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У цій книзі — пам'ять. Суб'єктивна,
шерехата, неточна. Пам'ять дуже різних
людей, почасти незнайомих між собою,
розкиданих у різні країни долею і часом.
Лише одне об'єднало нас — щастя
знати Івана Олексійовича Світличного.
Тихе щастя бути поруч, бачити, чути голос.
Любов не може бути перекладена на
слова. Будь-які спогади — брехня і фальш.
Бо вони — лише слова.
Жити поряд із ним було великою ра¬
дістю. Щемкою радістю знати
Мудрого, Учителя...
Тому так часто я впадаю нині у
смертельний гріх
святотатської
молитви: "Господи, чому Ти так рано за¬
брав його, єдиного, лишивши тут, на цій
гіркій землі так багато мерзенних і дурних
імітатора та шахраїв..."
Семен Ґлузман

КОРОТКИЙ ЖИТТЄПИС
ІВАНА СВІТЛИЧНОГО
1929, 20 вересня

Народився в с. Половинкине Старобільського р-ну
на Луганщині в сім'ї колгоспників.
1932-1933
Мати, аби врятувати дітей від голодної смерті,
наймитувала на Донбасі.
1937
Пішов до школи в с Половинкине.
1943
Намагаючись підірвати фашистські машини,
залишився без пальців на руках.
1947
Закінчив із золотою медаллю середню школу N 1
в Старобільську.
1947-1952
Навчався на факультеті української філології ХДУ.
Займався науковою роботою. Університет закінчив
з відзнакою, але через незалежну поведінку не був
залишений на кафедрі.
1950-1951
Працював у середній школі вчителем української мови
та літератури, через загострення туберкульозу
залишив школу.
1952-1955
Аспірант Інституту літератури АН УРСР
ім. Шевченка, науковий керівник
академік О. І. Білецький.
1955
Зав. відділом критики ж. "Дніпро". Перша публікація.
1957-1963
Молодший науковий співробітник відділу теорії
літератури Інституту літератури, відповідальний секретар
ж. "Радянське літературознавство".
Від 1965
Заборона на професійну діяльність та друкування.
Друкується під чужими прізвищами та псевдонімами.
Перекладає, працює над словником синонімів.
1965, 30 серпня
Перший арешт, звинувачення за ст. 62.1 КК УРСР.
1966, 30 квітня
Звільнений за ст. 7 КПК УРСР, як соціально безпечний.
1972, 12 січня
Другий арешт, звинувачення за ст. 62.1 "Антирадянська
агітація і пропаганда".
1973, 27-29 квітня Суд: вирок 7 років таборів суворого режиму та п'ять років
заслання. Термін відбував у таборах ВС 389/35, 36
Пермської области.
1978,27 червня
Прибув на місце заслання: с. Уст-Кан Гірсько-Алтайської обл.
1981, 20 серпня Інсульт; інвалід 1 групи.
1983, 23 січня
Звільнений. Перебував у спецізоляторі КГБ (тюрмі) 2 роки
2 місяці, в таборі 4 роки 10 місяців, на засланні 5 років
(всього 12 років).
1992, 25 жовтня
Помер. Похований на 33-й дільниці Байкового цвинтаря.
Член Міжнародного ПЕН-клубу з 1978 p., Спілки письменників України з 1990 р.
Лауреат Шевченківської премії 1994 p., премії ім. В. Стуса 1989 p.,
премії Українського ПЕН-клубу 1990 р.

СПОГАДИ
ПРО ШАНА СВІТЛИЧНОГО

Надія

СВІТЛИЧНА

Наймолодша сестра Івана Світличного.
Вчителька, бібліотекар. У 1972-1976 pp. відбувала 4-річне ув'язнення в жіночому політтаборі в Мордовії. Від 1978 р. живе з родиною в США. У 1981-1993 pp. працювала кореспондентом радіо "Свобода" в Нью-Йорку.
Лауреат Шевченківської премії 1994 р.

