армія виховує, загартовує юнака,
перетворює його на справжнього чоловіка. Адже в екстремальних умовах формується особистість – сукупність важливих фізичних та моральних якостей. Це – сувора, але така необхідна
школа мужності, витривалості, патріотизму.
– Втім, багато хто тепер вважає, що краще пройти її
заочно…В усякому разі, діти нинішніх можновладців, зазвичай, в українському війську не служать.
– А дарма! Кожен чоловік повинен бути готовим захистити
свою Батьківщину, сім’ю. Та навіть просто незнайому самотню
жінку (чи людину похилого віку), до якої на твоїх очах чіпляється негідник. Той, хто служив у радянській армії, пройшов Крим,
Рим і мідні труби, знає, як потрібно діяти в такій ситуації.
– А як же „дідівщина”?
– Була! І є… Я теж через це випробування пройшов і дізнався, чого насправді вартий. Так ось, „дідівщина” мені аніскільки
не завадила. Є такий армійський афоризм (як на мене, влучний!) про те, що солдат повинен бути, мов бамбук: гнутися, але
не ламатись. Звісно, там мусиш рахуватися з реаліями, однак
ні в якому разі не можна втрачати людської гідності! Відверто
кажучи, інколи й мені доводилося кулаками махати… Нічого,
навпаки міцнішим став. Взагалі, радянського солдата (навіть
колишнього!) зламати нелегко.
– Наскільки мені відомо, слюсар-складальник III розряду –
не єдина Ваша робітнича професія?
– Мені ще дідусь казав: „Знання за плечима не носити. Чим
більше навчишся, тим краще!”. Тому працював теслею. А коли
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вступив до Чернігівського педінституту, на історичний факультет (грошей не вистачало; до того ж, із майбутньою дружиною
познайомився – хотілося бути галантним кавалером), ночами
сторожем підробляв: охороняв об’єкт і водночас готувався до
лекцій та семінарів. Спочатку вартував дитсадок на території
Шерстянки, потім трудився сторожем на музичній фабриці. І
був останнім секретарем комсомольської організації істфаку…
На другому курсі одружився (Олена – моя однокурсниця), то
перевівся на заочне відділення. Працював на пилорамі, згодом – інженером на нафтобазі (кілька років перевіряв автостанції області), зайнявся підприємництвом – життя змусило!
Зараз я – дистриб’ютор. Займатися бізнесом в умовах нестабільної української економіки – складно, навіть говорити з цього приводу не хочеться. Є така приказка: не вчіть мене жити,
краще допоможіть матеріально… Взагалі, мені подобається
працювати з музейними експонатами. Бабуся готувала мене
до кар’єри екскурсовода. Але… Народився син Сергій і потрібно було належним чином піклуватися про свою сім’ю. Тепер
він – уже дорослий, навчається в Києві – на юридичному факультеті МАУП.
– А чому не в Чернігові?
– Знаєте, я дуже пишаюся своїм сином. Він – настільки
самостійний! Це була його ініціатива – поїхати до столиці. Я
зрозумів і підтримав. Правильно: хай випробує себе! Та й,
відверто кажучи, якість освіти у Києві – значно вища. Сергій
сам обрав цю спеціальність і дуже серйозно ставиться до навчання – йому не потрібна освіта для „галочки”. Звісно, мені
така цілеспрямованість подобається. Отримає диплом і, сподіваюсь, повернеться до рідного Чернігова – допоможе батьку
у бізнесових справах. Ми з ним – друзі. Любимо мандрувати,
відпочивати на Західній Україні: у Львові, Ужгороді, Мукачевому, Івано-Франківську… До речі, у нас там, в Івано-Франків-
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ську, бабуся живе – Тамара Митрофанівна. Їй – 92 роки. Під
час Великої Вітчизняної була військовим хірургом, нагороджена бойовими орденами. Тричі виходила заміж – усіх чоловіків
поховала. Я інколи жартую: „Бабусю, ти ще не збираєшся до
шлюбу? Може, не варто? Пожалій свого нареченого…”. У неї
чудова пам’ять: власноруч записала історію свого життя – цілий роман вийшов. Дай, Боже, їй здоров’я!
– А Ви взагалі цікавитеся своїм родоводом?
– Аякже, у нас ця справа серйозно поставлена: знаємо
своїх прапрапрадідів, причому і по татовій, і по маминій лінії!
Дбайливо зберігаємо всі сімейні реліквії, зокрема фотоальбоми. Є у нашому роду і герой першої світової війни – Георгіївський кавалер, і науковий працівник всесвітнь овідомого
Інституту Патона… Взагалі, наші рідні (по лінії тата) до 1933
року мешкали в Києві, але потім главу сім’ї репресували і
родина переїхала до Чернігова. Переконаний: знати історію
свого роду – дуже важливо. Коли сімейні реліквії передаються з покоління в покоління і зберігаються десятиліттями, це
виховує шанобливе ставлення до наших традицій, до історії
своєї країни.
Озиваються дзвони Спасо-Преображенського собору і мій
співрозмовник задоволено слухає величну музику, замислюється. Погляд стає променистим, теплішим.
– Любите церковні передзвони, Олександре Володимировичу?
– Люблю. Я – віруючий. Маю свого духівника – отця Георгія,
нещодавно сповідувався йому. Хрестився я в 25 років, свідомо
– разом із дружиною. І сина теж похрестили. Ми – православні
християни. Треба жити за Божими заповідями. Якби всі їх дотримувалися, Україна б процвітала!
– Якби Ви постали перед Всевишнім, що б попросили у
Нього?
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– Тільки одне – здоров’я для своїх рідних. А про все інше ми
потурбуємося самі!
– Ви вже багато років опікуєтеся благодійними організаціями. З чого все почалося?
– Просто мене так бабуся з дідусем виховували: людям
потрібно допомагати. Не можна бути байдужими до того, що
відбувається навколо! Все-таки за радянських часів держава
турбувалася про ветеранів. Вони багато років самовіддано працювали на благо своєї країни, мужньо захищали її в роки війни.
І я щиро вдячний людям, котрі піклувалися про моє майбутнє.
А тепер більшість із них отримують мізерні пенсії й знаходяться
за межею бідності. Тому прагну, по можливості, допомагати тим,
хто цього особливо потребує. Дуже шаную фронтовиків, адже,
як історик, знаю, якою тяжкою ціною дісталася нам Перемога.
Важливо, щоб це усвідомлювали і наші діти. Тому зараз надзвичайно велике значення має військово-патріотичне виховання. Тільки робити це потрібно не для „галочки”, а від усієї душі,
щоб молоді було цікаво. Треба, образно кажучи, достукатися до
юних сердець. Переконаний: будуть наші діти та онуки патріотами – Україна матиме майбутнє! Всі біди та кризи можна здолати, якщо народ об’єднається довкола національної ідеї. Нам
необхідно навчитися поважати себе. Я, наприклад, вболіваю за
братів Кличків не лише тому, що вони – супербоксери. Віталій і
Володимир – наші співвітчизники (їм, до речі, не раз пропонували громадянство заможніших держав, обіцяючи манну небесну,
але чемпіони світу з професійного боксу вчинили гідно – відмовилися), це – головне! Треба жити і боротися. Адже чим кращою
буде соціально-економічна ситуація в Україні, тим заможніше
житимуть тут люди, тим більше вони пишатимуться своєю державою. Країна має бути для всіх її громадян, а не лише для
окремих чиновників. Я і депутатом міськради став, щоб допомагати людям, реально щось зробити для своїх виборців.
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– Тобто, за будь-яких обставин, Україну Ви не залишите?
– Ні. Я хочу жити (і житиму!) на своїй землі. А щодо пошуків
щастя за морями-океанами… То все – ілюзії. Є така приказка:
добре там, де нас немає. Знаєте, як ставляться до українцівзаробітчан за кордоном? Як до людей другого сорту! Не треба
принижуватися, краще наведемо лад у своїй державі і змусимо іноземців поважати себе.
– Ваш син теж так вважає?
– Звичайно! Ми з ним – однодумці. Я його правильно виховував. Мандруючи Україною та Росією, ми не байдики б’ємо:
відвідуємо музеї, цікавимося пам’ятками архітектури, історією.
Скажімо, нам надзвичайно сподобався Санкт-Петербург. Це –
взагалі місто-музей. А люди які! Доброзичливі, шляхетні. Старожили про свій Пітер-Ленінград годинами можуть розповідати. Коротше, є чому повчитися! Однак мешкати там постійно я
б не зміг. Авжеж, розкішні палаци, дивовижний Ермітаж, величні собори, чудова набережна… Проте все це – чуже, інше. Ти
постійно усвідомлюєш, що знаходився в гостях. Там – добре,
але трохи побув і вже хочеться додому…
– Якщо людина мріє – вона не безнадійна, – запевняє поет.
Цікаво, про що мріє чернігівець Олександр Шкурат?
– Сина я вже виростив… Тепер хочу побудувати затишний
дім (маю квартиру, але це – зовсім не те) і посадити чудовий
сад.
Розмову записав Сергій Дзюба,
м. Чернігів
Директор Благодійного фонду імені двічі Героя Радянського Союзу Олександра Молодчого Тетяна Кузнецова-Молодча:
„Всі добрі справи нашого фонду (а це і реставрація пам’ятників
та братських могил ветеранів Великої Вітчизняної, і турбота
про дітей-інвалідів та малозабезпечені родини, і численні вій-
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ськово-патріотичні акції, і книговидання, і спортивні змагання)
відбуваються за підтримки та безпосередньої участі депутата
Чернігівської міської ради Олександра Шкурата. Олександр
Володимирович – небайдужа людина, яка цікавиться нашою
історією. Він – цілеспрямований, відвертий, надійний. А ще –
справжній патріот України. Хтось лише імітує бурхливу діяльність, глибокодумно виголошуючи гасла, а Олександр Шкурат
дійсно багато працює і результати його роботи – вагомі. До того
ж, як меценат, Олександр Володимирович щороку виділяє значні кошти. Це при тому, що він – не Рокфеллер, просто трохи
заможніший за інших. Гроші ні для кого не бувають зайвими.
Він міг би придбати собі, скажімо, ще одну автівку або зайвий
раз відпочити з родиною на курорті. Однак ця людина за власні кошти, зароблені тяжкою працею, реставрує пам’ятники загиблим у Великій Вітчизняній війні. Всім би нашим співвітчизникам таку свідомість – Україна б процвітала!”.
Ігор Галутва, голова Чернігівської обласної організації Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників, капітан першого
рангу: „Олександр Володимирович Шкурат належить до тієї
формації людей, які, на мій погляд, відіграють зараз провідну
роль у суспільстві і в різних сферах соціально-економічного
життя нашої області та України. Він отримав гарну освіту; до
того ж, це – інтелігентна, виважена, шляхетна людина, котра
реально оцінює нинішню ситуацію, що склалася на Чернігівщині і в державі. Олександр Володимирович – успішний підприємець, громадський діяч та меценат, а це, як відомо, значною
мірою залежить від особистих якостей людини: розуму, організаторських здібностей, комунікабельності. Значний резонанс
викликають добрі справи Олександра Шкурата як депутата
Чернігівської міської ради (вже двох скликань) і почесного президента Благодійного фонду імені двічі Героя Радянського Со-
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юзу Олександра Молодчого. Олександр Володимирович щиро
цікавиться історією рідного Придесення і, що мені особливо
імпонує, історією флоту, надає фінансову підтримку у виданні
книг на цю тематику. Він – активний учасник багатьох заходів
Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників, проводить велику роботу з військово-патріотичного виховання молоді. Причому все це відбувається не для „галочки”, а дійсно від душі і на
високому рівні. Тому Олександра Шкурата неодноразово нагороджували Державний комітет України у справах ветеранів,
Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників, Чернігівський
обласний військкомат. Також Олександр Володимирович – не
тільки хороший спортсмен, а й організатор численних спортивно-масових заходів та змагань – обласного, всеукраїнського
і міжнародного масштабу. Можна лише дивуватися енергії та
цілеспрямованості цієї видатної Людини. Переконаний: саме
такі патріоти Чернігова, Придесення і України є надією нашої
держави”.
Дзюба Сергій. Олександр Шкурат: „Треба жити і боротись!” // Чернігівські відомості. – 2011. – 1 червня. – С. 6;
Дзюба Сергій. Нам пишуть: Благодійний фонд імені двічі
Героя Радянського Союзу Олександра Молодчого // Чернігівські відомості. – 2011. – 27 липня. – С. 4.
Також інтерв’ю прозвучало в ефірі радіо „Новий Чернігів” і
радіо „Мелодія”.
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ФРАГМЕНТИ
(інтерв’ю)
Іван Моргун: „Як Левко Лук’яненко електриком
працював”

Іван Федорович Моргун – людина цікава. Воював (1945
рік зустрів у Китаї), побував у багатьох країнах. Очолював
Чернігівську обласну дитячу лікарню. Нині – головний лікар
санаторію-профілакторію „Автомобіліст”. Там ми з ним і познайомилися. Цю історію ветеран розповів мені та поетові
Миколі Холодному (я провідував Миколу Костьовича в санаторії). Власне, я записав інтерв’ю, але тут наводжу, так
би мовити, квінтесенцію нашої бесіди. Отже, слово Іванові
Моргуну.
– Зателефонували мені якось у „доблесних” сімдесятих з
„компетентних органів”: „Вам електрики в дитячу лікарню не
потрібні?”. „Як це не потрібні, – відповідаю, – коли самі п’яниці
й путнього спеціаліста немає!”. „Добре, – говорять, – пришлемо одного чоловіка. Він нормально працюватиме...”.
Я, звичайно, погодився. Ясно було, що, коли вже дзвонить
КДБ, то не все так просто. Але справді, де взяти гарного електрика за таку зарплату – 70 карбованців?! „То як зробимо? –
запитують. – Ми під’їдемо чи він сам?”. „Ні, – кажу, – хай сам
приходить”.
Як зараз пам’ятаю. О 13.00 секретарка заходить до мене:
„Іване Федоровичу, на вас тут чекає добродій із такими шевченківськими вусами”. Я збирався на обід, але кажу: „Добре,
хай заходить”. Увійшов симпатичний незнайомець із зовнішністю скоріше вчителя, ніж електрика, представився.
– Ви де раніше працювали?
– Раніше я сидів у в’язниці 20 років...
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У мене волосся мало дибки не стало. Уявіть собі мій стан.
Я, звичайно, розраховував на якісь непередбачені обставини,
але ж не на злодія з двадцятирічним стажем. Ну, думаю, бандюгу мені прислали з великої дороги – скільки криміналу за
плечима!
Але Левко Григорович (а це був саме він) настільки не скидався на „урку”, що на роботу я його таки взяв. Та й прохання
КДБ щось важило!
І що ви думаєте? У лікарні в мене було 1500 підлеглих.
Та ще й пацієнти – 900 дітей з матусями. Проте Лук’яненко
запам’ятався. Думаю, добре знали його і поважали практично
всі працівники. Чоловік – розсудливий, спокійний. А працював
– за двох. Дуже сумлінно! Як тільки пристав до роботи, одразу
всі вимикачі скрізь полагодив. Не треба було зайвий раз викликати, нагадувати. Ремонтував те, до чого раніше ні в кого
руки не доходили. Навіть його колеги по роботі якось дисциплінованішими стали. Це мене заспокоювало, хоч знав, що Левко
Григорович „сидів” за політику.
Лук’яненко був під адміністративним наглядом (йому заборонялося за межі Чернігова виїжджати), і от кілька разів я
одержував повідомлення, що він той нагляд порушував. Треба
ж було мені хоча б для годиться якусь виховну роботу проводити. Запитую: „Левку Григоровичу, ви – розумна людина,
чому ж допускаєте ці порушення?” – „Людину проводив в аеропорт. Які ж це порушення? Адже там табличка висить: аеропорт „Чернігів”.
Незабаром наші лікарі поїхали у відрядження і, повернувшись, розповідали здивовано (адже багато хто знав цю історію): „А табличку, уявляєте, змінили”. Справді, повісили: аеропорт „Количівка”...
Пригадую, був мітинг. Ясно, з прапорами і портретами тогочасних вождів. Вирішили, що прапори нестимуть чоловіки.
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Але Левко Григорович одразу ж відмовився: „Знаєте, я на демонстрацію не піду. Настраждався, не хочу. Не вірю я в цю
справу”. Так і сказав.
Декому отака непокора, звичайно, муляла очі. І через два роки
(саме стільки трудився він у нас) викликали мене до суду – як
свідка. А судили, ясна річ, Левка Лук’яненка. Само собою, гріхи
його були з тієї ж „антирадянської” опери. Мене лише запитали,
як він працював. Я відповів, що Лук’яненко трудився на совість, і
я не можу нічого поганого про нього та його роботу сказати…
Пам’ятаю, в залі були люди з Прилук, Донецька... Дехто
відверто співчував Левку Григоровичу, бо він – мученик, через
таке пекло пройшов і не відступив від власних переконань!
Більше нічого не пам’ятаю, бо на суді побув лише з півгодини – моторошне враження справив на мене той процес…
Пройшло багато років. І ось чую по телевізору: „Левко
Лук’яненко – народний депутат від Івано-Франківщини”. Ну, думаю, дочекався таки чоловік свого часу, вистояв!
Ні, навіть у брежнєвські роки я не ставився до нього, як до
ворога. Я його поважав.
1992 р.
Дзюба Сергій. Як Левко Лук’яненко електриком працював
// Чернігівські відомості. – 1992. – 20 листопада. – С. 5.
Надрукован матеріал і в газеті „Молодь України”.

Радимир Ярошевський: „У Прилуках розгромили
міліцію…”

Він працював у прокуратурі за Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Андропова, Черненка і Горбачова. Трудиться й зараз, за
Кравчука, у незалежній українській державі, – прокурором відділу загального нагляду прокуратури Чернігівської області.
Нам видалися цікавими спогади Радимира Юхимовича Ярошевського. Тим більше, що розповідає він про речі маловідомі.
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– У Вас таке незвичайне ім’я – Радимир...
– Що ж тут незвичайного – „Ради миру”. Тоді ж модними були
усілякі „Тракторини” та „Кіми” (на честь Комуністичного інтернаціоналу молоді). Анекдот був такий: приходить Тетяночка до
міліції й просить, щоб їй змінили ім’я – назвали П’ятирічкою...
Романтика була. Тож у 1952-му, закінчивши юридичний факультет Київського державного університету, пішов працювати
слідчим до Бахмацької прокуратури – теж заради романтики.
– То Ви вже 40 років у прокуратурах трудитеся! Мабуть,
застали ліквідацію банд на Чернігівщині?
– Застав… Був у мене білий полотняний костюм. Мав коня
і сам дбав про сіно для нього. Кожух та валянки брав у чергового міліціонера. І їхав з приводу якоїсь надзвичайної пригоди
до віддаленого села – з ранку й до вечора. Це вже пізніше
з’явився у райцентрі молоковоз, який молоко по селах розвозив. Ото на ньому під’їду, а потім сиджу в селі тиждень, – чекаю на молоковоз, аби повернутися до Бахмача…
А банда була – Дикого. Правда, налічувала вона п’ять –
шість справжніх злочинців, хоч вважалося, що близько двадцяти. Тоді як водилось: сало дружина поїла разом зі своїм
чоловіком, пов’язаним із Диким, – уже теж бандитка, співучасниця. Власне, злочинці її теж у банду записували – для кількості. Так і назбиралося: кум, брат, сват...
Взагалі, озброєних банд на Чернігівщині було ще дуже багато, і останню ми розкрили у 1963 році. У ній брали участь
Лапошин, Нехай, Маєвський, Кот – чернігівські хлопці...
– Стривайте, але офіційно тоді вже ніяких банд не існувало!
– Правильно, і нам забороняли називати цю групу злочинців, які мали зброю, бандою. Однак судіть самі: по їхніх
діяннях довелося завести близько ста справ! Згодом усе це
звели до однієї. Дуже кмітливими виявилися бандити. Вони
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обкрадали магазини, але замість зірваного замка чіпляли новий – такий самісінький. Продавець приходить до крамниці
– ніби все нормально, починає торгівлю... Кинеться – пізно:
кримінальна справа за халатність. Скільки невинних людей
постраждало ні за що, ні про що! Правда, садили не всіх:
можеш заплатити за недостачу – плати, інакше в’язниця.
I платили... Потім ще довго ми розбиралися, відновлювали
справедливість.
– Радимире Юхимовичу, що було в 1967 році у Прилуках?
Думаю, про це можна тепер розповісти?
– Чому ні? Розгромили міське відділення міліції. Тоді цю
справу розслідувала прокуратура республіки. Але їх цікавили
масові безпорядки. Я ж розбирав дії міліції. Що ж трапилося? Привезли побитого хулігана з парку у нетверезому стані.
Якийсь час він перебував у КПЗ, а потім терміново його відвезли до лікарні. Але було вже пізно – чоловік помер від гнійного
менінгіту. Та містом поповзли чутки, що хворого вбили в міліції.
І коли його ховали, натовп підійшов з домовиною до міського
відділення внутрішніх справ. Розпочався мітинг, полетіло каміння. В міліції розгубилися, зателефонували до управління:
що робити? Їм відповідають: тікайте і ховайтеся, хто куди, бо
повбивають. От і розбіглися, мов миші. Тоді й почалася вакханалія: сейфи порозвалювали, агентурні справи знищили, фотолабораторію розбили... Три дні потім був безлад. Терміново
з’явився у Прилуках полк МВС із Києва. Першого секретаря обкому партії Борисенка зняли з поїзда – їхав на сесію Верховної
Ради. А в Прилуках – листівки, тисячі „повсталих”, у заступника прокурора республіки хтось каменюку кинув... 12 осіб було
засуджено – за свідоме нищення державного майна, але до
військової гауптвахти дві вантажівки приїхали, набиті учасниками мітингу, – до КПЗ усі затримані не влізли...
– І все-таки міліція була винна у смерті того добродія?

430

Жоржинові боги
– Ні, не була. Це я заявляю з усією відповідальністю – зараз мені приховувати нічого. Звичайно, після такого розгрому,
аби не дратувати людей, усіх місцевих міліціонерів перевели
служити до Чернігова...
– Радимире Юхимовичу, якщо вже у нас така відверта розмова, скажіть, чи були випадки, коли в розслідування того чи
іншого злочину втручалися партійні керівники Чернігівщини?
– У мене подібне було один-єдиний раз (у декого зі слідчих, знаю, частіше). Це сталося вже в Чернігові (з 1960-го я
працюю в прокуратурі області). Тоді ще не такий відомий і популярний співак привласнив тисячу карбованців у наших краях – він не звідси родом. А що таке тисяча карбованців на той
час? Можна було п’ять місяців не працювати! Завели кримінальну справу, я її вів. І от дзвонить перший секретар обкому:
негайно припинити! Звісно, він телефонував не мені особисто,
а нашому начальству. Проте мені одразу ж повідомили: є така
думка... Самі розумієте, справу було закрито. Навмисне не називаю прізвище співака – зараз це прославлений, дуже популярний добродій, кожен громадянин України його знає. А той
випадок міг перекреслити всю подальшу кар’єру майбутньої
зірки естради. Втім, думаю, він зробив певні висновки, адже
більше до подібного шахрайства не вдавався.
А в сталінські часи слідчі не могли завести жодної кримінальної справи на комуніста без згоди партійних органів. Одного разу покінчив життя самогубством член КПРС, який залишив записку, звинувачуючи у своїй смерті райком і першого
секретаря – мовляв, довели. Тоді першим у Бахмачі був Іван
Якович Свириденко, і я звернувся до бюро райкому, аби допитати партійного лідера у зв’язку з розслідуванням самогубства. Бюро засідало й проголосувало проти – не дало згоди.
Але я стояв на своєму і, уявіть собі, погодився сам Іван Якович. Перший виявився невинним...
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– Тепер, переконаний, рядовому слідчому теж непросто
допитати, хоча б як свідка, можновладця обласного рангу. Та
й взагалі, мало що змінилося в умовах роботи слідчих і прокурорів. Хіба не так?
– Матеріальна база покращилась – ми переселилися до
просторішої будівлі. З транспортом – легше. А так – ручка, папір, поганенький фотоапарат, можливо, недоладна друкарська
машинка (проте й цього добра не вистачає), – от і все. Звичайно, про комп’ютери доводиться лише мріяти. А романтика?
Вона пропала... Були цікаві випадки, коли в 1959 році я розслідував вбивство, що скоїлося у 1947-му, або в 1965-му розкривав те, що сталося у 1954 році (в обох випадках знайшов
убивцю), але вистачало й несправедливості в роботі. А навіть
дріб’язкова несправедливість потроху вбивала романтику. Навіть таке: чи знаєте ви, що не можна було, навіть ще деякий
час за Хрущова, розповідати в пресі правду про кримінальні
злочини? Пам’ятаю, як у 1956-му воював із редактором ніжинської районки, доки переконав його в необхідності розповісти
на шпальтах газети про вбивство першокласниці! І ще. Коли
помирав у дорозі великий начальник, місцевим судмедекспертам заборонялось робити розтин. Але ж закон має бути один
для всіх!
– Радимире Юхимовичу, зараз багато говориться про
протистояння прокуратури і міліції...
– Це – надумана й роздута проблема. Я десять років був
начальником відділу з нагляду за міліцією. Здавалося б, мала
бути певна неприязнь. Нічого подібного! У мене там – дуже
багато приятелів, і син у міліції працює.
– Вам погрожували злочинці?
– Мені – жодного разу. А от їхні листи-подяки з місць позбавлення волі досі зберігаю. Хоча пам’ятаю, як урки вбили у 1953
році слідчого в Носівському районі. Всього буває...
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– Ви працювали при багатьох режимах. Коли було краще
вести розслідування?
– Все-таки за Горбачова. Вільніше стало, це – правда.
– І останнє. Детективи любите?
– Що Ви, в руки не беру. Мені детективів у житті вистачає!
1992 р.
Дзюба Сергій. „У Прилуках розгромили міліцію…” // Чернігівські відомості. – 1992. – 6 листопада. – С. 5.
Також інтерв’ю надруковане в газеті „Молодь України”.

Жінка, якій не поставлять пам’ятник

У Ніжині в автобусі, що чугикав до Чернігова, з’явилася
нова пасажирка. Це була така колоритна бабуся – наче персонаж гоголівських „Вечорів на хуторі біля Диканьки”. Я не
бачив, як вона увійшла до салону і примостилася біля віконця
– про те, що сусіднє місце зайняте, свідчив мій залишений
на сидінні піджак. Я сів і звично поправив велику валізу, що
загороджувала прохід до салону. Але в мене не було альтернативи – в ногах стояв ще один клунок.
– А Ви посуньте його до мене, – запропонувала бабуся, –
все одно я безнога…
Ми розговорилися і пробалакали до самісінького Чернігова.
Я подивувався мужності й оптимізму цієї жінки. І подумав, що
пам’ятники треба ставити не лише вождям… Ось її розповідь,
записана від першої особи.
– Як я ноги втратила? Це ще за Адольфа трапилось. Ускочила в халепу – як то кажуть, на рівному місці переломи заробила. Та якісь ненормальні – зі зміщенням… Це зараз операції
роблять. А тоді – які операції, коли війна почалася! Лежала
в гіпсі місяців три. Потім глянули – не так: поламали, знову в
гіпс узяли… А тут фріци наближаються. А в нас – сім’я велика.
Мамі й кажуть: що ж ти будеш залишатися – через одну каліку
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всіх погубиш. То й поїхали всі, а я у шпиталі зосталася.
Потім, коли ще раз не так зрослось, ніхто зі мною не панькався – німці були в місті. Пам’ятаю, як мене забирала мамина
сестра: везла на скрипучому возику… Вийшло так, що під час
війни вся наша родина загинула, а я вижила. Туди-сюди – протез на одну ногу якось прилаштували, другої взагалі немає. З
того часу на милицях і бігаю…
Недавно були з дітьми та чоловіком на морі. Я кажу: „Буду
купатися!”. Та й заходжу у воду. А там – хвилі, мов телята. І всі
– на мене. Встояти не можу. Тільки зведусь на милиці, а тут –
хвиля. Я – беркиць, як Чарлі Чаплін. І так – разів із десять, доки
діти оговталися й витягли мене на берег. Я нічого – сміюся. І
до чоловіка: „Йди, Микольцю, купатися!”. Він так подивився –
фізіономію скривив, ніби юшкою захлинувся, рукою махнув та
й пішов подалі від берега. Наче я збираюсь за ним бігти і тягти
у воду. „Хіба ж це мислимо – бути на Чорному морі і не скупатися?” – гукаю вслід.
Він у мене, Микола, – хороший. Колись був лише інвалідом
третьої групи. Тепер у нього – друга. Але скисає часто, мов
молоко. Безпорадний якийсь. Завжди жалію його більше, ніж
себе. Знаю: зі мною нічого, крім смерті, не станеться – витримаю будь-яку мороку. А вони, чоловіки, хиляться, мов трава.
Але любить, щоб його слухали, – вередливий. Ми як побралися, все запитував: „Хто в домі господар: я чи мухи?”.
„Добре, – кажу, – будеш господарем…”. Ми тоді в селі жили.
Бачу – час підходить, а дровець немає. Він уже мене просить:
„Кицюню, домовся за дрова”. „Ні… – відповідаю. – Хто у нас
– господар: ти чи мухи?”. І так – цілий рік. Терпів він, терпів і
одного разу не витримав: „Роби, як знаєш, ти – глава сімейства”. А я на те: „Ми обоє будемо глави. Це я тебе провчила,
аби не задавався. Для твоєї ж користі”. Відтоді я у сім’ї – за
керманича. Він уже й мовчить. Як доходить до якогось надто
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крученого питання, тільки рукою махає: „Я – що? Я – за твоєю
широкою спиною…”.
Готую, перу, прибираю. Можу автомобіль водити (у нас –
старенький „Запорожець”) – досі ні разу штраф не платила,
стараюся їздити акуратно. Іноді сама й ремонтую: машину, велосипед… А про такі дрібниці, як, скажімо, праска, вже й не
кажу – чого тільки не довелося лагодити в житті! Тепер уже й
Микола дечому навчився. Праску відремонтує. Як тверезий…
Ні, я – зовсім не п’ю. Горілку купую – на могоричі. Яка завгодно є. Чоловік, звичайно, любить чарчину-другу перехилити. Але у нас домовленість: пляшка відкривається, коли гості
в домі. А як після „бенкету” лишиться дещиця – може тихцем і
сам допити. Вже не зважаю. Тільки кажу: „Я – не скупердяйка,
але пам’ятай про дітей”.
Їх у нас – троє. Дуже мені хочеться, щоб освічені були! Готова і вдень, і вночі працювати, аби тільки вчилися вони. Сама
технікум закінчила і багато усіляких курсів. П’ять спеціальностей маю: кравець п’ятого розряду, зоотехнік, бухгалтер, ветеринар, кіномеханік.
Донька в мене вдалася. Вантажну і легкову машини водить.
Важко їй було. У художню студію, музичну школу ходила (це
– коли вже у місто переїхали і одержали житло), одинадцятирічку закінчила на відмінно, а тут ще й права захотіла мати.
Я одразу ж підтримала: „Правильно. Вчись, доню, знання за
плечима не носити – у житті все згодиться!”. Зараз вона культосвітнє училище закінчила з червоним дипломом. Талант має
– надзвичайний. Так на фортепіано грає! Я взагалі музику
люблю. Можу все полишити і годинами слухати. Їй би до вузу
вступити. І тягнеться ж дитина! Але от вийшла недавно заміж, і
зять протестує: „Кому та освіта тепер потрібна?”. Я йому: „Всім
забезпечу!” (зараз вдень бухгалтером працюю, а надвечір та
іноді вночі – кравцем, аби діти щастя мали). Він своєї: „Ні, по-
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їдемо в село. Засміють, як у приймах житиму”. Ну, Ви бачили
отаке? Наче теща збирається його щодня на вогнищі палити!
Нічого, хай їдуть. Може, кохання у них (так донька говорить).
Тільки не витримає вона там без свого фортепіано – повернуться. І ще зять зрозуміє, яка в нього гарна теща!
Старший син у Миколу пішов. Технікум закінчив, забрали до
війська – там і залишився. Робота в нього – звичайно, не бий
лежачого. Я б на такій і дня не всиділа. А йому подобається.
Він там – прапорщик на якомусь складі… І була ж можливість
повчитися, аби мати „зірочки” – зараз уже батальйоном би командував! „Мені, мамо, отут найкраще…”. Лінтюх, одне слово.
А ще молодшого до технікуму відвезла. Знайшла йому помешкання – не хочу, щоб у гуртожитку жив. Дочка розповідала,
що там мало не „дідівщина”. То вмовила одну бабусю. У неї дід
помер, от Вітя й допомагатиме по господарству. А я сякі-такі
харчі коли передам.
Пізні в мене діти. Всіх дуже люблю. От якби нам тільки квартирку кількома поверхами нижче (бо доводиться час гаяти,
доки на п’ятий, мов на Еверест, видерусь) та трохи ширшу, бо
все одно дочка із зятем повернуться.
Дітей вивчу, на ноги поставлю, поживу, доки житиме мій Микола, а тоді помру собі – якось уже на тому світі зустрінемося…
1993 р.
Дзюба Сергій. Жінка, якій не поставлять пам’ятник // Молодь України. – 1993. – 12 листопада. – С. 3.
Надрукований матеріал і в газеті „Чернігівські відомості”.

Джон Вайдмен: „Взагалі, в українців багато чому
можна повчитися!”