РОДИННИЙ СПОГАД
"...А душу можно ль рассказать ? "
Михайло Лєрмонтов
Я не можу пам'ятати Іванового дитинства, бо народилася через
7 років після нього: він 20 вересня 1929, а я - 7 листопада 1936 р.
Між нами ще є сестра Марія, народжена 28 лютого 1932 року.
Звичайно, в її пам'яті має бути більше і розповідей дорослих, і власних спогадів. Але зв'язок між нами вже довший час досить епізодичний, а від 3 травня 1994 року ще потоншав: того дня померла
наша мама - померла через півтора року після Іванового похорону
і за три дні перед смертю Стусової матері.
З чого ж почати, аби не захаращувати спогаду про Івана стороннім чи другорядним? Хотілось би почати з глибокого коріння нашого роду, але де воно, те коріння? Старобільщину як частину
Дикого Поля заселювано щойно в XVII ст., а в селі, де третину
корінного населення забрав один лише 1933 рік, нелегко відшукати
навіть усні перекази про предків. І шукати, зрештою, нікому: потреба знати свого непересічного земляка прийде (вірю, що прийде) в
Половинкине пізніше - мабуть, не в нашому поколінні.
Обсяг і розгалуженість цієї збірки теж не дає можливосте заглиблюватись у генеалогію. З багатьох причин доводиться обмежити
себе до кількох фрагментів, навіть не пунктирного спогаду, а просто кількох епізодичних штрихів родинного портрету, а спогад,
якщо Бог дозволить, буде окремо.
Яким я пам'ятаю Івана з дитинства? Ким він був для мене?
Пробую також згадати, ким він був для батьків, зокрема, для мами,
тобто яким він був сином? Адже мама сама вже не відповість нам
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на ці питання: вона пережила свого сина всього на півтора року.
Правда, залишилися магнітофонні записи розмов із нею. Але це
теж - для майбутніх досліджень.
Трохи з біографії. Іван був первістком у молодого (дуже молодого) сільського подружжя Меланії й Олексія Світличних, що мешкали в просторій, порівняно із сусідськими (бо двокімнатній), а насправді в дуже тісній і бідній хаті на околиці села Половинкине коло Старобільська на Луганщині. Околиця звалася так, як сусіднє
село, - Бутове (тепер - іще й досі - вул. Кірова) і була розміщена
за 5 км від районного міста Старобільськ (колись - слобода Стара
Біла) із уцілілою церквою, з середніми школами, з базаром, особливо людним у неділю.
У хаті крім наших батьків, які одружилися в 1928 р. і яким на
час народження Івана було по 19 з половиною років, жили ще: бабуся по татові Килина (Якилина, звали її в селі) і її старший син
Михайло з дружиною. Був город, корова, кури, час від часу годували порося, іноді заводили кілька гусей або качок, а то й кріликів - усе не надовго, бо прохарчуватися було тяжко. Переважно,
м'ясо з домашньої живности продавали, щоб якось латати діри в
злиденному господарстві. Зрештою, і живність бувала далеко не
завжди. Скільки пам'ятаю, батьки постійно бідували, борсаючись
між годувальником-городом, сяким-таким господарством, працею
(часто дармовою, бо зароблений трудодень рятував хіба що від
тюрми) і всілякими клопотами, які щедро сипалися на їхні голови,
особливо у формі непосильних податків загребущої держави.
Доки ще колгоспне рабство не прикувало їх до села наглухо,
батьки їздили на заробітки в Донбас, лишаючи немовля під опіку
бабусі, поверталися майже з нічим і далі борсалися, щоб якось вижити. Під час голоду 1932-33 року Іванові було три - три з половиною роки. Батьки не дали йому померти, бо, здається, швидше
померли б самі, рятуючи дитину. Зрештою, батько, від природи
мавши кволе здоров'я, був уже спухлий від голоду і помер би, якби
його не взяв до себе в м. Луганськ молодший мамин брат Петро
Твердохліб. Мама була міцніша, а головне - вона з останніх сил
підтримувала своїх рятівників: город і корову. Корову тримали на
два двори, на спілку з маминою сестрою Одаркою, краплями молока ділилися ще й із братом Яковом, який жив над шляхом, за кілька
хат від нашої. Але це не врятувало його родини: тієї страшної зими
вимерли всі - батьки і діти, крім одного лише сина Ванька, який на
той час був у наймах в іншому селі.
А наші якось вижили. Невдовзі, щоправда, батька мусили рятувати рідкісною на той час операцією: йому видалили чи не дві тре-
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тини шлунку і дванадцятипалу кишку, що зрештою и укоротило
йому віку наполовину. Але про це згодом.
Через таку скрутну ситуацію Іван змалечку мусив часто виконувати в господарстві важкі чоловічі обов'язки. Скажімо, мавши років 11, він мусив їхати (без квитка, звісно, на даху вагона) до Луганська по сіль чи інші необхідні для прожитку речі. Мама довіряла
йому, і він завжди виправдовував її довір'я.
Його ставлення до мами було особливе. Вважається, що матері
з доньками все ближчі, ніж із синами. А в нас, скільки пригадую,
було навпаки. Іван був органічно уважніший і дбайливіший до мами, ніж ми з сестрою. Що ж до любови батьків, варто згадати хоча
б таке: неписьменні (з часом малописьменні), вкрай бідні селяни,
наші батьки не шкодували здоров'я, аби дати нам (усім трьом!) вищу освіту, хоча самим не пощастило здобути навіть вимріяної початкової.
За радянської влади село наше було темне в ширшому і вужчому значеннях: вищою освітою в моєму дитинстві не міг похвалитися в нашому селі ніхто; електрики в Половинкиному не було
аж до 60-х років. Палили соломою, кизяками-гноєм, кукурудзяними качанами; коли ж (пізніше, по війні) щастило роздобути трохи вугілля, то його ощаджували так само, як і гас для освітлення. Мабуть, аж до 60-х у нас іще зберігалися, крім гасових ламп,
каганці і навіть гільзи від військових снарядів, сплющені з одного
боку, щоб тримався ґніт.
До семирічної школи ходили за 4 км в протилежний кінець
села. Шкільний будинок був чи не єдиною на все село цегляною
спорудою, хати були в основному глиняні і з глиняними долівками.
Через колір цегли школу звали червоною - "красна школа" (на відміну від ближчої початкової - "білої", що містилася в колишній
"поповій" хаті, але Іван до неї, здається, не ходив). У воєнний і післявоєнний час не було ні зошитів, ні чорнила. "Чорнило" робили з
бузини, якої росло в селі багато, і писали між рядками в брошурах,
які вдавалося десь роздобути. Коли сутеніло, запалювали гасову
лампу і вчилися в напівсутінках.
Якось однокласники побачили на стіні Іванову тінь з видовженими вухами і прозвали його Зайцем. Це прізвисько промандрувало за ним і до Старобільської СШ, й до Харківського університету, і до Києва. Подружжя Івана й Льолі було для всіх близьких
"Заячою родиною".
Мої особисті (звичайно, уривчасті) спогади про брата починаються з його підліткового віку. Чи не найперший мій візуальний
спогад про Івана, коли він взимку 1943 р. сидів "білий, як стіна" із
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закривавленими руками, а бабуся голосила над ним, як над покійником. Пригадую, я каталася з товаришками на санчатах і чула
якийсь вибух, але вже значно пізніше достеменно довідалася, що
тоді сталося.
Була неділя, батьків не було вдома. Ми зимували в нашомутаки, нашвидкоруч обладнаному хлівці, бо хату окупували німці. У
нашому селі був військовий аеродром, а біля хати, на причілку
постійно стояла вантажівка з якоюсь зброєю. Іван разом зі своїм
найближчим тоді товаришем, евакуйованим до нас з-під Польщі
Казиком (Казимиром) Свєнціцьким, таємно плянували висадити в
повітря вантажівку (певно, з мешканцями хати чи й із самою
хатою) і готувалися до тієї операції. Потрібних для цього матеріалів у полі валялося вдосталь. Під час майстрування на погрібнику
вибухового механізму в Іванових руках стався вибух (Казик якраз
пішов додому обідати).
На щастя, очі лишилися неушкодженими, але пальці порозривало так, що лікарі хотіли повністю їх ампутувати, лишивши тільки
мізинці. Мама тоді мобілізувала всю свою винахідливість і спритність, роздала всіх курей на хабарі і домоглася, щоб йому врятували бодай обрубки всіх пальців. Саме тоді вона, як Іван казав пізніше, народила його вдруге. Багато осколків лишилося в пораненій
нозі і на руках. Час від часу якийсь із них "виходив" - з болем, звичайно; боліло також, коли осколки оберталися, коли мінялася погода тощо - але то були вже дрібниці, про які Іван майже ніколи не
говорив.
Тоді ж, у 43-му, обставини були винятково тяжкі: фронт переходив із рук до рук, влада (чи безвладдя) мінялися, лікарської допомоги не було, а якщо з'являлася, то була непевна і безпорадна. Тож
як тільки з хірургією і гострими післяопераційними ускладненнями було скінчено, мама на своїх плечах перетягла Івана додому
(пішки, звичайно) кілометрів 7 чи 8 і почала лікувати рани
всілякими мастями від загнивання.
Іван не хотів втрачати навчального року і, як тільки зміг ходити, - пішов до школи (він був тоді, здається, в 6 клясі), мама теж
стимулювала його активність. Спершу йому встромляли олівець
під бинти, бо обидві руки були в забинтованих шинах, а потім він
сам почав класти олівець або ручку на безіменний палець, притримуючи її куксами середнього (найкоротшого - по першу фалангу),
а також вказівного і бацмана. Пізніше, коли я хотіла імітувати
Іванів почерк, я клала так само ручку і досягала певної подібности.
Маючи таку фізичну ваду, Іван був винятково майстровитий.
Батьки, як могли, сприяли розвиткові його майстровитости. Якось
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уже по війні, тобто в часи повоєнного лихоліття, вони, замість придбати якесь взуття, вдяганку чи паливо на зиму, купили йому...
чверть-акордеон. Це вже я добре пригадую, як він на слух підбирав
мелодії і вправляв, і вправляв у вільний зимовий час.
Батьки були від природи музичні, тато в молодості сам змайстрував собі балалайку (в селі казали "балабайка"), і тата відповідно дражнили часом "балабайошник", хоча загалом наше прізвисько було "Петри", "Петрівські", а тата ще чомусь прозивали
"Козак". У мами був добрий голос; співаючи в гурті (це було дуже
поширено), мама чисто виводила сопранову партію (певно, в селі
таких слів, як "сопрано", не знали, - вона просто "виводила"). В
студентські й аспірантські роки Іван записав від мами 170 народних пісень, але де ті записи тепер, - не знаю.
Свої скалічені руки Іван вправляв не знічев'я, а для всіляких
життєвих потреб. І реалізував свою майстровитість різноманітно.
Так, до самого арешту в 72-му він постійно підстригав жінок з
найближчого оточення, лагодив усім приятелям годинники, клеїв
підошви до черевиків, затискаючи їх, пригадую, між словниками на
книжкових полицях... Значну частину будови нової хати в Половинкиному виконав Іван своїми руками, починаючи від спільного з
Льолею проектування; разом з "родинною будбригадою" виливав
фундамент, дранкував стіни й підбивав стелю, вкривав дах толем.
Часом він брав мене своїм помічником, з ним було дуже приємно
працювати. Це він навчив мене косити, просмолювати дах тощо.
Пізніше, в 1970 p., коли я збиралася зі своїм новонародженим Яремою їхати до мами в село, він поїхав туди трохи раніше і зробив у
маминій хаті водогін і парове опалення. Невдовзі, маючи вже половинчанський досвід у сантехніці, він зробив також водогін і каналізацію в Ірпінській хаті Г. П. Кочура. Нещодавно перечитуючи
Іванові табірні листи до мами, я була вражена, як детально він описував технічні проблеми опалювальної системи в її хаті, ледве
стримую себе від довшого цитування того листа.
Попри брак місця в цих спогадах, дуже хочу згадати - як ілюстрацію Іванової винахідливосте - такий епізод. Наш старий колодязь дуже руйнувався, й на родинній раді вирішили викопати поряд новий. Батько був ще живий, але туберкульоз уже доїдав його,
тож і ця робота лягла головно на Іванові руки. Джерело виявилося
глибше, ніж у старому колодязі, ґрунт теж відрізнявся - замість
глини пішов пісок-пливун, треба було укріплювати криницю бетонованими кільцями, які ми тут-таки виливали в позичені форми і
вставляли з допомогою ручного воротка в колодязь. Одного разу в
отвір між колодязем і кільцями провалилося каченя. Витягти його
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звідти було неможливо. Було дуже прикро: качка безпорадно кличе
своє незарадне дитя, приречене каченя розпачливо пищить, і цей
пташиний діалог ріже по душі, а як допоможеш? Як зараз бачу в
надвечірнім присмерку зсутуленого Івана біля того колодязя з папірчиком і олівцем. Я думала, він робить якісь технічні розрахунки
для спорудження колодязних укріплень. І раптом він попросив
опустити його в колодязь. Узявши необхідний інструмент, він пробив отвір у бетонному кільці приблизно в тому місці, де застряло
нещасне каченя, а тоді пустив на воду качку, яка викликала дитя до
себе крізь отвір. Після цього легко витяг обох відром із колодязя.
Скільки технічної вигадливости Іван виявляв пізніше, коли
кагебісти, як джмелі, обсідали його помешкання на Уманській! Саморобні двері, зроблені в книжковому стелажі, що розділяв кімнату на дві частини, можна було відчинити, щойно проробивши
певні маніпуляції, які він час від часу міняв: то треба було спершу
відчинити холодильник, то ввімкнути якийсь тумблер у коридорі...
Для зовнішніх дверей він теж робив усілякі страхувальні замки.
Наприклад, треба було з'єднати спеціяльним дротиком два замки
(чи то ключ із якимось замком - уже не пригадую), щойно тоді
ключ у замкові повертався, інакше - заклинювало. Знало про це
тільки найвужче родинне коло. Певно, що Іван не був такий наївний, аби сподіватися на порятунок від усепроникних, але дражнився з ними. А ще, мабуть, гострив свою винахідливість і не дозволяв нікому перетворювати його на піддослідного кролика, дарма
що породою був "Заєць".
Колись, під час слідства в Київській кагебістській тюрмі, мені
відкрилося універсальне кредо, метафорично викладене в оповіданні М. Пришвіна про оленя, в якого зрізали панти: "Унизительных положений нет, если сам не унизишься". У Івана в цьому
пляні, здається, не могло бути принизливих ситуацій. Без метушні,
без запобігань, без підвищеного голосу, без жодної, здавалося, принуки - він поводився так природньо і самозрозуміло, що мало хто
зважувався принижувати його гідність, навіть коли до того
спонукав сам статус. Він не піддавався провокаційним спробам
загнати його в глухий кут самооборони.
Згадую надзвичайну ситуацію влітку 1966 p., коли Іван, після 8місячного ув'язнення, вийшов на волю без суду, тоді як більшу
частину арештованих водночас із ним у 1965 р. повезли на різні
терміни до Мордовії. Створити навколо Світличного вакуум, мертве поле недовір'я кагебістам не вдалося: Іванова природність, порядність, відсутність будь-якої пози чи самообмов - усе це рефлектувало тепло, і моральний авторитет Світличного, всупереч розра-

Спогади про Івана Світличного

15

хункам психологів у цивільному, не похитнувся. Якось мені стало
відомо, що в Спілці письменників серед білого дня мають читати
якогось закритого чи напівзакритого листа ЦК партії про недавні
арешти і засуди. Я вирішила спробувати пробитися бодай до спілчанського порогу, аби дізнатися, що ж там говоритимуть. Ми вже
мали уявлення про закриті судові розправи, приблизно так само я
уявляла й спілчансько-цеківське закрите читання. Але виявилося,
що до СПУ набилося повно народу, що це передбачалося заздалегідь, бо навіть коридори було обладнано гучномовцями: слухайте,
мовляв, і мотайте на вус!
Слухати було страшно. "Цитуючи" тих, хто вже ніяк не міг ні
заперечити, ні підтвердити, - братів Горинів, Є. Кузнецову та ін.,автори листа втовкмачували в обивательські голови, що купка зарозумілих відщепенців продавала батьківщину західним спецслужбам - оптом і вроздріб (як не дивно, подібні аргументи часто спрацьовували), що вони, мовляв, мріяли завдати збройної шкоди для
доброї матері-Вітчизни.
Почалося "громадське" обговорення. Письменники-фронтовики вимахували руками, змагаючись у вірнопідданському красномовстві. Коли ж Ліна Костенко і ще дехто спробували опустити все
з котурнів, їх стягали з трибуни і заглушували в найбрутальніший
спосіб. До мене підійшов Василь Яременко, спитав, чи Іван удома
і чи він знає про те, що відбувається в Спілці. Ми сіли в таксівку і
поїхали по Івана, який сном і духом не знав, як його в цей час "без
нього женили" на всі заставки.
Іван став на порозі переповненої спілчанської зали, спостерігає
ту "жабомишодраківку", слухає, часом усміхається в свої вуса, коли програмовані промовці аж репаються од пристрасти. Я подумки
благаю: "Іванку, ну, скажи їм усім, ти ж знаєш, ти ж можеш!.."- і
вже уявляю, як він зараз однією фразою поверне мобілізовану стихію в природне русло, сказавши щось, на зразок: "Усе це - правда,
тільки зовсім навпаки". Та він, мовчки дослухавши все, так само
спокійно вийшов і поїхав додому продовжувати перерване заняття.
Я довго не могла збагнути, чому ж він навіть не спробував оборонити свою (і не тільки свою!) топтану і чавлену гідність? Тільки
пізніше, згадуючи ту чорносотенну атмосферу, яка заповнила всі
спілчанські шпарини, бачила - контрастом - урівноваженого мовчазного Івана в образі пришвінського оленя, якому зрізали панти.
"Принизливих ситуацій не буває, якщо сам не принизишся ".
Бувши студентом Харківського університету, Іван часто писав
листи додому, адресуючи поперемінно - татові, мамі, мені, Марії.
Мені дуже імпонувало читати на конверті своє, ніби доросле, ім'я;
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а в родині було законом, що відкриває і читає лист адресат, тож усі
чекали, доки я "свій" лист прочитаю першою. До речі, в мене зберігся один лист із тих часів, коли пошта майже не знала конвертів трикутничок як відлуння війни.
Всі, хто знав Івана особисто, неодмінно згадують його іскристий гумор. Звідки він? Думаю, що то - батьків спадок. Тато міг однією реплікою зняти напруження в хаті, коли в перевтомленої
мами здавали нерви і в її лексиконі починали з'являтися вирази,
типу "проклята жизня", або створювалася якась незручність через
хвору бабусю.
Приїжджаючи на канікули, Іван щоразу привозив повну валізку
(саморобну дерев'яну скриньку) книжок, куплених за злиденну
стипендію. Я читала книжки без розбору і, як щось подобалося,
ділилася з товаришками. Пригадую, десь у 5 класі прочитала "Анну
Кареніну " Л. Толстого, після чого всі мої товаришки теж умлівали
над драматичним коханням Анни. Тож коли Іван приїхав наступного разу і побачив зачитану, розтріпану "Анну Кареніну ", він тільки
вигукнув: "Ти знаєш, навіть коли Анна кинулася під поїзд, мені не
було шкода її так, як зараз!".
А ті київські капусники, зокрема, славне "70-річчя Горської й
Світличного", про яке згадує кілька авторів цієї збірки! Через
чверть сторіччя зустрівшися зі мною в Празі, нині вже покійна Зіна
Ґеник-Березовська насамперед показала мені, як найдорожчу
реліквію, збережене жартівливе запрошення на той ювілей (робота
Алли Горської), а також віддруковану ювілейну промову, яку виголосив "від групи ювілярів" Іван Світличний, палко дякуючи
ЦЮК'ові* за те, що вказує, як жити, для чого жити і куди жити, та
брав зобов'язання прожити наступних 5 років за 2 з половиною роки.
Іван не втрачав гумору й під час слідства. Якось мій слідчий
капітан Сірик розказав мені таку курйозну пригоду. Наглядачі
переплутали камери і замість мене привели в 23-й кабінет до
Сірика мого брата Івана. Рятуючи честь мундиру, Сірик почав
допитувати його, ніби так і було задумано. Раптом брат питає
слідчого: "А як Ви ставитеся до стриптизу?" У подібних ситуаціях
Сірик мимрив щось невизначене (на моє "Христос воскрес" він
колись вичавив таке собі "Дбр-крес"). Щось подібне він, мабуть,
відповів і на Іванове запитання. А Іван йому на це: "То я скину светра, бо у вас тут тепло".
Іван і під час слідства якось просто, природньо і ніби ненав'язливо опускав своїх опонентів із їхніх службових котурнів і нагаду*ЦЮК - Центральний Ювілейний Комітет у складі: В. Чорновіл (Голова), Г. Сивокінь, С Білокінь, Б. Рябокляч і Г. Возна (члени).
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вав тим самим, що, зрештою, і вони - люди. Після першого ув'язнення він розповідав, зокрема, про свої періодичні "джентльменські" розмови з найвищим каґебівським начальством. Одного разу
він запитав високого співрозмовника, як кажуть, просто з моста,
чому в їхній установі працює так багато дурнів, - і той так само відверто відповів: "А, думаєте, багато розумних піде на таку роботу?"
Часом думаю ще над одним: звідки в Івана така "м'яка твердість" у характері, така природна внутрішня гідність? Знов-таки,
вважаю, що від батьків. Мамі він не присвятив жодного вірша, але
в його неперевершених освідченнях "дорогій половині" Льолі вчувається мені Іванове ставлення до жінки взагалі і до мами зокрема.
Недарма ж Льоля вибрала назву його книжки саме з таких рядків:
А в мене - тільки слово. Те, що мати
Навчила мене першим вимовляти.
Навчила гідно на устах нести.

У мої студентські роки університетські товаришки зі старших
курсів, які ще пам'ятали Івана, що закінчив той самий філфак за рік
перед моїм вступом, називали мене "Світличеням", або "маленькою сестричкою великого брата". Я ж і дотепер, як часом чую,
що треба, мовляв, подивитися на Надійку, щоб уявити Івана, внутрішньо зіщулююся, бо знаю, як далеко куцому до зайця.
Завжди відчувала, а особливо тепер, коли нас розділила неперехідна риска, знаю, що попри генетичну подібність і родинну
спільність, я - лише хистка Іванова тінь в усьому - інтелектом,
характером, гумором, звичками, а головне - світосприйманням.
Іван сприймав це як певну мою закомплексованість, хоч зі мною
ніколи не говорив про це (взагалі наші взаємини позначалися небагатослівністю, зовнішньою стриманістю і неписаним правилом говорити, про що треба, а не про що хочеш, і нічого не нав'язувати
одне одному). Родинні ж взаємини складалися якось самі собою:
Івана любили всі родичі, і він був до всіх уважний, а ми з ним були
близькі серцем, але не потребували говорити про те, що само собою зрозуміле. А недавно я довідалася, що він писав до когось у табірному листі, що я, здається, звільнилася від своїх комплексів і,
отже, ув'язнення пішло мені на користь.
Не знаю, чи з цих черепків мого спомину можна зрозуміти, що
Іван був мені не лише братом, а й другом, побратимом і замінив
рано померлого батька. Він завжди підставляв своє плече, зворушливо відчуваючи необхідність такої опори. З безлічі прикладів хоча б таке. Я жила з Іваном-Льолею в їхньому помешканні на
Уманській і готувалася стати матір'ю. Одинокою матір'ю, без чоловіка. В ніч на 5 січня 1970 р. ми йдемо з Іваном пішки до поло-
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гового будинку, він підтримує мене під руку, щоб не послизнулася,
а я, між нападами болю, підтримую його жарти. Через тиждень він
прийшов, щоб забрати мене з сином Яремою до себе додому
(Льоля тоді за всіх і на всіх одна працювала). Виявилося, що він, забираючи вузлики з одягом, які приготувала нам Льоля, забув узяти
моє взуття, і ми з цього приводу теж кепкували. Про Іванове батьківське ставлення до мого сина свідчать і його зворушливі листи до
нас через Ярему і до Яреми через нас.
Взагалі, Іванові листи - це не тільки унікальне джерело його душі, а й документи епохи. Сподіваюся, що в його дорогої половини
Льолі ще стане снаги ("Ти не зупиняйся... Ти за двох іди!") здійснити видання Іванових листів, які без добре опрацьованих коментарів
для багатьох лишаться замком без ключа.
Через жорсткі обмеження, до яких змушує розрослий обсяг
книжки, оминаю фактично весь той період, який можу згадувати
свідомо, - київський і післякиївський, аж до останніх побачень. Не
можу дозволити й цитування його листів, хоч як кортить. Але
дозволю собі компенсувати самообмеженння, процитувавши один
його лист із заслання, хоча той лист адресовано не мені і зміст його
стосується не дитячого періоду. В листі до Марка Сірого (псевдонім Богдана Нагайла, тоді - лондонця) Іван відповідає на
прохання адресата розповісти, хто з критиків мав на нього вплив у
молоді роки. Як на мене, ця розповідь - дуже характеристична.
"Я радий, що Ви запитали саме про критиків, а не про поетів,
на це питання я можу відповісти легко й коротко (в іншому випадку мій лист переріс би в цілий трактат про поезію); помірно на
мене впливали багато хто з моїх колег, але з-посеред багатьох
гігантом над пігмеями височить постать мого наукового шефа,
академіка О. І. Білецького, людини не лише надзвичайного хисту,
але й неймовірної на той час сміливості. Він і мене взяв до себе в
аспірантуру не так за мої знання чи хист (я ними й зараз похвастати не можу, а тоді вони були зовсім мізерні), як за півнячу
задерикуватість і, можна сказати, хуліганську на той час зухвалість: у трактаті, що я написав, вступаючи до аспірантури, я піддав сумніву одну, тоді панівну теорію, за якою стояв авторитет
не тільки літературний. Творив він переважно усно, виступаючи
на засіданнях ученої ради Інституту літератури ім. Шевченка,
його виступи-імпровізації не записувалися і зараз лишилися лише
як пам 'ять-згадка в свідомості його слухачів, але з першого разу
він полонив мене своїми неймовірними знаннями, гострим розумом
і небаченою тоді сміливістю постановки літературних питань, і
досі він лишився для мене взірцем (на жаль, недосяжним). Він богу-