Американський скульптор Джон Вайдмен відкрив свою виставку у Чернігівському літературно-меморіальному музеїзаповіднику Михайла Коцюбинського. Оскільки презентація
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відбулася за сприяння посольства США в Україні, завітав
на неї і аташе з питань культури американської амбасади
в Києві Джеймс Сьюард. Виступали художники та артисти,
зокрема, кобзар-лірник Василь Нечепа. Тож я трохи поспілкувався з відомим скульптором, який подарував нам свято.
– Пане Джоне, скажіть, будь-ласка, як впливає на Вашу
творчість дружина Надія? Адже вона – родом із Чернігівщини, свого часу виступала у хорі палацу культури хіміків...
– Надя працює дуже багато. Вона допомагає мені надзвичайно. Це – прекрасна співачка й гарна дружина.
– Фахівці стверджують, що саме завдяки Надії Ви дещо
відійшли від традиційно західного раціонального мистецтва. У Вас з’явилося щось від загадкової слов’янської душі,
і це особливо приваблює у нових роботах. Скажімо, мені
запам’яталась своєрідна філософська серія „Люди під час
сну”. Там стільки емоцій і якоїсь дивовижної таїни!
– Я не ставлю собі за мету працювати в реалізмі чи авангардизмі. Намагаюся відтворювати те, що відчуває людина, її
переживання. Кожен відвідувач виставки по-своєму сприймає
мої роботи. І це – прекрасно!
– Як на мене, у мистецтві не може існувати „чистого реалізму”. Коли скульптор із фотографічною точністю відображає чиюсь руку чи ногу, це – не мистецтво. Має бути образ.
А образ – поняття ірраціональне. Інша справа, що наші люди
виховані на соцреалізмі...
– В Україні при соцреалізмі творили й прекрасні скульптори. Тільки вони неминуче виходили за межі цього „методу”. Що ж стосується зображення руки чи ноги... Головне, які
асоціації у людини викликає це зображення. Те, що уявляє
відвідувач, коли бачить мої роботи, і є мистецтвом. Взагалі,
в українців багато чому можна повчитися. Вам надзвичайно
поталанило, адже маєте геніальних митців: Тараса Шевчен-
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ка, Івана Франка, Лесю Українку, Миколу Гоголя, Михайла Коцюбинського!
Роботи Джона Вайдмена – з бронзи, граніту, нержавіючої
сталі, міді, нікелю, латуні, глини, шамоту, мармуру… Вони прикрашають музеї та парки багатьох країн світу. „Закохані”, „Сон
сфінкса”, „Дві долі”, „Згадка про майбутнє”, „Заступник моря,
землі та сонця”, „Мандрівне божество”, – це справжні шедеври
мистецтва. І витворила їх Людина – небайдужа до нас із вами
та братів наших менших. Шкода лише, що подібні міжнародні
виставки у Чернігові поки що відбуваються нечасто. З цього
приводу я мав розмову з Джеймсом Сьюардом.
– Пане Джеймсе, чи можливе в подальшому Ваше співробітництво з Чернігівським літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського? Не можна допустити, щоб усе
обмежилося тільки однією виставкою, хай і такою прекрасною. Чернігів заслуговує на більше...
– Так, цілком згодний з Вами. До речі, і нам є на що подивитися. Чого варті ваші архітектурні пам’ятки XI-ХІХ століть:
храми, Антонієві печери! Тому контакти продовжуватимуться.
Мені дуже приємно, що виставка Джона Вайдмена розмістилась саме в музеї Михайла Коцюбинського. Я знаю творчість
класика української літератури і дуже шаную його. Це – письменник світового рівня! Тож щиро дякую директорові такого
чудового музею, онукові Михайла Михайловича – Юлію Коцюбинському, і думаю, що ми привеземо сюди не одну виставку.
Давайте співробітничати!
– Пане Джеймсе, Ви так гарно знаєте українську мову...
– Не можна ще сказати, що гарно, але знаю. Я вже рік працюю у посольстві в Києві. Перед тим, як їхати сюди, спеціально вивчив українську мову. В цьому немає нічого дивного – як
можна жити і працювати в іншій державі, не володіючи мовою
її народу?!
1995 р.
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Дзюба Сергій. Крок до цивілізації? // Чернігівські відомості.
– 1995. – 2 червня. – С. 5.
Також матеріал надрукований у газеті „Молодь України”.

Інна й Тетяна Чабан: „Не мислимо себе одна без одної!”

Природа наділила їх вродою, розумом і талантом. Тому у
лауреатів конкурсів авторської пісні Інни й Тетяни Чабан –
багато шанувальників. І не лише в рідному Чернігові! У репертуарі сестер-близнят – пісні на вірші Лесі Українки, Ліни
Костенко, Олександра Олеся, Олени Теліги… Музику пише
Таня, а співають удвох – під нерозлучну гітару.
– Хто Вас навчив так гарно співати?
Інна: – Взагалі, ми закінчили Народну консерваторію – при
Київській державній консерваторії імені Чайковського. Але
дуже гарно співає наша бабуся (мамина мама) – Олександра
Зіновіївна. І не лише співає, а й грає на різних музичних інструментах: на мандоліні, балалайці, семиструнній гітарі. А її батько, наш прадід, був майстром музичних інструментів: скрипки
виготовляв, мандоліни...
– Розкажіть трохи про своїх батьків, чоловіків…
Таня: – Ми – чернігівські. Тато, Олексій Федорович, працює
експертом в обласному комітеті охорони природи. Мама, Ольга Петрівна, – технік в інституті „Укргіпроводгосп”. Чоловіки у
нас – лікарі: мій Андрій – пульмонолог, а Ігор, чоловік Інни, –
окуліст.
Інна: – Ігор – теж творча людина: співає, грає на гітарі, свого
часу вірші писав. Ми виконуємо пісню на його слова – „Любов,
залийся знов дзвінкою треллю”. Я з ним познайомилася у студентському театрі естрадних мініатюр. Ми були там акторами.
А з Ігорем разом навчався Андрій – його найкращий друг. От
Ігор і познайомив приятеля з Танею. Тож хлопці в гуртожиток
до нас удвох приходили.
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– Ви – близнята. А хто з Вас раніше народився…
Таня: – Спочатку народилася Інна. Вона старша на півгодини. Думали, буде тільки одна донечка, а потім виявили й іншу.
Мама народжувала нас у Борзні, в районній лікарні. Бабуся
ж стояла, у вікно дивилася. Як побачила, що народилася ще
одна дівчинка, – так і впала з переляку. Плаче. Прийшла додому, а там її матір, наша прабабуся, питає: „Як справи?”. А бабуся – в сльози: „Повна хата дітей!”. Коли ж прабабуся дізналася,
що народилась двійня, заспокоїла бабусю: „Хіба це багато?!”.
– Ви одна одну любите?
Інна: – Ми жити одна без одної не можемо! Коли Таня була в
декретній відпустці і поїхала народжувати до матері Андрія, я
страшенно сумувала. Буквально, не витримувала. Нам треба
щодня хоч по телефону поговорити. Подруги часто мене ревнували до Тані, a Taню – до мене, бо моя найкраща подруга
– це все-таки Таня...
Таня: – А моя – Інна. Але в дитинстві батьки нас ставили в
куток, бо ми билися між собою до крові.
– І хто перемагав?
Таня: – З перемінним успіхом. Проте я плакала, а Інна – ні.
– У Вас – по одному сину?
Інна: – Так. У мене – Богдан, у Тані – Ярослав. Вони ходять
на карате. Дружать між собою. Останнім часом Богдан мені
каже: „Мамо, ти ж у мене, як Алла Борисівна, хай тобі після
концертів теж щось подарують, а ти принесеш мені...”.
Таня: – Ми справді не можемо без пісень, це – наше життя!
– А хто зі співаків Ваш кумир?
Інна: – Кумир у нас один – Лучано Паваротті. З дитинства
ми виховувались і на піснях Алли Пугачової. Вона нас надихала. Зараз подобається Таїсія Повалій.
– Я ще хочу запитати про улюбленого письменника.
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Таня: – Це – Ремарк.
Інна: – Нам подобаються серйозні книжки, де є певна філософія. У Болгарії ми прочитали „Тріумфальну арку” Ремарка і
були просто в захопленні.
– Як Ваші чоловіки ставляться до Ваших шанувальників?
Таня: – У нас – гарні чоловіки. Вони, може, десь у душі трохи ревнують, але все розуміють правильно.
– Можна неетичне запитання? Який Ваш головний недолік?
Інна: – Ми готувати не любимо.
– Ну, це – не недолік. Хто любить готувати?!
Таня: – Ти – неправий. Одна наша знайома буквально закохана в кухню. Цілими днями б готувала...
– То вона прикидається! А які Ваші улюблені страви?
Інна: – Ми любимо фрукти, цукерки, морозиво, банани, ананаси, кокоси...
Таня: – Але купуємо все це не завжди – ощадливо. Сам розумієш, із нашими зарплатами не розженешся…
– А хобі якесь маєте?
Інна: – Ти ж напиши, що за фахом ми – лікарі. Закінчили
Київський медичний інститут імені Богомольця (зараз це – Київський медичний університет). А хобі у нас – кілька. Любимо
шити. Всі наші артистичні наряди ми пошили самі.
– Справді?
Таня: – А ти як думав? Де б ми на це все взяли стільки коштів?
– Ну, тоді Ви – взагалі молодці. А вишивати не пробували?
Інна: – Ні. Але, очевидно, у нас вийшло б. Просто бракує
часу. Ще плести любимо. У дитинстві із задоволенням ходили на бальні танці. Зараз займаємося спортом – аеробікою.
Привчаємо до цього і наших чоловіків. А от рибу ловити не
любимо...
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– Траплялось таке, що Вас плутали друзі, викладачі?
Таня: – Одного разу я стояла на кухні в халаті Інни (це було
в студентські роки). Ігор подумав, що я – Інна й обійняв мене.
Фотографи часом плутали. У школі один фотограф подумав,
що я зайшла двічі… А ось коли ми робили професійну світлину
на „Червону руту”, фотохудожник, дізнавшись, що одна з нас
працює в обласній лікарні, а інша – у другій міській, запитав:
„Як же ви познайомилися?!”.
Інна: – Ми закінчили чернігівську середню школу № 16. То
нас увесь час розсаджували на різні ряди, давали писати різні
варіанти. Все думали, що одна в іншої списує. У вузі ж нас запускали на екзамен одночасно. Всяке траплялося...
1997 р.
Дзюба Сергій. „Не мислимо себе одна без одної!” // Чернігівські відомості. – 1997. – 14 лютого. – С. 5.
Інтерв’ю надруковане і в газеті „Молодь України”, оприлюднене в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мелодія”.
Також написано інші матеріали про Інну й Тетяну Чабан:
Дзюба Сергій. Близнята // Молодь України. – 2006. – № 20.
– С. 23; Місто (Чернігів). – 2008. – 7 лютого. – С. 17;
Дзюба Сергій. Близнята // Дзюба Сергій. Тато у декретній відпустці: Дивовижні люди. Неймовірні історії, які відбуваються насправді [з радіоверсією на CD-диску]. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 1997. – С. 142-146.
Інні й Тетяні Чабан
‘
Цей сонячний сік, ніби світ, пізнаю,
Цю музику тихо шукаю.
Від болю земного – до болю в раю…
А пекло? А пекла немає.
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Тут чари безсилі усіх яничар,
Позбудемось бруду і піни…
І прийде на землю під осінь гітар
Безмежна поезія Ліни.
				
26 жовтня 1995 р.
Вірш Сергія Дзюби прозвучав в ефірі радіо „Новий Чернігів”
і радіо „Мелодія”.

Друга Батьківщина Лусіне Аветисян

Вірменський і український народи – багатостраждальні.
Але вони завжди допомагали й допомагають один одному. Це
– дуже добре, це – так важливо, що за нинішніх економічних
негараздів відбуваються в Чернігові такі свята, як дні вірменської культури. Зрозуміло, все це проходило у нашому музеї
Михайла Коцюбинського. Спочатку ми мали чудовий літературно-мистецький вечір із нагоди сторіччя від дня народження
класика вірменської літератури Єгіше Чаренца, який трагічно
загинув внаслідок сталінських репресій. Як і композитор Комітас (Согомон Согомонян), автор „Книги скорботних піснеспівів”
Григор Нарекаці, Єгіше Чаренц справедливо вважається одним із найвидатніших митців Вірменії.
Вів цей вечір голова Чернігівської обласної організації Спілки письменників України Станіслав Реп’ях. Із Києва приїхав
лауреат премій Павла Тичини і Ованеса Туманяна, відомий
український письменник, перекладач Віктор Кочевський, який
переклав багато віршів Єгіше Чаренца. Звучали вони і того дня
в музеї Михайла Коцюбинського:
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Вірменії могутню річ – смак сонця в слові – я люблю,
Леліє саз – дрижання сліз у струннім схові я люблю.
Гірських квіток багряноцвіт і ярі пахощі троянд,
І наїрянок у танку круги шовкові я люблю.
Люблю смагляві небеса, биття джерел, озер прозір,
І літнє сонце, й вир снігів, немов виття шакала з гір,
І чорностінний хмурий дім, залитий темрявою двір,
Тисячолітніх наших міст граніт в основі я люблю…
Мій Айастан в грозі заграв огнем любові я люблю…
Світ весь пройди – в снігу таких, як Арарат, верхів нема!
Масіс, якого не досяг, шляхи тернові я люблю!
Має власні переклади віршів з вірменської і Станіслав
Реп’ях. Запам’ятався виступ поета Петра Куценка. Він читав
вірш про легендарного Комітаса, говорив про значення вірменської культури. А поет Михайло Кушніренко свого часу служив
в армії на території Вірменії. Йому запам’ятались гостинність і
доброта місцевих жителів.
Окрасою вечора, була, безперечно, Лусіне Аветисян – вірменська письменниця, яка нині мешкає у Франції. Лусіне тривалий час жила в Україні. Вона розуміє нашу мову, перекладає
власні вірші українською. Впродовж року Лусіне об’їздила всю
нашу державу – побувала у 24 областях, і ось тепер – яскравий фінальний акорд її мандрів – творча зустріч на чернігівській землі. До речі, у залі була присутня родина Ісандерянів,
яка живе на Придесенні. Саме ці люди гостинно приймали Лусіне під час її перебування на Чернігівщині.
А потім у музеї Михайла Коцюбинського відбувся творчий
вечір Лусіне Аветисян. На свято завітали заслужений артист
України Леонід Отрюх, поет Андрій Деркач, композитор, оперний співак Юрій Захожий. А композитор Микола Збарацький
присвятив Лусіне свою жартівливу пісню.
Нам було важливо ближче познайомитися з гостею. Споді-
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ваємось, вас теж зацікавить розмова з громадянкою Франції
– вірменською письменницею Лусіне Аветисян.
– Лусіне, де Ви народилися?
– Місто, в якому я народилась, відоме тепер усім. Це – Спітак. Трагедія вірменського народу. Наслідки землетрусу були
страшними. Але Вірменія не залишилася наодинці зі своєю бідою. Нам допомагали, співчували. Зокрема, немало доброго
зробили українські будівельники. Спасибі їм!
– А хто Ваші батьки?
– Моя мама була домогосподаркою. Вона померла, коли
мені виповнилось 12 років. Мене і ще п’ятьох дітей виховував
тато – Папин Матусян. Він – відома людина, народний артист
Вірменії, засновник фольклорного ансамблю. Коли не стало
мами, батько присвятив себе нам, дітям. Всі ми отримали
вищу освіту. Зараз тата вже немає в живих…
– Як Ви потрапили на Україну?
– Приїхала я з тодішнім моїм чоловіком, можна сказати, випадково. Але нам тут сподобалось і ми залишилися. 17 років я
прожила на Україні. В основному, в Запорізькій області. Деякий
час – на Херсонщині і в Києві. Знаєте, в Херсоні я пережила
велике горе – померла моя дитина. І ось тепер, через багато
років, я знову побувала там. Пішла на кладовище. Я не сподівалася, що на могилі моєї дитини буде так прибрано, стільки
квітів… І це – не вірмени, а українці доглядають за могилою.
Це – надзвичайно! Я дуже вдячна цим людям!
Як сталося, що я залишила Україну? Не склалось особисте
життя. А тут знайома оселилася у Франції – в Ліоні, покликала
й мене. Я поїхала з сином – восени 1994 року.
– Нині Ви мешкаєте в Ліоні?
– Так. Син Норайр закінчує одинадцятий клас коледжу.
Йому – 16 років. Він виготовляє гобелени, малює картини. Ось
цей медальйон, що я зараз ношу, він мені подарував. Це – мій
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талісман. Син досконало знає дев’ять мов, зокрема українську,
адже з першого до третього класу ходив в українську школу. Я
теж люблю таку мелодійну, співучу, солов’їну українську мову,
тож свої вірші з вірменської перекладаю сама.
– Крім поезії, Ви пишете прозові твори?
– Звичайно. У Вірменії вийшла моя книга прози „Повернений погляд”. Потім її було видано в Ростові – у перекладі російською. Думаю, в Україні теж варто здійснити таке видання.
А поки що тут незабаром побачить світ книга моїх віршів.
– Українською?
– Авжеж. А друга моя книжка прози зараз готується до друку в Ліоні – вірменською мовою. У нас там – доволі чисельна
вірменська діаспора. Є своє видавництво. Я там співробітничаю. Але головна моя мета – написати книгу про Україну і
видрукувати вірші прекрасних українських поетів у перекладі
вірменською та французькою. Хочу зробити щось для України. Ось я читала „Нариси історії Прикарпаття” Володимира
Грабовецького. Це – десятитомник. У п’ятому томі цього дослідження йдеться про вірменські поселення XV – XVIII століть на
Прикарпатті. Там детально все описано. Я подумала: як добре
українець пише про вірмен!
– Як Вас приймають на Україні?
– Чудово! Це ж – моя друга Батьківщина! Скрізь, де я побувала, до мене ставилися надзвичайно гостинно, з повагою.
Зрозуміло, мені боляче, що Україна нині переживає таку економічну кризу…
– Ви знайомі з журналістами, які видають газету „Арагац”
у Києві?
– Так. Це – видання Київського вірменського товариства,
додаток до газети Верховної Ради „Голос України”. Друкується вона українською та вірменською мовами. Чому „Арагац”?
Бо Арагац – велична гора в серці Вірменії та її народу. Голов-
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ний редактор газети – Женя Церунян. А в редакційній колегії:
І. Драч, Г. Вартанов, Л. Задорожна, В. Кочевський, В. Макарян,
О. Навакатикян, Л. Підлужний, С. Циронян. Ці люди роблять
дуже важливу справу. Як і посол України у Вірменії, письменник Олександр Божко. Його вірмени дуже поважають!
– Ви зустрічалися з багатьма українськими письменниками. У Вас можуть бути справді цікаві мемуари!
– Всіх зараз навіть перерахувати не можу – це б зайняло
немало газетної площі. Хочеться назвати: Валентина Грабовського, Ярослава Дорошенка, Петра Скунця, Євгена Назарчука, Стефанію Українець, Ліду Палій, Михайла Слабошпицького, Віктора Кочевського, Володимира Барну, Валентина
Штанька, Олександра Самарцева, Василя Кожелянка, Віктора
Скакуна, Олексія Столбіна, Павла Охріменка… Вдячна всім!
– Вам надарували стільки книг. Як Ви їх довезете у Францію?
– Довезу! Жодна книга не загубиться. Брат допоможе. Він у
Данії мешкає.
– В Україні літератори часто конфліктують. А як у Вірменії?
– Всього буває… Проте розумні люди завжди можуть порозумітися між собою. І українцям, і вірменам є чим пишатися. Я
горджуся тим, що вірменка!
– Ви – віруюча людина?
– Так. Неможливо жити без віри. Особливо зараз. Ми повинні вірити…
– Як Ви ставитесь до феміністок?
– Я – незаміжня, але не феміністка. Просто мені подобається бути незалежною жінкою, вирішувати все самій.
– Ваші улюблені письменники?
– Стендаль, Оганез Шираз, Паруйр Севак, Єгіше Чаренц,
Леся Українка, Тарас Шевченко, Ліна Костенко…
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– Як Ви ставитеся до кухні?
– О, я дуже люблю готувати! І вірменські національні страви, і українські. Правда, вареники мені досі, як слід, не вдаються. Але все інше я готую з великим натхненням, тому виходить
смачно. Сама ж я люблю усілякі салати, галушки, соки…
– А з міцніших напоїв що Вам до вподоби?
– Вино „Бургундське”.
– Справді, чудовий напій! А ще що Ви любите?
– Приймати щодня, за будь-якої погоди, холодний душ і ходити пішки…
1998 р.
Дзюба Сергій, Дзюба Тетяна. Друга Батьківщина Лусіне
Аветисян // Молодь України. – 1998. – 26 лютого. – С. 3.
Також матеріал надрукований у газеті „Чернігівські відомості”.

Микола Ляшенко:
„Я поклявся, що збережу мамину хату”

Кожна освічена людина в Україні не може не знати про
славнозвісну „Бібліотеку українця”, що нараховує вже понад
130 книжок. Це – доробок науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відомих українських
письменників, який охоплює питання історії та духовного світу
українського народу, долі багатьох представників творчої інтелігенції. Книжки „Бібліотеки українця” – незамінні в школі не
лише на уроках старшокласників. Деякі з них із задоволенням
читає малеча. Але не всі знають, що ініціатор і видавець „Бібліотеки українця” – Микола Антонович Ляшенко – родом із
Чернігівщини, з Носівки. З цього екскурсу в минуле і почалася
наша розмова з подвижником українського книговидання.
– Миколо Антоновичу, кажуть, Ваш дід теж був людиною
неординарною...
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– Дід, Іван Семенович Ляшенко, вважався найкращим ковалем в окрузі. Він виготовляв плуги. А змайструвати плуг – це не
те, що якусь клямку зробити. На жаль, як і багатьох працелюбних українців, діда розкуркулили, – отак „віддячили” за добро!
Батько теж був ковалем – трудився з ранку й до ночі. Тепер я
– коваль. Правда, в дещо іншій галузі. Тобто, самі знаходимо
кошти, шукаємо талановитих авторів. Практично нічого з того
не маємо – сьогодні видавати українські книжки дуже невигідно. Але отримуємо велику моральну насолоду, подарувавши
людям нову книгу. Щоразу, коли буває особливо тяжко, тиснуть
борги і, здається, ось-ось охопить відчай, приходить звідкілясь
несподівана допомога, підтримка. Світ – все-таки не без добрих людей. І врешті-решт, якщо не ми – то хто?!
– Знаю, що цього року під час Днів книги та преси у Києві
на престижній виставці Ваша „Бібліотека українця” перемогла одразу в двох номінаціях, а потім Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет нагородив Вас орденом святого
князя Володимира. А з чого почалася „Бібліотека...”? Коли це
сталося?
– Я був у Кракові з друзями в 1991-му. Тоді у Польщі вже,
як то кажуть, процес пішов. Люди там запрацювали, мов
бджоли, для своєї культури, літератури, мистецтва. За цим
було так приємно спостерігати! І от, коли їхали з Польщі, виникла у мене думка – а чому б і в нас, у Києві, не започаткувати таку собі „Бібліотеку українця”, щоб випускати книги на
просвітницьку тематику! Була ж колись „Бібліотека селянина”.
Тоді мене підтримав Анатолій Захарович Москаленко, декан
факультету журналістики Київського державного університету
імені Тараса Шевченка. Він сказав: „Ти потрапив у „яблучко”.
Це – чудова ідея!”. Ось так тепер і працюємо. Дуже складно
щоразу вишукувати кошти, адже книги у нас – некомерційні.
Буває, витрачаю і власні заощадження, щоб покрити борги.

449

Сергій Дзюба
Але з однодумцями робимо все для того, щоб відроджувати
українську культуру, рідну мову, традиції нашого народу.
– Розповідають, що вже через 20 хвилин після відкриття пам’ятника першому Президенту України Михайлові
Грушевському в Києві, багатьом присутнім на святі, зокрема Леонідові Кучмі, вручили примірники щойно віддрукованої Вашої книжки, на обкладинці якої було зображення цього
пам’ятника...
– Книга розповідає про Михайла Грушевського – видатного
політичного, громадського і державного діяча. Вона потрібна
кожній бібліотеці, кожній школі. А до 120-ліття з дня народження Олександра Олеся в „Бібліотеці українця” з’явилася нова
книга – „Лірика”. Взагалі ж, ми плануємо випустити семитомник творів Олеся. Це – поезії, казки, сатира...
– З ким з авторів Ви найбільш плідно співпрацюєте?
– Це – зокрема, доктор історичних наук Леонід Залізняк. Він
– автор унікальної книги „Передісторія України ІХ – Х тисячоліття до нашої ери”. Також у „Бібліотеці українця” видали його
книги „Україна в Російській імперії”, „Походження українського
народу”, „Від склавинів до української нації” та ін. У дослідженнях Леоніда Залізняка особлива увага приділена складним
етнічним процесам, що в зазначений час мали місце на українських теренах. Зрештою, вони призвели до формування на
півдні України пращура сім’ї індоєвропейських народів. Звідси
праіндоєвропейці заселили гігантські обшири євроазіатського
степу: від Монголії та Індії на Сході – до Середнього Дунаю на
Заході. Безперечно, на високому рівні написано книги відомого науковця В. Сергійчука („Морські походи запорожців”, „Кого
зрадив гетьман Мазепа” та ін.). Я б відзначив дослідження
„Життя і творчість Василя Стуса”, автором якого є син видатного поета Дмитро Стус. Цікава й праця Юрія Бедрика „Василь
Стус: проблема сприймання”. До 130-ліття „Просвіти” підготов-
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лено книгу „Невгасимий смолоскип. Просвіта”, в якій автори
П. Шульга та С. Зворський розкривають сутність і значення
„Просвіти”, її необхідність в українському суспільстві.
– А мені особисто імпонують „Марія” (передрук роману
Уласа Самчука) та „Українські козаки” (передрук твору Проспера Меріме), а ще – „Юрій Мушкетик” (літературний портрет), дослідження „Релігії, культури і секти світу”, „Як нас
морили голодом”, „Гетьман Пилип Орлик і його конституція”, збірка „Українські народні казки”, книга поезій Наталки
Фурси „Окрик”...
– У нашій книзі відгуків – багато записів. Пишуть нам вчителі, медичні працівники, науковці, сільські трудівники, – люди
різних професій. Саме ці відгуки спонукають до подальшої роботи, дають віру, що наша праця потрібна. Але повинні бути
пільги на видання українських книжок. Ось ми випустили дослідження „Історія української гривні”. Автори – Віктор Ющенко та Володимир Панченко. Книга має дуже ошатний вигляд.
Хотілося б, щоб й інші книги „Бібліотеки українця” відзначалися відмінною поліграфією. Українська книжка повинна мати товарний вигляд. На жаль, не все залежить тільки від нас... А це
ж – згусток наукових праць! Мені приємно бути причетним до
видання книг на релігійну тематику українською мовою.
– Майже кожного свого співрозмовника я питаю про віру...
– Дуже поважаю ікону Миколи Чудотворця у Володимирському соборі. Вона мене, я в цьому певен, кілька разів рятувала від смерті. Одного разу пішов, поставив свічку, – і врятував, як виявилося, свого сина. У п’ятому класі навчається.
Миколою звуть... А якось поставив свічку Миколі Чудотворцю
і рушив у дорогу. Авто перевернулося, я вже подумав, що це
– кінець. Але воно якимось дивом знову стало на колеса... і
поїхало собі далі. Це при тому, що вирвало глушник! Благополучно доїхав, як кажуть, у сорочці народився! То як мені не
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вірити? У „Бібліотеці українця” є, наприклад, книги „Життя Миколи Чудотворця”, „Як поводити себе у Божому храмі”.
– Миколо Антоновичу, зараз Ви працюєте директором
інформаційно-рекламного центру Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, а свого часу викладали
фотосправу на факультеті журналістики. Я у Вас навчався.
Всіх першокурсників, звичайно, запам’ятати неможливо...
– Я пам’ятаю. Майже всіх. І мені особливо приємно, що Ви
приїхали нині з Чернігівщини.
– Буваєте інколи на своїй малій батьківщині?
– Часто буваю. Там, у Носівці, мамина хата. Я поклявся, що
збережу це місце.
1999 р.
Дзюба Сергій. Микола Ляшенко: „Збережемо материнську
хату” // Молодь України. – 1999. – 20 квітня. – С. 4;
Дзюба Сергій. Подвижник // Чернігівський вісник. – 1999. –
7 квітня. – С. 7.

„Убогий духом не може бути багатим!”

Помітною подією стали проведені в Києві збори Міжнародного благодійного фонду „Ліга українських меценатів”.
До столиці України з’їхалися заможні й інтелігентні, високоосвічені люди з США та Канади. Були й наші вітчизняні підприємці, які також є членами згаданого фонду. Ліга меценатів за час свого існування зробила вже немало доброго для
України. Про найближчі плани на майбутнє, свої погляди на
ті суспільні процеси, що відбуваються нині в нашій державі
розповідають президент Ліги українських меценатів Петро
Яцик (Канада) та виконавчий директор Ліги Михайло Слабошпицький, – почесні члени Чернігівського медіа-клубу і лауреати Міжнародної літературної премії „Тріумф”, заснованої на
Придесенні.
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Петро Яцик: „Усі мої сподівання – на потужні
молоді сили!”
Наша довідка:
Петро Яцик народився 5 липня 1921 року в селі Верхнє Синьовидне Стрийського району Львівської області. Український
бізнесмен і меценат. Закінчив Український Технічно-господарський інститут у Регенсбурзі в Німеччині (1947). З 1949 року
мешкає в Канаді. Заснував Міжнародний благодійний фонд
„Ліга українських меценатів” і є його президентом.
Пан Петро – один із фундаторів Інституту Українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедії українознавства, засновник Центру досліджень історії України імені
Петра Яцика при Альбертському університеті (Канада), Освітньої фундації імені Петра Яцика (фонд її налічує до 4 млн.
доларів), Українського лекторію в Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті, документаційного центру в бібліотеці імені Джона П. Робартса при Торонтському університеті.
Завдяки внесеним П. Яциком 750 тис. доларів відкрито спеціальний український відділ в Інституті імені Гаррімана при Колумбійському університеті.
Коштом мецената видано чимало наукових монографій з
історії України, економіки, політології, медицини, етнографії.
Нині здійснюється видання англійською мовою „Історії України-Руси” Михайла Грушевського. Сума пожертв на українські
інститути в західному світі складає понад 10 млн. доларів.
За багатолітню меценатську діяльність нагороджений „Почесною відзнакою Президента України” (1996).
Про Петра Яцика написав книгу „Українець, який відмовився бути бідним” Михайло Слабошпицький.
– Пане Петре, Ви три роки не були в Україні. Які Ваші враження?
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– Гарні. Знаєте, десь від 1975-го я бачив, як Україна бідніє.
Якими занедбаними стають дороги, будинки. Потім Україна
здобула незалежність. Але я тоді приїхав сюди і побачив багато похмурих облич. Немало людей не могли зрозуміти, що не
час сподіватися на легке життя і легкі прибутки. Треба чесно
працювати й віддавати іншим. Лише тоді буде винагорода за
ваші чесноти, бо тільки духовне багатство є передумовою багатства матеріального.
Убогий духом не може бути багатим, незважаючи на те,
скільки грошей він має. Так, тут, в Україні, нам не вистачає
сьогодні підприємливості, самодисципліни, торговельного розвитку. Проте можливості для цього вже створені. Усі мої сподівання – на потужні молоді сили. На тих, хто орієнтується
на світові рівні. Хто побачив західний цивілізований світ, знає
мови, хто справді хоче утвердити себе в своїй державі, хто дійсно дбатиме про неї. Колись президент Кеннеді сказав: „Не
питай, що держава може зробити для тебе, а спитай себе, що
ти можеш зробити для неї”.
Якщо наші молоді сили подбають сьогодні про державу, то
завтра вона подбає про них, а післязавтра – про їхніх дітей. А
що молодь так робитиме – я певен. Ніхто не хоче повернення
до голодомору, революцій, братовбивчої громадянської війни,
репресій, концтаборів та інших жахів минулого. Попри всі труднощі, я бачу тепер багато усміхнених молодих облич, в очах
яких є надія.
– Ви започаткували дуже дорогий проект – багатотомне видання праці Михайла Грушевського „Історія України-Руси” англійською мовою. Наскільки я знаю, загальна вартість
цього проекту 15 мільйонів доларів. Що спонукає Вас, будівельника за фахом, фінансувати такі проекти?
– Я просто розумію, що народ, який не має історії, – не має
майбутнього. У нашої нації – дуже давнє коріння. Я вирішив
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це довести на Заході, переклавши працю М. Грушевського англійською. Михайло Грушевський – геній. Цього, на мою думку,
досить, щоб нарешті відкрити світу Україну.
Михайло Слабошпицький: „У цих людей є совість!”
Наша довідка:
Михайло Слабошпицький – відомий український літературознавець. Член Спілки письменників України. Автор багатьох
книг про видатних наших співвітчизників, а також творів для
дітей. Лауреат премії імені Лесі Українки. Мешкає в Києві.
– Михайле Федотовичу, розкажіть про діяльність Ліги
українських меценатів. Чув, що далеко не кожен підприємець
може стати членом цієї організації.
– Так, ми не приймаємо будь-кого. У нас є свій кодекс честі.
Головна умова – людина, яка хоче до нас вступити, вже має
бути меценатом, вкласти немалі гроші в ті чи інші благодійні
проекти. І це – обов’язково чисті гроші, зароблені чесним шляхом. В Україні добре знають наших меценатів. Ось у Харкові
Галина Підопригора відреставрувала за власні кошти дві церкви і два дитячих будинки. Тривалий час один дитячий будинок
повністю перебуває на її фінансуванні. Там діти називають її
мамою.
Не шкодують часу й коштів на благодійництво віце-президент Ліги українських меценатів Іван Кікта (Україна), Мар’ян
Коць (США), єпископ Ярослав Шепелявець (зараз він мешкає
у Києві), генеральний директор Київської фармацевтичної фірми „Дарниця” Володимир Загорій, інші наші меценати. У цих
людей є совість! Вони хочуть щастя не тільки для себе, але
й для нас із вами, для України. Тих, хто тільки набиває власні
кишені та ще й брудними грошима, в Лізі меценатів ми бачити
не хочемо. Проектів, цікавих і потрібних, у нас – багато. Але ми
– дуже вимогливі. Ніколи не викидаємо грошей на вітер.
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– Відверто кажучи, в Україні ще не навчилися шанувати підприємців. Можливо, тому, що мало хто з них є меценатом…
– Меценатів завжди було мало. До того ж, у нас тут нині
є меценати російської масової культури (того ж Філіпа Кіркорова). І є меценати, які дбають про розвиток культури української, тобто – люди національно свідомі, патріоти. Що ж до
людей багатих, то вони, як і всі ми, – різні…
1999 р.
Дзюба Сергій. Убогий духом не може бути багатим // Чернігівські відомості. – 1999. – 2 липня. – С. 5.
Матеріал надрукований і в газеті „Молодь України”.
Інтерв’ю з Михайлом Слабошпицьким не раз звучали в
ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мелодія”.