Спогади про Івана Світличного

19

вав, він чарував, як митець, лишаючись водночас і строгим мислителем, поєднуючи все те в одній особі вченого-громадянина.
У мене було (а може, й є) кілька листів від О. І. Вони пов'язані
з тим випадком, коли я написав перший варіант дисертації з
питань теорії художнього образу, дав його читати йому яко
своєму шефові, а сам захворів і ліг лікуватися в лікарню; він прочитав, поки я ще був у лікарні, і свої враження про написане висловив
листовно. Відгук той був для мене зовсім не з приємних. Я був тоді
сумлінний профан, начинений всілякими догмами, і вся моя "оригінальність " виявлялася в тому, що я пробував ті догми звести в
якусь логічну систему. Нічого, крім схоластики, в моїй дисертації
не було. І О. І., незважаючи на наші приязні взаємини, написав про
це відверто, різко, навіть нищівно, даючи мені урок наукової чесності й безкомпромісності, що здавна висловлюється афоризмом:
Платон — друг, та істина дорожча. Я був приголомшений, перспективи для своєї дисертації не бачив ніякої, і сам зараз не знаю,
як згодом оговтався і не покинув своїх студій зовсім. Та з того часу я зрозумів, що тільки так і слід поводитися в науці та літературі (власне, і загалом у житті), якщо вони тобі - не засіб здобуття матеріальних вигод. Пізніше, зазнайомившись із молодими
тоді поетами В. Симоненком, І. Драчем, М. Вінграновським та ін.
і виступаючи вже в ролі судді їхніх творів, я завжди мав за зразок
поведінку незабутнього О. І., і якщо мені це не вдавалося так, як
йому, то винен у цьому не вчитель, а учень ".
Іван був добрим учителем, недарма його часто називають
Учителем з великої літери, і багато хто може позаздрити мені: мати
таким учителем рідного брата - це справді щастя від Бога. Найголовніше - він учив ненав'язливо, просто подаючи зразок взаємин і
поведінки. І якщо мені це не вдавалося так, як йому, то винен у
тому не вчитель, а учень.
Ірвінґтон, шт. Нью Джерзі в США, 1996 p.

Леоніда СВІТЛИЧНА
Дружина Івана Світличного.
Народилася в 1924 році в Києві. Інженербудівельник, закінчила аспірантуру Інституту будівельної механіки АН УРСР. Працювала в "Проектстальконструкції", викладала опір матеріалів у Київському інженерно-будівельному інституті (КІБІ).
Мешкає в Києві.

ПОРУЧ З ІВАНОМ
"... Чи ти зі мною поруч
пройдеш безтрепетно по схрещених мечах? "
Василь Симоненко
1. КИЇВ. 1953-1965
ЗНАЙОМСТВО, ОДРУЖЕННЯ
1953 рік, "Академка" (бібліотека Академії Наук). Більшість аспірантів-теоретиків працюють саме тут: відповідних умов немає ні
вдома, ні в гуртожитку, тим більше в інституті, де навіть співробітникам бракує місця. Та й література в Академці (за винятком
спецфонду) представлена найповніше. Під час провітрювання бібліотеки (за браком вентиляції щодві години там відчиняють вікна влітку і взимку) аспіранти збираються групами в холах, обговорюють різні проблеми, обмінюються думками. Поступово аспіранти
різних спеціальностей, з різних інститутів стають близькими знайомими. Постійні відвідувачі сидять на постійних місцях, вітаються одне з одним.
Якось серед аспірантів Інституту літератури з'явився новачок чорнявий, сутулий. Ми познайомилися - Іван Світличний. Тоді я не
звернула на нього особливої уваги: коло бібліотечних знайомих
було велике.
Минув деякий час. Якось, сидячи на лекції, я, замість формул на
дошці, побачила... Івана, його образ виник десь із підсвідомости, а
потім почав виринати дедалі частіше.
Мешкав Іван на другому поверсі аспірантського гуртожитку на
вул. Костельній, поряд із костелом Св. Олександра. В одній кімнаті
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опинилися люди різних зацікавлень і різних характерів: заглиблені
в науку, а водночас товариські за вдачами літератор Іван
Світличний і біолог Дмитро Ґродзинський, а поряд - фольклорист
Іван Березовський, людина скупа і вислужлива. Іван і Дмитро любили жарти і часто кепкували зі свого сусіда, який замикав тумбочку з харчами. Кепкували й поміж собою. Якось Іванові Бойчакові налили виноградного соку до пляшки з-під вина і потішалися,
коли той довго хвалив смачне Іванове "вино"...
Жилось Іванові сутужно: з його жадобою до книжок було дуже
важко прожити на аспірантську стипендію. Якось я звернула увагу
на акуратно заштопану дірочку на сорочці - Іван похвалився, що то
його робота. Він багато чого вмів робити: лагодив годинники і
швейні машини, електрику і сантехніку; ще в 50-х роках зробив
таймер до радіоприймача; коли ми отримали квартиру, багато
меблів і всілякі перегородки робив сам; мамі в будинку зробив
опалення і всю сантехніку... Але вернімось до Академки 53-го року.
Цілими днями ми працювали в бібліотеці, з бібліотеки ходили в
кіно, до театрів, на концерти, часто Іван проводжав мене до трамваю. Він був дуже пунктуальний і не терпів запізнень. Якщо хтось
спізнювався на умовлену зустріч, він чекав хвилин п'ять - десять і
йшов геть.
Десь через рік ми вирішили одружитися. Але 2 лютого 55-го року помер Іванів батько Олексій Павлович, і одруження на рік відклали.
Весілля вирішили відсвяткувати в Івановому селі під час моїх
вакацій в інституті. Аспірантський термін у Івана минув, треба
було, отже, виселятися з гуртожитку, а він, як завжди і всюди, обростав книжками, тож до Половинкиного я везла оригінальний
"посаг"- два мішки з його книжками, які насилу дотягла до поїзда.
Їхала я через Харків, де вчилася тоді в університеті Іванова сестра Надійка. Вона зустріла мене, і ми відразу поїхали далі поїздом до Сватового. Звідти - 60 км до Старобільська - мали
добиратися автобусом. Іван поїхав додому раніше, щоб зустріти
нас уже в Старобільську.
Був кінець січня, в Сватовому через заметіль автобусні рейси зупинили. Автостанція містилася тоді в малесенькій хатинці, метрів з
п'ятнадцять, а людей, через затримку автобусів, набилося повно.
Довелося чекати близько трьох діб, аж поки розчистили дорогу.
Нарешті добралися до Половинкиного, а нареченого... нема. Не
дочекавшись нашого автобуса, Іван разом з боярином - університетським товаришем Славком Петиком - запрягли колгоспних коней
і поїхали за нами саньми. Але по дорозі ми якось розминулися.
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Тодішня глиняна хата, де народилися Іван, Марія і Надійна, побудована в кінці 20-х років, складалася з хати (кімнати, поділеної
на дві частини), хатини (кухні) і невеличких сінець. Багато місця в
хаті займала піч. Низька стеля (можна рукою дістати), глиняна долівка, солом'яна стріха. Освітлення - гасовою лампою. Скликати
родичів на весілля серед зими нікуди.
Іванів дядько по матері Петро Ілліч (який допомагав Іванові під
час навчання) щойно побудував хату на околиці Старобільська.
Хата була просторіша, і весільну гостину вирішили влаштувати у
нього. Для мене, киянки, все було нове: незнайомі люди, інші звичаї, сільський побут...
Побула я в Половинкиному з тиждень і запізнилася на роботу, але навіть виправдувального документу показати не могла, бо
офіційно ми ще не були розписані. Це сталося 12 травня 1956 р.
в Подільському ЗАГС'і Києва - досить буденно, по-робочому.
Перед тим, 1 травня, ми влаштували в аспірантському гуртожитку невеличку гостину для друзів: у маминій кімнаті на
Подолі, крім мами й нас з Іваном; жила ще сім'я мого брата;
повернутися було ніде - 14 кв.м на шестеро людей - майже як на
цвинтарі.
Цікаво простежити, де і як ми відзначали пізніше "круглі" дати
нашого одруження:
10 років (1966 р.) - Іван у слідчому ізоляторі КҐБ;
20 років (1976 р.) - Іван у таборі;
25 років, "срібне весілля" (1981 р.) - Іван на засланні, нарешті
ми вдвох;
30 років (1986 р.) - Іван важко хворий, про наше свято лише згадали.
У січні 1993-го сповнилося 37 років нашого подружнього
життя. До цієї дати Іван не дожив три місяці...
Чотири роки (1956-60) ми прожили в кімнаті моєї мами у
Флорівському монастирі. Саме кімнаті, бо то була колишня келія
площею 14 кв.м, без кухні, без жодних вигод - коридорна система,
як кажуть, "удобства во дворе". Вночі, коли всі сходилися
додому,- хоч би як треба було комусь вийти - не було як, терпи до
ранку. Спали на книжках. З дому йшли вранці, поверталися
поночі... Робота, бібліотека, концерти, театри (на наше щастя, тоді
дешеві); всі гроші, які заробляв Іван, ішли на книжки, харчувалися
на мою асистентську платню, з одягу - найнеобхідніше, про інше
просто не думали.
У п'ятдесяті роки Іван продовжував віршувати, навіть підготував збірку "Рідний корінь" (понад 3 000 рядків), уривки з якої
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були надруковані в ж. "Дніпро" № 8, 1960 р. Коли з'явилися молоді шістдесятники - М. Вінграновський, І. Драч, Л. Костенко, В. Симоненко, В. Стус, - Іван побачив пересічність своєї збірки і
заборонив її друкувати.
1957 р. почав виходити ж. "Радянське літературознавство"
(тепер "Слово і час") Інституту літератури, головним редактором
якої був акад. О. І. Білецький. Редакція складалася з двох чоловік:
заступник редактора Леонід Коваленко і відповідальний секретар
Іван Світличний. Роботи було дуже багато. А ще робота над
дисертацією. З Івановою жадобою до книжок прожити на вельми
скромну зарплату молодшого наукового співробітника було
неможливо, треба було шукати підробітків. Упорядковував різні
збірки ("Мій улюблений вірш ", "Музиканти сміються " тощо), писав внутрішні рецензії, статті. Особливо напруженими й результативними були ранні 60-ті.
Іван був дуже вимогливий до себе, тому свого часу не захистив
дисертації. Він намагався довести її до ідеалу, видати книжкою.
Видання було заплановане в "Науковій думці". Дисертацію високо
цінував акад. О. І. Білецький, який вважав, що з незначними доробками її можна захищати як докторську. Дисертація, що на початку
базувалася на марксистсько-ленінських постулатах і на творах революційних демократів, за роки праці перетворилась на зовсім іншу, базувалась на інших основах. Її остаточна назва була "Рухома
естетика ".
Григорій Кочур заохотив Івана до перекладацької праці, біля
"маестра" (так називали Г. Кочура) збирались молоді перекладачі,
"метр" суворо редагував їхні переклади. З часом Іван стає "підмайстром". Іван перекладав Мопассана для 8-томника, брав участь у
перекладах для серії "Перлини світової лірики" (Норвід, Словацький), почав перекладати Беранже.
У травні 1960 р. з великими труднощами, нарешті, отримали ми
свою квартиру. Після тісняви на Подолі вона здавалася палацом.
Окрема, хоч і однокімнатна, зі всіма вигодами, щоправда, на п'ятому, останньому поверсі. (Василь Стус називав її "голубником").
Коли ми переїздили, у нас була одна валіза з речами і... вантажівка
книжок. Через кілька місяців придбали меблі (набір для однокімнатної квартири) - дещо з того є ще й зараз; через рік купили
холодильник, який пережив Івана. В тій квартирі було одне ліжко,
холодильник був напівпорожній. Однак, ту хату на Уманській
дотепер згадують шістдесятники, бо там завжди знаходився кусень
хліба для голодних, можливість переночувати або й пожити якийсь
час, книжки і господар для спраглих істини.

24

Леоніда Світлична

На початку 60-х Іван пише багато статей, які набули широкого
розголосу серед громадськости, але й розбурхали болото загальновизнаних "класиків", багатьох письменників старшого й середнього віку. Почалося цькування Івана в пресі, а головне - його перестали друкувати. Вже від 1963 р. кількість публікацій зменшується,
поширюється практика "живих псевдонімів" і псевдонімів, а згодом і це стає неможливим.
Тоді ж, на початку 60-х, створюється Клуб творчої молоді
(КТМ), навколо якого гуртувалися молоді письменники, актори,
музиканти, художники, студенти. Клуб розгортав бурхливу діяльність, що не вкладалася в русло "керівної і генеральної", тож з кінцем "відлиги" його розігнали. Іван брав активну участь у КТМ,
значно поширивши коло своїх знайомих. Громадська діяльність,
робота з молодими, - все це забирало багато часу. Але в тому було
Іванове життя. Як багато хто згадує, він був УЧИТЕЛЕМ.
Після розгону КТМ помешкання Горської - Зарецького і наше
стали своєрідними філіями молодіжного Клубу, заступили комісії
для роботи з молодими... Молоді поети приходили, аби почути Іванову думку про свої вірші, приносили їх на редагування - Борис
Мамайсур і Василь Голобородько, Микола Воробйов і Леонід Череватенко, Василь Рубан і Микола Холодний, і багато-багато інших
(серед них, звичайно, багато графоманів). Іван був вимогливим
критиком і редактором, намагаючись ніколи нікого не принизити
Іван високо цінував пізнього В. Симоненка, В Голобородька,
М. Воробйова. На магнітофоні "Весна", придбаному за останні гроші, він записав Симоненка, ніби передчуваючи його ранню смерть,
почав записувати інших...
Івана і Василя Стуса в'язала зворушлива взаємна любов. Ще в
ранніх спробах Василя Іван побачив ПОЕТА. "Доброоким" і "вусатим сонечком" називав Василь Івана.
Завсідниками "голубника" були шістдесятники Алла Горська,
Ліна Костенко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Галина Севрук,
Василь Симоненко, Василь Стус, Валерій Шевчук, Володимир
Дрозд, Ірина Жиленко, Людмила Семикіна, Микола Плахотнюк,
Іван Дзюба, Євген Сверстюк і багато інших.
Про впливи і виховну спрямованість Івана на молодих згадують
теперішні "клясики" в своїх спогадах. Дехто із завсідників, яким
Іван приділяв багато уваги, як М. Холодний, Л. Череватенко, В. Рубан, згодом, у 1972-му, "віддячили" Іванові, паплюжачи його на
допитах і в своїх відкритих листах.
1963 року група киян разом із львів'янами поїхала в Карпати.
(Про це пише в своїх спогадах Іван Гречко).
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У Львові ми познайомилися з літераторами, художниками, були
в багатьох мистецьких майстернях. Коли я в 70-х роках дивилася
відому виставку в Сокольниках, вона не справила на мене враження: у львівських майстернях я бачила значно цікавіші речі на початку 60-х.
Під час подорожі в Карпатах у Івана трапився нирковий напад.
Відтоді нирки до самої смерти часто його турбували: пісок, потім
камені, ще пізніше - синьогнійна паличка, яку лікарі помилково
сприйняли як пієлонефрит. Тоді ж стало погано з ногами. Коли
приїхали до Києва, виявилося, що у нього облітеруючий ендартеріїт, можливо, внаслідок поранення 1943 року. Завдяки проф. Панченкові і допомозі ліками з-за кордону процес пощастило припинити, інакше через рік - другий довелося б ампутувати ноги.
Гірше було з головою. Іван мав погану пам'ять і мусив усе записувати на клаптиках паперу. Часто в нього йшла кров із носа - на
вулиці, а то й уночі - носовички в нього завжди були в крові. Коли
1954 р. Івана поклали з грипом до лікарні Інституту інфекційних
захворювань, лікар пропонував зупинити кровотечі, але при цьому
погіршилася б і без того погана пам'ять - Іван не погодився. Коли
кровотечі припинялися, значно посилювалися болі голова Зрештою це й довело Івана до могили.
Ще коли Іван учився в університеті, він водночас працював
учителем української мови й літератури в одній із Харківських
середніх шкіл. Роботу в школі довелося кинути через те, що в нього
відкрилася активна форма туберкульозу легень. Але на своє здоров'я, на свій стан Іван ніколи не скаржився.
Як підкреслюють майже всі в своїх спогадах, Іван міг бути
принциповим і твердим.
Так він порвав з одним зі своїх друзів, коли в них виникли принципові розбіжності в баченні шляхів руху опору. Це було в ньому
так глибоко, що навіть через багато років, уже важкохворим, Іван не
хотів з ним контактувати. Про аналогічні ситуації згадує С. Ґлузман.
У стосунках із "власть предержащими" і кагебістами Іван завжди витримував певну дистанцію, не дозволяючи в своїй присутності лайки, брутальних висловлювань. Показовою була його очна
ставка з Михайлом Осадчим у Львові 1965 р. Слідчий Осадчого
майор Гальський вдавався до брудних лайок і навіть фізичних погроз (див. спогади М.Осадчого). Та коли Гальський почав висловлюватись на своєму жаргоні в розмові з Іваном, він відмовився взагалі з ним контактувати.
Характерний у цьому плані випадок описує С Ґлузман у своїх
спогадах - розмову з Іваном начальника табору ВС-389/35 Пімено-
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ва. Наступникові Піменова Полякову, людині дурній і садистичній,
Іван традиційно говорив: "Согласно моему заявлению от такого-то
числа, я не желаю с Вами разговаривать".
Звідки в Івана така поведінка? Риса характеру? Може, й так, але
не тільки. Багатьох подібні риси привели до егоцентризму, до генеральства чи апостольства. У Івана нічого такого не було. Лише
відчуття людської гідности. Як на мене - найперше вплинув на
нього, може й неусвідомлено, голод 33-го року. Іван був ще малим,
але бачив, що діється навколо: в сім'ї дядька залишився один з
восьми, помирають сусіди, товариші. Лише завдяки материним
турботам діти лишилися живими.
Війна теж показала своє звіряче обличчя.Їздив по сіль на вагонних дахах, крав з ешелонів вугілля. Вся чоловіча робота лягла на
плечі 12-річного хлопця (батько був хворий, а потім і його забрали
до війська). "Воюючи з фашистами", Іван залишився з покаліченими руками (запал вибухнув передчасно). Хотіли відрізати цілком
усі пальці, мати вимолила, щоб не різали, і виходила - залишився
з куксами на обох руках.
1947-52 університетські роки - це роки боротьби з кимось і чимось: боролися з націоналістами, космополітами, сіоністами, композиторами, письменниками і т.д. і т.п. Для розумної допитливої
людини цього було досить, аби замислитися, що то за влада, яка
безперервно бореться з кимось із своїх громадян...
На формування поглядів певною мірою могли вплинути і
щоденники Довженка, які Іван прочитав у повному обсязі, працюючи 1954 р. завідувачем відділу критики і публіцистики в
ж. "Дніпро ". Наприкінці 50-х почали повертатися в'язні сталінських концтаборів - хто вижив. Іван познайомився і потоваришував
із Б.Д.Антоненком-Давидовичем, Н. В. Суровцовою - багаторічними політв'язнями, цікавими людьми. Вони багато розповідали
про революційні і післяреволюційні роки, про табірні поневіряння.
"Чтобы начать творить, нужно недовольство существующим.
Это лежит в основе созидания " (П. Капиця, Лист на захист А. Сахарова).
2. ПЕРШИЙ АРЕШТ. ТЮРМА КГБ