Сергій Дзюба: „Не встигне письменник «засвітитися»,
як одразу ж переїжджає до столиці…”

– Впродовж останніх десяти років незалежної України
точиться чимало дискусій з приводу внеску того чи іншого
регіону до надбань вітчизняної літератури. Пане Сергію,
наскільки вагома, на Вашу думку, творчість сучасних письменників Придесення?
– На мій погляд, подібні дискусії позбавлені будь-якого сенсу – талантів в Україні вистачає! Отож не варто протиставляти
літераторів Чернігівщини і, скажімо, Слобожанщини чи Галичини. Пам’ятаю, на творчому семінарі молодих письменників в
Ірпені дехто з галичан теж „розійшовся”, вихваляючи геніальність своїх земляків і водночас принижуючи здобутки „москалів” з „іншої” України. То я спокійно порадив йому погортати…
письменницький довідник, де понад третина персоналій – це
літератори, які народилися на Чернігівщині або мешкали в наших краях. Зокрема, родом із Придесення – голова Національної спілки письменників України Юрій Мушкетик, його заступ-
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ник – Володимир Дрозд, доктор філологічних наук, професор
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анатолій Погрібний, директор Інституту українознавства, академік Петро Кононенко, головний редактор газети „Літературна Україна” Василь Плющ, директор Будинку письменника, літературознавець Леонід Кореневич, один із найталановитіших
сучасних українських поетів – Леонід Горлач… У Чернігові працював письменник Євген Гуцало. І можна ще назвати десятки
відомих літераторів, які „окупували” столицю.
І наші юні таланти не підводять – наприклад, немало моїх
літстудійців уже стали переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів для молоді –„Смолоскип”, „Гранослов”,
„Привітання життя” імені Б.-І. Антонича, міжнародних дитячих
конкурсів. Чернігівці стабільно стають лауреатами найпрестижніших літературних премій.
Але, з іншого боку, не встигне письменник „засвітитися”, як
одразу ж переїжджає до столиці. Скажімо, з усіх наших лауреатів літературного конкурсу видавництва „Смолоскип” (а
чернігівці виграють його постійно), на Придесенні залишаюсь
мешкати тільки я. А от у Львові, Івано-Франківську, Тернополі,
Харкові, Луцьку – все інакше: там живе багато відомих письменників і науковців.
Звичайно, є свої „плюси” і „мінуси” такої ситуації. Зрозуміло,
земляки нерідко допомагають своїм – я тут, у Чернігові, відверто кажучи, мов сир у маслі (стільки уваги до моєї скромної
персони – так би мовити, на безриб’ї і рак – риба). Проте хтось
же повинен мешкати і в Чернігові – організовувати обласні літературні конкурси, презентації книжок, творчі зустрічі, виставки, вести літстудії, видавати книги та журнали! На жаль, таких
людей у нас – замало, їх можна перелічити на пальцях однієї
руки.
– Восени планується черговий всеукраїнський письмен-
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ницький з’їзд. Дехто вважає, що слід очікувати розколу між
молодими і старшими письменниками…
– Конфлікт поколінь існував завжди. Є він і в літературі. Не
треба з цього робити трагедії. Інша справа, що і серед письменників літнього віку, і серед 20-40-річних є окремі персони,
зацікавлені в цьому конфлікті. Але, слава Богу, таких – небагато. Я особисто із задоволенням спілкуюся і зі старшими письменниками – Володимиром Дроздом, Анатолієм Погрібним,
Богданом Бойчуком, і з молодшими – Василем Слапчуком,
Ігорем Павлюком, Анатолієм Дністровим. Справа ж не у віці,
а в таланті!
2001 р.
Соломаха Олександр. Сергій Дзюба: „Не встигне письменник «засвітитися», як одразу ж переїжджає до столиці” // Політична Україна. – 2001. – 23 серпня. – С. 1.

Сергій Дзюба: „Чим більше таких людей буде,
тим краще!”

Як поєднуються політика і література? Чи можна двом митцям жити під одним дахом? Яка місія Волині у духовному житті? Про ці інші проблеми висловлюється Сергій Дзюба – один
із найсвідоміших письменників сучасності.
– Пане Сергію, так уже склалося в кожного майстра слова, що він репрезентує своїми текстами свій народ. А Ви,
окрім загальноукраїнства, – й Чернігівщину. Та впродовж
останніх літ уже втретє перебуваєте в Луцьку. Чим для Вас
привабливий Волинський край?
– У першу чергу, Волинь для мене – це Василь Слапчук.
Так було, так є. У нас – дружні стосунки років із вісім, відколи познайомилися. А на сьогодні я відкрив для себе тут не
одного цікавого літератора. На Волині – справді талановиті
люди, гостинна, красива земля. Побував багато де, зокрема і
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в знаменитому луцькому замку. Радію, що складається творча співпраця чернігівців із волинянами. У нас, на Придесенні,
вже не раз публікувалися в журналах „Літературний Чернігів”
та „Сіверянський літопис” Василь Слапчук, Ната Гранич, Ігор
Павлюк, Віктор Вербич, Петро Коробчук; рецензії на творчість
письменників із Волині друкуються. Започатковано нормальні
стосунки, які, переконаний, будуть лише поглиблюватися.
– Ви очолюєте Чернігівський інтелектуальний центр, видавництво, працюєте журналістом у вітчизняних та закордонних ЗМІ і, звичайно, передовсім – у художньому слові: як
поет, прозаїк, критик, літературознавець. До того ж – іще
й активна громадська діяльність. Яку з іпостасей власного
„я” вважаєте найголовнішою?
– Дуже люблю книги. У дитинстві – це була найбільша моя
пристрасть. Із задоволенням читаю художню літературу й зараз. Перефразовуючи відомий вислів Євгена Барана, я – перш
за все уважний читач. Кожна гарна нова книжка – це для мене
свято. А щодо власної літературної діяльності, то я називаю
себе звичайним письменником. Спокійно, нормально це констатую. Вважаю: на небі мають бути різні зірки. І це – прекрасно!
Чим більше таких людей буде, тим краще. Мене цікавить сам
творчий процес. До речі, пишу не дуже багато – в основному,
під час відпусток.
А щодо діяльності, то так сталося випадково, що я очолив
спочатку громадську організацію „Чернігівський медіа-клуб”,
згодом – обласну літературну студію та школу молодого журналіста, потім – ГО „Чернігівський інтелектуальний центр”, а
зараз – ще й видавництво „Чернігівські обереги”. Все – на громадських засадах. А це дає надзвичайне задоволення. Коли
тримаю в руках гарну книжку і знаю, що до її появи я доклав
серце і душу, це для мене – свято. Та вже наступного дня забуваю про це. Починаю черговий етап…
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Що ж до партійних аспектів, то не вважаю себе політиком.
Навпаки – прагну дистанціюватися від такої діяльності. Хоча
нещодавно на мій творчий вечір завітали й комуністи. Причому „махрові”, незважаючи на демократичність моїх поглядів.
Поводилися вони пристойно: послухали вірші та пісні, а наприкінці імпрези поцікавилися: „Сергію, чому Ви не балотуєтеся в
депутати? Ми б за Вас проголосували…”.
Взагалі, я вважаю, що в будь-якій (найкращій!) партії є різні
люди: порядні, сумлінні, чуйні – і лукаві, самовдоволені, жорстокі; розумні, інтелігентні, освічені – і не дуже… Тому завжди
орієнтуюся на конкретних людей. Не люблю, коли говорять:
„Авжеж, ми знаємо, що це – сучий син. Але він – наш сучий
син. Отож потрібно його підтримати”. Ідіотизм! Як можна підтримувати пройдисвіта лише тому, що він – однопартієць?! Ні,
в першу чергу, треба дивитися, наскільки це порядна людина.
У цьому сенсі політичні погляди не відіграють для мене визначальної ролі.
– Немає відчуття жертовності власною творчістю задля
торжества політичних ідеалів?
– Зі мною намагалися провести певну роботу. Та не маю совісті висуватися в депутати, навіть до місцевих рад. Так, були
б певні шанси перемогти. Я не пішов на це. Вважаю: у нашій
країні поки що велика політика асоціюється з великим брудом.
Не хочу бруднитися. Хоча є люди, яким я симпатизую. У них
– різна політична приналежність. Власне, неможливо бути зовсім вільним від політики, як би ти не прагнув від неї відкараскатися. Тим більше – в Україні, де все – страшенно заполізоване. У нас про політику говорять в громадському транспорті і
на пляжі, на базарі і на лавочці біля під’їзду…
– Як під одним дахом ведеться двом письменникам? Тетяна Дзюба – поетеса, кандидат філологічних наук. Особистісні стосунки не загострюються творчим протистоянням?
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– Ми, як і всі люди, іноді лаємось, сперечаємося. У нас все
крутиться довкола творчості. Я давно розгледів: Таня – талановита. Хоча вона говорить: „Я – не Шекспір. Навіщо писати?”.
Тож наші конфлікти зазвичай зводяться до одного: я переконую дружину, щоб вона зреалізувала свій талант. Бо Таня цим
практично не переймається – вона спокійно ставиться до свого обдарування. Здається, її цілком влаштовують „лаври” моєї
музи. Хоч дружина – дуже багатогранна особистість: письменниця, журналістка, літературознавець, літературний критик,
педагог… Вона й на живописі розуміється – закінчила художню
школу, і танцює майстерно. Однак я переконаний: не можна
так легковажно ставитися до свого таланту. Якщо маєш іскру
Божу – твори!
До речі, себе я, перш за все, вважаю журналістом. Це –
моя професія, якою заробляю на життя. Свою роботу я люблю – свідомо обрав журналістську освіту, закінчивши журфак
Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Звісно, це – непросте заняття. Доводилося не раз судитися, зокрема з народними депутатами, відстоюючи свою думку. Але,
слава Богу, поки що жодного судового процесу не програв. У
житті я – досить лагідний, білий (тобто сивий) і пухнастий, а
от публікації часто виходять гострі, мов лезо (інколи – на межі
фолу): якщо йдеться про речі принципові, одразу ж забуваю
про обережність – починаю вимахувати шаблюкою…
– Чернігівщина – край, де формувалися таланти надзвичайної потуги. Згадаймо хоча б Михайла Коцюбинського, Леоніда Глібова, Павла Тичину, Володимира Дрозда… Хто Ваші
літературні вчителі?
– Надзвичайно люблю творчість Михайла Коцюбинського. Може, саме тому і потрапив на Чернігівщину. Я ж – родом
із Полтавщини, з Пирятина. Мене переконали друзі, з якими
вчився в університеті: „У Чернігові – музей Коцюбинського,
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який очолює онук видатного письменника – Юлій Романович”.
Взагалі, з усіх, кого знаю, за сукупністю людських якостей,
на перше місце поставив би Юлія Коцюбинського (на друге –
Василя Слапчука). Юлій Романович був фантастичною, геніальною і надзвичайно скромною Людиною. На жаль, він уже
помер. Зараз музеєм керує Ігор Коцюбинський, правнук класика (ми – в дружніх стосунках).
– І наостанок – що б порадив сучасникам та нащадкам
письменник Сергій Дзюба?
– Особисто я дотримуюся простого принципу (він стосується всього, до чого беруся). Це кредо – лаконічне: хай буде добре мені і всім іншим!
2002 р.
Вербич Віктор. Сергій Дзюба: „Чим більше таких людей
буде, тим краще” // Луцький замок. – 2002. – 8 серпня. – С. 9.

Сергей Дзюба: „Главное – насыщенность жизни”

Пачки писем ежедневно приходят на улицу с поэтическим
названием Яблоневая, и, хотя совсем недавно её переименовали, многочисленные конверты, открытки, бандероли и
сейчас находят своего адресата, – потому, что по указанному
адресу проживает Сергей Дзюба – известный писатель („родитель” популярного сказочного персонажа – Кракатунчика),
журналист и общественный деятель.
Родился Сергей в живописном маленьком городке Пирятин
на Полтавщине, где даже не слышали о „золотой молодёжи” и
ходили драться стенка на стенку. Отец всю жизнь проработал
грузчиком, мама рано стала инвалидом. Какое же надо было
иметь упорство, силу духа, веру в своё призвание, талант,
чтобы простому мальчику из захолустья без протекции и связей поступить в самый престижный вуз Украины!
Но, наверное, есть какие-то высшие силы и предначерта-
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ние судьбы. И судьбе было угодно устроить так, чтобы девочка из того же Пирятина – Оля Герасимьюк – закончила журфак
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. А она была дочерью учительницы химии в школе, где
учился Сергей. И Оля совершенно бесплатно стала готовить
юный талант к поступлению на факультет журналистики. Это
было не банальное репетиторство, а скорее рассказ о том,
как режут на экзаменах провинциалов и каким образом можно
обойти эти „подводные рифы”. На экзаменах резали жёстко,
но Сергей выстоял, и наградой стало поступление.
– У нас был сильный курс, – рассказывает мой собеседник. – Среди выпускников – много известных личностей. Например, я учился в одной группе с Аллой Мазур. Она – очень
хороший человек, я всегда с удовольствием с ней общаюсь.
Со второго курса Сергея забрали в армию. Служил он в
Астраханских степях, где летом – сорок градусов жары, а зимой – сорок градусов мороза, обжигающий ветер и песчаные
бури. В армии был случай, который во многом повлиял на
судьбу и подтолкнул Сергея Дзюбу к писательской деятельности. Под Новый год он должен был заступать в наряд, но
готовил праздничную концертную программу. На пост в самом отдалённом степном карауле, где находились огромные
запасы горючего, послали другого человека. Тот, другой,
пошёл и ночью погиб – часового расстреляли из автомата. Потом Сергей, чудом оставшийся в живых, в лютую стужу, почти
восемь часов подряд, охранял склад ГСМ и убитого товарища.
Нужно было продолжать жить за себя и за него…
Из армии ребята возвратились в университет повзрослевшими, возмужавшими и их стали „нагружать” общественной
работой. Сергею поручили выпускать факультетскую газету, а
в помощники определили студентку Татьяну. И это была судьба. Потому что уже через год молодые люди поженились.
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– Я с очень большим уважением и любовью отношусь к
жене, считаю, что семья – это самое главное в жизни человека.
Все свои книги я посвятил Тане. Мы с ней – совершенно разные
люди, но, в то же время, у нас – много общего. Не верю, что
люди с совершенно разными интересами и из различной среды
могут быть счастливы вместе. У нас – общие духовные ценности, интересы. Мы ценим одних и тех же людей, читаем одни
и те же книги. Таня – поэтесса, литературовед, литературный
критик (член Союза писателей Украины), журналистка, педагог,
научный работник (кандидат филологических наук, доцент).
– Сергей, а как Вы создаёте свои художественные произведения, есть ли реальные прототипы у героев Ваших книг?
– В основном, я ничего не выдумываю, а весь фактаж беру
из своей жизни. Например, в трилогии о Кракатунчике у всех
героев – те же имена, что и у прототипов. Там есть папа Сергей Викторович – я, мама Таня – моя жена, маленькие Серёжа
и Танюша – мы в детстве, сказочный Кракатунчик – мои и
Танины детские воспоминания, бабушка Серафима – моя
мама, дедушка Виктор – мой отец, старенькая бабушка Мария – моя бабушка. Она прожила 93 года. Её любимое слово
– „энтузиазм”. Бабушка была большой оптимисткой, и это качество характера передалось мне. У нас были очень добрые
и доверительные отношения. А после смерти она стала приходить ко мне в снах. Это такие философские сны – о душе,
смысле жизни, добре и зле. И вот все эти элементы я полностью ввёл в сказку: полёты во сне, истории с душой. И получилось так органично, что друзья не раз спрашивали: „Как ты до
этого додумался?”.
– А стихи?
– Практически все мои стихи – о любви, и посвящены жене.
Она – моя Муза! Конечно, как и в каждой семье, у нас иногда
бывают ссоры. Но я очень благодарен Тане и считаю, что она
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мне во многом помогла состояться как писателю.
– Кому первому Вы читаете свои произведения?
– Чаще всего – жене. Таня – профессиональный критик, причём очень хороший. Поэтому у неё и планка – такая
высокая. В молодости меня очень задевала такая жёсткая
критика, но сейчас я понимаю, насколько она бывает права.
– Вы занимаетесь журналистикой, издательской деятельностью, возглавляете редакцию радио „Новый Чернигов”, общественную организацию „Черниговский интеллектуальный
центр” и Черниговскую городскую организацию Национального союза журналистов Украины, пишете книги, создаёте
радиопьессы, в которых исполняете главные роли, ведёте
литературную студию, школу молодого журналиста, постоянно организовываете презентации, творческие вечера,
выставки в родном Чернигове и гастролируете по всей Украине… Как Вам всё это удаётся совместить?
– Я – организованный человек и всегда всё чётко планирую. Поэтому у меня остаётся время и на чтение, и на отдых,
и на общение с семьёй и друзьями. Внимательно слежу за
современной украинской литературой, всегда читаю все
литературные новинки.
– Какие современные украинские писатели Вам нравятся?
– Мои любимые писатели – это мои друзья Василий Слапчук и Игорь Павлюк. С большим удовольствием читаю произведения своей жены Татьяны. Очень талантливые стихи и
проза у Оксаны Забужко, Костя Москальца, Сергея Жадана. А
Роман Скиба – по-моему, гениален.
– А из зарубежной литературы?
– Кобо Абэ „Женщина в песках”, Умберто Эко „Имя розы”,
Патрик Зюскинд „Парфюмер”, Сервантес, Астрид Линдгрен,
Борис Акунин…
– Из лауреатов Международного конкурса молодых ли-
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тераторов „Смолоскип” в Чернигове остались только Вы.
Что, по Вашему мнению, может остановить отток талантов из провинции?
– Это беда нашей области, потому что, например, в Луцке,
где я ежегодно бываю, из каждых десяти очень талантливых ребят в родном городе остаются девять. А у нас – один… Уезжают
молодые, одарённые, идёт интенсивная утечка мозгов, и, к сожалению, никому до этого нет дела! И пока наши чиновники не
дойдут до понимания того, что нужны программы для поддержки талантливых людей, этот процесс остановить не удастся.
– Сергей, а Вы любите Чернигов?
– Я очень люблю Чернигов, и во многом благодаря этому до
сих пор живу здесь. Мы с Таней любим Вал, Болдину гору, черниговские храмы, женский монастырь, утопающий в цветах.
Там – такая прекрасная, светлая атмосфера! Я очень люблю музей Михаила Коцюбинского. Просто пройтись по саду,
посаженному выдающимся писателем, посидеть в беседке
Коцюбинского, подумать, помечтать…
2007 г.
Берёзкина Елена. Сергей Дзюба: „Главное – насыщенность
жизни” // Семейная газета (Чернигов). – 2007. – 4 октября.
– С. 5.

Найщасливіші хвилини 2008 року

Їхав зранку у тролейбусі. 17-літня дівчина підвела голову і,
побачивши мене, квапливо підвелася, аби поступитися місцем.
Таке в моєму житті трапилося вперше. „Ну, все, приїхали – глибока старість! – іронічно похитав головою і обережно посадив
юну пасажирку на її місце. Поцікавився: „Мені – лише 44 роки.
Невже я так погано виглядаю?”. „Ні, просто Ви – Сергій Дзюба, –
посміхнулась у відповідь. – Я в дитинстві тричі прочитала Вашу
книжку про Кракатунчика!”.
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Вона розповіла, що рано втратила тата, а з вітчимом порозумітися не могла. Ненька нервувала, почалися конфлікти. А коли
в родині народилася друга дитина, дівчинці здалося, що вдома
її не люблять і взагалі вона тут – зайва.
Та й у новій школі, куди перевелася, не лагодилось – однокласники її вперто не сприймали, вчителі, як здавалося, ставили несправедливі оцінки. Тому і вирішила піти з життя…
У такому похмурому настрої Оленка випадково взяла до рук
книжку „Кракатунчик – кленовий бог” – побачила в дитячій бібліотеці імені Олександра Довженка. Погортала і вирішила почитати. А потім… Її життя цілком змінилося: дівчинка вигадала
власного чесного і благородного Кракатунчика, уявила його зовнішність, знайшла „те саме” кленове дерево, на якому мешкав
її новий друг. Відтоді вона щодня подумки спілкувалася з ним
– провідувала і гуляла біля клена, запрошувала до себе в гості.
Разом із Кракатунчиком мріяла, жартувала, фантазувала, робила гопки… Головне, більше не почувалася самотньою! Це була
її велика таємниця. І так тривало кілька років. Дівчинка перечитувала книжку (власне, жила нею) і почувалася щасливою. Поступово налагодилися її стосунки з близькими та однокласниками. Вона все менше плакала й капризувала, натомість залюбки
допомагала батькам та почала дружити з хлопцем.
Звісно, подорослішавши, Олена облишила свою дитячу
гру. Але про Кракатунчика не забула. Якось, дізнавшись, що
з’явилося продовження – казкова трилогія „Душа на обличчі”,
одразу побігла за книжкою до бібліотеки…
Думаю, це були мої найщасливіші хвилини в 2008-му.
29 грудня 2008 р.
Матеріал прозвучав в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо
„Мелодія”.
Ця історія відтворена в оповіданні та радіоп’єсі Сергія
Дзюби „Книжка”:
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Дзюба Сергій. Книжка // Молодь України. – 2009. – 24 лютого. – С. 3-4;
Дзюба Сергій. Книжка // Дзюба Сергій. Заєць, мавка і кулемет: Дивовижні люди. Неймовірні історії, які відбуваються
насправді [з радіоверсією на DVD-диску]. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2010. – С. 425-437.

Заява з приводу закриття радіо „Новий Чернігів”
Дорогі чернігівці!
29 квітня 2011 року прозвучав останній випуск новин Чернігівського міського радіо. Радіо „Новий Чернігів” припинило
свою роботу, а всі співробітники нашої редакції скорочені. Звісно, ми хотіли б і далі працювати для вас. Однак міська влада
вирішила інакше.
Шкода, бо міське радіо – соціальний проект, який щодня
слухали тисячі чернігівців. Серед них – пенсіонери, ветерани,
малозабезпечені родини. Ми щодня контактували й зустрічалися зі своїми радіослухачами, адже знаємо ваші уподобання
та прагнення, тому наші випуски новин і радіопередачі мали
незмінний позитивний резонанс серед населення. Ми свідомо
уникали „чорнухи” та кримінальних новин, які заполонили зараз
центральні канали, натомість подавали всебічну об’єктивну інформацію про життя сучасного міста та його історію, готували
радіофільми і спецрепортажі про видатних та відомих чернігівців, які прославили й нині прославляють Придесення у світі.
За час моєї роботи на радіо „Новий Чернігів” в ефірі прозвучало майже 200 таких радіофільмів про видатних земляків:
ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів,
миротворців, відомих військових, лікарів, науковців, мандрівників, спортсменів, діячів культури, митців, які є гордістю не
лише нашого міста, а й України. Причому це – матеріали вели-
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кого обсягу: тривалістю від 30 хвилин – до трьох годин. Нещодавно значний резонанс викликав унікальний радіофільм про
долю двічі Героя Радянського Союзу, почесного громадянина
міста Чернігова Олександра Молодчого (за участю родини
Олександра Гнатовича, тривалістю майже дві години).
Все це – надзвичайно важливо, адже деякі герої радіофільмів уже пішли з життя (в основному, це – люди похилого віку),
але для нащадків назавжди залишилися їх неповторний голос,
манера, емоції, характер). До того ж, ці матеріали мають значну наукову вартість, і ми отримали багато прохань науковців з
усієї України та закордону продовжувати цю діяльність.
Всі матеріали згодом побачили світ у всеукраїнських ЗМІ
і увійшли до восьми книг (обсягом до півтисячі сторінок, накладом – по 5 тисяч примірників кожна) з радіоверсіями, які з
успіхом презентуються в Україні і за кордоном. Тільки торік відбулося 20 презентацій у 10 містах нашої держави. Всі книги видані за благодійні кошти і подаровані школам, університетам,
військовим частинам, бібліотекам та музеям України.
Щороку наша робота відзначалася високими нагородами
(престижними міжнародними та всеукраїнськими преміями,
званням почесного професора університету, медаллю від міністра оборони, почесними грамотами Кабінету міністрів України та Спілки письменників Білорусі тощо). Наприклад, книгу з
радіоверсією про чернігівських миротворців „Замінований рай”
торік визнано кращою журналістською роботою в Україні (премія Державного комітету телебачення і радіомовлення України
ім. В. Чорновола). За перемогу у фіналі (а щороку відзначають
лише одну людину!) претендувало понад 50 кращих журналістів з усієї України (зокрема, з центральних телеканалів, Українського радіо, провідних вітчизняних газет та журналів), але премію одержав журналіст із Чернігова – працівник міського радіо.
На рідній Чернігівщині наші книги з радіоверсіями щороку пере-
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магають на конкурсах „Краща книга року”, а журналіста редакції
радіо „Новий Чернігів” визнавали „Журналістом року”.
Моя колега Олена Терещенко за час своєї роботи підготувала понад сто передач „Віч-на-віч з Історією”, присвячених
визначним пам’яткам Чернігова та області, які звучали щонеділі на „Радіо вихідного дня” (ці матеріали увійшли до її історичного аудіопутівника „Чернігів і Чернігівщина”, презентація
якого нещодавно відбулася в обласній науковій бібліотеці імені
В. Короленка). Також щосуботи виходили матеріали Олени
Терещенко в авторському проекті „Книжковий світ” – про найцікавіші книжкові новинки.
Ми працювали практично на ентузіазмі (отримуючи мізерні зарплати), на старенькому обладнанні, яке мало не щодня
доводилося ремонтувати. Однак, попри це, створили радіопередачі та книги, які ще десятки років користуватимуться незмінним попитом у широкого загалу людей. Тож міська влада
має всі підстави пишатися таким радіо, а не закривати його.
На жаль, чернігівські можновладці так і не усвідомили, що знищення популярного і шанованого на Придесенні радіо – справа аморальна.
Дякую всім, хто нас слухав. Ми постійно відчували цю підтримку! Звісно, міського радіо шкода, але обіцяємо: як би не
склалася наша доля в подальшому, працюватимемо журналістами – не для чиновників, а для простих людей-трудівників
та рідного міста. Тому не прощаємося – до побачення, дорогі
чернігівці! Нехай вам щастить!
Сергій Дзюба,
завідувач редакції радіо
ТРА „Новий Чернігів”,
29 квітня 2011 р.

З повагою
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Дзюба Сергій. Дорогі чернігівці! // Деснянська правда. –
2011. – 5 травня. – С. 4; Деснянка вільна. – 2011. – 12 травня.
– С. 2.
Також цю заяву оприлюднили всеукраїнські інтернет-видання, всі чернігівські інформаційні сайти й більшість місцевих газет. Прозвучало повідомлення і в теле- та радіоефірі
(зокрема в останньому випуску новин радіо „Новий Чернігів”).
P.S. Втім, виявляється, закрити популярне радіо можна, а
ось знищити його – зась. Адже матеріали з наших радіокниг
уже давно й надійно оселилися в Інтернеті (причому не лише
на українських сайтах), у бібліотеках, музеях, навчальних закладах, в оселях десятків тисяч шанувальників вітчизняної
публіцистики. Отож ми й зараз отримуємо вдячні відгуки від
читачів та слухачів з усього світу. Тому у 2011-му провели сорок презентацій у двадцяти містах України.
Наш радіосеріал „Потягуськи” (створений у співавторстві з письменницею Іриною Кулаковською), радіоп’єса „Привид” та казкова трилогія про Кракатунчика „Душа на обличчі”
представлені у хрестоматії „Українська література для дітей”
(К. : Академія, 2011; упорядник – Оксана Гарачковська). Цю ошатну книгу (обсягом вісімсот сторінок), до якої увійшли твори класиків нашої літератури (Тараса Шевченка, Івана Франка, Пантелеймона Куліша, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Василя
Стефаника, Леоніда Глібова, Панаса Мирного, Івана Котляревського, Івана Нечуя-Левицького, Бориса Грінченка, Марка Вовчка, Володимира Винниченка, Олександра Олеся, Павла Тичини,
Максима Рильського, Володимира Сосюри, Остапа Вишні, Михайла Стельмаха, Івана Багряного, Олеся Гончара…) та сучасних українських письменників (Ліни Костенко, Бориса Олійника,
Дмитра Павличка, Івана Драча, Миколи Вінграновського, Василя Симоненка, Григора Тютюнника, Леоніда Кисельова, Євгена
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Гуцала, Валерія Шевчука, Анатолія Дімарова, Ірини Жиленко,
Василя Голобородька, Ігоря Калинця, Всеволода Нестайка…),
міністерство освіти рекомендувало для вивчення у навчальних
закладах України: університетах, інститутах, коледжах, школах.
Отримають хрестоматію і бібліотеки нашої держави.
А літературно-мистецька радіокомпозиція „Двійники” увійшла до антології „Пастораль річечки” (Чернівці: Букрек, 2011),
яку упорядкувала літературознавець і педагог Оксана Івасюк –
рідна сестра незабутнього автора „Червоної рути”, Героя України Володимира Івасюка. Презентація, за участю письменників
та журналістів з усієї України, відбулася в Києві – на міжнародному фестивалі „Книжковий Арсенал”, у культурно-мистецькому і музейному центрі „Мистецький Арсенал”.
Маємо й нові нагороди. Книги публіцистики з радіоверсіями
„Тато у декретній відпустці”, „Як я був агентом ЦРУ” та „Ловець
слів” в 2011 році відзначені міжнародною Літературно-мистецькою премією імені Пантелеймона Куліша (лауреатами стали
автор і меценат). Книга та радіокнига „Заєць, мавка і кулемет”
перемогли на конкурсі „Краща книга року” в номінації „Публіцистика” (відзначено автора). Меценат Олександр Шкурат нагороджений відзнакою міністра оборони України – медаллю
„За сприяння Збройним Силам України”, почесною відзнакою
газети „Народна армія” та медаллю імені адмірала флоту, двічі
Героя Радянського Союзу Сергія Горшкова.
Борис Дудко та Аліна Міхненко, як учасники творчих проектів радіо „Новий Чернігів”, здобули перші місця на обласних конкурсах молодих журналістів і літераторів. А радіоп’єса
Тетяни Симоненко „Світлик і Тетянка”, підготовлена на Чернігівському міському радіо, відзначена на Всеукраїнському
дитячому літературному конкурсі (завдяки цій перемозі, Таня
безкоштовно відпочивала влітку на морі, в одному з найкращих санаторіїв Криму).
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На День Незалежності в Києві мене нагородили як лауреата
Всеукраїнського конкурсу патріотичної поезії „Золотий тризуб”
(ці вірші вперше прозвучали в нашій радіопередачі). У серпні
2011-го (майже через чотири місяці після резонансного закриття
радіо „Новий Чернігів”) творчу групу, яка створила радіофільм
„Улюбленець неба” про легендарного льотчика Олександра
Молодчого (автор – Сергій Дзюба, ведучі – Олександр Кузнецов-Молодчий, Тетяна Кузнецова-Молодча, звукооператор –
Анатолій Кульченко, меценат – Олександр Шкурат), урочисто
нагородили престижною Міжнародною премією імені Григорія
Сковороди „Сад божественних пісень”.
У січні 2012-го художник Сергій Поляк отримав Міжнародну
премію імені Пантелеймона Куліша – за участь у літературно-мистецьких проектах радіо „Новий Чернігів”. Також три наші книжки
відзначено літературною премією імені Леоніда Глібова (лауреатами стали автор і меценат), дві – висунуто на цьогорічну „Кращу
книгу року”. А начальника регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Валентина Буряченка (м. Чернігів), заступника начальника цього медіа-центру Вадима Мисника, голову
Чернігівської обласної організації Національної спілки журналістів
України, генерального директора Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії „Сівер-центр” Анатолія Тютюнника, голову
правління Благодійного фонду імені двічі Героя Радянського Союзу Олександра Молодчого Олександра Кузнецова-Молодчого,
директора цього фонду Тетяну Кузнецову-Молодчу, голову Чернігівської обласної організації Всеукраїнської асоціації ветеранівпідводників Ігоря Галутву за послідовну, подвижницьку військовопатріотичну діяльність, зокрема участь у проектах Чернігівської
обласної державної телерадіокомпанії „Сівер-центр” та радіо
„Новий Чернігів”, цього року висунуто на здобуття Міжнародної
літературної премії імені Миколи Гоголя.
Життя радіо „Новий Чернігів” триває!
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Розділ ІІІ
Станція Чернігів (нариси)
ТРІУМФ „ВІРТУОЗІВ ШЕВЧУКА”

Військові музиканти з Чернігова – гордість України.
Вони викликали фурор у Франції, Німеччині, Чехії, Росії…
Їх запрошують виступати на найпрестижніших фестивалях Європи та Америки. А вже в рідному місті годі й уявити будь-яке свято без „віртуозів Шевчука”, як тепер у
народі називають колектив Військово-музичного центру
Сухопутних військ Збройних Сил України. Нині – це така
ж візитка Чернігова, як легендарний Вал чи Болдина гора.