1965 рік. Іван без роботи. Пошуки - безрезультатні: як правило,
попередні розмови про роботу сприятливі, адже Іван відомий і як
науковець, і як критик, і як редактор. Та коли доходить до конкретного працевлаштування, виявляється, що вакансій нема, або відмовляють, позичивши в Сірка очей.
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Друкуватися Іван також не міг. Остання стаття "Гармонія і
алгебра", опублікована під його іменем у ж. "Дніпро", ч.З за 1965 p.,
мала великий розголос. Ходили чутки, що в КҐБ цей журнал зачитували до дірок, серед читачів були й далекі від літератури (як,
скажімо, авіаконструктор акад. О. Антонов), у широкої публіки
стаття викликала справжню сенсацію.
Влітку ми з Іваном збиралися поїхати до Ленінграда, до Прибалтики. Квитки замовили заздалегідь, та коли настав час їхати,
Іван вирішив залишитися в Києві: йому твердо пообіцяли роботу у
видавництві "Наукова думка ". Як це відбувалося, описує в своєму
спогаді Іван Кравченко. Забігаючи наперед, скажу, що Івана тоді
прийняли-таки до "Наукової думки", але довідавшися про це,
нинішній віце-президент НАН України, а тоді - секретар парткому
АН УРСР К. Ситник наказав звільнити його негайно.
У подорож зі мною поїхала того літа моя мама. Телефону в нас
тоді не було, і ми з Іваном домовилися, що в певний день і час я
подзвоню до сусіда. Але в призначений час я марно намагалася додзвонитися, а Іван так само марно чекав біля сусідового телефону.
Річ у тім, що про телефонний зв'язок ми домовлялися в хаті, а хату
підслуховували.
Оскільки Іван був знову без роботи, а в мене лишалося ще майже місяць відпустки, ми поїхали "дикунами" до Криму. З тиждень
побули в Криму, потім поїхали до Одеси. В Одесі за нами явно стежили. Наприкінці серпня мені треба було повертатися на роботу,
тож я повернулася з Одеси до Києва, а Іван поїхав до Коломиї, де,
за чутками, розпродували бібліотеку україніки.
31 серпня до нашого помешкання прийшли з обшуком. Я вимагала, щоб це робили в присутності господаря, але мені відповіли, що
обшук можуть провести навіть і без мене, в присутності "понятих".
Зрештою, попередній обшук, як виявилося, вони й справді робили
за нашої відсутності!, але про це я розповім трохи згодом. Пізніше я
вивчила кодекси, мала їх у своїй бібліотеці, що викликало їдку реакцію чергових "шмональників": "Чесні люди не тримають кодексів,
їм вони не потрібні". КҐБ був зацікавлений у правовому невігластві
суспільства: невігласами легше маніпулювати...
Порушень було багато і пізніше: мене не повідомили, як належиться, протягом трьох діб про арешт Івана, хоч арештували його в поїзді; "понятих" КҐБ і далі приводив своїх (сексотів). Присутність великої кількости "понятих" - співробітників КҐБ - давала
змогу під час обшуку підкласти якісь матеріали (декому підкидали
навіть наркотики). Я забороняла одночасно провадити обшук у
кількох місцях, без моєї безпосередньої присутности.
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Отже, про попередній обшук. Коли 31 серпня почався обшук, я
побачила, що кагебісти знають, де що лежить у хаті. Згодом ми
реконструювали таку детективну історію. Ключі від нашого помешкання були в моєї мами, яка жила на Лісовому масиві і в нашу
відсутність щодня приїздила на Уманську. 29 серпня, коли мама
збиралася їхати до мене (а я перебувала в той час у поїзді Одеса Київ), до неї приїхали з міської міліції і запропонували поїхати з
ними: мовляв, якась аферистка, що познайомилася з мамою біля
кінотеатру "Супутник" (поряд із нашим будинком), вказала на
маму, як на свою співучасницю, і міліція мусить влаштувати з нею
очну ставку. Хоча мама заперечувала приписуване знайомство і
розмови, її все ж повезли до обласної міліції на Володимирську, 15.
Там маму допитали, склали щось на зразок протоколу, довго потім
просто тримали (нібито ніяк не могли знайти тієї жінки!!!), десь
аж під кінець дня привели якусь жінку, схожу на прибиральницю,
і та заперечила мамину "співучасть". Після того, навіть не
вибачившись, відвезли маму, проти її волі, до Дарниці, де вона
жила. Після всього пережитого мама вже не мала сили їхати до
мене на протилежний кінець міста. Тож КҐБ мав удосталь часу,
щоб перевірити все, що було в нашій хаті напередодні запланованого обшуку.
Трус 31 серпня тривав цілу добу. Спершу мені запропонували
видати антирадянські документи і книжки, "що ганьблять
радянський лад", на що я резонно відповіла, що таких у нас немає.
Які були критерії для вилучення тих чи інших книжок,— невідомо:
ту саму книжку в одних вилучали, в інших залишали. Можливо, це
залежало від настрою і рівня освіти "шмональників"?
Я попросила показати мені індекс заборонених книжок, яких не
можна тримати в приватних бібліотеках (про існування такого
індексу я знала, див. статтю О. Мишанича в газ. "Літературна Україна " від 18 серпня 1994 p.). Але мені відповіли, що в СРСР немає
заборонених книжок і, значить, немає їх індексу.
Тим часом вилучили машинописи з віршами М. Холодного, Л. Череватенка, Б. Мамайсура, Катриченка (Б. Д. Антоненка-Давидовича) і багато інших машинописів, рукописів, книжок, особливо галицькі видання. Забрали навіть Святе Письмо. Коли я запитала, чому забирають Біблію, що в ній антирадянського, і чому так само не
забирають, наприклад, Корана, який стояв на полиці поряд, у відповідь почула: "Коран виданий у Москві, а Біблія - у Ватикані".
Біблії не повернули й досі. Може, комусь припали до душі євангельські істини, а може,- висока, як на той час (250 руб.) ціна
Святої книги.
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Цікавий епізод: під час обшуку на Івановому столі лежав аркушик з розміченням наголошених і ненаголошених складів для перекладу якогось вірша. Аркушик вилучили як... шифр(!!!). Марно я
доводила, що такі "шифри" школярі вивчають на уроках літератури.
Вранці просто з обшуку (з порушенням правил руху) мене відвезли до інституту - було 1-ше вересня, починався навчальний рік.
Наступного ранку, 2 вересня о 8:30 - т.зв. виїмка. Забирають друкарську машинку (якої так досі й не повернули), Збірник Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, Літературно-Науковий вісник, "Географію України" В. Кубійовича і т.ін. Коли "понятий" (якого я на цей раз сама запросила), кандидат історичних наук І. Ганжа спитав, чому забирають літературу, яка є у відкритих фондах бібліотек, жодної відповіді не було.
Декілька днів я прислухалася до кожного кроку на східцях, виглядала Івана - все марно. Лише через тиждень, коли я офіційно
звернулася до КҐБ, мені сказали, що він заарештований.
Неодноразово мене викликали на допити, а на моє запитання, у
чому звинувачують мого чоловіка - він злодій, убивця чи ґвалтівник (я навмисне доводила до абсурду, бо всі їхні дії були абсурдні), - відповіді не отримувала. Одночасно з Іваном опинились в
ув'язненні наші знайомі Богдан і Михайло Горині, Михайло Косів,
Опанас Заливаха (Іван потрапив до нього на обшук в Івано-Франківську) і багато інших. Щойно, коли почалися над ними судові
розправи, з'ясувалося, що їх звинувачують за ст. 62 ч. 1 КК УРСР
(антирадянська агітація і пропаганда).
Листування арештантів ізолятора (тюрми) КҐБ заборонене
(навіть моєї листівки з повідомленням про народження племінниці
не пропустили). Та 31 січня 1966 року - в десяту річницю нашого
весілля - я отримала від Івана лист за 27.01.66.
"...День, що наближається, пам 'ятаю, тільки все думаю, що за
десять років радості було більше в мене, а в Тебе - більше клопоту. Ну, та будемо сподіватися, що в наступну десятирічку все
буде навпаки-я готовий зробити перерозподіл радощів і клопотів.
...Вітай всіх кумів і підкумків. А в наш день перехили й за мене, бо я тут став переконаним антиалкоголіком - боюся навіть
газованої води..."
Алкоголіком Іван не був ніколи - за майже чотири десятиріччя
я ніколи не бачила Івана п'яним. Сухого закону Іван не дотримувався, але завжди знав свою норму.
В КҐБ враховували психологічний фактор. Я вже згадувала про
інцидент зі слідчим М. Осадчого - Іван вимагав поваги до себе, і
вони це добре відчували. Так само я починала розмову в КҐБ з
фрази: "З ким маю честь?", вимагала посвідчення, навіть коли