Порятунок… бунчука

Він – молодий, інтелігентний, артистичний – в манерах, поставі, голосі. Розповідає так, що заслухаєшся. Очі блищать, раз-пораз підводиться, аби власноруч та „власноніж” продемонструвати, як можна грати, співати реп і водночас виконувати відповідні
рухи. Це – Олександр Іванович Шевчук, начальник – художній
керівник Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, майор, заслужений артист України.
„До тридцяти років і гадки не мав, що стану професійним
військовим музикантом, – відверто говорить він. – Працював у
філармонії, музичному училищі, муніципальному симфонічному оркестрі, тобто вів активну творчу діяльність... Правда, під
час служби в армії потрапив до Москви – в оркестр почесної
варти, однак, пізнавши всі „задоволення” від перебування у
тому війську, вирішив, що це – не моє…”.
Втім, у 1998-му Олександр Іванович познайомився з майором Володимиром Дашковським, який саме формував Сьомий
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оркестр штабу Північного оперативного командування. „У Чернігові він був людиною новою, от, як справжній військовий, і
придивлявся, хто чим дихає, – весело примружує очі мій співрозмовник. – Я вже трудився диригентом, викладав у Чернігівському музичному училищі імені Левка Ревуцького (власне, я
– його вихованець, як і більшість нинішніх військових музикантів, потім ще закінчив філію Санкт-Петербурзької консерваторії). Отож Дашковський вирішив, що я йому підходжу. Підійшов
до мене і запропонував попрацювати у військовому оркестрі…
першою флейтою. Ну, я згадав про свою службу в армії і просто розсміявся йому в обличчя. Ось із такого мого непатріотичного вчинку розпочалося наше знайомство…”.
Однак часи були непевні (пригадайте кінець 90-х, коли кожен
виживав, як міг). А невгамовний Володимир Дашковський наполягав на своєму. Якось спілкувалися чернігівські музиканти,
до яких він звертався з подібними „спокусливими” пропозиціями
(зараз – це вже ветерани військово-музичного центру), серед
них – і Олександр Шевчук, – нарікали на скруту. Сиділи-бесідували, і раптом у когось вихопилося: „Хлопці, ну, що ми врештірешт втрачаємо? Давайте спробуємо!”. Так усе й закрутилося.
Не минуло й року, як Олександрові Івановичу запропонували атестуватися на диригента військового оркестру. „До того
я ще „паралельно” працював у дитячому духовому оркестрі,
в муніципальному… – пояснює він. – Тобто перша флейта у
військовому колективі – це була лише одна з моїх робіт. А коли
я погодився стати диригентом, то це вже була серйозна праця.
Указом міністра оборони України Олександра Кузьмука мене
призвали із запасу на офіцерську посаду – присвоїли звання
молодшого лейтенанта. Пам’ятаєте популярну колись пісеньку: „Младший лейтенант, мальчик молодой…”? От дівчата у
нашому колективі жартома її наспівували, коментуючи таким
чином моє призначення…”.
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Поступово військовий оркестр набував усе більшої популярності. Почалася справжня творчість, працювати Олександрові Івановичу стало дуже цікаво. А згодом колектив отримав
новий поважний статус – Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, що неабияк посприяло
втіленню амбітних планів Олександра Шевчука. Власне, саме
у військовому оркестрі, а потім – у військово-музичному центрі
яскраво розкрило свої таланти ціле сузір’я високопрофесійних
музикантів, вокалістів та артистів балету. І справа не лише в
різноманітних нагородах, якими відзначений цей самобутній
колектив. У військових музик з’явилися свої шанувальники – в
Україні та за кордоном. І – високий рейтинг серед творчих колективів нашої держави та світу.
Взагалі, Військово-музичний центр Сухопутних військ
Збройних Сил України – єдиний колектив, який віртуозно працює в різноманітних жанрах (нерідко органічно поєднуючи
їх): академічному, фольклорному, виконує джаз, рок, естрадні пісні, організовує шоу-програми. І саме в цьому – його унікальність. „Авжеж, ми – всеїдні… – посміхається Олександр
Шевчук. – Можемо виступити перед будь-якою аудиторією.
Головне, задоволення отримують не лише наші слухачі, – від
усієї душі кайфуємо й ми, музиканти!”.
Зокрема, дуже пам’ятним для Олександра Івановича та
його колег став перший закордонний виступ військового оркестру – в Чехії, на престижному міжнародному фестивалі, який
проходив у мальовничому місті Кромержиш.
„Це була надзвичайно цікава й важлива поїздка, адже ми
набули такого необхідного для нас досвіду участі в фестивалі
подібного рівня, отримали можливість познайомитися з Європою, на власні очі побачити, як працюють європейські колективи. Все було вперше, – пригадує майор Шевчук, – але млинець
не виявився глевким. Ми виклались на сто відсотків і почува-
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лися по-справжньому щасливими. Адже дійство було грандіозним, є що пригадати! Трапився там і один казус, – промениться
очима Олександр Іванович. – У нас була ошатна прикраса для
марш-параду й дефіле – бунчук. І треба ж такому статися, що
працівник оркестру забув одну річ – спеціальну трубку, до якої
в тому бунчуку все кріпиться. Але цей добродій – прапорщик
української армії, тож знайшов вихід: хутко познайомився з
місцевими мешканцями (навіть не знаю, як він порозумівся з
ними, адже вирушив у гості без перекладача), випив незліченну кількість карафок вина і під ранок… повернувся з новенькою трубкою. Отож наш бунчук було врятовано. Неймовірна
історія! Як йому це вдалося? Може, прапорщики – якісь особливі люди?”.

„Бандитський Петербург” та… український реп

Запросили чернігівців і на святкування 300-ліття СанктПетербурга. Чудова пора: кінець травня – романтичні білі ночі.
Яскравий, незабутній фестиваль!
„Добирались туди на автобусі приватної фірми, до якого
на чотирьох кронштейнах був причеплений позаду такий собі
рюкзак – для валіз, – розповідає Олександр Іванович. – Ну от,
благополучно проїхали Україною, Білоруссю… О другій ночі
зупиняємося на КПП Російської Федерації (це – Лобок Псковської області). Перевіряють у нас документи – повагом, позіхаючи, і спокійно так, лагідно повідомляють: „Все, далі ви нікуди
не поїдете…”. „Як це?!” – ошелешено запитуємо. „А так… – лунає у відповідь. – Ваш автобус – на сорок сантиметрів довший,
ніж це дозволено нашою інструкцією, тому ми вас не пропустимо…” – „Жартуєте? Ми поспішаємо до Санкт-Петербурга.
Ви ж знаєте, яке там влаштовують свято. Нас запросили організатори!” – „Ну то й що? У вас – задовгий автобус…” – „І
як його підкоротити? Хіба ви не бачите, що відчепити рюкзак
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неможливо? Це ж – лише сорок сантиметрів, формальність!”
– „То – ваша проблема…”. Уявляєте ситуацію? Глуха ніч, навколо – ліс, болота. Комарі – ота-а-кенні: тільки-но виходимо
з автобуса – накидаються, мов навіжені (таке враження, що їх
до нас взагалі ніхто там не годував), тож безперервно махаємо
руками, неначе вентилятори. А туалету в приміщенні немає
– лише недолуга халабуда надворі і, звісно, – жодних зручностей. Ну, добре, ми, чоловіки, в армії й не до такого звикли.
А як же наші артистки? Та ж самісінька відповідь: „То – ваші
проблеми…”. Зателефонувати нікуди не можемо – організатори урочистостей уже давно поринули в солодкі сни… І тут випадково дізнаємося, що наш мучитель – колишній український
прапорщик. Тобто прапорщиком він так і залишився, але тепер
служить у російському війську, як громадянин сусідньої держави. Ми: „Що ж ти, земляче, чиниш? Кого ображаєш? Своїх!
Ще недавно був одним із нас, а тепер присікуєшся через якусь
дрібницю!”. Наш водій йому доводить: „Я щойно повернувся з
Нідерландів. Їхав оцим же автобусом. Там вулиці – вузесенькі,
але нічого – пропустили, ніхто й бровою не повів!”. „Годі, все
одно не пущу, – вперто відповідає „землячок”. – Не положено.
Ви порушуєте закони Російської Федерації…”.
„А ви не пробували дати йому хабара?” – цікавлюсь у майора Шевчука. „Ні… – хитає головою. – Ми що – Рокфеллери?
Та й навряд чи такий затятий служака спокусився б на „подаруночок” від іноземних вояків. Ми ж для нього тепер – чужі…”.
Так і простояли до ранку на російському КПП чернігівські
музиканти, доки о пів на дев’яту додзвонилися нарешті до організаторів святкового дійства; ті зателефонували до Пскова і
товариш прапорщик на контрольно-пропускному пункті Лобок
отримав команду пропустити автобус з артистами із дружньої
держави на територію Російської Федерації. Отож невиспані,
змарнілі, покусані лютими псковськими комарами, українські

478

Станція Чернігів
музики щиро раділи своєму довгоочікуваному визволенню.
Натомість добродій Петренко (чи як його там) залишався незворушним: „Можете їхати. Однак наступного разу, збираючись у мандри нашою країною, все-таки перевірте довжину
свого автобуса…”.
„Зараз цю пригоду на російському кордоні згадуємо з гумором, – посміхається Олександр Іванович. – Адже в СанктПетербурзі всі пережиті прикрощі одразу ж забулися. Така
була неймовірна атмосфера, позитивна енергетика свята! До
речі, у місті на Неві вікна нашого готелю виходили на знамениту в’язницю „Кресты”, в якій відбувало покарання немало
легендарних злочинців. А тоді саме показували серіал „Бандитський Петербург”. Цікаво було бачити ті ж тюремні мури й
спостерігати за в’язнями, охоронцями та відвідувачами буцегарні, котрі приносили передачі для своїх близьких. Буквально
сотня метрів – і зовсім інша реальність, немов потрапляєш у
якийсь паралельний, „кіношний” світ. Такі контрасти…”.
На ювілеї „другої столиці” Російської держави чернігівці виступили впевнено і вмить привернули до себе увагу. Вислухали компліменти від фахівців із Росії, Німеччини, познайомилися з музикантами зі Швеції, Фінляндії…
„Тут теж трапилася одна придибенція – вже особисто зі
мною, – продовжує співрозмовник, чаклуючи над духмяною
кавою. – Репетиція у нас відбувалася на чудовому острові –
поряд зі славнозвісним шпилем та… нудистами. Там стояв автобус зі Швеції. І одна білявка (молода цікава дівчина) грала на
здоровенному барабані, який сягав їй нижче колін. Вона, коли
рухалася зі своїм „скарбом”, аж накульгувала… Ну от, пограли
вони – завантажуються в автобус. Дивлюсь – бідолашна юнка
натужно тягне обома своїми тендітними рученятами велетенський кофр із барабаном – твердим і жорстким, мов камінь, –
щоб музичний інструмент не постраждав у дорозі. Звісно, я, як
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джентльмен, взявся їй допомагати. Але не встиг ухопити важкий і незручний кофр, як скандинавка буквально накинулась
на мене й заходилася щось нервово доводити. Я оторопів:
„Господи, що трапилося?!”. Тут нагодився перекладач і взявся
розтлумачувати: „Ви вчинили нерозважливо…” – „Я лише хотів
допомогти!” – „І принизили її жіночу гідність. Адже своїм вчинком намагалися звинуватити представницю іншої статі в слабкості…”. Що ж, довелося вибачатися перед ображеною дамою!
Звичайно, поспішаючи їй на поміч, я не прагнув якоїсь подяки
за галантність, але, щоб настільки неадекватна реакція… Помоєму, такий фемінізм – це вже занадто!”.
На святі у Санкт-Петербурзі чернігівці були в ошатних беретах та синіх брюках із лампасами, тож російські журналісти, вражені виступом наших музикантів, спочатку наперебій
вихваляли дивовижну майстерність… військового оркестру з
Франції (хоч французьких вояків-музикантів там не було). Просто пітерці не могли навіть припустити, що колектив із пострадянського простору вбереться в такі оригінальні шати.
Українці пройшли марш-парадом по Невському проспекту.
„Ми марширували, грали, співали і водночас виконували танцювальні рухи (особливо витинала колінця наша балетна група), – ритмічно сплескує в долоні Шевчук. – Навіть український
реп продемонстрували, – співає, натхненно підтанцьовуючи: –
Ми – українці, сучасні гвардійці, варту несемо, мир бережемо!
О-ле-е-е-о-ле-о-ле-о-ле-е-е…”. Досвідчені репери в Чернігові
показали нам свої „фірмові” рухи, і ми їх із задоволенням на
урочистостях у місті на Неві відтворювали…”.
Публіка була в захваті – гостей з України буквально „викупали” в оваціях! Згодом, перед поїздкою на фестиваль до німецького міста-побратима Чернігова – Меммінґема, текст успішно
презентованого в Росії військового репу вдало переклала німецькою вчителька 32-ї школи (мій співрозмовник тут же де-
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монструє і цей – дуже видовищний! – варіант). Годі й казати, як
були вражені побаченим і почутим тамтешні мешканці…

Грандіозним фестивалем французи вшановують…
блазня, який жив у XVIII столітті

Двічі чернігівці тріумфували у Франції на міжнародних фестивалях духових оркестрів: в 2008-му – у місті Жів’є і в 2011-му
– у Сен-Кантені.
„Українки вразили своїм шармом”, „Виступ українського військового оркестру порадував французьку публіку”, – так оцінила майстерність наших військових музикантів на святі в СенКантені преса („Courrier picard”, „L’Union”, „Paruvendu”, „Aisne
Nouvelle” та інші популярні французькі видання).
„Це була надзвичайно цікава поїздка. Організатори фестивалю запросили творчі колективи з Франції, України, Нідерландів, Бельгії… Нашу державу представляв Військово-музичний
центр Сухопутних військ Збройних Сил України. Ми привезли
до Сен-Кантена оркестр і балетну групу, – розповідає Олександр Шевчук. – Хоч, відверто кажучи, спочатку були великі
проблеми з оформленням наших документів – на жаль, не
вперше і вочевидь – не востаннє… Я вважаю, що це для нас –
дуже ганебне національне приниження, як громадян суверенної України, – витрачати скільки часу і нервів на те, аби кілька
днів провести в іншій державі. Мені довелося п’ять разів їздити до їхнього посольства у Києві, доки нарешті вдалося залагодити всі формальності! У мене є друзі в Німеччині, то вони в
будь-який час можуть сісти на літак і прилетіти в Україну – достатньо мати з собою лише паспорт. Так само гостюють у нас
і французи та громадяни інших європейських держав. Чому ж
тоді їхні чиновники так збиткуються над нашими співвітчизниками?! Чому ми за кордоном повинні відчувати себе людьми
„другого сорту”, якимись холопами, котрі щоразу випрошують
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милостиню у пана-європейця?! Давайте тоді і їм влаштуємо
подібні „жорна” – точнісінько такий же візовий режим з усією
отією бюрократичною тяганиною; ще й гроші на хитромудрих
паперових оборудках заробимо (між іншим, це – досить прибуткова справа!). Самі ж знаєте: була б відповідна інструкція,
а вже наші, рідненькі чиновники-формалісти постараються…
І все ж хочу подякувати панові Фаншу, помічнику військового
аташе французької амбасади в Україні, який таки врегулював
нашу проблему. Бо спочатку там, у посольстві, робили все,
аби ми… не поїхали. І це – попри офіційне запрошення французької влади та дозволу нашого Міністерства оборони! Співробітники амбасади наполягали, щоб ми сплатили по 60 євро
за кожного учасника поїздки – за відкриття візи та оформлення документів. А це – 44 особи… Уявляєте? Для нас – просто астрономічна, нереальна сума! Ми вкотре пояснювали:
„Йдеться не про якісь приватні походеньки чи бізнесові справи. Це – не концертно-гастрольне турне, а важлива службова
поїздка на прохання французьких властей, узгоджена з нашим
військовим відомством. До того ж, вирушаємо лише на кілька
днів. То що, повинні платити, як звичайні туристи?!”. А вони
– своє: „Не заплатите, то не поїдете…”. Добре, що порозумілися з паном Фаншем. Вже від нього дізнались, що мер СенКантена – водночас міністр праці і здоров’я Франції. Мер дуже
хотів, щоб на святі у його рідному місті виступили військові
музиканти з Чернігова (ми раніше фестивалили в цій країні і,
судячи з доброзичливих відгуків у ЗМІ, належним чином зарекомендували себе). Тож, коли у посольстві почули, що українці
збираються особисто поінформувати пана мера про свою проблему, одразу ж запевнили: „Не треба нікуди дзвонити, владнаємо все самі…”. Втім, все одно похвилюватися довелося:
паспорти з посольства забрали лише напередодні від’їзду…”.
А от у Сен-Кантені все було чудово! Поблизу готелю, де по-
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селили чернігівців, на зеленій галявині бігали… кролики. Там і
косулі спокійнісінько походжають на очах у місцевих мешканців – тварин ніхто не чіпає. „Чому? – дивуються французи. – Та
це ж – красиво! Виходимо зі своїх будинків і милуємося природою…”. І це при тому, що Сен-Кантен – місто, трохи менше
за наш Чернігів. Однак скрізь – мальовничі газони і бездоганна
чистота, – сміття, як то кажуть, вдень із вогнем не знайдеш!
У Європі – це нормальне явище. Там, якщо хочеш стати
рибалкою, мусиш пройти відповідний курс навчання й успішно скласти іспити – довести вимогливим екзаменаторам, що
вмієш правильно ловили рибу. До того ж, місць, де дозволена
рибалка, – обмаль. Але й це – ще не все: за кожну спійману
рибину доведеться сплатити з власної кишені немалі гроші!
Тож займаються цим не заради якихось матеріальних статків,
а виключно для душі і спілкування з природою.
Взагалі, Сен-Кантен – місто стародавнє. У IV столітті воно
входило до складу Римської імперії. І назву свою отримало
від прізвища римлянина, який прийняв християнство (за що
й постраждав – чоловік загинув мученицькою смертю і став
святим). У місті споруджено прекрасну базиліку – найвищу
в Європі. Власне, там варто побувати хоча б для того, щоб
помилуватися цим справжнім дивом світу, неймовірним архітектурним шедевром. Адже описати ту грандіозну споруду неможливо – її треба бачити!
„Фестиваль називається „Буфо”, – продовжує розповідь
Олександр Іванович. – Виявляється, у XVIII столітті там мешкав блазень – Буфо. Його знало все місто! Хтось здивується,
що так вшанували не короля чи якогось знатного вельможу,
а блазня, котрий прославився своїми дотепами та витівками.
Однак жителі переконані: Буфо цілком заслуговує таких почестей. Він був дуже розумним і популярним у народі, й дошкульно висміював недоліки влади”.
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Отож щороку у Сен-Кантені влаштовують водночас яскравий, феєричний карнавал і знаменитий міжнародний фестиваль, присвячений незабутньому Буфо. Це святкове дійство
не проводили лише в роки французької революції, коли завзято працювала гільйотина і летіли голови тисяч невинних городян. Але з 1842-го унікальний, видовищний фестиваль духових оркестрів організовують там постійно. Отже цій традиції
– не одне століття!

„Зараз ви побачите справжніх героїв – наших
гостей з України!”

„Сучасний формат фестивалю – „tattoo” – складний, але й
дуже цікавий, – пояснює майор Шевчук. – Слово „tattoo” означає виконання оркестрами музичних творів у русі. У нас таке
виконання більш відоме, як оркестрове дефіле. У перший день
ми виступали в спортивному палаці – перед 3,5-тисячною аудиторією мешканців та гостей міста. І були вражені, наскільки
французи творчо й оригінально ставляться до організації свята (до речі, фестиваль у форматі „tattoo” був ювілейним – проводився вже в 25-те). Запрошені були справді чудові колективи. Тож, хоч найдешевші квитки коштували 12 євро, всі місця
(навіть стоячі) були розкуплені! Уявіть собі такий пролог свята:
промінь світла раптом вихоплює в абсолютній темряві стрункого, красивого добродія у білосніжній формі морського офіцера; той виходить у центр манежу, ефектно смикає за невидимі
мотузочки, і один за одним у світлі прожекторів вмить розпросторюються й гордо майорять прапори країн-учасниць дефіле
(Франції, України, Нідерландів, Бельгії…); керівники оркестрів
синхронно виходять зліва та справа, шикуються в ряд, потім
кожен по черзі робить крок уперед і урочисто віддає честь; а в
цей час прапор його держави з’являється у променях світла…
Тисячі людей одночасно підвелися зі своїх місць, демонстру-
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ючи повагу до гостей та країн, з яких вони приїхали. Це було
так хвилююче, зворушливо, неповторно! Цікаво, що з Парижа
прибула група гімнастів із… пожежної частини, які влаштували дивовижне циркове шоу. Такі фігури „вищого пілотажу” виробляли на брусах, що публіка була просто зачарована цим
виступом. А я собі подумав: чи змогли б наші вогнеборці влаштувати подібне шоу? Адже це – і прекрасна популяризація їхньої професії (кращої реклами годі й придумати!), і спорт, який
дозволяє перебувати у відмінній фізичній формі (безперечно,
такі гімнасти, в разі потреби, здатні демонструвати дива спритності та витривалості). Адже, в основному, ми звертаємося до
працівників МНС тільки тоді, коли сталося лихо. Однак практично не цікавимось їхньою роботою у повсякденному житті.
Але коли ти на власні очі бачиш, на що здатні ці мужні добродії, то мимоволі відчуваєш до них велику повагу та довіру”.
От задля такого безцінного досвіду й необхідно брати участь
у подібних міжнародних фестивалях. Саме такі поїздки дають
можливість впевнитися у власних силах і розвиватися далі – в
правильному напрямку.
„Сподобався й ведучий цього незабутнього шоу. Я не настільки добре знаю французьку, – говорить Олександр Іванович, – але нам дуже поталанило з перекладачем: вчителька з
чернігівської школи № 1 Ярослава Макогон настільки впевнено, спокійно й толерантно виконувала свою роботу, що французи від неї буквально не відходили. І ми завжди розуміли, що
відбувається довкола. Так от, ведучий кожен колектив представляв небанально – у нас так не прийнято. Наприклад, квіти
керівникам оркестрів вручали мажоретки – дівчата в короткий
спідничках, симпатичні, довгоногі, такі собі гусарочки, котрі
хвацько й спокусливо крутили в руках спеціальні палиці. Знаєте, як їх оголошував ведучий? „А тепер тут з’являться дівчата
з Болгарії, які у нормальних чоловіків асоціюються з йогуртом:
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хто їх побачить, то всі аж трясуться… Давайте ж перевіримо,
чи це правда!”. А ось – про нас: „Зараз ви побачите героїв –
наших гостей з України. Вони проїхали дві з половиною тисячі
кілометрів для того, щоб взяти участь у нашому фестивалі. Це
– справжні герої. Давайте привітаємо їх!”. Розумієте? Нікому
не нудно. Постійно відбувається щось дивовижне, неочікуване, – ніби щойно перед вами промайнула чарівна веселка, не
встигли дух перевести, а на горизонті – північне сяйво… Такі
асоціації! А у нас часто, відзначаючи якусь знаменну подію,
запланують купу усіляких пересічних заходів (ніби кількістю
можна замінити якість!), і щоразу влаштовують одне й те ж.
Публіка сидить, щось між іншим слухає і потроху куняє; адже
заздалегідь знає, що очікувати від оцих „прилизаних” ведучих, здатних лише завчено промовляти з папірця тривіальний
текст, і взагалі – від усього помпезного, але такого нудного,
вимученого дійства. Тож єдине питання, яке виникає під час
подібного „фестивалю”, – коли піти до туалету?.. І щоразу в
усіх своїх невдачах неоковирно звинувачуємо якого-небудь капосного цапа відбувайла. Ну, хтось же неодмінно мусить бути
крайнім (але, звісно, ні в якому разі не ми!) – найчастіше погода… Такий менталітет! Даруйте, що „непатріотично” зараз
висловлююся, проте мені є з чим порівнювати”.
Організатори фестивалю в Сен-Кантені завітали на репетицію чернігівців: подивилися і… запланували виступ гостей з
України у фінал першого відділення, наскільки їм сподобалося; а після тріумфу наших військових музикантів у палаці спорту не приховували емоцій: „Якби знали заздалегідь, що буде
такий успіх, поставили б вас у фінал виступів усіх оркестрів!”.
Для участі в цьому фестивалі чернігівці підготували спеціальну програму, до якої увійшли кращі національні музичні надбання, українські військові марші та світові хіти. Вони – єдині,
хто привіз на „tattoo” артистів балету. Українці були органічни-
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ми та оригінальними, зовсім не схожими на інших, тому й зачарували вибагливу французьку публіку.

Веселилися, випили море вина і – жодного п’яного!

„Обідали ми в жандармерії, – пригадує майор Шевчук. – Відверто кажучи, коли почули, де відбуватимуться наші трапези,
в уяві постала безлика „совкова” їдальня в казармі… Натомість ми потрапили в ошатне, затишне приміщення. Спочатку
принесли салат і гусячу печінку. Друга страва – багато м’яса з
кров’ю. А ще на кожен стіл, де сиділи по чотири людини, поставили цікаві такі, товстенькі, ємкі карафки з сухим молодим
виноградним вином – літрів два. Причому привітні офіціантки
слідкували – тільки-но десь закінчувався цей чудовий напій, як
одразу ж на столику, замість порожньої карафки, ніби за помахом чарівної палички, з’являлася нова… Я, коли вперше це
побачив, спробував запротестувати: „Ні, дякуємо! У нас же ще
– виступ попереду. А то глядачі скажуть: „Що це за п’яненький
оркестр?!”. Але гостинні господарі заспокоїли: „Ну, що ви – не
турбуйтеся. Ми усіх тут так частуємо і – жодних проблем. Це
– дуже хороше, якісне вино! Тож нехай хлопці п’ють, скільки хочуть. Молоде вино корисне для здоров’я і додає натхнення!”.
Також на підносах – 5-7 видів сирів (голландські, маркельські,
піккардійські, їхні знамениті – „з пліснявою”…). Куштуєш із вином – така смакота! То ми взагалі воду там не пили – лише
вино: і за обідом, і за вечерею, і від спеки… Взагалі, у них цей
напій – частина французької культури. І дійсно – скільки б не
випив, почуваєш себе нормально. Ми після обіду 15 хвилин
чимчикували пішки: від жандармерії – до центру міста. Пройдемося – ніби й не пили, зовні – і сліду від отого застілля не
лишалося. А на душі – легко, радісно. От що значить справжнє
сухе виноградне молоде вино! Тож, попри такі щедрі частування, ніхто з наших козаків навіть напідпитку не був. Власне, ми
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там, у Сен-Кантені, взагалі жодного п’яного не бачили. Люди
веселилися, відпочивали, випили море вина і водночас поводилися культурно”.
Чернігівців надзвичайно вразив і карнавал – раніше таке
тільки по телевізору бачили, коли транслювалися репортажі з
Бразилії. „Лише уявіть: буквально всі мешканці міста вбрані у
яскраві, дивовижні костюми. Тут – і колоритні відьмочки зі своїми „дуже страшними” „магічними” атрибутами, і кумедні клоуни на ходулях, і балакучі триметрові ляльки, і завзятий оркестр
кухарів… – захоплено розповідає Олександр Іванович. – Усі
– щасливі, життєрадісні, натхненні, усміхнені. Жодного похмурого обличчя! До речі, кожен житель традиційно купує на згадку
ошатно виданий буклет, присвячений фестивалю. Привернули
нашу увагу і люди на інвалідних візках: вигадливо розмальовані, зі смішними вусами та бровами, у видовищних карнавальних
костюмах – індіанців, ковбоїв… Вони теж цілком розкуто й невимушено почувались на цьому святі, причому веселилися разом зі своїми опікунами! У нас, в Україні, інваліди, в основному,
сидять удома – по кутках, бо майже нікому немає до них діла. А
там вони відчувають себе повноцінними людьми. І це – справді
так! До того ж, там – багато довгожителів; і всі ці дідусі й бабусі
поважного віку дружно вийшли на вулиці міста, яке в ті дні стояло, як то кажуть, догори дригом, – на людей подивитися й себе
показати… І це нікого не дивує. Більше того, французи свято
переконані, що тільки так і повинно бути! Громадянин, котрий
все життя трудився на благо рідної країни, має право на щасливу старість. Адже нація, яка належно не турбується про своїх
стариків та інвалідів, взагалі не заслуговує на повагу…”.
У буклетах зображена схема – якими вулицями пройде карнавал. І впродовж отих п’яти кілометрів усе було обліплене
юрбами абсолютно щасливих, безтурботних людей, – яблуку
ніде впасти!
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„Малі дітлахи радісно закидали нас конфетті, влучаючи просто в обличчя. А оскільки українки одразу ж привертали увагу своєю вродою та вишуканістю, то наші дівчата тим конфетті
об’їлися… – посміхається майор Шевчук. – Це – при тому, що
ніхто з організаторів велелюдного дійства ніяких спеціальних
вказівок малечі не давав. Є давні традиції, яких мешканці міста
із задоволенням дотримуються. Тож діти почуваються вільними:
їх ніхто не примушує приходити на свято і під пильним наглядом
„свого” педагога виконувати ті чи інші вправи… Розумієте? Їх так
виховали: потрібно шанувати свої традиції, пишатися рідним
містом, країною, в якій живеш. Це для них – настільки природні,
елементарні речі, – мов повітрям дихати! А у нас, в Чернігові,
на День міста вирушають святкові колони: з Красної площі – до
Болдиної гори. Звісно, організовано крокують і учні – під „дбайливим” контролем учителів. Ви можете уявити, щоб наші школярі, без „добровільно”-примусової вказівки „згори”, просто так, за
покликом серця, у День міста (та взагалі – будь-коли!) принесли
квіти до Меморіалу Слави? Так отож… Тільки-но педагоги підуть – школярів не буде, – за мить розбіжаться хто куди!”.
Як тут не згадати і про наші „добровільні” суботники, на які і
діти, і дорослі приходять зазвичай (будемо відвертими) з примусу?! А в Сен-Кантені – ніхто нікого не примушує (власне,
чим краща організація свята, тим менше на неї звертають увагу…). Все місто виходить на карнавал і жодна людина не відчуває там себе зайвою. Незнайомі добродії спілкуються, мов
найкращі друзі, смакують прекрасним вином і щиро бажають
один одному усіх гараздів. Вони – громада, об’єднана воістину
братерською любов’ю.
„Грандіозне шоу! Тільки оркестрів – більше двадцяти. І кожен – зі своєю родзинкою, як от бельгійці з такими чарівними
дзвіночками. Багато хто знімав усе, що відбувалося, на мобілку... – пригадує Олександр Іванович. – І ще один суттєвий
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момент: водночас веселились тисячі людей, однак вулиці залишалися дивовижно чистими. І зовсім не тому, що у Франції – такі моторні прибиральники. Просто там не прийнято
жбурляти сміття, куди заманеться. Навіть трирічне дитинча
вже усвідомлює: обгортку з-під цукерки чи морозива, а також
використану жуйку обов’язково треба донести до урни… Туалети? Будь ласка – на кожному кроці! За містом, практично
в лісі, – нормально обладнані вбиральні, де є все необхідне: вода, мило, туалетний папір… А у нас навіть в офіційних
установах відвідувачам нерідко доводиться принижуватися,
похапцем випрошуючи у непривітного вахтера ключ від рятівного клозету! А як неперевершено смердять після Дня міста
всі підворітні поблизу нашої Красної площі… Ну, що за дикунство? Чому ми так себе не поважаємо?! Менталітет?.. То
вже хоча б перед іноземцями не ганьбилися, котрі, справивши свої природні потреби в нашому громадському туалеті,
зазвичай марно шукають елементарні засоби гігієни. Взагалі, приїжджій людині ще треба продемонструвати неабияку
кмітливість та витривалість, щоб у центрі Чернігова вчасно
ту вбиральню відшукати! Вже краще так, як у Амстердамі:
суцільна стіна в центрі міста, практично відкрита (її видно
здалеку), але зі зручностями, – для чоловіків, котрим припекло… Я не кажу, що цивілізовані туалети – це суто українська
проблема. Не менш вишукано смердять підворітні у братніх
Москві та Санкт-Петербурзі… А ось поляки – вже інші. Здавалося б, ще донедавна були „нашими”. Однак приїжджаєш до
Польщі й одразу відчуваєш – ти в Європі! Скрізь – чистота,
порядок. Дороги – одне задоволення: не їдеш, а наче пливеш. І люди – жваві, доброзичливі, усміхнені. Тобто країна
розвивається в правильному напрямку!”.
Але немало залежить і від місцевих властей. Олександр
Шевчук не раз бував у німецькому місті Меммінґем: „Там жите-
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лі надзвичайно шанують свого бургомістра – Іво Хольцінґера.
Увесь час його на цю посаду обирають. І я розумію, чому. Ось
він спокійно чимчикує вулицею – пішки, без „свити”; бачить:
дорогу переходить літня жінка, тож простує до неї і жваво, хвилин п’ять, бесідує; потім іде далі й невдовзі зупиняються, щоб
поспілкуватися з молодим подружжям. І це – не на показ, для
телекамер, – просто у пана Іво такий стиль роботи. З кожним
мешканцем він знайомий особисто, знає – як живе людина, які
в неї проблеми, як справи у її дітей та онуків… Уявляєте? Ось
тому він уже 30 років поспіль працює бургомістром! Я бачив
його будинок – такий же, як і в багатьох жителів: затишний,
але – не палац. Нічого зайвого, помпезного, – видно, що цей
добродій живе й працює для громади. Тому його так люблять
і поважають! Це у нас можновладці обожнюють хизуватися
„крутою” автівкою, а там нормальні люди купують машину
не задля престижу, – їх, у першу чергу, цікавлять не зовнішні атрибути, а просте запитання: скільки цей „сталевий коник”
споживає палива?..”.
Саме під час поїздки до Сен-Кантена сталася ще одна небуденна подія. „Бачу, щось наш музикант – Євген Омельченко
– якийсь стурбований, – примружує очі начальник військовомузичного центру. – Кажу: „Женю, що трапилося?” – „У мене
дружина в пологовому – ось-ось має народити…” – „То це ж
– прекрасно!” – „Медики обіцяють трійню…” – „Тобто незабаром ти станеш батьком трьох чарівних малюків? Неймовірно!”
– „Авжеж…” – „Ну, то тримайся, старий. Все буде гаразд”. А
потім, коли ми вже виїжджали з Франції, надійшла довгоочікувана звістка: немовлята благополучно з’явилися на світ і готуються до зустрічі зі своїм татусем! Одразу ж пригальмували
автобус на зупинці, завантажилися „Шампанським” і відзначили щасливе поповнення в родині Омельченків”.
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Як наша народна пісня козаків із турками подружила