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знала, з ким я розмовляю. Це давало моральну перевагу, свідчило
про відсутність страху перед ними.
А деякі свідки були безмежно перелякані. Художник Турецький з Івано-Франківська, який, на прохання Панаса Заливахи, один
раз зайшов до нас, молов щось несусвітне, часто без жодної принуки заперечував сам себе. Навіть слідчі, було, дивувалися. Аналогічно поводила себе в 72-му році Іванова двоюрідна сестра Тетяна К.,
яка наговорила на Івана й Надійку такого, що навіть Іванів слідчий
Горячов, якому важко закинути симпатії до Івана, казав: "И за что
она так ненавидит Вас?". Таких випадків було більше. Варто згадати покаянні листи, свідчення на судах...
Кілька разів Іван розмовляв із тодішнім головою КҐБ В Нікітченком. Людина розумна (на противагу своєму наступникові В Федорчуку), він цікавився не дрібними фактами, а причинами і мотивами виникнення руху опору на Україні. Аналогічні розмови він провадив і з іншими заарештованими, але з Іваном, здається, найбільше.
За кордоном про арешти 65-го року довідалися з великим запізненням. Щойно 18 березня 1966 р. по радіо "Свобода" передали
про арешти, і тс дуже неточно. А прокомуністична канадська газета "Наше життя" (ред. Петро Кравчук) у номері за 6.06.1966 р.
вмістила передовицю, де взагалі заперечувала арешт Івана: "...Деякі газети твердили, що українські письменники Іван Світличний та
Іван Дзюба були заарештовані і засуджені. Письменники Іван Світличний і Іван Дзюба НІКОЛИ не були поставлені на суд і знаходяться на волі...". З одного боку все правильно - в червні Іван уже
був на волі, його не судили; Івана Дзюбу тоді не арештовували взагалі. Але ж Петро Кравчук знав усю правду.
Ще залишалися крихітки відлиги. Ліна Костенко збирала підписи старших письменників під заявою на захист арештованих,
заяву підписали такі поважні люди, як акад. М. Амосов, акад. О. Антонов та ін.; Іван Драч написав на карному кодексі, який я хотіла
передати Іванові: "Нехай вуса повернуться на свій аеродром...",
різко розмовляв з генералом КҐБ. На вулиці до мене підходили знайомі і незнайомі, розпитували про Івана, переказували йому вітання - навіть такі метри, як Андрій Малишко, Михайло Стельмах...
"...Англійський письменник Пол Таборі (1908-1974) очолював
при ПЕН-Інтернейшенел комісію для оборони ув'язнених письменників. На світовому Конгресі письменників у Нью-Йорку (1966 р.) він
допоміг Об'єднанню українських письменників "Слово" винести на
загальну сесію справу оборони Івана Світличного, наслідком чого
була ухвала Конгресу із засудженням насильства над українськими
письменниками в СРСР..." (ж. "Сучасність", ч. 5 за 1975 p.).
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Десь у другій половині квітня 1966 року я відчула з розмов у
КҐБ, що Івана можуть випустити (Тим більше, що був прецедент випустили М. Косіва, Г. Садовську, М. Зваричевську). Звечора 29 квітня мені сказали, аби наступного ранку я була біля будинку КҐБ.
Коли я прийшла вранці ЗО квітня, мене запросили до голови КҐБ
В. Нікітченка, і він повідомив, що Івана звільняють як "социально
неопасного" за ст.7 КК УРСР. Через декілька хвилин привезли
Івана. Він нічого не знав про звільнення і ще вранці натирав підлогу в камері (своєрідна руханка). Коли Іван пішов до тюрми по свої
речі, я заплакала - вперше за 8 місяців його ув'язнення.
Нас відвезли додому...
Під вечір ЗО квітня ми втрьох (із Надійкою) поїхали на Печерськ до Ліни Костенко. Коли поверталися вже вночі додому, в
підземному переході біля Бесарабки до нас підбіг незнайомий
хлопчина:
- Ви - Світличний?
- Так...
- Вас випустили?
- Я к бачите...
Мабуть, той хлопець був зі Львова, бо вранці весь Львів знав,
що Іван на волі.
Зранку 1 травня ми поїхали до Бориса Дмитровича АнтоненкаДавидовича. Вийшовши після гостини з письменницького будинку, ми зустріли когось із знайомих і розговорилися на розі вулиць
Леніна й М. Коцюбинського. Раптом підходить Леонід Новиченко.
Підходить і незворушно вітає кожного зі святом 1 Травня. Жодної
реакції на звільнення Івана, з яким, до речі, він працював в одному відділі. У мене перед очима виринуло контрастом схвильоване
обличчя вчорашнього хлопця на Бесарабці...
Через декілька днів ми їхали 17-м тролейбусом додому. Візаві
до нас сидів Віталій Коротич (він жив неподалік, теж на Чоколівці). Цілих півгодини Віталій сидів напроти, відгородившись газетою, аби звільнити себе від необхідности бодай привітатися. А за
якийсь короткий час у закордонній українській пресі з'явилося повідомлення, що Іван Світличний не арештований - Коротич бачив
його в тролейбусі (газета все ж мала щілину)...
Влітку 1966 р. ми з Івановим двоюрідним братом Сергієм і ще з
однією приятелькою поїхали "дикунами" до Криму в мандри - Симеїз, Алупка, Коктебель... Жили в наметах. Якось, приїхавши до
Коктебелю, шукаємо місце для намету. Раптом назустріч нам іде
сіренький", як я його називала - справді цілком невиразний, низенький, сірий чоловічок - працівник КҐБ, якого я кілька разів
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бачила в Києві. Значить, за нами весь час дивилося "недремне око".
"Сіренький" вручив нам "Літературну Україну " зі статтею І. Драча про Б. Кравціва. Тон статті був гидкий, не властивий Драчеві,
якого ми знали, який ще кілька місяців тому протистояв КҐБ. Між
нами виросла скляна стіна, яка трохи розсунулася щойно через
кілька років, коли на поминках Володі Підпалого Драч повернувся
до себе колишнього*...
3. МІЖ АРЕШТАМИ. 1966-1971 pp.
Після звільнення Іван уже не міг влаштуватися на роботу, а звертатися до КҐБ по допомогу в працевлаштуванні не хотів. Нечасті
публікації того періоду були можливі тільки під чужими прізвищами
або псевдонімами. Винятком були: рецензія на збірку В. Симоненка
"Тиша і грім" 1966 р. та збірка перекладів з Беранже ("Пісні")
1970 p., та й то із заплянованої книжки вилучили передмову і 27 (понад третину) перекладів, замінивши їх перекладами інших авторів.
Іван ще не полишав надії на видання книги з історії естетики,
багато перекладав, для заробітку опрацьовував людям кандидатські і навіть докторські дисертації, а для душі почав серйозно
займатися мовознавством. Вже тоді він розпочав роботу над
словником синонімів, продовжував цю роботу в таборі і на засланні до самої хвороби. В останній період він вважав це головною
справою свого життя.
Спільно з Г. Кочуром і Е. Крюба він готує антологію новітньої
французької поезії, перекладає для неї, редагує переклади. Але, на
жаль, доля цієї антології, як і попередньої, складеної в 30-х роках,
невідома - обидві загинули в надрах видавництв через прізвища
перекладачів і упорядників.
Як і раніше, до Івана приходять молоді літератори - як до порадника, редактора і критика.
Десь 1968 р. в Івана виник задум самвидавного художнього
альманаху, де можна було б друкувати твори, що не знаходили місця в офіційній пресі, - різні жанри художньої літератури, а також
літературно-критичні статті. Альманах мав бути вільним від політики (наскільки можна було в ті роки бути вільним від політики).
Зберігся маленький аркуш зі змістом першого випуску альманаху.
Цей задум не лишав Івана і в таборі. Як свідчить у своїх спогадах його співв'язень С.Ґлузман, Іван збирався реалізувати цей
* Щодо поминок В. Підпалого була, виявляється, спеціяльна постанова ЦК КПУ/Прим. Л. С.І.
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задум після повернення додому. Важко сказати, як би склалися
його взаємини з молодими, яка була б доля альманаху у 83-му році,
все ж наближалася перебудова. Можливо, Іван, як і інші його побратими, дістав би другий термін і загинув у таборі... Але Бог розсудив інакше: фізично Іван помер на своєму ліжку в жовтні 1992 p.,
а як творча людина - загинув у серпні 1981 р. в засланні на Алтаї.
Але вернімося до другої половини 60-х.
У жовтні 1966 р. до Івана потрапили матеріали судової справи
групи Л. Лук'яненка. Іван написав коротку супровідну записку і
розіслав ті матеріали адресатам: П. Ю. Шелестові, ген. прокуророві
СССР Руденку, Голові ВР УРСР Коротченкові, депутатові