Завдяки тріумфу в Сен-Кантені, чернігівців запросили виступити в Італії, Норвегії, Канаді… Вже через півтора тижні
після повернення з Франції вони вирушили в Суми – на фестиваль „Сурми Конституції”.
„Я багато гарного можу про це місто сказати, – коментує
світлини зі своїх мандрів Олександр Шевчук. – Адже Суми – це
поки що єдине місто в Україні, де спромоглися провести фестиваль духових оркестрів європейського рівня. На це пішло 12
років. Перший їхній фестиваль був „совдепівським” (колективів – мало, організація – примітивна). Однак минув час, й італієць Андреа, досвідчений імпресаріо, який після Сен-Кантена
спеціально приїздив у Суми подивитися фестиваль, не шкодував компліментів – наскільки йому сподобалося! Взагалі,
такі представницькі міжнародні форуми – чудова пропаганда
нашої держави. Авжеж, це – не комерція, але Європа пізнає
Україну. На фестиваль у Суми завітали 11 оркестрів з усієї країни: Чернігова, Одеси, Львова, Севастополя, Києва… Приїхав
дуже цікавий колектив із Туреччини – з міста Бурса. Я познайомився з їхнім керівником – було про що поспілкуватися, адже
цей оркестр прекрасно пропагує свою національну культуру.
Вразив їхній одяг, стилізований під XIII століття. Вони грали історичну музику, яку турецькі воїни слухали перед тим, як іти в
бій. І такі патріотичні твори дійсно надихають – дуже сильний
емоційний заряд! Це при тому, що музиканти (48 осіб) грали
лише на зурнах і барабанах. Їхні воїни влаштували ціле шоу з
шаблями – фехтували настільки майстерно й завзято, що очей
не можна було відвести від захоплюючого видовища!”.
Учасники фестивалю виступали, зокрема, й на східцях Сумського обласного музично-драматичного театру імені Щепкіна.
Кожен колектив протягом десяти хвилин демонстрував свою
візитку – найкращі номери. Чернігівці це дійство завершували.
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„Ми підготували композицію на основі музичного матеріалу увертюри з опери „Тарас Бульба” – виступали в козацьких
костюмах, із шаблями. А якраз перед цим турки зі своїми кривими шаблюками-ятаганами та колоритними щитами шалено „повоювали”, – посміхається Олександр Іванович. – То ми
чули відгуки глядачів: „Оце і є історія. Ось як воно було насправді!”. Багато у кого мимоволі виникли такі асоціації… Але
родзинкою свята стали навіть не шаблі та середньовічні костюми. Неймовірні овації викликала українська народна пісня
„Ти ж мене підманула”. Справа в тому, що один турецький
музика Ісмаїл, який грав на зурні, розмовляв російською (він
свого часу у Фергані мешкав). Так от, цей турок знав слова
нашої народної пісні. Коли ми це почули, то вирішили виступати разом: Ісмаїл, їхні музики на зурнах та барабанах і наш,
чернігівський, диксиленд; також запросили солістку київського оркестру. А диригував цією інтернаціональною „бригадою”
Шабан – керівник колективу з Туреччини – високий, під два
метри”.
Оце був успіх – публіка на площі не шкодувала долонь!
Тож,під час свята на стадіоні, де зібралися десятки тисяч мешканців, організатори фестивалю попросили знову виконати
нашу „Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела...”. І сталося
неймовірне – підспівував увесь стадіон! А потім тисячі людей
невтомно скандували: „Браво!!!”. Щось подібне відбувалося
багато років тому на Республіканському стадіоні, коли футболісти київського „Динамо” натхненно розгромили титуловану
іспанську „Барселону” і три красені-голи приїжджим грандам
забив тоді ще юний Андрій Шевченко…
„Отож Суми переконливо довели, що це – європейське місто! – наголошує мій співрозмовник. – Звісно, немало посприяв
землякам і головний військовий диригент Збройних Сил України, народний артист України, генерал Володимир Федорович
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Деркач. Саме за його участю відбуваються всі військові паради в Києві. Однак прославлений генерал не забув і про рідне
місто – переконав тамтешню владу, й спільними зусиллями
небайдужих співвітчизників вдалося створити таке грандіозне
свято на радість людям”.
Син Олександра Шевчука – Павло – вирішив продовжити
батькову справу – вступив до Чернігівського музичного училища імені Левка Ревуцького. „Сподіваюсь, ще попрацюємо разом, – посміхається Олександр Іванович. – Взагалі, я – дуже
щасливий! Попереду – багато цікавої, творчої роботи, нові захоплюючі поїздки. Адже у нас – амбітні плани, хочемо гідно
представляти нашу державу в світі. Тож дай, Боже, щоб нам таланило і в подальшому! Мрію, щоб заздалегідь, на рік уперед,
був розписаний буквально кожний день мого життя, і я знав,
що завтра наш колектив виступає в Чернігові, за тиждень – у
Німеччині, а наступного місяця вирушає до Канади… Думаю,
це – цілком реально. Власне, до кожного виступу, до будь-якої
поїздки потрібно готуватися ретельно і все планувати заздалегідь. Від Володимира Деркача, одного з найуспішніших наших
військових диригентів, почув такий афоризм: „Тупий олівець
заміняє найгострішу пам’ять”. Справді, найважче для творчих
людей – усі оті несподівані аврали, коли доводиться раптом
зриватися з місця, вирушаючи за сотні кілометрів. Це – таке
відчуття, наче бомби рвуться під ногами… Втім, нам, музикантам – гріх скаржитися. Бо наша професія – унікальна! Ми займаємося улюбленою справою – творчістю, щоразу отримуючи стільки прекрасних, дивовижних емоцій. Адже час на сцені
плине зовсім по-іншому. Це – щось особливе, неперевершене:
ейфорія, медитація, якась магічна енергетика, котра проникає
глибоко в душу. Ти отримуєш задоволення, кайфуєш, а тобі за
це ще й гроші платять!”.
2011 р.
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СЕРЦЕ ЗАЛИШИВ У БАГРАМІ

Від академіка Сергія Кримського почув цікаву притчу.
Сатана організував спеціальну школу для підготовки
бісів до дієвої шкоди божим створінням. І перед тим,
як послати вихованців пекла на землю, вирішив проекзаменувати їх на готовність сплюндрування людських
діянь. „Яке головне зло ти зробиш людям?” – спитав Сатана першого біса. „Я, – відповів негідник, – скажу їм, що
Бога немає”. „Пусте, – заперечив екзаменатор. – Багато
хто з них і так припускає відсутність Бога в житті”.
На аналогічне запитання інший біс відповів: „А я скажу,
що пекла не існує”. „Хто ж тобі повірить? – промовив
Сатана. – Адже люди й так живуть у пеклі”. „А яке зло
приготував ти?” – запитав Сатана у третього біса.
„А я скажу людям, що часу – вдосталь, тож термінових
справ немає”. „Оце і є найбільший надійний засіб знищення людства”, – підсумував господар пекла…*
Вирушаючи з власної волі на війну в Афганістан, Олександр Ковальов не замислювався над існуванням Бога.
Просто не міг бути зрадником, захищаючи (у це вірив
свято!) свою Батьківщину. Тому, отримавши поранення, втік із медсанчастини в гори – там, на Паншері, його
побратими ризикували життям, тож рядовий Ковальов
мав бути поруч із ними.
Пройшовши з боями увесь Афган, він переконався, що
пекло дійсно існує на землі. Однак ні про що не шкодує,
бо навчився цінувати кожну хвилину свого життя. Він
немало встиг і прагне зробити ще більше: не для себе
– для тих, хто поруч. Для нас із вами. Для свого Чернігова. Щодня піклується про близьких, завжди пам’ятає
про друзів та бойових побратимів, допомагає хорошим
людям і почувається щасливим.
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„Час просіює людей на істинність”, – сказав філософ.
Олександр Олександрович Ковальов не вважає себе героєм. Але, коли я спілкувався з цим спокійним, міцним,
мов криця, і впевненим у собі чоловіком, мене не полишало відчуття істинності.

„Як уявлявся Афган? Пальми, дівки і я – з кухлем
пива…”

Він із дитинства обожнював природу – ліс завжди приваблював малого Сашка, довіряючи йому свої дивовижні таємниці. Тож у будь-яку пору року хлопчик мандрував чарівним
царством квітів, дерев, метеликів, птахів і звірят, уявляючи
себе хоробрим і невтомним дослідником-робінзоном на невідкритому мальовничому острові. Він навчився слухати тишу,
розрізняти сліди хижого вовка, хитрого лиса, полохливого зайця та інших вельми цікавих лісових мешканців. Впізнавав проникливі голоси пернатих музикантів: жайворонка, соловейка,
сойки, іволги, дрозда… Дізнався про різноманіття цілющих
трав, злагоджене життя працелюбних бджіл і мурах.
Краєвиди довкола (а народився Олександр Олександрович
4 червня 1965-го у невеличкому селі Переріст, на Городнянщині) – неймовірні, як у „Зачарованій Десні” геніального Довженка. Де ще в світі така краса?! Правда, тепер хутірець спорожнів – два будинки на узліссі залишилися. Люди прагнуть
сучасного комфорту, от і шукають щастя у мегаполісах. Втім,
зараз Олександрові Ковальову все частіше хочеться на малу
батьківщину. Бо саме рідна земля, якою ще хлоп’ям ходив босоніж, дає козацьку силу та наснагу.
Тато у нього працював лісником (Олександр Данилович і
нині – шанована людина у своєму краї), а матуся, Ніна Дмитрівна, була робітницею в лісгоспі. Батьки хвилювалися: їхній
шибеник полюбляв усілякі пригоди, а ліс – це не міський сквер
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чи парк відпочинку. Тут і заблукати недовго, та й на хижого звіра можна натрапити. Звісно, добре, що хлопчик власноруч розвішує шпаківні і дбає про пташок, які оселяються в тих „апартаментах”. Але ж він – надто легковажний: щодня вештається
в хащах та ще й вилазить на самісінькі вершечки височенних
дерев. Ну, куди це годиться?! І тато суворо заборонив йому подібний екстрим. Однак який хлопчак у дитинстві переймається
розсудливими вимогами старших? Адже навколо – стільки усіляких спокус! Тож Сашко й далі влаштовував собі захоплюючі
розваги, безтурботно зависаючи у кронах лісових велетнів.
Якось він хвацько видерся з „будиночком” для шпаків на небезпечно тоненьку гілку, раптом – батько на велосипеді. Від
несподіванки хлопчик оступився і беркицьнувся вниз – метрів
п’ятнадцять летів догори дриґом, відчайдушно чіпляючись
за гілля. Приземлився увесь в крові, синцях та подряпинах.
Тато підбіг, вражено обдивився „космонавта”: „Живий? Слава
Богу!”. А тоді зняв пасок із брюк і для профілактики дбайливо
відшмагав непослуха по сідницях…
„Ще я дуже любив усе ховати, а потім знаходити, – посміхається співрозмовник. – У мене – дві сестри: Валентина, старша, і Ліда. Вони й тепер мешкають у Чернігові. Я – наймолодший. То Валя привозила мені з міста якусь іграшку – машинку
чи літачок, а я прагнув цей „скарб” якнайкраще кудись заникати. Інколи примудрявся так його ретельно прилаштувати,
що не один день шукав. Взагалі, роки були нелегкі, голодні,
а я – солодкоїжка, навіть у борщ намагався цукор підсипати.
І таким він тоді мені здавався добренним! Ходив щедрувати з
сусідськими дітлахами, а потім вдома заплющував очі і… „розсіював” подаровані цукерки по всій оселі. Завдяки цьому вони
довше зберігалися – іноді якась закочувалася бозна куди і я
ласував нею аж через місяць після новорічних свят”.
Хлопчик підріс, пішов до школи. З першого по третій клас, за
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будь-якої погоди, чимчикував лісовою стежкою по три кілометри
в один та інший бік. А коли перейшов до четвертого класу, відстань подовшала: школа знаходилася за сім кілометрів від домівки. Тож хочеш – не хочеш, а мусиш бути козаком моторним:
уранці прокидатися ні світ, ні зоря і не ловити ґав – хутенько
збиратися й щодуху мчати місцевими „джунглями”, а після уроків повертатись вечірнім лісом до свого хутірця.
Тамтешні учні в теплу пору року до школи велосипедами та
мопедами добиралися. Зручно! От Сашко і попросив у тата такого двоколісного „коника”, а той: „Хочеш мати власний транспорт? Будь ласка. Тільки ж на нього треба заробити. Чому б
тобі, наприклад, не зайнятися збиранням лікарських трав?
Якщо старатимешся, то і новенький ровер придбаєш, і водночас
добре діло зробиш”. Ось таке було виховання: малий Ковальов
кілька місяців старанно збирав цілюще зілля та ягоди. Батько
його „подвиг” оцінив і гроші на омріяного „коника” доклав.
„У нашому селі я був наймолодшим, – розповідає Олександр
Олександрович. – Звісно, старші хлопчаки нерідко завдавали
мені прикрощів – ображали, штурхали, буквально доводили до
сліз. Якось не витримав – прибіг до тата і поскаржився на своїх
кривдників. А він у відповідь: „Годі рюмсати. Ти що – дівчинка?
Краще навчися себе захищати!” – „Як? Вони ж на чотири – п’ять
років старші!” – „То й що? Хочеш бути справжнім чоловіком?
Тримайся. Лупцюють? Дай здачі”. І я наважився. Звичайно, спочатку мені неабияк дісталось „на горіхи” – прийшов додому весь
у синцях. Однак наступного дня я знову, не вагаючись, кинувся в
бійку. І незабаром ніхто вже мене не чіпав: ніби й малявка, а постояти за себе може. Кому ж хочеться зайвий раз по фізіономії
отримати? Заповажали! Ось так я засвоїв ще один урок свого
батька й дуже вдячний йому за це. Він виховував у мені силу
духу: що б не трапилося, не варто впадати у відчай. У Мольєра
на цю тему є чудовий афоризм: „Не падай духом де попало”.
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Життя – справді, цікава річ, але треба усвідомлювати, що це
– постійна, наполеглива боротьба. Вичитав десь, що світ рухається з однією швидкістю, а я, конкретна людина, – з іншою,
тобто комусь із нас потрібно пристосуватися… Це – як у пісні „Машины времени”: „Не стоит прогибаться под изменчивый
мир. Пусть этот мир прогнётся под нас”.
Після восьмого класу Олександр Ковальов вступив до ПТУ.
Причому спеціально шукав у Чернігові профтехучилище, де
була б секція боксу. І знайшов – на Музикалці. Вчився на слюсаря і водночас, до сьомого поту, тренувався в спортзалі – мріяв служити в армії десантником. Тож невдовзі захопився і парашутним спортом.
„Записався в секцію при чернігівському ДТСААФ, – пригадує
він. – Думав, що це – легко й просто. Я тоді носив одяг 48-го розміру, важив – 63-65 кілограмів. Бокс привчив мене до постійних
фізичних навантажень, до витривалості. Ну, що за проблема –
стрибнути з парашутом? Раніше лише шпаківні на деревах розвішував та, вже в Чернігові, на п’ятий поверх по східцях піднімався. А тут – така самовпевненість! Втім, на ділі все виявилося
дещо інакше. Стрибали ми на аеродромі в Чемері. І от визираю з літака, а внизу автівки – мов сірникові коробочки. У мене
в середині все аж похололо! Однак, якби відступив, це була б
ганьба несусвітня. І я наважився зробити крок у ту запаморочливу порожнечу… А потім було відчуття невимовної радості. Це
– такі неземні, фантастичні емоції, коли ти розумієш, що здолав
свій страх і тепер здатний буквально гори звернути!”.
Олександр стрибав із парашутом, а ще там же, в ДТСААФ,
відвідував курси водіїв і невдовзі отримав права. Тому, коли
настав час іти до війська, його спочатку розподілили в автобат.
Інший би втішився, що служитиме у Києві, недалеко від рідного
Придесення. А як же заповітна мрія? Тож, дізнавшись, що приїхав „покупець” – офіцер, який опікувався набором майбутніх
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десантників, Ковальов сам підійшов до нього і розповів про
своє бажання.
„Мене довго перевіряли, та врешті-решт зарахували в 530-ту
команду. Я був щасливим! І тут один наш родич якось випадково дізнався через свого знайомого, куди я потрапив (це ж була
таємниця за сімома замками). Звичайно, він одразу повідомив
рідним, що мене відправляють до Афганістану… Відверто кажучи, я не засмутився. Для мене то була неабияка романтика.
Уявляв: тепле літечко, екзотичні пальми, смагляві тамтешні дівки і я – такий собі крутий гренадер – сиджу і з насолодою прохолодне пиво потягую… – посміхається Олександр Олександрович та за мить хмурніє, скорботна зморшка набігає на чоло:
– Але, звісно, батьки дуже переживали. Усвідомлювали, що там
– війна (вже надходили чутки про цинкові домовини із загиблими радянськими солдатами, жахливі звірства душманів). Неня
постійно плакала, просила мене відмовитися від такої „почесної” місії й обрати собі щось безпечніше. Тато теж місця собі
не знаходив. Та я не міг навіть думки такої припустити, що прийду до військкомату і, потупивши очі, благатиму не відправляти
мене на війну. Який же я після цього захисник Вітчизни?! Тому й
сказав: „Батьку, а як би ти вчинив на моєму місці? Невже став би
зрадником і боягузом? Ні, ти поводився б, як справжній чоловік.
Отож, якщо вже мені судилася така доля – випробувати характер у пекельному бою, то мушу це зробити. Інакше не зможу поважати себе. Ти ж розумієш, тату, – у мене просто немає виходу.
Але обіцяю: я неодмінно повернуся додому. Живим”.
– А якщо уявити неймовірне, – цікавлюсь. – Ви, зі своїм нинішнім досвідом, побувавши в тому кривавому місиві, якимось
чином знову потрапили б у минуле – свої юнацькі літа. Як би
вчинили цього разу?
– Так само, – навіть не розмірковуючи, відповідає мій співрозмовник. – Я був би разом зі своїми бойовими побратимами.
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„У бою «діди» самовіддано прикривали «молодих»
і гинули за лічені дні до дембеля!”

Для війни в Демократичній Республіці Афганістан радянських бійців готували в двох „учебках”: у Фергані – в Узбекистані та у Гайжунаї – в Литві. У жовтні 1983-го Олександр Ковальов потрапив до Прибалтики.
„Господь Бог створив рай, а чорт – учебку Гайжунай, – задушевно декламує він, поринаючи в спогади. – Коли рідні приїхали на присягу, то приголомшено запитали: „Синку, це – учебка
чи концтабір?”. Я був у самохідному дивізіоні – туди потрапила вся наша команда з Чернігова. Мали стати водіями-механіками БТР-70 (потім там їздили і на БТР-80). Адже в Афгані
використовувалися наші бронетранспортери та БМП (бойові
машини піхоти – С. Д.). Щодня ранок в учебці розпочинався з
кросу – бігали по 5-7 кілометрів. А щотижня був марш-кидок –
12 км у повному бойовому спорядженні. Особливо нас діймало місцеве узвишшя – ми його „любовно” між собою називали
незлим, тихим словом – „Єбун-гіркою”. Бо назва цілком відповідала тому, що там відбувалося: ми нескінченну кількість
разів спускалися на ту гайжунайську „крихітку”, причому часто
– „гусячим кроком” (навприсядки). Так нас призвичаювали до
гірської місцевості. Тож всі, хто побував там, мимоволі починають усміхатися, зачувши знайоме слівце… Також проводилися
безкінечні тренування з рукопашного бою. Власне, ми постійно
перебували в напруженому очікуванні. Скажімо, маршируємо
на плацу, пісню співаємо, раптом – мов грім серед ясного неба,
команда: „Ворог – зліва!” чи „Ворог – справа!”; і тоді починалася така завзята, азартна, несамовита рубка. Лупцювали один
одного від душі: взвод – на взвод. Всі молоді, здорові, дужі,
енергії – хоч відбавляй. Коротше, давали гідну відсіч умовному
супротивнику…”.
Тобто вояків готували, як рейнджерів (пригадуєте популяр-
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ний колись американський телесеріал із симпатичним суперменом Чаком Норрісом у головній ролі?). Були й стрибки з парашутом, причому в складних умовах.
„Осінь. Вітер. Одягали зимові куртки. А то – така штука…
Якщо сильно не затягнеш амуніцію, матимеш купу синців, –
коментує Олександр Олександрович, показуючи любительські
армійські світлини. – Стрибали з літака „ІЛ-76” у бокові двері.
Хто цим займався, знає, яка небезпека чатує на парашутиста.
Швидкість літака – пристойна. Тож у такій ситуації головне –
вчасно смикнути за кільце: не раніше чи пізніше, а саме вчасно. Інакше – триндець! Поспішиш – уріжешся в купол чужого
парашута. Але навіть якщо виконав усе бездоганно, мусиш
пильнувати, аби ті, хто стрибає за тобою, не „увійшли” в твій
купол. Втім, парашути були не найкращої якості: бачиш – хтось
на тебе летить, нервово натягуєш стропи, щоб уникнути небезпечного зіткнення, пристрасно матюкаєшся, а твоя „кулька”
впирається, мов віслюк, ніби їй там медом намащено, – ледь
відповзає… І коли ти нарешті опиняєшся на землі, не тямиш
себе від радощів – живий! Адже траплялись і трагічні випадки – немало хлопців під час таких навчань гинули. Найбільші
втрати були в негоду. Я хоч у ДТСААФі тренувався, мав якийсь
досвід, а для початківця сильний вітер – нелегке випробування! Взагалі, в радянській армії допускався певний відсоток
смертей, просто про це не розголошувалося”.
Свій день народження, 4 червня 1984-го, Олександр Ковальов зустрів у повітрі: з Литви до Кабула бійців перевозили
транспортними літаками – без зручностей, ніби якийсь брухт. І
багатьом стало зле.
„Ми мчали без пересадки, з дозаправкою в повітрі. Льотчики змушені були „імпровізувати”, витворюючи фігури вищого
пілотажу, щоб душманські стінгери по нам не лупонули. Коли
літак стрімко падав униз і виконував „бочку”, в усіх голови від
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тиску наливалися свинцем, а очі буквально на лоба вилазили.
Нас аж наче вивертало з середини – так блювали… Світ був
немилий. Таке пережили – „мама, не горюй!” – хитає головою
Олександр Олександрович.
З Кабула на „АН-12” бійців доправили в Баграм – у 345-й
окремий десантний полк, і, замість витворених в уяві пальм,
рядовий Ковальов побачив колючий дріт (радянські солдати
охороняли військовий аеродром), місцевих мешканців – „духів”, котрі скорботно ховали своїх, та „Су-25”, які методично
„обробляли” нурсами навколишню „зеленку” (радянські літаки
„для профілактики” обстрілювали реактивними некерованими
снарядами передгір’я та зелену зону – підозрілі місця, де могли причаїтися душмани).
Приземлившись, хлопці хвацько одягнули берети – головні
убори десантників, але „діди” одразу ж „пригостили” новачків
запотиличниками і наказали начепити панами. „Наприкінці понад піврічної служби в Литві ми кілька місяців навчали молодих солдатів, тож почувались бувалими вояками і неабияк розслабилися… – посміхається Олександр Олександрович. – Та
Баграм нас приголомшив: було психологічно складно усвідомити, що ми – виявляється, ще жовтороті курчата, які справжнього смаленого вовка не нюхали…”.
Взагалі, 345-й полк дислокувався у Фергані, а в Баграмі
знаходився обмежений контингент. Штаб, кілька складів, медсанчастина, капоніри (на кшталт землянок), в яких мешкали
вояки… Майданчик посеред поля з глиняними „хатинками”,
огороджений „колючкою”. Їжа – картопля (несмачна, мов клейстер) і каша, чорна від мух.
„Якщо в Литві набридав густий, лапатий сніг, який доводилося увесь час розчищати, то в Афгані найбільше дошкуляли…
мухи та воші, – зітхає співбесідник. – Перші півроку ми взагалі
спали роздягнені, бо в тільниках постійно заводилися парази-
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ти. Звісно, ми намагалися з ними боротися – за першої-ліпшої
нагоди прасували одяг, раз на місяць нас водили до лазні. Однак ми ж постійно ходили на бойові операції, а того „добра” у
місцевих жителів – скільки завгодно. Доторкаєшся до якоїсь
ковдри в кишлаку, а там – ціла колонія вошей. Повертаєшся на
базу, знімаєш тільник, а він уже ворушиться…”.
345-й окремий гримів на увесь Афганістан – воювали хлопці
завзято, по 9-10 місяців на рік. Причому це були найскладніші
операції, коли люди щомиті ризикували життям.
„Дідівщина була жорстка, – відверто говорить Ковальов. –
Якщо впродовж дня отримаєш лише три ляпаси й штурхани
в обличчя і живіт (на сніданок, обід та вечерю), то вважалось,
що це – прекрасно. Годували нас кепсько (навіть хліба не було
– тільки сухарі і галети), а хлопці – молоді, здорові, служба
виснажлива. Тож „дембелі” вимагали, аби ми десь додатково
діставали їм смачну і поживну їжу. От ми й крутилися, як могли.
Щось роздобували у місцевого населення (траплялося, баранів на плечах таскав, бо не було можливості направити туди
БТР), а хліб і тушонку цупили на армійському хлібокомбінаті.
Це непросто – він був огороджений колючим дротом, належно
охоронявся. Але хочеш вижити – біда навчить! Ще ми вистежували автівки, які з аеродрому перевозили зерно… Проте,
враховуючи поранених, харчів все одно не вистачало, і „дідусі”
сердилися. Колька Марченко – білорус із Могильова, дужий
юнак під два метри, до армії професійно займався карате, у
Литві, в учебці, тренував сержантів. Дивлюсь – біжить із котелком – „стареньким” пора їстоньки! Я йому: „Колю, ти ж можеш однією лівою всіх „дембелів” розкидати”. А він: „Не можна,
Саню, такий закон…”. Взагалі, всі ми прагнули якомога менше
залишатися на базі, хотіли чимшвидше на війну – брати участь
у бойових операціях. Наш полк контролював Черікарську „зеленку” та ущелину Паншер, а другий батальйон дислокувався

512

Станція Чернігів
на дальній точці, поруч із 9-ю ротою, про яку потім зняв свій
знаменитий фільм Федір Бондарчук. Взагалі, ми практично
увесь Афган із боями пройшли. У передгір’ях та зеленій зоні
– небезпечніше (смертельна куля могла влучити з будь-якого
дувалу), зате там було більше можливостей втамувати голод.
Власне, хто переймався душманськими кишлаками? Навпаки
потрібно було безжально забирати всю тамтешню живність і
спалювати поля, щоб „духам” не було чого їсти. Вони, коли відступали, змушені були лишати все, і ми, увірвавшись до ворожого кишлаку, одразу ж шукали поживу…”.
Під час бойових операцій „дембелі” поводилися зовсім інакше – ніколи не підставляли під кулі недосвідчених солдат, навпаки завжди прикривали їх, опікувалися, як могли, і нерідко
ризикували життям, рятуючи новобранців. Там, на війні, вони
принципово забували про „дідівщину” і зазвичай поводилися
дуже гідно, мов герої.
„Пам’ятаю, як Саїдов, котрому залишалися лічені дні до
„дембеля”, відстрілювався від душманів, які притисли нас у
горах. Він запросто міг наказати комусь, аби прикрили відхід
бійців, проте зостався сам. Притулився до скелі і відчайдушно
стріляв, доки ми вирвалися з пастки. Його „зрізали” з крупнокаліберного кулемету – буквально на наших очах, – і зараз хвилюється Олександр Олександрович, печально зводячи брови
на переніссі: – Це була перша смерть бойового побратима в
Афгані, яку я пережив. Тяжко було… Людина здійснила подвиг,
хоч, звісно, дуже хотіла жити, однак не могла вчинити інакше
– совість би замучила. Не лише ми, а й досвідчені вояки, які,
здавалося б, пройшли Крим, Рим і мідні труби, не приховували
сліз”.
Отож Олександрові Ковальову було з кого брати приклад.
„Втім, у багатьох інших підрозділах зазвичай траплялося інакше, – визнає він. – Необстріляних хлопців використовували,
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мов „гарматне м’ясо”. Ніхто не рахувався з втратами. Тож бійці, серед яких – чимало українців (цвіт нації!) гинули щодня. У
нашому полку втрати були меншими”.

„Раптом до моєї свідомості долинає крик –
повідомляють, що я загинув…”

У Гайжунаї рядового Ковальова готували як десантника,
але в Баграмі він став піхотинцем – „тягловою силою війни”.
А долати великі відстані в горах – важко фізично. Тим більше
складно вести бої серед неприступних скель із віроломними,
вмілими і безжальними ворогами, які знали навколишню місцевість, мов свої п’ять пальців. Однак у 345-му полку не прийнято було скаржитись на життя. Цінувалися не красиві, проте
лицемірні слова, а мужність, звитяга та благородство. Звісно,
траплялись легкодухі (дехто, аби лише опинитися в безпеці,
навмисне прострілював собі руку), але таких у полку було обмаль. І до їхніх ганебних вчинків, навіть через багато років потому, на „гражданці”, Олександр Олександрович та його бойові
побратими ставляться з осудом. Якби можна було, позбавляли
б таких статусу „афганця” та несправедливих пільг. Бо зрада
боягуза на війні може призвести до загибелі не одного бійця.
„Ми отримували завдання: скажімо, з одного боку – банда
– 100 душманів, з іншого – 200, а неподалік напоготові чекали
ще 30 „духів”. І на бойове чергування заступало перше відділення, тобто 10-12 бійців. Це хлопці вирушали на війну, на
свою звичну щоденну роботу… Інколи з мінометниками, навідниками артилерії та авіації налічувалося 26-30 осіб, які блокували висоти в горах, прочісували кишлаки. Тобто діяли не
числом, а вмінням, – практично, як спецназ. Причому не ховалися в засідці, а воювали відкрито. Душмани про це знали і
не давали нам розслабитися. Отож, „дякуючи” таким підступним ворогам, у полку всі були бійцями, кожен знав, що робити,
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один за одного стояли горою, – запевняє Олександр Ковальов.
– Так і виникло афганське братство. Це – не порожній звук, я й
зараз готовий стати на захист своїх бойових товаришів”.
Олександр Олександрович розглядає старенькі чорно-білі
фото, і його очі променяться теплом. На жаль, багатьох друзів
уже поховав – відлетіли в інші світи, залишивши серця в Баграмі. Там, на афганській землі, і його душа: не заспокоюється, літає уві сні над похмурими горами, раз-у-раз поривається
в бій – захистити, прикрити своїх. Здається, ось-ось зметуть
трикляті „духи” відчайдушних бійців, які захищають висоту. А
хлопців – мало, вони – виснажені і поранені. Однак стоять на
смерть – як їхні батьки під Брестом та Сталінградом. Вчорашні підлітки, котрі бешкетували на уроках, безтурботно ганяли
м’яча в дворі і ще невміло, по-дитячому, залицялися до гарненьких сусідок та однокласниць. Вони мріяли стати лікарями і космонавтами, інженерами та геологами, кіноакторами і
олімпійськими чемпіонами, а потрапили в жахливу й жорстоку
бійню за тисячі кілометрів від рідних домівок. Хлопчики, котрі змушені були одразу подорослішати, здійснювати подвиги і
ставати героями. Діти, у яких не було юності…
„Коли я вперше пішов на бойову операцію в гори, то не розрахував сили. Мало там не помер – мене „вертушкою” (вертольотом – С. Д.) відправили назад. Це сталося на Паншері (три
тисячі кілометрів над рівнем моря): ноги перетворились на колоди, взагалі ступити не міг. А тут нас ще й „духи” притисли…
Звісно, хлопці мене не кинули – винесли з-під вогню, доправили на базу. А там уже, в медсанчастині, мене нашпигували
морфієм. Обійшлося! – посміхається Олександр Ковальов. –
Власне, в гори треба вміти ходити. Цьому піхотинців заздалегідь навчали в учебці, у Фергані. А нас же в Гайжунаї до іншого
готували. Власне, вирушаючи в гори, необхідно, перш за все,
налаштуватися психологічно: не перейматись труднощами, не
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сумніватися, що все буде гаразд. Категорично забороняється
пити воду – можна лише зволожувати губи, у крайньому разі
– прополоскати рот. А я тоді дві фляжки видудлив: не розумів, що чим більше п’єш – тим сильніше дошкуляє спрага. При
цьому організм виснажується, можна отримати сонячний удар.
Натомість, якщо тривалий час відпочивати на перевалі, дещиця води не зашкодить. Крім цього, в горах не потрібно робити
великих кроків, високо закидаючи ноги – це напружує м’язи.
Пересуватися треба так, щоб не докладати зайвих зусиль.
Коли мені все це пояснили, я вирішив якомога швидше реабілітуватися перед товаришами. Соромно було: вони воюють,
а я в медсанчастині вилежую. За тиждень втік звідти і пішов у
гори з полком”.
Бойова операція була важкою й тривалою, тож захопили 24
літри води у РДВ (спеціальній гумовій ємкості), яку мав нести
міцний юнак зі Свердлова. „Але Валеру Мухіна несподівано
лупонула жовтуха. А з такою капосною хворобою ти вже – не
боєць, – розводить руками Олександр Олександрович. – Валеру з хребта забрала „вертушка”. А я відпочив у медсанчастині і дуже хотів довести, що чогось вартий. Отож, узявши на
плечі той клуночок, так завзято дерся на вершину, що хтось
із „дембелів” промовив здивовано: „Ти диви, пре, як „бетер”!”.
Тобто він бронетранспортер мав на увазі. Відтоді до мене й
приліпилося – „Бетер”. Чотири місяці потім у горах із тією гумою проходив. Захочеш жити – всьому навчишся!”.
Довелось Олександрові Ковальову і сапером побути. „Йдеш
першим і водиш поперед себе щупом (міношукачем), – пояснює він. – А за тобою ланцюжком – бійці. Але сапер, який на
повному серйозі орудує щупом, – легка мішень для снайпера
(душмани ж не дрімали!). Тому зазвичай більше покладаєшся
не на міношукач, а на власний досвід: обережно стрибаєш із
каменя на камінь, інтуїтивно обираючи потрібний маршрут, а
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хлопці обачно повторюють твої маневри”.
Однак на війні – як на війні. Сьогодні ти в сорочці народився, зумів донести під кулями тяжко пораненого товариша
до рятівної „вертушки”, а завтра вже сам потрапив у халепу.
„Я йшов попереду, а за мною – дозор, – пригадує Олександр
Олександрович. – Відверто кажучи, навіть не знаю, хто тоді
відкрив по нас вогонь: душмани – з гранатомета чи свої – з повітря (інколи льотчики помилково „пригощали” свинцем наших
бійців). Місцевість – відкрита, ми – мов на долоні. Мерщій упав
на гальку, за великий камінь, – хоч якийсь прихисток. Раптом –
вибух! Мене відкинуло, мов пір’їнку, в очах потемніло… Потім
до свідомості долинає крик. Прислухаюся: повідомляють, що я
загинув! Обережно ворушу руками-ногами – здається, живий і
ніби все ціле. Тільки обличчя камінням посічене і кров із носа
та вух юшить. Контузія…”.
Пораненого бійця відправили в медсанчастину і восени
1984-го мали повернути в Союз. Здавалося б, одужуй і нічим
не переймайся. „Лежу, а тут пацани заходять попрощатися –
вирушають на Паншер. І так мені прикро стало на душі! Хлопцям ще стільки воювати, ризикувати життям, а я не зможу їм
допомогти. Невже ми більше ніколи не побачимося?! Тому й
вирішив: досить байдикувати. Якщо мої товариші йдуть у бій,
я повинен бути поруч. Взяв і чкурнув із палати, – щиро, подитячому, посміхається співрозмовник, а в очах – веселі, жваві
іскринки: – Сів у БТР, поїхав і „знайшовся” вже на Паншері. Так
і залишився на війні… Звісно, не вважаю, що вчинив подвиг –
просто не хотів кидати пацанів”.

„Якби не війна, тамтешні люди викликали б лише
захват – трудоголіки!”

Потім Олександр Ковальов не раз перебував за крок від
смерті. „Якось вирушили прочісувати кишлак, – ніби між іншим,
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розповідає він. – Всю ніч ішли „зеленою зоною”. І от – начебто
звичайний пагорб, пологий спуск із галькою – 150-200 метрів.
Здається, нічого підозрілого, але треба розвідати обстановку.
Товариш чимчикував першим, я – за ним. Скрадалися неквапливо, обережно. Увесь час – на сторожі: душмани воювати
вміють – раптом приготували черговий „сюрприз”? І тут у „духів” (а вони таки причаїлися в засідці!) не витримали нерви.
Могли б почекати, доки спускатиметься увесь наш підрозділ,
адже розуміли – це лише розвідка, не можуть двоє бійців уночі
вештатися поблизу душманського кишлаку! Але вони відкрили
вогонь – причому стріляли з усього, що мали під рукою: навколо все бурлило від куль. Звичайно, серце у мене тьохнуло
– кулі розривні (тобто ще небезпечніші), у них – такий неприємний звук… Підступні „невидимки” несамовито обстрілювали
нас зверху: „духам” – зручно, вони – в укритті, а ми – мов на
долоні. Тож часу не гаяли – як ушкварили з другом за хребет!
Пацана все-таки в правицю поранили, а я – мов зачарований,
лише подряпинами відбувся…”.
А одного разу Олександр Олександрович мав неодмінно
набрати воду зі струмка – під обстрілом всюдисущих ворогів.
„Ми інколи під час бойових операцій по дві – три доби ані ковтка не мали. Буквально каміння смоктали! – хитає головою він.
– От і тоді душмани, зайнявши зручну позицію, спокійнісінько
вичікували, доки хтось із радянських бійців полізе за водою. Бо
ми в тій кам’яній пастці уже страшенно потерпали від спраги
та голоду. Один наш хлопчина пішов і не повернувся… Мені
поталанило більше – тільки зуб втратив. Просто я до струмка
доліз, а мотузку шкіряну на своїй поклажі розв’язати ніяк не
міг – так намертво затягнулася! А з гори кулемет лупить, мов
навіжений. Навколо кулі цвьохкають, не сховаєшся. Ще мить
– решето з мене зроблять! Вхопив мотузку зубами, рвонув щосили – вийшло! Правда, передній зуб тріснув… Мерщій, доки
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живий, літрів десять набрав і назад – стрибав щодуху, мов сайгак. Думав, серце з грудей вискочить! Врешті-решт обійшлося
– домчав до своїх. Ну, а зуби угробив. Довго „світив” фіксою,
доки нарешті „на гражданці” „нормальні” зуби собі поставив”.
„А контузія – Ви зараз відчуваєте її наслідки?” – запитую.
„Авжеж, – махає рукою, – погоду можу передбачати. Часом
так голову ломить! Але жити можна – головне, налаштуватися
на позитив, не зациклюватись на труднощах. Недаремно ще
тисячі років тому визнані мудреці доводили, що наші думки –
матеріальні. Отож негативні емоції, заздрощі, прокльони перш
за все руйнують того, хто бажає зла іншим. Тому я намагаюсь
робити добро – для рідних, друзів, просто хороших людей. Це
– дуже світле і радісне відчуття. Я тоді почуваюся щасливим,
бо розумію, що все-таки недаремно повернувся з війни… А так
– краєвиди в Афганістані – дивовижні, повітря – чисте, свіже,
благодатне. Гранати ростуть – їж, скільки заманеться. Торкаєшся, а вони аж „вибухають” – такі стиглі й смачні. Взагалі,
якби не війна, тамтешні люди викликали б лише захват. Вони
– неабиякі трудоголіки! Гірський ґрунт такий – киркою й ломом
не вдовбеш. Ми з хлопцями якось звичайний паркан ставили,
то упріли, наче кілька вагонів із вугіллям розвантажили. А місцеві мешканці вручну, за відсутності сучасної надпотужної техніки (там же й нині, якщо говорити про технічний прогрес, – середньовічні часи), збудували неймовірну систему ариків. А як
старанно й терпляче вони зводять свої домівки, обробляють
землю! Афганці – мужні, безстрашні і свободолюбні воїни. Хто
тільки не намагався їх підкорити, а все – марно. Вони звикли
воювати, захищати свій дім, тож бойовому мистецтву навчаються з дитинства. Як окопаються в скелях – не викуриш! Такі
вигадливі, чортяки! Встановлюють під сорокатонною кам’яною
брилою гідравлічний домкрат, потім несподівано обстрілюють
ворога з укриття і тут же, перед самісіньким носом у супротив-
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ника, спритно опускають величезну каменюку, надійно відгороджуючись від своїх переслідувачів”.
У Баграмі служили радянські офіцери та прапорщики, які ще
в 1979-му штурмували палац Аміна, фотографувалися поруч
із президентськими апартаментами і безтурботно роз’їжджали
по Кабулу на своїх „УАЗиках”, почуваючись у безпеці. Так ось,
вони запевняли, що спочатку місцеве населення ставилося до
бійців із СРСР по-дружньому. „Власне, між нашими країнами
існували мирні, доброзичливі стосунки, – говорить Олександр
Ковальов. – Ми не бажали зла афганському народу. Та хіба
ж США й НАТО могли з цим змиритися? От і виплекали лиховісний талібан! Як виявилося згодом – на свою голову, адже,
воюючи вже в цьому столітті з непримиренними фанатикамиталібами (котрих свого часу самі ж озброїли і вимуштрували у
військових таборах на території Пакистану), Штати втратили
тисячі своїх співвітчизників. І що? Вони підкорили Афганістан?
Там і зараз ллється кров… Взагалі, коли у Вашингтоні в черговий раз зображують міфічну „вісь зла” і знову лаштуються
нещадно бомбардувати мирне населення якоїсь „занадто небезпечної” країни, патетично лякаючи людство загрозою світового тероризму, це дуже схоже на відому байку про „хитромудрого” пройдисвіта, який, спритно пограбувавши довірливих
громадян, тут же, аби відволікти від себе увагу, найголосніше
лементує: „Ловіть злодія!”. Інший би від такої ганьби крізь землю провалився, а „добрий” дядечко з Білого дому старанно
виголошує свої лайливі промови і навіть у вус не дме – йому
„дотепна” роль вовка в овечій шкурі неабияк подобається…”.
Так політики-бізнесмени з Вашингтона, дбаючи виключно
про власний зиск, „посіяли вітер” у відсталій мусульманській
країні, сподіваючись на легкий ґешефт. І місцеві радикали, натхненні й озолочені американськими ляльководами, невдовзі
розпочали кривавий джихад проти „невірних”, „зайд та без-
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божників” із Радянського Союзу. „А зло, як відомо, породжує
нове зло. І нічого не минає безкарно, бо ненависть – заразна, – хмурніє Олександр Олександрович. – Коли ти бачиш, як
душмани жорстоко познущалися з твого товариша, буквально
порізавши його на шматки, то теж готовий іти і вбивати… Це
почуття помсти палає в тобі, мов смолоскип. Бо щодня гинуть
побратими. І коли на твоїх очах Кольку Марченка, чудового
хлопця-білоруса, ворожий снайпер дістав через бронежилет,
хотілося залити кров’ю увесь кишлак. Це – правда війни, від
якої нікуди не подінешся! Ми не були „білими й пухнастими”.
Не раз чув про випадки, коли радянські бійці ґвалтували афганських жінок. Відбувалися бойові операції – наші колони
йшли через їхні села (сотні, тисячі вояків). Вони знищували
нас, ми – їх. Якщо в кишлаку до того господарювали душмани,
хлопці не церемонилися – як то кажуть, відводили душу… Та
й мародерів, самі розумієте, вистачало. Навіть їхню священну
книгу – Коран – не раз був готовий пошматувати чи спалити
(пробач, Господи!). Але ось який парадокс: коли афганські діти,
потерпаючи від голоду, просили у нас їжу, ми зазвичай пригощали їх, чим могли, останнім печивом ділилися. Хоч чудово
усвідомлювали, що ті 10-14-літні підлітки – це вже потенційні
воїни. Там узагалі дорослішають швидко! І не раз траплялося, що місцеві хлопчики, отримавши жаданий гостинець, потім
підступно стріляли в спину нашим бійцям. Адже в Афгані й зараз практично кожна родина має зброю, і навіть шестирічні малюки знають, як діє автомат Калашникова. Та коли маленька
дитина (син чи донька лютого ворога) стоїть із простягненою
долонькою й благально дивиться тобі у вічі, хочеться вчинити
по-людському, бути милосердним”.
Власне, про це цікаво написав відомий письменник Пауло
Коельо. Він розповів, як, створюючи свою знамениту картину
„Таємна вечеря”, Леонардо да Вінчі зіштовхнувся з величез-
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ною проблемою: він мав зобразити Добро, втілене в образі Ісуса, і Зло – в образі Юди… Одного разу, коли художник був присутнім на виступі церковного хору, він побачив у одному з юних
півчих ідеальний образ Христа і запросив його до своєї майстерні… Пройшло три роки. „Таємна вечеря” була майже завершена, однак Леонардо досі так і не знайшов потрібного натурника для Юди. І ось, після багатоденних пошуків, художник
помітив людину, яка валялася у стічній канаві – молоду, але
передчасно постарілу, брудну, п’яну та обірвану… Леонардо
підібрав бідолаху й невдовзі майстерно закарбував на полотні
гріховність, себелюбство і злостивість, якими дихало обличчя
волоцюги. Коли художник закінчив роботу, злидар, котрий до
того часу вже трохи протверезів, розплющив очі, угледів перед
собою полотно і закричав з переляку та суму:
– Я вже бачив цю картину раніше!
– Коли? – здивовано запитав Леонардо.
– Три роки тому, коли я співав у хорі і життя моє було наповнене мріями, якийсь художник написав із мене Христа...**

„Мама поглянула в мій бік – і відра випали з рук,
втратила свідомість…”

В Афганістані у радянських бійців були союзники – підрозділи тамтешньої „армії”, яка присягнула на вірність новому
президентові країни і „великому другові” СРСР – Бабраку Кармалю. Він належав до тамтешньої партії „Парчам” („Прапор”),
що об’єднувала заможніших афганців, і був дарí – за національністю. Натомість більшість населення країни становили
бідні селяни-пуштуни, які, в основному, підтримували партіюконкурента – „Хальк” („Народ”). Обидві політичні сили затято
ворогували між собою. Це й стало причиною державних переворотів та різких кадрових змін в уряді Афганістану.
Солдатів у тамтешньому війську не вистачало – пуштуни
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принципово не хотіли служити можновладцям із нелюбого
„Парчаму”. Тож їх заганяли в армію силоміць. „Зазвичай ми
виїжджали на такі „операції” зранку, разом із представником
правлячої еліти: ловили простих селян і записували їх до війська. А там, у полі, хіба збагнеш хто з них – мирний хлібороб,
а хто – бандит?! Тому, як правило, в такому „підрозділі” десять
солдатів-афганців узагалі не мали зброї і лише одному довіряли автомат… – добродушно посміхається мій співрозмовник. –
Ось така була „армія”: не встигнеш переночувати, а половина
новобранців уже накивали п’ятами! Знову треба вирушати на
лови, аби бодай якось укомплектувати оте химерне військо. І
відмовитися не можна – союзникам потрібно допомагати! Та
як тільки в горах душмани починають нас обстрілювати й брати в облогу, вчорашні „любі друзі” нахабніють на очах – вмить
переходять на бік ворога цілими ватагами. Суне повз тебе така
„хмарка” дезертирів, щось по-своєму радісно ґелґотить, а ти
сидиш і пильнуєш, аби вони, між іншим, тебе з собою не потягнули – як військовий трофей…”.
Звичайно, ці добродії не були боягузами – просто не бажали воювати проти своїх. Натомість душмани не знали жалю:
як правило, полонених радянських бійців по-звірячому катували і страчували – цинічно глумилися навіть над небіжчиками.
Декого забирали в рабство й роками тримали у нелюдських
умовах. Якщо „невірний” приймав іслам, до нього ставилися
поблажливіше. Однак бранцеві там не позаздриш…
„Коли „духи” потрапляли до нас у полон, ми теж, відверто
кажучи, з ними не панькалися, – визнає Олександр Олександрович. – Адже далеко не завжди мали можливість доправити
їх на базу. Діяли залежно від ситуації: якщо становище – скрутне, і ти сам ризикуєш накласти головою, то ніякого жалю допускати не можна. Це – війна, і хтось має розпрощатися з життям: ти або він. Звісно, він… Насправді, просто немає вибору!
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Але я знаю дивовижну історію, коли мій земляк Сергій Шаповалов, воюючи в Афгані, пожалів молодого душмана. Хлопця
не розстріляли, він вижив. А потім через багато років колишні
вороги випадково зустрілися в Києві, і афганець прийшов до
Сергія Івановича в готель із пляшкою горілки, яку вони вдвох
благополучно випили, пригадуючи бойові епізоди… Мабуть, я
б теж зараз погодився розпити „мирову” – ніякої ненависті до
афганського народу не маю. Ми – солдати і вони – солдати,
просто кожен виконував свій обов’язок, адже Вітчизни у нас
– різні! Взагалі, у кожної людини – своя доля. Один мій знайомий, хоробрий хлопець із розвідроти, отримав три поранення. Кілька місяців воював і знову потрапляв до шпиталю. Не
таланило? Як сказати… Хтось гинув у першому ж бою. Тому
я щиро дякую долі, що залишився живим. Отже, для чогось
потрібен Всевишньому, щось важливе маю зробити в цьому
житті – за себе і тих хлопців, які повернувся додому в цинкових
домовинах”.
У жовтні 1985-го Олександр Ковальов, разом зі своїми
приятелями-„дембелями”, вже мав відлітати в Союз. Однак воювати довелося до останнього дня. „Полк вирушив на бойову
операцію в Хост, – пригадує Олександр Олександрович. – Це
– на кордоні з Пакистаном. Наш 345-й окремий увесь Афган
пройшов – мабуть, немає такого місця, де б ми не побували!
Ну от, підняли нас по тривозі: „Хлопці потрапили в душманські
лещата – треба виручати…”. А ми ж подумки – вже на Батьківщині. Скучили за близькими, за своєю країною! Звісно, не
хотілося помирати напередодні відльоту додому. Неспокійно
було на душі, бентежно. Але ніхто не ховався за спинами товаришів, навіть думки такої не виникало – зберегти свою шкуру
ціною іншого життя. Ні, воювали, як завжди. Захопили в полон
ватажка душманською банди. У покинутих наметах натрапили
на їхні „Панасоніки” – жодної підробки, все – якісне, фірмове
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(тоді – неабияка дивовижа для нас, адже в СРСР про щось
подібне простий трудяга міг лише мріяти). Тож ми влаштували
„традиційний” шмон, перевернувши все догори дриґом у пошуках „бакшишу”… Поверталися назад на БМП – ніби все гаразд,
а відчуття тривоги не зникало. Раптом земля здригнулася від
підступного вибуху, загула. І кулемети згори, мов навіжені:
тра-та-та-а-а-а!!! „Шураві, здавайся!” – репетували вгорі душмани, завзято поливаючи нас свинцем. „А пішли ви…” – відстрілювалися, зціпивши зуби, всю злість свою у кожен постріл
вкладали. Ніби востаннє – „дембельський” бій! „Духи” насідали
відчайдушно – прагнули помститися за свого ватажка. Врештірешт усе скінчилось – земля заспокоїлася. А в душі – розпач:
один товариш-„дембель” загинув, інший отримав тяжке поранення, а механіку-водієві відтяпало обидві ноги… Потім пацани лежали у шпиталі, в Києві, і я їх провідував”.
Увесь час, коли Олександр Ковальов був на війні, його мама
і вдень, і вночі молилася за сина. Всі сльози виплакала! „Я,
коли приїхав, попросив Валю, сестру, щоб обережно підготувала неню до моєї появи. Мама саме набрала воду з криниці,
несла два відра. І от Валя, ніби між іншим, почала їй про мене
говорити, а потім не стрималася, показала рукою: „Дивись, матусенько, там – наш Саша, повернувся!”. Неня поглянула в мій
бік – і відра випали з рук, вода розхлюпалася по землі. Вона
втратила свідомість… – хвилюється Олександр Олександрович і гірка зморшка набігає на чоло. – У 1988-му мама тяжко
захворіла (можливо, позначилися і її постійні переживання та
безсонні ночі впродовж цих двох років). Ми їздили по лікарях,
до останнього сподівалися на диво. Але 14 серпня поховали
нашу дорогу матусю. Щоразу буваючи на її могилі, я розмірковую про все своє життя, подумки спілкуюся й раджуся з нею”.
Тато зараз живе в Чернігові. Ми з сестрами намагаємося його
не засмучувати. І дуже пишаємося своїми батьками!”.
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„Я ні про що не шкодую!”

Батьківщина не надто привітно зустріла своїх бійців. На війні вони звикли до правди: лицемірів, брехунів, зрадників, ледарів, чванькуватих бюрократів – усю оту непорядну й нечисту
на руку сволоту – відверто зневажали. Там, де мужність та гідність цінувалися більше за посади й статки, будь-яка фальш
сприймалася, мов ляпас. Тому люди не кривили душею і за
два роки війни звикли довіряти іншим: сьогодні ти виручаєш
свого товариша, а завтра він надійно прикриває твою спину. А
вдома…
„Їхали у формі, в медалях, такі щасливі – повернулися! У
нас були чеки, які можна було отоварити в спецмагазині „Берізка”. І от у таксі один добродій запропонував вигідно поміняти
чеки на карбованці. Я погодився. Він був дуже красномовним,
доброзичливим, діловим, вертів ті гроші в руках, мов віяло…
Нарешті обмін відбувся. І так цей спритник мені голову замакітрив! – ніяковіє Ковальов. – Тільки згодом, коли вже того жевжика й слід прохолов, роздивився, що, замість грошей, він підсунув мені їх майстерну імітацію – паперову „ляльку”… Звісно,
було прикро: кілька тисяч радянських карбованців (це як зараз
– дві „штуки” „зелених”), чесно зароблених кров’ю й потом, –
коту під хвіст! Може, тому й вирішив піти в правоохоронці”.
Але спочатку не так сталося, як гадалось. Хоч Олександр
Ковальов у Києві успішно склав тести для служби в елітному
підрозділі СБУ, який зокрема забезпечував охорону іноземних
делегацій, у працевлаштуванні йому несподівано рішуче відмовили. Саме в цей час стався резонансний випадок: у одного
воїна-інтернаціоналіста від „теплого прийому” на „гражданці”
увірвався терпець (особливо бійців, які повернулися з Афганістану, бісила чиновницька байдужість і ота „коронна” фраза:
„Я вас туди не посилав…”!), отож доведений до відчаю чоловік
застосував зброю, підстреливши свого кривдника. І одразу ж
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з’явився суворий вердикт: вояків, які отримали контузію, у правоохоронні органи не брати.
„Звичайно, було дуже образливо – скільки провоював,
пережив, одержав поранення, але, попри все, виконав свій
обов’язок перед Вітчизною. А вона повелася, мов недобра
мачуха: цілком здорового, досвідченого бійця списали, наче
якийсь непотріб! І хіба я – один такий? Багато „афганців” можуть розповісти подібне, – похмуро зводить брови на переніссі Олександр Олександрович. – Але ж ніхто не хапається за
пістолет! Ну, майже ніхто… Відверто кажучи, я був у такому
стані, що хотів навіть спалити свій військовий квиток, наївно
міркуючи, що тоді вдасться зберегти в таємниці мою контузію.
Та старші приятелі пояснили: поранення на війні – не голка
в копиці сіна, його від „компетентних” добродіїв не сховаєш!
Втім, треба було якось жити. Влаштувався водієм на „КамАЗ”.
Був запальним, увесь час прагнув справедливості. Якось у лікарні випадково познайомився з одним чолов’ягою: сиділи-бесідували, і я відверто розповів йому про афганську війну, свою
долю й нездійсненне бажання – служити правоохоронцем. А
той у відповідь: „Добре, я тобі допоможу…”. Уявляєте? Я спочатку не повірив. Хіба це можливо? Ніхто ж не відміняв „велемудрий” циркуляр! І яким же був мій подив, коли новий знайомий дотримав обіцянки. Знаєте, що він зробив? Подарував
медикам кольоровий телевізор і ті „не помітили” моєї контузії!”.
Так Олександр Ковальов потрапив у позавідомчу охорону.
Згодом очолив міський, а потім і обласний спецпідрозділ „Титан”. Труднощі не лякали – відчув: це – його покликання! Тому,
коли в 2001-му пішов у відставку, створив п’ять (!) охоронних
фірм. Зайнявся автоперевезеннями: спочатку відгукнувся на
прохання „афганців”-киян (ну, як же не допомогти своїм?!), виграли тендер на три маршрути в Чернігові (26, 33 та 42-й), а
бойові побратими невдовзі вирішили: „Саню, у нас і так справ
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вистачає, тож господарюй сам”. І Олександр Олександрович
освоїв нову справу – у цьому році має з кредитами розрахуватися. Оце і є афганське братство, коли людині довіряють навіть без стосу усіляких паперів – просто на чесне слово! Також
Олександр Ковальов займається будівництвом. Загалом він
забезпечив роботою понад 450 працівників.
Його обрали депутатом Чернігівської міської ради, і Олександр Олександрович сумлінно ставиться до цих своїх
обов’язків. Він не любить гучних, пафосних промов (дається
взнаки афганський досвід), зате, за першої ж можливості, допомагає жителям, часто навіть не афішуючи такі вчинки. „Мені
не потрібна слава, – знизує плечима. – Я – звичайна людина,
не публічна. Просто є цікаві, хороші ідеї, які хочеться втілити.
Але один в полі – не воїн. Потрібно шукати однодумців, яким
не байдуже рідне місто. Дякувати Богові, такі люди є. Один
із них – Олександр Шкурат. Він – патріот, і мені дуже близька
ця тема. Бо ми нічого не зробимо в нашій державі без патріотизму. Хто ж нас поважатиме в світі, якщо ми не навчимося
шанувати себе? Та хай навіть мені дають 10 мільйонів доларів
– я нікуди звідси не поїду! Тут народився і виріс. На цій землі поховані мої предки. Тут – могила моєї мами. Тому, якщо
доведеться, – боронитиму свою державу від загарбників. До
речі, не найгірша смерть – полягти у бою з ворогом, захищаючи Батьківщину”.
Олександр Ковальов очолює обласну федерацію панкратіону. У його військово-патріотичному клубі „Сокіл” у двох спортивних залах постійно проводяться тренування з рукопашного бою,
бойового самбо, „боїв без правил” („М-1”). Чемпіон світу Олександр Ромащенко – його вихованець. Взагалі ж, чернігівці не
раз перемагали на міжнародних та всеукраїнських змаганнях.
„Ми підтримуємо не лише відомих спортсменів. У нас є
пільги для дітей – нехай вони змалечку демонструють свою
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звитягу в спортзалі під керівництвом досвідченого наставника, ніж бешкетують на вулиці. Йдеться не лише про фізичний
гарт – ми виховуємо патріотів, – наголошує мій співрозмовник.
– Потрібно заповнювати той вакуум, який утворився після розвалу СРСР, коли водночас „зникли” комсомольці, піонери та
жовтенята. Ось на Західній Україні зараз потужно відроджують „Пласт” та інші військово-патріотичні організації. Не лише
хлопчики, а й дівчатка із задоволенням беруть участь у різноманітних змаганнях, цікавляться традиціями, звичаями, історією нашої держави. Як на мене, це – позитивний досвід. Чому
б і нам, на Придесенні, не влаштовувати для дітлахів свої козацькі розваги, „зірниці”? Тільки все це має бути видовищно,
цікаво, оригінально, щоб у малечі дійсно з’явилося бажання
проявити себе”.
Найкращий відпочинок для Олександра Ковальова – на
природі. Як полюбив із дитинства ходити ледь помітними лісовими стежками, насолоджуючись щебетом птахів та розрізняючи сліди звірів, так і зараз, за першої-ліпшої нагоди, вирушає
з друзями на рибалку та полювання.
„У нас є мисливсько-рибальське господарство „Залісся”, –
розповідає він, – на моїй малій батьківщині, в Городнянському районі. Там – 4 тисячі гектарів. Дехто плутає мисливців
із браконьєрами, негативно ставиться до такого захоплення.
Однак ми навпаки дбаємо про тварин, постійно підгодовуємо
їх, немало коштів витрачаємо на біотехнічні заходи. Тож кількість звірів у нас збільшилася. Я дуже люблю природу, тварин,
і це – не парадокс. Адже справжнє полювання не має нічого
спільного з варварським, бездумним винищуванням фауни.
Це – майстерне поєднання туризму, спорту, науки, мистецтва
(серед мисливців – немало творчих людей: видатних письменників, художників, фотомитців, акторів). У дикій природі кожен
звір має шанс порятуватися. Мисливець впродовж дня може
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понад 20 кілометрів пройти, доки вполює дичину. Причому в
90 відсотках випадків зайцю вдається втекти! Неабиякої майстерності вимагає і полювання на вовків (чим ми, в основному,
й займаємося), кабанів. Власне, це – заняття для справжніх
мужчин, виховання таких важливих чоловічих рис, як мужність,
витривалість, благородство (у мисливців є власний кодекс честі, якого шляхетні люди завжди дотримуються). Піклуємося ми
і про ліс: дерева, рослини. Пожежі на природі також зазвичай
влаштовують безвідповідальні дилетанти, а не професіонали.
Та й рибу ловимо інтелігентно (є у нас база на Дніпрі): це –
чудове заняття для тіла і душі, натхнення й ідеальний відпочинок, якщо людину цікавить не банальний продаж спійманих
щук і лящів, а сам творчий процес, коли ти сидиш із вудкою чи
спінінгом на березі річки або пливеш у човні, милуєшся краєвидами, насолоджуєшся лісовою тишею (а вона – особлива,
неповторна!) і відчуваєш себе частиною природи, тобто перебуваєш у гармонії з собою та довкіллям”.
Є така російська кінострічка – „Отставник”, де розповідається про чоловіка, який 20 років воював у гарячих точках. Повернувся додому, а навколо – інша реальність, яку не сприймає
мозок. Онучка йому пояснює: „Діду, тут – усе інакше…”.
„Ось і мені – вже 46, а я все ще подумки – в Баграмі. Він
завжди зі мною, куди б не їхав і що б не робив. Це – і світлі,
зворушливі спогади, і невигойний біль, – смутніє Олександр
Олександрович, вдивляючись у далечінь. – Відпочиваю, скажімо, десь у Криму чи на Кавказі, ходжу гірськими маршрутами
і мимоволі придивляюся, де можна поставити кулемет, влаштувати засідку. Пригадую бойові епізоди, загиблих друзів…
Те ж саме відбувається і в Туреччині: не можу відволіктися,
просто насолоджуватися життям. Від себе не втечеш – болить
мені Афганістан! Сниться… Я б і зараз побував у Баграмі –
пройшов місцями тих боїв, милувався б чарівними краєвида-
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ми, пригадуючи свою молодість. У книгах Хемінгуея і Ремарка
проникливо говориться про „втрачене покоління”. Можливо, в
чомусь вони й праві. Так, у нас не було юності. Ми пішли на
війну пустотливими хлопчаками, а повернулися зраненими
фізично і душевно мужчинами. Я „прогавив” молоду Пугачову
та „Бітлз”, так і не навчився кайфувати від живопису й класичної музики. І ще багато чого втратив… Однак, коли Олександр
Розенбаум співає про Афган чи взагалі – про сенс буття (а у
нього є дуже глибокі, проникливі, філософські пісні), то це зачіпає мою душу. Побувавши на війні, отримуєш інший, безцінний
досвід. Тому я ні про що не шкодую”.
У двері стукають – заходить чарівна маленька дівчинка, вітається, весело розповідає любому таткові про свої новини і
зворушливо цілує його в щоку. „Моя найменша… – лагідно посміхається Олександр Ковальов. – Така самостійна та беручка! Дивлюсь на донечку – і на душі світлішає, хочеться бути на
цій землі, робити добро. Життя продовжується!”.
Дзвонить мобілка, Олександр Олександрович вкотре, ніби
між іншим, поглядає на екран (я попросив його не відволікатися під час інтерв’ю на телефонні розмови), і… натискає на
кнопку: „Перепрошую, – пояснює добродушно. – Це – Валера
Дубінчук із Луцька, наш боєць, прекрасна людина!”.
І починається розмова – тепла, сердечна, з ностальгійними
спогадами про Афган та бойових побратимів. Власне, вони домовлялися про зустріч однополчан. Там, у колі найкращих, надійних друзів, Олександр Ковальов знову відчує себе молодшим. Він, як і колись, рішуче йтиме в бій, впевнено стискаючи
в руках автомат. Юний сержант Саїдов відчайдушно прикриватиме своїх – ціною власного життя…
І тихо під гітару зазвучить пісня про Баграм,*** написана в
далекому 1984-му:
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Луна, скитаясь, спряталась в кустах,
В своё лукошко звёзды собирая.
А друг, на плащ-палатке умирая,
Улыбку сжал в запёкшихся устах.
Он – юн и сед: родник, цветок, вулкан
И подорожник – на крутом подъёме…
В бреду невесту звал, мечтал о доме
И дрался в окружении душман.
Был бой, стонали скалы на пути,
„Х/б” от крови плавились и пота…
Мы друга уносили к вертолёту,
Под пулями, мечтая, донести.

2011 р.

* Кримський Сергій. Партитура образів часу // Тарнашинська Людмила. Його Величність Час: Варіації на (філосо)тему.
– К.: Bona mente. – 2011. – С. 7-8.
** Коельо Пауло. Диявол і сеньйорита Прим / Переклад із
португальської Олександра Богдановського. – К., М., СПб: Софія, 2004.
Цит. за: Дзюба Сергій. Ідеальний // Дзюба Сергій. Кожній
жінці хочеться… на Марс: Пародії. – Ніжин: Аспект-Поліграф,
2005. – С. 77.
*** Автор пісні „У Баграмі” – Сергій Дзюба.
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СТОВІДСОТКОВИЙ ЧОЛОВІК

Ще коли „Останкіно” демонструвало американський серіал „Майк Хаммер” про пригоди відчайдушного й такого
симпатичного детектива, я подумав, що знаю людину,
схожу на Майка. Щоправда, звати цього добродія Олександр. І мешкає він у Чернігові. Їй Богу, стовідсотковий чоловік: сильний, благородний, витривалий і, звичайно ж, розумний. Олександр Войтех тонув у непрохідних болотах,
був першопрохідцем у нетрях тайги, прокладаючи топографічні маршрути, потім, працюючи вже у карному розшуку, не раз вступав у поєдинок з озброєними злочинцями.
„Я помню, давно учили меня отец мой и мать: лечить так
лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять!..” – це про нього, Войтеха. Мабуть,
сам того не помічаючи, він подобається жінкам.
І хоч із роками пристрасний мисливець та рибалка (що
кинув курити в четвертому класі й вперше продегустував спиртне у 19-літньому віці), чернігівський прокурор, а
пізніше – юрисконсульт Олександр Ілліч Войтех став обережнішим, проте він не втратив головних своїх якостей.
Коли у переповненому тролейбусі якийсь „Шварценегер”
почав нахабно чіплятися до однієї пасажирки, Олександр
виявився єдиним, хто заступився за жінку, яку бачив вперше в житті; і на вимогу п’яного добродія вийшов із ним на
зупинці. Грубіян, безперечно, запам’ятає коротку сутичку,
яка відбулася потім, і, очевидно, надовго втратить бажання ображати чужих жінок…
А тепер, коли ви трохи знаєте про Войтеха, розкажу
кілька детективних і курйозних історій, героєм яких був
Олександр Ілліч, а також послухаю його цілком серйозні
міркування.
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Крах „інженера Гаріна”

Ніби хвиля терору прокотилася великим північним містом:
зухвалі напади на державні підприємства, магазини, що продавали зброю, дачі керівників... Займався розкриттям цих
справ і молодий інспектор карного розшуку Олександр Войтех. Саме він одержав одного разу від свого позаштатного
співробітника інформацію: є людина, яка аж надто цікавиться
вогнепальною зброєю – Леонід Катаєв. Олександр узяв дівчат
(були серед співробітників Войтеха і представниці прекрасної
статі) та й рушив до матері Катаєва, вдаючи його друга. Але
ні ненька Леоніда, ні всезнаючі сусіди не відали, де той зараз знаходиться: не проживає – і квит! Мати трималася скуто,
зиркала насторожено, – дарма „найкращий приятель” Льоні зі
своїми п’яненькими, веселими „подругами” розігрували перед
нею цілу комедію. Вкотре рішуче похитала головою: „Нічого не
знаю, дорогенькі. Давно вже синок тут не живе…”.
І все-таки Войтех вирішив обов’язково знайти цього загадкового чоловіка. І згодом надибав-таки напівзакинуту хатинку
на околиці міста, біля лісу. Був тоді Олександр у цивільному
одязі, мав пістолет. Навколо дивного помешкання височіли
два глухих паркани. Начебто нікому не потрібна оселя мала
сигналізацію... Але цього разу Войтеху поталанило – двері виявилися прочиненими. Очевидно, господарі хатини почували
себе безпечно й не розраховували на несподіваний візит.
Непроханий гість побачив двох чоловіків і, здається, деякі
поцуплені речі. Проте сумніви були. Войтех назвався новим дільничним інспектором, попросив паспорти. Одразу ж
виявилося, що „господарі” мешкають без прописки. Відчув
недоброзичливі погляди, які не віщували нічого доброго.
Зрозумів: живим звідси може й не вийти. „Не біда, – мовив
удавано безтурботно. – Ви, хлопці, пляшку самогону ставите – і я на це діло дивлюсь крізь пальці. Через тиждень-два
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зайду – поговоримо!”. Весело розпрощався, полегшено попрямував до виходу…
„Я помітив, у нього пістолет відстовбурчується! А така
„іграшка” незабаром нам у пригоді може стати. Та й не подобається він мені… Коли наступного разу навідається, зробимо
так: я відволічу увагу цього ментяри, а ти щосили вперіщиш
його по потилиці молотком… Закопаємо у сараї. Згода?” – стиха мовив до напарника Леонід Катаєв, коли „дільничний” залишив їхню територію.
Тим часом злочини продовжувались. Загорілися дачі, й
один інспектор, аби швидше позбутися справи, вирішив звинуватити у підпалі малечу. Ті дійсно якось чиркнули сірниками,
але не тоді, коли сталася пожежа. „Ви просто забули, – наполягав дядя міліціонер, – не відмовляйтесь...”.
І все-таки зухвалі пограбування та підпал дач трьох можновладців (у ранзі другого-третього секретарів обкому партії)
поставили „на дибки” правоохоронні органи. Понаїхало всякого начальства – почали форсувати події. Олександр уже встиг
послідкувати за підозрілою оселею, встановити, що не помилився (речі таки були краденими) і дізнатися, де мешкає один
із друзів Катаєва. Мусив доповісти цю інформацію, тим більше, що не хотів, аби безпідставно постраждали діти, на яких
практично „навісили” кримінал.
Вирішив скористатися холодильником, який подільники сховали в кущах, неподалік хатини. Олександр непомітно забрав
його і – одержав постанову на обшук. Прикро, що саме мала
відбутися партійна конференція, й усю міліцію кинули на „підтримання порядку”. Довелося Войтеху задовольнитись двома
позаштатними співробітниками та колегою-інспектором. На
всіх був один пістолет – в Олександра Ілліча…
Приїхали. Ворота – на замку. Войтех залишив групу підтримки біля основного виходу і подався в обхід. Уже коли опи-
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нився в дворі, зненацька відчув на собі важкий погляд, сповнений ненависті. Рвучко обернувся – просто на нього з сокирою
йшов Катаєв. Між ними залишалось якихось три метри. „Ти що,
Льоню, не впізнав? Це ж я, ваш новий дільничний. Ворота заперті, то я там людей залишив...”. Катаєв завмер, щось розмірковуючи, нараз відкинув сокиру і пішов відчиняти ворота.
Білий, мов полотно, почув про обшук, повів до оселі. Там його
посадили на дивані. По обидва боки сіли позаштатними, аби
наглядати за небезпечним сусідом.
„Молодий був, міг би й передбачити, що в кишені у злочинця – фінка, а під подушечкою на дивані – ще одна сокира…”
– згадує Олександр Ілліч.
Коротше кажучи, залишили Катаєва на охорону, пішли до
підвалу, який виявився забитим краденими речами. Чого там
тільки не було! Ніби бомж зайшов до першого-ліпшого універмагу і заходився гребти все, що потрапить під руку. Потім чотири вантажних автомобілі той крам вивозили!
Підземний хід із підвалу вів у якусь таємничу, недобудовану
ще лабораторію. Але тоді інспектори не встигли роздивитися, як слід. Раптом спрацювала сигналізація. Хтось увіходив
до помешкання. Олександр кинувся до дверей, зіштовхнувся
з кремезним чоловіком, схожим на випробуваного на борцівському килимі атлета. „Холодильника нема, друже, ти запізнився, – відказав Войтех, наставляючи пістолет. – Ти один?”.
Здоровань розгубився: „Там, у машині, ще двоє чекають…” –
„Веди!”.
„Нерозсудливо, звичайно, ризикував. Міг один опинитися
проти трьох бандитів, не знаючи, чи є в них зброя, – розповідає Олександр Ілліч. – Це пізніше на помилках вчився. Тоді ж
часу на роздуми не було…”.
Аж повітря роздер тріск розбитого скла. Катаєв своїм тілом
„розпечатав” вікно, прокотився по землі і кинувся навтьоки.
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Войтех, із силою пожбуривши бандита, якого тримав до цього
на мушці, метнувся слідом за власником дивної лабораторії.
Кілька разів вистрелив угору, але злочинець тільки прискорив
біг. „Нічого, наздожену!..” – міркував Олександр. Знав би він,
що Леонід Катаєв зовсім не вживав алкоголю й щоранку бігав
по двадцять кілометрів...
І зараз працівники карного розшуку мають немало клопотів
після застосування зброї. А тоді подібна „розкіш” взагалі була
швидше винятком із правил. Якраз напередодні начальство
погрожувало відібрати у Войтеха зброю, коли він, теж затримуючи одразу кількох порушників, змушений був, аби залишитися живим, вгріти одного супостата рукояткою пістолета.
Олександр побачив, що відстань між ним і Катаєвим збільшується. Ще кілька разів вистрелив тому по ногах – пізно. Віддаль була така, що легше вбити втікача, ніж поранити. До того
ж, у Войтеха залишався один патрон. Що, як бандит прихопив
із собою холодну зброю?
Вони пробігли півтора кілометра, вбрід річечку – такий собі
стік нечистот… Олександр Ілліч відчув, що ледве переводить
подих. Коли він добіг до другої брудної „ріки” завширшки дванадцять метрів, Катаєв благополучно переправився на той бік
і втікав до лісу.
Войтех вирішив не форсувати перепону – вибіг на трасу, зупинив мотоцикл: „Допоможіть затримати порушника!”. Та мотоцикліст, зачувши ці слова, миттєво розвернувся й, натиснувши
на газ, рвонув у протилежному напрямку...
Та ось з’явився автомобіль. Олександр вискочив на середину дороги з пістолетом у руці: „Стій!”. Машина зупинилася. Леонід Катаєв зникав у лісі...
„Я переслідую злочинця, його треба наздогнати! – пояснював ошелешеному водієві інспектор карного розшуку. – Даруйте, під час несамовитого кросу загубив своє посвідчення…”.
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Тільки наступного дня Войтех знайшов його у полі.
– Як же тепер ловити того втікача – у тайзі? – розгубилися
пасажири „УАЗу”.
– Ми виїдемо на просіку. Він обов’язково має її перетнути, –
наполягав Олександр Ілліч.
Він розставив людей на відстані один від одного, заспокоїв:
„Не бійтеся – пістолета у нього немає. Хіба що – ніж. Нас –
п’ятеро, – впораємось!”. Та бандит виявився напрочуд винахідливим. Він з’явився зовсім з іншого боку – метрів за п’ятдесят
від Войтеха, й одразу зник у сутінках. Змагатися у спритності
з „марафонцем” інспектор уже не міг, а нові помічники виявились на ще більшій відстані від злочинця і самотужки переслідувати Леоніда побоялися. Катаєв втік…
Розчарований, Олександр поспішив до оселі. Здавалося,
пройшла вічність. Хоч невдале переслідування тривало максимум півгодини…
Біля воріт хатинки стояв „КамАЗ”. У кабіні сиділо двоє. Злодюги ні сном ні духом не відали про шарварок, який зчинився
на подвір’ї, і досі терпляче чекали напарника. Затримується
– значить, вирішують із Катаєвим якісь справи. Не вперше...
– Хлопці, діло є! – гукнув Олександр Ілліч.
– Забирайся звідси. Чого тобі? – огризнувся один.
– Та я вас довго не затримаю – на хвилинку, – бадьоро продовжував Войтех.
Коли сердитий чолов’яга відчинив двері машини, аби розібратися з набридливим корешем, – мало не в живіт йому вперлось дуло пістолета. „В кабіну, – скомандував працівник карного розшуку. – Посунься!”. Так, з одним патроном, і довіз двох
антихристів до відділення міліції.
– Як там зі здорованем – впоралися хлопці? – запитав, хвилюючись.
– Впоралися. Тут він, голубчик…
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Потім, коли треба було якомога хутчіше затримати друга
Леоніда Катаєва (Войтех знав його адресу), заступник начальника міського відділу міліції кинув сакраментальне: „Спочатку
треба поїсти…”. Втратили півгодини, і за цей час бандит устиг
попередити напарника. Разом вони і подалися „в мандри”.
Катаєв жив у тайзі. Поцупив спортивний велосипед, кортик із
музею офіцерів, – ним він спочатку заколов бабусю, яка, побачивши незнайомця, злякалась і кинулася тікати, а за компанію
наздогнав і порішив чоловіка, котрий на свою біду виявився
свідком трагедії. Трупи скинув у річку...
Вбивцю шукали у його тітки. Але налякана жінка лише руками розвела: „Був, просився на зиму і… зник”.
Все-таки надійшло повідомлення – у дворі захаращеного
будинку бачили підозрілого типа. Хату відчинив дід-п’яничка:
„Що ви? Сам віку доживаю – ніде нікого...”. Тут в одному місці ніби „ворухнулася” половиця, де й знайшли… 25-метровий
підземний хід до лісу. Коли заходилися половицю виламувати
– почули постріли...
Ліс оточили. Приятеля Катаєва схопили швидко. А сам Леонід – наче крізь землю провалився! Біля лісу – шахти, де золото добували. Саме жінки йшли. Вони й видали злочинця:
„Ондечки в ямці якийсь босяк заховався…”.
Побачивши працівників міліції, бандит мерщій скочив на
ноги і помчав, мов навіжений, віддаляючись від переслідувачів. Та цього разу втекти не судилося. Катаєв побіг якраз у той
бік, де була огорожа, і з усього розгону налетів на колючий дріт.
Злочинець вихопив ніж: „Суки, всіх покінчаю!”. Але, одержавши дошкульний удар в обличчя, втратив рівновагу. Тут його й
скрутили...
Леонід Катаєв хотів влади. Він ненавидів людей, вважаючи,
що багато з них тільки займають місце під сонцем. І на кошти,
вилучені за крадені товари, цей реальний, не вигаданий „ін-
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женер Гарін” обладнав власну підземну лабораторію, аби виготовляти в достатній кількості отруту сулему, за допомогою
якої він збирався нищити тисячі людей (зокрема, на мітингах).
Йому знадобилося багато ртуті – і Леонід збирав її, тільки за
одну „ходку” викравши з гірничо-збагачувальної фабрики 80 кілограмів (річний запас!) рідкої смерті. Цікава деталь: під час
ретельного обшуку в оселі, де виношував свої диявольські
плани 27-літній Катаєв, було знайдено його дитячі записні книжечки з акуратними помітками – скільки і хто заборгував Леонідові недопалків.
Вже у в’язниці фанатик намагався піднестися духом, вихваляючись своїм божевільним задумом. Але обурені зеки просто
відлупцювали „наполеончика”. Судово-психіатрична експертиза визнала його нормальним і Леоніда Катаєва було розстріляно...

У зоопарку стало спокійніше

Вас, мабуть, заінтригували оті позаштатні співробітники карного розшуку, які допомагали Войтеху розслідувати справу? Але
Олександр Ілліч (він родом із Чернігівщини – з села Гальчин Козелецького району, батьки – колгоспники) і сам, під час навчання в Київському топографічному технікумі, був таким позаштатником і не раз брав участь у затриманні злочинців.
Тож не дивно, що, працюючи в Свердловську (тепер – Єкатеринбурзі) інспектором, а пізніше – старшим інспектором
карного розшуку, Войтех мав більше десяти добровільних помічників (з них – п’ятеро дівчат!). В основному, це були студенти. Звичайно, карний розшук – не КДБ, тож про роботу юних
пінкертонів знали їхні приятелі та викладачі. Інспектор забирав своїх „колег” із занять, коли треба було, скажімо, сидіти у
засідці, очікуючи на злодія. Позаштатники мали посвідчення і
за свою працю одержували премію (часто – у розмірі тодішніх
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стипендій). Хоча не лише грошова винагорода примушувала
їх, наприклад, чергувати вночі. „Тоді час був такий – ентузіазму, романтики”, – говорить Олександр Ілліч.
Ось звичайний випадок: хтось зривав із жінок мохерові шарфики, які й тоді коштували дорого. Войтех вирахував, що злочини скоюють поблизу одного автобусного маршруту. Ви вже
здогадуєтесь, що було далі? „Своя” дівчина одягала шарфик і
під пильним наглядом інспектора та однокурсників наполегливо їздила цим маршрутом. Злочинців було затримано...
Але до роботи в міліції Олександр Ілліч мав таку собі одіссею. Після технікуму він працював на підприємстві № 9 (так
воно називалося), що обслуговувало 1/10 території колишнього СРСР: від Льодовитого океану – до Башкирії і Татарстану.
Хто сказав, що першопрохідці – геологи? Ні, геологи йдуть
другими – за прокладеними вже топографічними маршрутами.
Про працю ж топографа можна судити з такого, теж „звичайного”, випадку. Закинули Войтеха з товаришами навесні у район Тюмені. Особливих запасів їжі не брали – за три доби мав
прилетіти вертоліт. А з’явився – на шість днів пізніше… Сиділи
хлопці голодні на невеличкому острівці, з усіх боків до якого
підступала вода. Один юнак із Ленінграда запевнив: „Залишуся живим – одразу ж розрахуюсь!”. І таки звільнився з роботи.
А Олександр і далі блукав у тайзі…
Проте праця в експедиції не може тривати вічно – з
часом людина замислюється над сенсом життя, прагне здобути вищу освіту, влаштуватися на нормальну посаду, врештірешт – одружитися. Та й тривала робота топографом загрожує
професійною хворобою – ревматизмом. Отож, коли Войтеху
запропонували попрацювати звільненим комсомольським
працівником (згадали, що в технікумі був начальником оперативного загону), Олександр Ілліч погодився. Правда, витримав він лише два роки. Але й цей факт його трудової біографії
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свідчить, що в молодіжній Спілці були не лише кар’єристибалакуни, а й цілком нормальні люди.
Брали Войтеха і начальником штабу комсомольської ударної будови „Уральський науковий центр”. Але на той час він
уже навчався на другому курсі юридичного інституту (який потім благополучно закінчив), то твердо вирішив, що в комсомолі
працювати більше не буде: домовився з начальником свердловської міліції, тихесенько знявся з обліку у своїй комсомольській організації і став… інспектором карного розшуку.
Робота подобалася, але… Є таке слово „ностальгія” – сум
за батьківщиною. Потягнуло Олександра у рідні краї. Приїхав.
Працював інспектором карного розшуку з особливо важливих
справ Чернігівського обласного управління міліції. Взяли його
за умови, що свої житлові проблеми вирішуватиме сам (досі у
Войтеха квартири не було, дарма, що стільки разів життям ризикував, – у Свердловську теж мешкав по гуртожитках, часто
сухарями харчуючись).
Олександр Ілліч, в основному, розслідував убивства. Ось
ще одна історія – про дівчину з Чернігова, якій не поталанило
в особистому житті. З розпачу стала вона коханкою інваліда,
котрий взагалі не міг ходити (їздив на візку), але мав сім’ю й
дітей. Із часом Марія збагнула свою помилку, до неї прийшло
справжнє, світле почуття до гарного хлопця, ровесника, Однак
колишній коханець не зміг пробачити „зради”. Сталося, як у
відомій п’єсі Островського: якщо не мені – то нікому. Вбивцю
було знайдено і засуджено...
Далі Олександр Ілліч потрапив до Ніжина. Працював начальником місцевого карного розшуку. Призначено його було
наказом № 13. Поселено у квартиру-гуртожиток № 13. 13 числа. До всього, у службовому кабінеті Войтеха нараховувалося
13 стільців… Однак він цим не переймався і згодом трудився
вже заступником начальника ніжинської міліції. Потім, за служ-
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бовою необхідністю, працював у Мені – теж заступником начальника відділу внутрішніх справ.
Там, завдяки його наполегливості, вдалося розплутати
складну кримінальну справу. Злочинець вбивав людей, заздалегідь майстерно готуючи собі алібі. Довелось Олександрові
Іллічу поїздити не лише Чернігівщиною, а й у Житомирі побувати і навіть з Іркутськом зв’язуватися. Причини злочинів
– буденні. Скажімо, жінка, яка подобалась, не відповідала
взаємністю, натомість закохалася в друга... Вбивця й іншого
невдаху в любовних справах просвітив: „Все можна вирішити
дуже просто. Я тебе навчу – комар носа не підточить. Я вже
двох закопав – зроду не знайдуть!”. Зрештою, злочинця спочатку затримали за наркотики, а потім головоріз змушений був
зізнатися в скоєному...
Але з житлом Войтеху не таланило – мешкав, де прийдеться. Якось директор Менського зоопарку Григорій Полосьмак
виручив: „Поживи, доки є можливість”. Так три місяці заступник начальника міліції у зоопарку й прожив. Там сталася кумедна історія. Поряд з Олександром Іллічем мешкали дівчатапрактикантки. От їм і не давали проходу місцеві хлопці – так
звані „авторитети”. Вночі намагалися до дівочого помешкання потрапити, грюкали в двері, лаялись так, що вуха в’янули.
Коли поселився Войтех, практикантки одразу ж наскаржились
йому на хуліганів. Він вийшов уночі, затримав двох молодиків.
Склав документа й наступного дня відправив до суду. Дали
любителям безсонних ночей по 15 діб арешту, причому відробляти строк довелося у... зоопарку! А Геннадій Полосьмак уже
придумав їм роботу – так „експлуатував”, що вільної хвилини
у хлопців не було. Відтоді жоден „авторитет” до зоопарку не
лазив і дівчата могли спати спокійно.
Тривалий час змушений був капітан міліції жити у колгоспному гуртожитку, що не опалювався взимку, – разом з п’яницями,
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сезонними працівниками. Зрештою, це й переповнило чашу
його терпіння. П’ять чи шість рапортів написав до Чернігова,
аби звільнитись і пошукати фортуни на іншому місці, вкотре
розпочавши все, як то кажуть, з нуля. Войтеха довго не відпускали. Приїжджала навіть комісія подивитися, чи справді він
мешкає в таких умовах, коли взимку навіть вода замерзає й
поголитися ніяк. Подивились – так і є. Безхатьку на вокзалі –
краще… Пішли до райкому партії, а там лише руками розвели
– нічого ліпшого поки що підшукати не можемо. Так і опинився
Олександр Ілліч на посаді старшого юрисконсульта тресту „Агропромбуд”. А згодом він уже працював прокурором, потім –
старшим прокурором відділу загального нагляду прокуратури
області.
„Служба в міліції – це теж романтика. Розкрив злочин –
одержуєш задоволення, – говорить Войтех. – Тільки ця робота
нагадує гонки по замкненому колу. У карному розшуку немає
такого поняття – вільний час. За однією справою слідує інша
– ніколи подих перевести! Практично немає часу для самовдосконалення, духовного життя. Я не пам’ятаю, щоб у карному розшуку працювала людина, яка б розумілася на класичній
музиці, живописі. До театру піти ніколи… Постійно спілкуючись
зі злочинцями, досить важко утриматися від їхнього жаргону.
Якось захотів із приятелем обговорити фільм і відчуваю – бракує слів: одна нецензурщина на думці. Тому слабовільна людина в міліції просто тупіє. Практично не додає ця робота і
юридичних знань…”.
У прокуратурі Олександр Ілліч викривав зловживання службовим становищем можновладців досить високого рангу, внаслідок чого була порушена не одна кримінальна справа. Він
захищав фермерство (свого часу „бомбою” для властей на
місцях була його стаття в пресі, що мала красномовну назву
– „Прихований саботаж”), контролював діяльність податкової
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інспекції... Але, незважаючи на гарні стосунки з керівництвом
прокуратури, Войтеху довелося шукати іншу роботу. Причина
одна – як і раніше, не мав перспектив щодо отримання житла…
„Професія прокурора – благородна. Крім того, вона потребує самостійності у судженнях, величезного обсягу знань
законів, які треба вміти застосовувати. Тут уже потрібно слідкувати за своїми вчинками й словами. Адже представнику
державної влади показати свою необізнаність – це все одно,
що зробити негідний вчинок. Але за останні роки, очевидно,
принизилась роль прокуратури. І, на жаль, не завжди бачиш
результати своєї праці, – хмурніє Олександр Ілліч. – Ти виявляєш порушення, а, скажімо, керівник великого підприємства
відбувається відпискою й фактично немає можливості притягнути його до відповідальності. До того ж, прокурор може
дієво впливати на посадових осіб лише певного рівня. Всі
спроби вплинути на дуже високих начальників – практично
марні...”.
Зараз Войтех – начальник юридичної служби солідної приватної фірми, яка пообіцяла йому придбати протягом року
квартиру. Він один із перших в області одержав з Мінюсту
України ліцензію на право займатись юридичною діяльністю.
Тепер у нього – вдосталь свободи й можливостей для самовдосконалення. „Тільки ми – в нерівних умовах з юристами
державних підприємств. Чого там – нерідко суди* дивляться
на приватників, як на представників антидержавних структур,
капітали яких ростуть, мов на дріжджах. Звідси – необґрунтовані рішення всупереч діючому законодавству”, – переконаний
Олександр Ілліч.
Ми говоримо про розрекламовану урядом програму боротьби зі злочинністю. „Невже там немає розумних людей? – міркує
Войтех. – Знову ті ж загальні гасла: „покращити”, „посилити”...
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А чому б не написати коротше, зрозуміліше і, головне, конкретніше?! От процвітає хабарництво. І буде процвітати! Хабарі беруть люди, які щось розподіляють. То треба звільнити,
наприклад, директорів підприємств від цієї функції. Виготовив
цех сто деталей – інформація закладається до комп’ютера. Є
5-6 заявок на цю продукцію з магазинів – хай комп’ютер вирішує, кому і скільки: залежно від часу надходження заявки,
кількості вказаної продукції і т. д. Те ж саме – і з розподілом
квартир, виділенням земельних ділянок. Це що – не можна
комп’ютеризувати?! Необхідно до мінімуму скоротити кількість
одержуваних довідок та ліцензій. Чи не краще виставляти ліцензії на аукціони, торги? 3-4 організації претендують (які потім ввозять на Чернігівщину, скажімо, нафтопродукти). Одна
викупила – все! На державні посади потрібно приймати людей
на конкурсній основі, які мають відповідний фах і знання. Тобто
– професіоналів. А не так: той – кум, цей – сват, а інший – просто хороший приятель… Взагалі, найкращий спосіб боротьби з
корупцією – коли до влади приходять заможні люди. Бо часто
як буває: не встигли призначити на посаду якогось добродія, а
він уже міркує, як би за ці кілька років покращити своє благополуччя: за кордон з’їздити, дачу побудувати?..”.
Прощаючись, я запитав у Войтеха про його Діну. „Вона –
дуже вірна, – посміхнувся Олександр Ілліч. – Дикого кабана не
боїться. Може за хвіст ухопити й тримати. Будь-яку лисицю з
нори витягне! Одна „патрикеївна” її якось дуже покусала, але
Діна вижила і тепер завжди зі мною на полюванні. Хороша собака, ягдтер’єр називається...”.
1994 р.
* Нині Олександр Войтех працює суддею і справедливо вважається одним із найкращих фахівців Чернігівщини.
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Дзюба Сергій. Стовідсотковий чоловік // Чернігівські відомості. – 1994. – 14 січня. – С. 5; 21 січня – С. 5.
Також нарис надрукований у газеті „Молодь України”.

НЕЗАБУТНІЙ ЮЛІЙ РОМАНОВИЧ

Ви не повірите, але чи не найголовнішою причиною нашого
з Танею переїзду до Чернігова став... музей Коцюбинського! Я
ж – родом із Пирятина, з Полтавщини, дружина народилася на
Буковині, а виросла на Житомирщині. Коли я закінчував журфак Київського держуніверситету імені Тараса Шевченка, вона
вже працювала в Житомирі, і я мав їхати туди.
Але тодішньому моєму другові хотілося, щоб ми з ним працювали разом – у Чернігівській обласній „молодіжці”. Він показав мені Вал і Болдину гору, міський парк. Подумки я ще вагався.
„Залишайся. У нас тут є чудовий музей Михайла Коцюбинського. Такі вечори влаштовують! А директор – просто золота
людина, онук класика!” – наполягав приятель.
„Що, справжній онук?!” – перепитав я. І залишився: Михайло Коцюбинський і зараз – мій улюблений письменник...
Звичайно, не жалкую про своє рішення. Чернігів давно
став для мене рідною домівкою. Втім, я не одразу наважився познайомитися з Юлієм Романовичем, хоч чув про нього
лише гарні слова. Все думав: ну, хто я такий, щоб відволікати від багатьох справ онука Коцюбинського?! Він же постійно спілкується з Іваном Драчем, Володимиром Дроздом,
Євгеном Гуцалом, Леонідом Горлачем, Михайлом Слабошпицьким, іншими видатними й відомими людьми. Майже
щодня у музеї – поважні літературні заходи. А тут ще я зі
своєю писаниною...
Допоміг випадок. Я виграв літературний конкурс, і видавни-
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цтво, яке мало випустити мою першу книжку, попросило мене
провести в Чернігові творчу зустріч із молодими столичними
письменниками. Я розгубився, бо нічого подібного ніколи не
робив. Звернувся до одного закладу, іншого – скрізь із мене
вимагали чималі гроші, яких я, зрозуміло, не мав. А часу залишалось обмаль. Я був у відчаї, просто не знав, що робити.
І тоді зателефонував Юлію Романовичу, назвався й попросив
про допомогу.
Яким же був мій подив, коли директор музею, з’ясувавши,
що це має бути за імпреза, одразу ж пообіцяв все влаштувати,
притому – безкоштовно!
Наступного дня ми познайомилися. Можна було б написати, що я прийшов до нього на прийом, але Юлій Романович
ніколи не поводився, як чиновник і взагалі не переймався бюрократією, – зустрів гостинно, якось по-домашньому, так, ніби
ми були знайомі тисячу років. Виявилось, що він уже читав
мої вірші, знає про мене і про Таню. Ми проговорили майже
годину – про життя, літературу, журналістику. Юлій Романович
вмів слухати і вмів розповідати сам. Я був у захваті! А потім він
прийшов на цей вечір, попри свою простуду, скромно вислухав
усіх літераторів, подякував...
Звичайно, я не був винятком – так Юлій Романович Коцюбинський поводився завжди: чи це був хтось із класиків, чи, наприклад, тяжко хворий і невизнаний (хоч дуже талановитий!)
поет Петро Пиниця, у якого не було навіть коштів, аби потрапити до Чернігова на свій вечір з Городні (його привозив редактор Городнянської „районки” Леонід Якубенко).
Відтоді ми постійно спілкувалися, разом провели немало
різноманітних творчих зустрічей. І якось нам з Танею спало
на думку взяти у Юлія Романовича інтерв’ю. Бачили б ви, як
він відмовлявся, пояснюючи, що інтерв’ю мають давати відомі
люди! „Я всього лише прагну нормально виконувати свою ро-
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боту”, – переконував директор музею. Коли ж нарешті він почав розповідати про своє життя, я подумав, що про це можна
написати захоплюючу гостросюжетну пригодницьку книгу чи
зняти цікавий кінофільм. Неймовірно, як вдалося Юлію Романовичу гідно пройти через такі життєві терни (втрату батька,
перебування у колоніях з тавром сина „ворога народу”, голод,
поранення; потім випробування атомною бомбою, бойовими
діями в Угорщині, звинуваченням у „буржуазному націоналізмі”...), не раз дивитися смерті в обличчя, багато й тяжко страждати, але бути такою мудрою, делікатною, дуже порядною
Людиною, великим Подвижником, надзвичайно працелюбним
і безкорисливим?! Його поважали й любили – по-справжньому,
віддано. Це не просто слова – я бачив і відчував це постійно.
І вкотре дивувався, як Людина з такою чуйною, благородною
душею і ніжною вдачею, може настільки мужньо й принципово відстоювати справедливість – у тих же чиновницьких кабінетах! Пам’ятаю, як у музеї Коцюбинського мала відбутися
презентація книги Олексія Дмитренка, де правдиво, без звичних на той час прикрас, розповідалося про Велику Вітчизняну
війну. Декому це страшенно не сподобалось – від Юлія Романовича вимагали відмінити презентацію, його намагалися
викликати на „килим”, йому погрожували... Цей творчий вечір
відбувся, як і багато інших, „несанкціонованих”... Можна було
б хоч інколи не палити нерви, жити спокійно, догоджаючи високому начальству. Врешті-решт, так робило немало нинішніх
палких „патріотів”! Але Юлій Коцюбинський не вмів принижуватися (та його й неможливо було принизити!), а ще він ніколи
й нікому не бажав зла.
Інтерв’ю з Юлієм Романовичем називалося „Коцюбинський,
онук Коцюбинського”. Воно було надруковане в чернігівській
пресі, журналі „Україна”, „Літературній Україні”... З’ясувалось,
що це – чи не єдине його інтерв’ю! Та він і фотографуватися
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на презентаціях у музеї не любив. Все говорив: „Тут стільки хороших людей, яких можна сфотографувати, а мене ще встигнете...”. Тому тепер кожна світлина з ним – на вагу золота. А
могли ж бути такі знімки!
У моїй „гранословівській” книжці „Сонце пахне снігом і яблуками”, що побачила світ у 1997 році в Києві з благословення Юрія Мушкетика та Леоніда Горлача, є поезія, присвячена
Юлієві Романовичу. Хочу навести її повністю, з епіграфом:
Юлію Романовичу Коцюбинському
„Досі ще немає справжньої наукової біографії Михайла Коцюбинського. Час спростувати міфи. Скажімо, письменник
ніколи не зустрічався з Леніним на Капрі. Він дружив із Богданом Лепким та іншими „буржуазними націоналістами”. А
з нього витворили більшовицьку ікону, репресувавши рідних
дітей. Після розстрілу Романа Коцюбинського, мого батька,
я жив у дитячих будинках – з тавром сина „ворога народу”.
Юлій Коцюбинський, онук письменника, 1 жовтня 1995 р.
У Соловки – від солов’їв,
З богів і віри – у шакали:
Михайла розп’яли свої
І скільки потім розпинали!
Ще зблиснуть чарки і ножі,
Месії прийдуть і пілати…
А вам – своїх, а не чужих
За діда й батька знов прощати.
І все-таки не хочу завершувати свої спогади сумними рядками – Юлій Романович був життєрадісною, світлою людиною.
Він ніколи не скаржився на долю, мав чудове почуття гумору.
І зараз би, як завжди, жартував, намагався підтримати, роз-
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радити кожного з нас своїм тихим і теплим голосом. Сьогодні
він би пишався своєю родиною, сином Ігорем, який продовжує
його справу.
Він відійшов з епохою чи, може, епоха відійшла з ним. Він
був найкращим, тому й залишиться незабутнім!
2004 р.
Дзюба Сергій. Коцюбинський – онук Коцюбинського // Завжди з нами: Збірник, присвячений Юлію Романовичу Коцюбинському. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2004. – С. 37-40.

НАШ ЧЕРНІГІВ

В Чернігові осінь, як казка і музика.
У сквері посидить і сміхом тополі торкне,
Каштанам плащі застебне на коричневі ґудзики,
А потім кудись аж до Валу майне.
Засяє в тролейбусі білим букетом жоржиновим,
Замріється тихо між сизих гармат,
Дасть вроду у посаг тонким горобинам,
Чаклункою піде в Бобровицький сад.
Синь неба накине будинкам на плечі,
Березам зав’яже жовтенькі хустки,
А потім натомлено піде у вечір,
Спаливши легких павутинок містки.
Валентина Меркулова

Столиця любові

Це місто створене для кохання. Воно має власну музику,
витворити яку не спромігся б найгеніальніший композитор – ні
Моцарт, ні Бетховен, ні Шопен. Це місто – чарівне: ніхто й ніколи не зможе розгадати його таємницю. Воно – магічне і невловиме, мов посмішка Джоконди. Чим довше живеш у ньому, тим
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більше закохуєшся в його вулиці, площі та собори. І ця любов
– взаємна. Бо де в світі є такі Вал та Болдина гора, неповторно прекрасні і квітучої весни, і золотаво-багряної осені?! Навіть зима тут – особлива, адже оповиті інеєм дерева та храми
перетворюють начебто такі знайомі краєвиди на щось зовсім
неймовірне. І ти потрапляєш у казку, в якій можна мандрувати
безкінечно. І недаремно закохані освідчуються в своїх почуттях саме на Валу. Сюди приходять на свої перші романтичні
побачення. Адже навіть тиша тут – по-особливому урочиста. І
кожне промовлене слово звучить, як дивовижна музика.
Ви – не поет, але хочете присвятити коханій людині вірша? Приходьте на Вал і відчуєте себе справжнім митцем.
Тут любляться, вінчаються в одному з найдавніших і найвеличніших чернігівських храмів (наш Спасо-Преображенський
собор зводився ще в XI столітті!), залюбки приносять квіти до
пам’ятника вічно молодому Тарасу Шевченку (на відміну від
тисяч однаковісіньких дідусів, які традиційно тужать по всій
Україні в своїх непривітних кожухах, чоботях та смушевих
шапках, наш Кобзар – напрочуд молодий, усміхнений і вродливий).
А потім уже молоді матусі приводять сюди своїх малюків.
Сонячної днини красиві жінки гуляють із колисочками. Немовлята поводяться тут навдивовижу спокійно. Ще б пак! Скільки
б людей не відпочивало в цій казці, на Валу ніколи не буває
галасливо – завжди можна усамітнитися, поринути в спогади
та помріяти, відчувши себе філософом. Тому тут так багато
і людей похилого віку, які переконані: в цьому райському куточку навіть повітря – цілюще.
Звісно, можна помилуватися Києвом, Львовом чи Чернівцями, відпочити в Криму... Той, хто побував у Франції, знає:
Париж – дійсно прекрасний. Але справжній чернігівець ніколи
не визнає своє місто гіршим за „якийсь Париж”. Воно – єдине і
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неповторне, а отже – найкраще. Корінні чернігівці мають одну
групу крові зі своїм містом.
А приїжджих юнаків, які залицяються до чернігівських красунь, хочу, про всяк випадок, застерегти: якщо вам призначили
побачення на Валу біля тринадцятої гармати, можете не квапитися. Це – все одно, якби вам піднесли гарбуза. Старовинних гармат насправді – дванадцять. Раджу сфотографуватися
біля однієї з них і загадати бажання – збудеться, якщо ви приїхали до нашого міста з добрими намірами та любов’ю в серці.
Заборонена сага Еймунда
Я обожнюю мандрувати містом із цікавим співрозмовником.
Олександр Добриця – один з найкращих екскурсоводів Чернігова. Коли до нас приїжджають видатні і відомі люди, які хочуть
оглянути наше місто, запрошують саме його. Адже про кожен
храм, давній курган, власне, про будь-яку архітектурну пам’ятку
Олександр Павлович може розповідати годинами. „Якщо почитати наші підручники, то історія України перетворилася на суцільні міфи!” – наголошує він. Тому Олександр Добриця працює
виключно з першоджерелами. З його міркуваннями можна погоджуватися чи ні, але слухати та читати про це справді цікаво.
„Ось, наприклад, Ярослав Мудрий – у нас прийнято вважати,
що це – великий князь, який багато зробив для Руської держави, скажімо, в розвитку освіти. Але його життя вивчається так,
як потрібно владі і церкві”, – розмірковує Олександр Павлович,
простуючи давнім Валом. Всі знають про наших перших святих
Бориса та Гліба, рідних братів Ярослава Мудрого. Досі і в підручниках з української історії, і в церковних книгах стверджується, що, коли помер Володимир Святий, котрий хрестив Русь,
Святополк Окаянний, як назвали його історики, вбив Бориса та
Гліба, а Ярослав Мудрий просто помстився за них своєму старшому брату, скинув його з трону і став великим князем.
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Але в Швеції ще в позаминулому столітті знайшли сагу Еймунда. Всі ці саги включені в історичний обіг, як дуже цікаві і
правдиві історичні джерела. Справа в тому, що коли вікінги вирушали в похід, вони брали з собою скальдів, які спостерігали
за всім, що відбувається, запам’ятовували це і потім, повернувшись до своїх фіордів, довгими ночами майстерно переповідали про події, свідками яких стали. Збрехати було неможливо, бо
поруч сиділи учасники цих походів.
„Отож всі саги – дуже серйозні джерела для наших істориків, – наголошує Олександр Добриця. – Але коли знайшли сагу
Еймунда, вона була одразу заборонена в царській Росії. Адже
в цій сазі відверто розповідається, як Ярослав Мудрий найняв
кілера – Еймунда – для вбивства свого брата Бориса! Детально
описується, як це було зроблено, як Еймунд потім приніс відрубану голову Бориса Ярославу Мудрому. Проте церква взяла
на себе обов’язки цензора і заборонила друкувати цю сагу, погрожуючи анафемою історикам”.
Олександр Добриця тривалий час працював у спецслужбах,
він – людина не легковажна, а серйозний фахівець, який дослідив сотні першоджерел. „Такі факти ігнорувати не можна”, –
говорить він. Скажімо, у прийнятті християнства на Русі справді
було немало позитивного: з’явилася писемність, ми увійшли
до європейських народів, вважалися цивілізованою державою.
Проте був і негатив. За тогочасними законами візантійців, якщо
той чи інший народ приймав християнство, так би мовити, з їхніх
рук, ця країна автоматично перетворювалася на васала Візантійської імперії, яка відтоді робила все можливе, аби утримувати свої території під жорстким контролем. Відповідна політика
проводилася і через церковний клір, адже спочатку всі священики на Русі були греками. Тому кожен князь, котрий намагався проводити власну політику, незалежну від візантійської, мав
бути знищений.
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Один із синів Ярослава Мудрого – Всеволод – одружився
на доньці візантійського імператора. Звичайно, він одразу ж
отримав підтримку новоспеченої рідні – візантійці заходилися
методично розчищати для свого ставленика дорогу до влади.
На Русі почалися таємничі вбивства князів: когось отруїли, комусь відтяли голову. І все тільки для того, аби Всеволод нарешті
одержав необхідну владу...
Теж саме коїлося і задля підтримки його сина – Володимира
Мономаха. Для того, щоб він став великим київським князем,
необхідно було вбити сімнадцятьох князів. І вони всі загинули...

Як „Самсон” Потьомкіна покарав

Ось і Спасо-Преображенський (Спаський) собор. Спілкуємося з його настоятелем – отцем Іоною та церковними дзвонарями, які із задоволенням переповідають нам цікаву легенду.
Свого часу знаменитий вельможа Григорій Потьомкін приїжджав до Чернігова і несподівано серйозно занедужав. А тут
був дзвін, який висів на дзвіниці біля теперішнього Колегіуму
на Валу. Називався цей величезний дзвін Самсон і мав неймовірну життєдайну силу. Коли ж захворів Григорій Потьомкін,
почали бити у цей дзвін. Так тривало три дні, аж доки князь
повністю одужав. Він настільки повірив у дивовижну силу Самсона, що наказав зняти його з дзвіниці і забрав із собою.
Проте чернігівці дуже засмутилися і образилися на вельможу, який силоміць позбавив місто улюбленого дзвону, так невдячно відплативши людям за добро. Жителі не приховували
сліз, казали, що їх дзвіниця наче осиротіла. І сталося неймовірне. У містечку Ясси князь Потьомкін знову захворів. Та так,
що незабаром там і помер. За переказами, Самсон знову повернувся до нашого міста, де вірою і правдою служив чернігівцям. Аж доки настав кривавий 1917 рік, коли войовничі атеїсти заходилися нищити храми. Не пожаліли вони і чудодійного
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дзвона... Тепер, на щастя, інші часи. І чернігівці можуть вільно
насолоджуватися духовною музикою, відпочиваючи і душею,
і тілом. Адже науковці довели – слухати передзвін церковних
дзвонів неабияк корисно для здоров’я.
Зведення цього унікального собору започаткував перший
за літописом чернігівський князь Мстислав, названий автором
„Слова о полку Ігоревім” хоробрим. Саме двобій Мстислава з
косозьким (черкеським) князем Редедею оспівано славнозвісним Бояном. Завдяки відвазі та мудрості Мстислава Воломировича, у 1026 році Чернігівське князівство стало величезною і
могутньою державою. Його землі простягалися від муромських
лісів на півночі до Дніпра на заході і до кавказьких гір на півдні.
На той час це була одна з найбільших країн Європи.

Провісник братолюбства

Поруч зі Спасо-Преображенським собором – Борисо-Глібський. Заснував його чернігівський князь Давид Святославич,
який залишився в пам’яті народу провісником братолюбства і
злагоди, людиною доброї та лагідної вдачі. „Він принципово не
брав участь у братовбивчій війні і закликав непримиримих супротивників-князів до миру, – розповідає Олександр Добриця.
– Коли ж у Любечі було визнано суверенні права Чернігівського
князівства, Давид, як старший у сім’ї Святославичів, став незалежним князем Чернігова. Своїх дітей він виховував за Божими
заповідями. Тож не дивно, що один із його синів – Микола Святоша, який пішов у ченці, згодом за своє сумирне та гідне поваги життя був визнаний церквою новим православним святим.
До речі, Святоша, прибувши до Києво-Печерського монастиря,
привіз із собою велику бібліотеку. Це був царський подарунок,
бо у той час за одну книгу можна було придбати кілька сіл”.
Симпатією сповнені і народні перекази про останні миті життя Давида Святославича. Вони свідчать, що першого серпня
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1123 року, коли над князем почали вже співати канон хресту
Господню, у вікно влетів білий птах і сів на груди вмираючому.
Давид тихо зітхнув і помер, а птах відлетів, наповнюючи кімнату
пахощами. Тіло князя понесли до Спаського собору, але зупинилися, побачивши над його хрестом зірку, яка відійшла й стала
над Борисо-Глібським храмом. Тоді вирішили саме там поховати Давида. Домовина була ще не готова, і єпископ Феоктист
вже був ладен перенести сумний обряд на завтра. Та учинилося нове диво: сонце зупинилося на небі і впало за обрій тільки
тоді, коли принесли нову труну. Давида поховали у Борисо-Глібському храмі, заснованому ним на честь князів Бориса та Гліба
– перших вітчизняних небесних заступників Руської землі.

Чернігівсько-половецька конфедерація

Взагалі ж, фактично до монгольської навали існувала така
собі чернігівсько-половецька конфедерація. Саме тому, доводить Олександр Добриця, наш край був непереможним! Його
не могли здолати інші князі, навіть найталановитіші, скільки
б вони не намагалися цього зробити. Адже в степу були наші
родичі. Чернігівські князі одружувалися на половчанках. А в
половців найвагоміші родичі вважалися по матері. Якщо іншим князям на Русі, котрі запрошували половців на допомогу,
потрібно було платити гроші, чернігівців їхні родичі виручали
безкоштовно. Нашому князю достатньо було просто попросити хана: „Прийди, допоможи!”, і незабаром половецькі воїни
пліч-о-пліч із чернігівцями вже громили спільних ворогів.
У знаменитому „Слові о полку Ігоревім” є епізод, який, на
думку Олександра Добриці, неправильно трактує більшість дослідників: „Перед походом князь Ігор Святославич домовився
з ханом Кончаком про одруження їхніх дітей: княжича Володимира – на Кончаківні. І от починається похід. Перша перемога
в степу... Вона – дуже дивна: чернігівці захоплюють вежу, але
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там немає ні дітей, ні людей похилого віку, зате багато золота,
тканин і... красних дівок, за якими до вечора ганяються хлопцірусичі. Це дуже схоже на східний обряд! Ви знаєте, на Сході є
традиція викрадати наречену. Тож перед тим, як взяти шлюб
за православним обрядом, потрібно було захопити наречену в
степу. Там за красними дівками ганялися і друзі княжича Володимира – також шукали собі дружин.”
І тому не дивно, що після такого бучного весілля вранці на
княже військо зненацька напали воїни ханів Тарголови та Гзи.
Адже після весілля, як відомо, боронитися складно. Багато не
навоюєш! Хан Тарголова був ворогом Кончака, ось він і скористався можливістю полонити його родича-князя, щоб потім вимагати за бранця величезний викуп. Саме тому в „Слові о полку
Ігоревім” рефреном звучить згадка про нещасних сватів. Якщо
це – не елемент весілля, то до чого тут свати?!
А згодом хан Кончак, очевидно, зробив усе, аби Ігор втік із
половецького полону. Бо Тарголова вимагав за князя такий викуп, що, якби віддати ті гроші, Ігор залишився б, так би мовити,
голим, не кажучи вже про його сина Володимира та Кончаківну.
Тому хан Кончак вирішив: золото сім’ї не потрапить до його ворога Тарголови! Князь Ігор повинен неодмінно втекти з полону.
Золото залишиться в родині, і ханська донька буде багатою, а
не жебрачкою. До того ж, без цього золота Тарголова не зможе
стати ще могутнішим у степу. Начебто і вовки ситі, і вівці цілі…
Хан Кончак був дуже розумною людиною (до речі, він – двоюрідний брат грузинської цариці Тамари), тому й вчинив відповідним чином.

Нескорений князь

Прикро, що не збереглися чернігівські літописи, а у половців
чогось подібного просто не було. Літописи, які дожили до нашого часу, написані ворогами князя Ігоря Святославича. Тому
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на наших князів ми дивимося фактично очима їхніх ворогів. Але
й вони визнали подвиг князя Михайла, котрий загинув у Орді,
відмовившись від принизливого обряду. Коли монголи захопили
Русь, всі князі були зобов’язані приїхати в Орду за так званим
„ярликом на княжіння” – правом володіти землею, збирати податки. Там треба було виконати один обряд: запалювався коридор із багать, людина мала пройти цим коридором, вклонитися тіні Чингізхана і випити чашу кумису. Кожен, хто здійснював
такий обряд, вважався татарином. І всі князі, крім Михайла, це
зробили: Олександр Невський, Данило Галицький...
Князь Михайло татарином не став і його забили на смерть
палицями. Між іншим, така страта у монголів – почесна, бо
безкровна. Почесно було забити людину палицями, задушити
її в шкурах або зламати хребет. І навпаки непочесна страта
– кривава, коли, наприклад, відрубували голову чи вбивали
ножем. Тож монголи належно оцінили подвиг князя Михайла.
Цікаво, що майбутній православний святий виховувався
у католицькій сім’ї. Його матір – донька польського короля. І
саме в Польщі, у своїх родичів, князь шукав порятунку. Просив
він допомоги від монголів і у Папи Римського. Князь Михайло
об’єднав практично всю Україну. Йому належали Київ та Чернігів, він мав династичне право княжити і в Галичі. Україна могла
стати могутньою державою. Але не судилося...

Мотря знає, де скарб Мазепи?

Неподалік від Борисо-Глібського собору – славнозвісний колегіум. Власне, нашому місту неабияк поталанило – тут жив
та працював видатний релігійний і культурний діяч Лазар Баранович. Немало доброго зробили і його наступники на чернігівській кафедрі – Феодосій Углицького та Іван Максимович.
У XVII столітті тут з’явилася друкарня, відкрилася слов’янолатинська школа, перетворена у 1700 році на колегіум – най-
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старіший середній навчальний заклад Лівобережної України.
Зводячи дзвіницю колегіуму, знайшли великого срібного
ідола. Гетьман Іван Мазепа відправив знахідку до Німеччини,
де з неї виготовили перші в Україні срібні царські врата для
іконостасу Борисо-Глібського собору. На іконостасі можна побачити герб славетного гетьмана, який за рядянських часів був
прихований спеціальною металевої пластинкою. Взагалі, Іван
Мазепа був видатним меценатом і щедро виділяв кошти на
реставрацію та будівництво чернігівських храмів.
Знаходиться на Валу і ще один унікальний будинок. Збудував його Яків Лизогуб, чернігівський полковник, герой Азова
(чернігівський полк першим увірвався до неприступної турецької фортеці). Будинок зведено з каменю, попри тодішню сувору заборону Петра Першого будувати подібні цивільні споруди
в Російській імперії – каміння звозили до Санкт-Петербурга.
За переказами, будинок придбав Іван Мазепа і певний час
мешкав у ньому. А згодом передав своє колишнє житло під
полкову канцелярію. Саме з цією оселею пов’язана легенда
про Мотрю, кохану Мазепи. Якщо ви мандруватимете Валом
вночі і випадково зустрінете привида – дивну юнку, котра блукає навколо „мазепинського” будинку, не бійтеся – це Мотря.
Вона всього лише попросить вас піти до храму і помолитися за
її гріхи. Тоді Господь змилується над бідолашною молодичкою
і забере її на небеса. А ви в нагороду за свій шляхетний вчинок
нарешті знайдете скарб Івана Мазепи…

Знехтуваний заповіт

Подорожуючи Валом, не можна не завітати до Чернігівського художнього музею, де зібрано шедеври іконопису, живописні, графічні та скульптурні роботи митців з усього світу. Тут
– портрети семи поколінь родини видатних меценатів – Галаганів. Є унікальний портрет Василя Дуніна-Борковського, який
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вважається прижиттєвим зображенням ктитора Успенського
собору Єлецького монастиря – людини надзвичайно загадкової та містичної, неоднозначно оціненої сучасниками.
Відомо, що Василь Дунін-Борковський (чернігівський полковник, генеральний обозний гетьмана Івана Мазепи, за своїм
впливом – фактично друга особа в козацькій державі) був щедрим меценатом. Але в той же час народні перекази називають його… упирем, котрий свідомо уникав денного життя, натомість „оживаючи” вночі. Олександр Добриця розповідає, що
Дунін-Борковський страждав на рідкісну і невиліковну хворобу
– у нього росли кістки. Тож наприкінці свого життя генеральний обозний справді зовні міг перетворитися на такого собі
монстра, один вигляд якого викликав жах у випадкових свідків
його нічних походеньок. „Втім, чутки про чернігівського упиря
Дуніна-Борковського, який вів подвійне життя, очевидно, всетаки дещо перебільшені”, – вважає Олександр Павлович.
Щороку художній музей влаштовує виставку картин чернігівця Сергія Поляка, який загинув 18-літнім за досить загадкових обставин. Юний художник встиг намалювати напрочуд
талановиті, глибоко філософські та пророчі картини. І хоч минулого чотирнадцять років відколи Сергій залишив цей світ,
про його творчість і зараз дискутують. Йому присвячують вірші. Ним пишаються.
Також на Валу, практично в центрі нашого міста, у колишньому будинку губернатора, знаходиться Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського – одна з найвизначніших скарбниць українських старожитностей. Його унікальні
експонати викликають захоплення навіть у любителів старовини, котрі оглянули десятки музеїв світу. А особливою популярністю у відвідувачів користується експозиція, присвячена
українському козацтву. Основу музею склала колекція Василя
Тарновського, яку видатний меценат подарував місту, зазна-

561

Сергій Дзюба
чивши, що безцінні експонати повинні назавжди залишитися
в Чернігові. Але за радянських часів заповітом фундатора музею українських старожитностей брутально знехтували. Зокрема, майже всі найцінніші експонати столичного музею Тараса Шевченка потрапили до Києва з нашого міста.

Чудодійна ікона на ялинці

Милуємося краєвидами біля Катерининської церкви. У мене
вона асоціюється з гордим білим птахом, який стрімко злітає у
блакить. Це – єдиний в Україні храм козацької мужності. Побудували його козаки чернігівського полку на згадку про військову перемогу під Азовом.
Йдемо Алеєю Героїв. Свого часу на її початку, біля площі,
стояв пам’ятник Сталіну, а коли його демонтували, вирішили
увічнити тут відомих революціонерів – наших земляків. Але
фактично це місце перетворилося на своєрідну алею репресованих: Юрія Коцюбинського, Віталія Примакова та ін.
Виходимо на Красну площу. Вона – не червона, а красива.
Це – самісінький центр Чернігова. На свята тут збираються тисячі людей. А влітку, у вихідні дні, під натхненну гру духового
оркестру, на Красній площі та Алеї Героїв ностальгійно і дуже
зворушливо танцюють ветерани, пригадуючи свою молодість.
Далі прямуємо до Єлецького жіночого монастиря. Подвір’я
святої обителі наповнене ароматом прекрасних квітів. Їх тут
– не злічити, вони – скрізь! За переказами, Святослав Ярославич, син Ярослава Мудрого, виїжджаючи на полювання, став
свідком явлення ікони Божої матері на ялинці. На честь цього
дива він і вирішив заснувати Єлецький монастир. Ікона Єлецької Божої матері – одна зі святинь чернігівської землі. Під час
монголо-татарської навали вона зникла. Але збереглися списки, які залишаються предметом шанобливого поклоніння віруючих.
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На території монастиря знаходився цвинтар, де було поховано багатьох відомих людей – батьків наказного гетьмана
України Павла Полуботка, Василя Дуніна-Борковського, Якова
Лизогуба та інших чернігівських полковників. Втім, за радянської влади цвинтар знищили. Святу обитель та її прекрасний
Успенський собор, де збереглися фрески часів домонгольського нашестя, відродили вже в незалежній Україні.

Таємниця Чорної могили

Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться єдиний не
пограбований княжий курган часів Київської Русі – всесвітньовідома Чорна могила. Це – останній спочинок князя Чорного,
якого легенди називають засновником міста. Втім, науковці
не погоджуються: знайдені в похованні візантійські гроші свідчать, що на той час Чернігів був уже великим містом. Історія
його починається наприкінці VII століття. У IX-му, як центр
східнослов’янського племені сіверян, Чернігів увійшов до складу Київської Русі. А в 907 році наше місто уперше згадується в
давньоруському літописі. Понад 1300 років височить на берегах Десни древній Чернігів!
Дослідник Олександр Добриця переконаний, що легендарний князь Чорний – не хто інший, як онук Рюрика, племінник
великого київського князя Ігоря – чернігівський князь Ігор. Заснувати місто він не міг, а от фортецю чи якісь укріплення, очевидно, збудував, тому й залишився в пам’яті народу. А Чорним
його, мабуть, назвали за незвичний в ті часи (і для варягів, і
серед слов’ян) колір волосся.
У давній легенді зворушливо розповідається про кохання
княжни Чорної (вірогідно доньки князя Ігоря – Предслави) до
простого воїна. Коли ж до неї посватався древлянський князь,
горда чернігівка вирішила загинути, аби тільки не стати дружиною нелюба.
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На жаль, всі речі, знайдені під час розкопок Чорної могили, нині
знаходяться в Москві – у Центральному історичному музеї Росії...
Кладемо квіти на Меморіалі Слави, де полум’яніє Вічний
Вогонь. Тут вшановують загиблих у Великій Вітчизняній війні.
Сивочолі ветерани пригадують жорстокі битви. У 1500 братських могилах та окремих похованнях на Придесенні знайшли
вічний спокій більше 20 тисяч бійців і командирів, з них – 116
Героїв Радянського Союзу, які визволяли Чернігівщину від фашистів. Усього ж за мужність, виявлену на Сіверській землі,
найвищими державними відзнаками нагороджено 879 достойників. У нашому місті поховано легендарного льотчика, двічі
Героя Радянського Союзу, почесного громадянина Чернігова,
генерал-лейтенанта авіації Олександра Молодчого, прославленого командира партизанського з’єднання, Героя Радянського Союзу Миколу Попудренка.

Привид Антонієвих печер

І ось ми – на Болдиній горі. „Болд” – зі старослов’янської –
дуб. Тут і досі збереглися давні кургани поховань княжих дружинників та простих людей IX-X століть. На кургані „Гульбище”
чернігівські князі, повернувшись із походів, правили тризну,
вшановуючи загиблих ратоборців.
Тут розташований унікальний підземний монастир – Антонієві печери. Це – єдиний у світі трьохповерховий комплекс,
виритий у суглинку. Заснував його в 1069 році Антоній Печерський, наш земляк, який народився у Любечі.
Перед входом до печер височить єдиний безстовпний храм
часів Київської Русі – Іллінська церква. Декілька храмів є і в самих печерах. Найбільший із них – церква Феодосія Тотемського – сягає вісім метрів заввишки і шістнадцять – завдовжки.
Втім, печери привертають увагу не лише своєю архітектурою, а й таємничими явищами, які вчені пояснити не можуть.
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Біля церкви Миколи Святоші, в підземній галереї, раз-по-раз
з’являється загадкова постать ченця. Її бачили вже тисячі людей. Таємничий мешканець печер поводиться спокійно, інколи непорушно стоїть по п’ять годин, ніби розглядаючи гостей.
Олександр Добриця не раз бачив його на власні очі – чорний
силует ченця, оточений білим маревом. Коли ж дослідник намагався пройти крізь привида, той одразу зникав. Але ненадовго
– за п’ятнадцять хвилин він з’являвся на своєму улюбленому
місці і так само мовчки „спостерігав” за надокучливими людьми.
А тепер зайдемо на територію колишнього Свято-Троїцького монастиря, побудованого Іваном Мазепою. Величний Троїцький собор ще десять років тому був найбільшим храмом на
лівому березі Дніпра. У соборі знаходяться мощі двох чернігівських святих – святителя Феодосія Углицького (який вважається хранителем усієї Чернігівської землі, нашим рятівником під
час Чорнобильської катастрофи) та схиархимандрита Лаврентія Проскури. Також поблизу храму поховано видатного українського байкаря Леоніда Глібова, могилою якого опікуються
священики. Поруч із Свято-Троїцьким собором – Веденський
храм і Чернігівське духовне училище регентів-псаломників, відоме далеко за межами України.
На Болдиній горі поховано чоловіка української письменниці Марка Вовчка – Опанаса Марковича. Тут і могила класика
нашої літератури Михайла Коцюбинського та його дружини –
Віри Устимівни.

Великий сонцепоклонник

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського – завжди велелюдно. Адже
це – надзвичайний осередок високої духовності, шляхетності,
культури та мистецтва. Тут Великий сонцепоклонник написав
свої найкращі твори.
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І так само, як за життя геніального Михайла Коцюбинського сюди приходили найталановитіші і найвідоміші письменники, художники та науковці Чернігова, нині в музеї збирається
увесь славетний чернігівський бомонд. Постійно приїжджають
і видатні гості з України та закордону. І як тут не процитувати
нашого знаменитого земляка Павла Тичину: „Дух Коцюбинського із нами! Дух Коцюбинського живий!”.
Чернігівці буквально обожнювали онука класика – літературознавця і багаторічного директора музею Юлія Коцюбинського. Тепер родинну справу гідно продовжують правнук Ігор Коцюбинський (нинішній очільник музею) та його дружина Наталія.
Тут постійно проводять найкращі презентації та виставки і видають унікальні книги. Засновано і літературно-мистецьку премію
імені Михайла Коцюбинського, серед лауреатів якої немало видатних та відомих людей. Якщо ви вперше завітали до нашого
міста, побувайте у музеї Коцюбинського – не пожалкуєте! Адже
тут росте прекрасний сад, який посадив Великий сонцепоклонник. Відтоді цю красу плекає його родина. А якщо ви стомилися,
неодмінно хоча б торхи відпочиньте у знаменитій альтанці Коцюбинського – одразу ж відчуєте себе бадьорішим, сповненим
життєдайною енергією цього дивовижного місця.

Автори знаменитої „Козачки” – чернігівці

Звісно, Чернігів – це не лише видатні пам’ятки архітектури,
а й люди, які жили і мешкають у ньому. Ви й зараз можете
заїхати в гості до знаного майстра Миколи Єщенка, якого недаремно називають чернігівським Страдіварі: на витворених
ним музичних інструментах і тепер грають найславетніші музиканти світу.
Гордість нашого міста – Іван Коваль. Іван Кирилович – вчений зі світовим ім’ям. Він керував відомою групою з вивчення
Марса, Венери та Меркурія, а потім очолював і комісію з фі-
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зики планет в Академії наук СРСР. Був директором головної
астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Саме зусиллями таких вчених людству вдалося уникнути
третьої світової війни. Нині видатний науковець викладає в
Чернігівському педуніверситеті і, як і раніше, годинами милується зоряним небом.
До речі, саме у нашому льотному училищі здобував вищу
освіту перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
Взагалі ж, навчалося тут багато майбутніх славетних космонавтів та льотчиків.
120 ікон XVII-XVIII століть зберігає у власній оселі ветеран
Великої Вітчизняної війни Валентин Шур. Також у нього – 70
кіотів із дивовижною різьбою по дереву, вкритих сусальним золотом. 87 ікон – у бісерних окладах. На думку науковців, така
унікальна колекція могла б стати окрасою будь-якого музею
світу. А ще Валентин Вікторович тривалий час збирав раритетні книги, старожитності, давні монети і навіть церковні дзвони.
У його дивовижній оселі побували Президент України Віктор
Ющенко, Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та багато інших відомих українців.
Психолога Віктора Мозгового вже не раз запрошували виступити на найпрестижніших міжнародних симпозіумах. Віктор
Іванович побував в Італії, Великобританії, Угорщині... „От якби
Всевишній створив ще одне диво – бодай на тиждень переніс
населення України за кордон – у цивілізовані держави, – говорить він. – Аби всі наші співвітчизники на власні очі побачили і
зрозуміли, як можна жити. Що там потрібно переймати, а чого
навпаки цуратися. Адже краще все-таки вчитися на чужих помилках, ніж на своїх”. В усякому разі, помандрувавши Європою, наш земляк значно більше відчув себе українцем.
Надзвичайною людиною був і батько Віктора Івановича. Герой Радянського Союзу Іван Мозговий читав книги забороне-
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ного в СРСР письменника Солженіцина і поважав опального
академіка Сахарова. Він п’ять років відсидів у сталінському
ГУЛАГу. Але найстрашнішим у своєму житті вважав спогад із
війни: коли радянські танки просто розчавили тіла беззахисних
людей – гарнізон беззбройних німців, які здалися без жодного пострілу... Радянська система вважала свого Героя – Івана
Мозгового – занадто людяним, а він принципово не сплачував
партійних внесків і не любив мітингів та парадів.
А ще у нашому місті живуть автори знаменитої „Козачки” (яка
у виконанні незабутньої Раїси Кириченко фактично стала народною піснею) – композитор Микола Збарацький та поетеса
Надія Галковська. Власне, Микола Васильович створив уже
сотні талановитих пісень на вірші класиків та сучасних поетів.
Шануємо ми і кобзаря-лірника Василя Нечепу, який об’їздив зі
своїми унікальними концертними програмами півсвіту, став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.
На жаль, я не можу охопити неосяжне. Адже про наше чудове місто можна розповідати безкінечно. Про П’ятницьку церкву – шедевр світової архітектури, побудовану князем Ігорем
Святославичем, героєм „Слова о полку Ігоревім” (архітектора,
який створив це диво, вважають генієм, що випередив свій
час на три століття)... Про колишній палац наказного гетьмана України Павла Полуботка (центральний корпус сучасного
військового шпиталю), храм святих Михайла та Федора... Про
наш унікальний центральний парк, яким можна вийти до красуні Десни... Про сучасні ошатні мікрорайони та наш залізничний вокзал, який не сплутаєш із жодним вокзалом світу.
От і зараз треба мені їхати до Києва. Не хочеться (там –
гамірно, суєтно і незатишно), але мушу – справи. Знаю: там
я вкотре лічитиму хвилини до зустрічі з такою рідною (моєю!)
станцією Чернігів, подумки промовляючи зворушливий вірш
Наталки Матюх:
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Чернігову
Місто моє, незаплакане навіть в дощі,
Місто моє, в найнезрячіші зими окате,
Знало б ти, як це пекучо – від серця до щік –
Брати розлуку в циліндра вокзальної каси.
Каса, як фокусник, тенькне монетку на бік.
Клаптик паперу натомість(з „комфортом” чи просто).
Місто моє, необманно клянуся тобі,
Що повернусь... Не гаси лиш довірливий промінь!
Чисто і чесно рушаю на рідний вогонь.
Болдино горо, прийми переквітчані руки.
… Місто моє, доторкаюсь каміння твого –
І воскресаю. І знову живу до розлуки.
2008 р.
		
Дзюба Сергій. Наш Чернігів // Молодь України.– 2008.– 18-22
вересня. – С. 22-23; Місто (Чернігів). – 2008. – 18 вересня. –
С. 1, 5.
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Замість післямови
ЧЕКАННЯ
Не випав сніг – щасливий, ніби мить.
Мені не стало легше від бронхіту.
І Моцарт у кімнаті не звучить –
Такий п’янкий, як жінка незужита.
Як Ти, що ще з роботи не прийшла,
Не сіла тихо на краєчок ліжка,
Не плакала і не горнулась трішки
До іншого далекого тепла.
І я, такий нескараний, лихий,
Не свідок, а Пілат тієї муки,
Одержу не смолу, а борщ смачний,
І поцілую не вуста, а руки.
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Лист Сергієві Дзюбі від письменника і науковця з Тернополя Петра Сороки від 7 грудня 2010 року:
Дорогий Сергію!
Вибач, що вчасно не привітав Тебе. Страшенно радий!!! Ти
заслуговуєш цієї відзнаки, премії імені В’ячеслава Чорновола,
і навіть вищої, тому що Ти – дуже працьовита й цілеспрямована людина. І головне – не марнославний, як більшість письменників. Знаєш собі ціну, але не хизуєшся, а навіть навпаки.
Це мені дуже імпонує! Я горджуся нашим приятелюванням,
яке, надіюся, переростає у дружбу.
Цей рік був важким для мене. Тому так рідко озивався. Та
сподіваюся, що все буде добре. Готую кілька видавничих проектів і радо обміняюся з тобою книжками. Але це буде під кінець року. Тепер сесія – завал...
Але ще хочу сказати таке. Ти і Таня – це така висока гармонія краси і любові, що коли я думаю про вас, то моє серце
стискається від захоплення і радості, що є на світі такі рідкісні, такі світлоносні люди. У вищому горному світі двоє стають
одним. Ви уже стаєте одним. Я теж намагаюся утверджувати
такий стиль життя, але до твоєї чистоти і духовності мені ще
тягнутися і тягнутися. Це я кажу цілком щиро, бо така хвилина
накотилася. Може б не треба навіть про це, але...
Обнімаю вас сердечно. Галя кланяється.
Петро
Р.S. Нашу передачу часто повторюють, бо, мабуть, є
глядацький попит.
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Троянці
Книгу підготовлено до друку у регіональному
медіа-центрі Міністерства оборони України (м.Чернігів)
Нова, 31-а, книга відомого письменника та журналіста Сергія Дзюби містить розділ прози (яскравий, дивовижний, гримучий коктейль
із пригод, містики, детективної інтриги, інтимної лірики, потоку
свідомості) та два розділи публіцистики. Героями інтерв’ю стали
всесвітньо відомий лікар Микола Амосов, мужні космонавти Володимир
Джанібеков та Віталій Севастьянов, популярний телеведучий Урмас
Отт, поет, головний редактор журналу „Юность” Андрій Дементьєв,
видатні кіноактори В’ячеслав Тихонов, Михайло Ульянов, Всеволод
Санаєв, Володимир Конкін, класики сучасної української літератури
Володимир Дрозд, Юрій Андрухович, Олесь Бердник, науковець Михайлина Коцюбинська, відомий психіатр, правозахисник Семен Глузман, на
честь якого названо шпиталь у Франції, олімпійські чемпіонки Наталія
Скакун та Олена Костевич… У розділі нарисів – неймовірні історії про
дивовижних людей і рідний Чернігів. Книга розрахована на широкий
загал читачів.
Редактор В.Буряченко
Технічний редактор В.Лозовий
Дизайн обкладинки та верстка А.Кульченко
Комп’ютерний набір В.Ануфрієв, Г.Мазур
Коректори О.Штупун, О.Парій, В.Мисник
Підписано до друку 8 березня 2012 р.
Формат 60X84/16. Папір офсетний. Гарнітура Arial.
Умовн. друк. арк. 36,0. Умовн. фарб.-відб. 36,0. Обл.-вид. арк. 33,48.
Наклад 5000 прим. Зам. № 0033.
Видавець Лозовий В.М.
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 3759 від 14 квітня 2010 г.
Тел. (0462)-972-661
www.lozovoy-books.cn.ua
Віддруковано ФОП Лозовий В.М.
14027 м.Чернігів, вул. Станіславського, 40