О. Т. Гончару. Після того Івана викликали до КҐБ, погрожували
терміном, але на той час обійшлося, це ще була доба Шелеста й
Нікітченка, а не Щербицького і Федорчука.
Всі ці роки Іван напружено працював: багато перекладав, але,
крім Беранже, не друкували навіть замовлених перекладів: "недремне око" наказало "не пущать" навіть Ронсара. Так залишилася
недрукованою збірка перекладів поетів Паризької комуни, замовлена до 100-річчя Паризької комуна
Продовжує працювати над книжкою з естетики, хоч надії на
публікацію майже не було, працює над словником синонімів, пише
віршовану драму "Сокира". Про свою роботу він згадує в листах до
знайомих, але не про все можна було писати, враховуючи цензуру
КҐБ.
Трохи розсувалася залізна завіса. Приїздили українські письменники з далеких країв. До того часу контакти були переважно з
науковцями і літераторами т. зв. "соцтабору", які приїздили у
відрядження або до аспірантури. Серед української діаспори ім'я
Івана набуло розголосу з публікацій у пресі, особливо після його
арешту.
У Києві Іван познайомився з літераторами Вірою Вовк із Бразилії й Анною-Галею Горбач із Німеччини (тоді - Західної Німеччини),
з архітектором Титом Гевриком і його дружиною Софійкою із США.
Починаючи від 1968 p., ми щоліта проводили частину відпочинку на Прип'яті: жили в наметах, чоловіки ловили рибу, жінки
готували їжу, дітлахи збирали дику смородину та ожину, мили
посуд. Прип'ять тоді ще була чистою, на човнах ми переїздили з
місця на місце. Товариство було вишукане: за кількістю виключених
із КПРС на квадратний метр наметів нас можна було занести до
книги рекордів Гіннесса. Особливо запам'яталися вечірні розмови
біля вогнища. Вночі вільно слухали "ворожі" голоси: на відстані
кількох кілометрів там не було навіть людей, не те що "глушилок".
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Там біля Турова 20 липня 1971 р. ми почули про призначення
нового голови КҐБ України - Федорчука. У мене впало серце. В
70-х роках прип'ятські вояжі проходили в кагебістській облозі - явній і нахабній.
Серпень 1968 року
Дивно, але публікацію "2 000 слів " у "Літерарних лістах" ми
отримали звичайною поштою (її вилучили пізніше, під час чергового обшуку). У червні 1968 р. я отримала запрошення для
поїздки до Чехословаччини. Характеристику з будівельного інституту, де я працювала старшим викладачем, я мусила завізувати в
райкомі партії (хоч була безпартійною). Характеристики мені не
завізували - я була певна, що через "політичну неблагонадійність"
(у пашпорті це зашифровано). Та швидше за все - через підготовку
окупації Чехословаччини.
У серпні ми з Іваном поїхали до Ленінграда, до Естонії, а звідти - через Ригу до Москви і потім на Луганщину. У Ленінграді ми
оглядали музеї, ходили містом, не оминаючи, певна річ, книгарень.
Не обійшлося й без бібліофільських пригод, про що згадує Сергій
Білокінь.
З Ленінграда ми поїхали до Талліна (там жив мій двоюрідний
брат), а потім до Тарту. Маючи доручення від Лариси Богораз дізнатися, як справи в її сина - Сані Данієля, ми довідалися цікаву
річ, пов'язану з його наміром вступити до Тартуського університету. Вступ Сані Данієля тримали в таємниці, але таємниця виявилась не для КҐБ. КҐБ, як відомо, може вдаватися до кардинальних
заходів, якщо треба для державної безпеки. Одне слово, через Саню
того року скасували набір до російськомовної групи.
У нас була рекомендаційна записка до Ю. М. Лотмана, тож він
показав нам старе місто, цікаво розповідав про нього, а потім повів
пообідати до ресторану. І там сталося те, про що згадує з Іванової
розповіді С.Ґлузман, коли швейцар сказав професорові Лотману:
"Вы ведете себя, как русский!.."
У Прибалтиці й Ленінграді ми не відчували за собою
"крилець" (філерів). Та приїхавши на короткий час до Москви,
одразу відчули пильну увагу. Частково це могло бути спричинено
арештом і швидкісним судом над Анатолієм Марченком, звинуваченим у порушенні пашпортного режиму. Приїхавши до Москви, Іван одразу зателефонував до Анатолієвої дружини Лариси
Богораз, щоб домовитися про зустріч. Зустрілися неподалік приміщення суду.
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Після короткої розмови (йшлося головно про російський переклад Дзюбиного "Інтернаціоналізм чи русифікація?") ми поїхали до Леся Танюка. В метро я звернула увагу на дівчину в скромній сірій сукні з білим комірцем. Вийшовши з Танюком із його помешкання (поза хатою можна було вільніше поговорити), майже
біля самого будинку знову зустріли ту саму дівчину, хоча, здається,
вже з іншим супутником.
Наш поїзд був уночі, ми ще мали трохи часу і поїхали до центру. І там знову зустріли ту саму дівчину в тій самій скромній сукні... Для випадковости в семимільйонній Москві, здається, забагато... У камері схову наші речі було ретельно переглянуто.
23 серпня ми пішли до кінотеатру в Старобільську. Поверталися коло 10-ї години вечора. Назустріч виходить Іванова мати.
Питаємо:
- Звідки Ви знали, що ми йдемо?
- Від Арона. Він подав голос, що ви йдете. - (Арон був дуже
розумний пес).
- Щось сталося?
- Совєтські танки в Празі...
Серце стислося - що буде далі?
Через день ми поїхали до Києва.
Каґебістська провокація
Друга половина 60-х - це час бурхливого розквіту самвидаву в
усьому Радянському Союзі. Охочі до живого слова привозили з
Москви художні і публіцистичні самвидавні твори, зворотний
потік ішов з України до Москви і далі - на Захід. КҐБ посилено
старається простежити шляхи розповсюдження самвидаву.
У Києві з'явилася фотокопія книжки Авторханова "Технология
власти". Створилася черга, щоб її прочитати. Коли дійшла Іванова черга і фотокопія книжки опинилася в нашій квартирі, почали
читати конвеєром, передаючи сторінки одне одному, - Іван, його
двоюрідний брат по батькові, теж Іван Світличний,і я. Друга частина була в Надійки.
28 березня 1969 р. Вранці, йдучи на роботу, я зауважила, що
окремі аркуші крамольної книжки лежать на ліжку серед постелі.
А якщо з'явиться "недремне око"? Чи то мої касандрівські пророцтва, чи інтуїція, але... О другій годині дня я повернулася з роботи, а в хаті - стороння людина, явно "з органів" (я відчувала їх
здалеку). В чому справа? Виявляється, вимагають видати їм анти-
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радянський документ, що є в нашій квартирі. Іван заперечує - такого нема (гадаючи, що книжки справді вже нема).
- Ну, що ж, будемо робити обшук.
- Тільки з санкції прокурора республіки Глуха. - (Я вже знала
кодекс).
- Добре, буде вам санкція.
Сидимо, чекаємо. Годину, другу... Час від часу майор Лисенко
відповідає по телефону: "Є!". Нарешті приходить майор Кольчик з
ордером на обшук, фотоапаратом і, як я потім зрозуміла, лічильником Гейґера. З майором Кольчиком ще кілька співробітників КҐБ.
Почався трус - почався чомусь із ліжка і тумбочки з моїми речами (я
ще пожартувала, що ховаю в своїй білизні атомну бомбу). Це був
уже четвертий трус у нашій кімнаті. Вперше (і востаннє) уважно
перетрушували постіль (зранку там лежала книжка), далі й далі книжкові полиці, відгортають килим на підлозі. Лічильник, як у
дитячій грі "холодно - тепло", працював дедалі сильніше. Нарешті
добираються до крісла, на якому купою скидані пальта непроханих
гостей. Іван продовжує запевняти, що книжки, яку вони шукають, у
хаті нема. Річ у тім, що перед появою кагебістів він ліг відпочивати,
доручивши двоюрідному братові відвезти фотокопію книжки Авторханова Василеві Стусові. Коли брат виходив з хати, його перестріли
кагебіста Брат поклав книжку на крісло, а зверху накидав їхні
пальта (їх було забагато на одну вішалку). Іван же був певен, що
книжки в хаті вже нема. Зняли одяг з крісла, сфотографували книгу.
Івана забрали з собою на допит. Через пару годин він повернувся.
Богу дякувати, що в ту халепу не втрапив Василь...
Виявилося, що ця операція з фотокопією книжки Авторханова
була інспірована КҐБ. Фотокопію зробили в Ленінграді, пізніше
вона потрапила через Москву до Києва. Як з'ясувалося згодом,
фотокопію робила людина, завербована КҐБ. Отже, фотокопія була
мічена, і за радіаційним слідом КҐБ міг стежити, де вона мандрує,
хто кому її передає. У Києві допитували всіх, хто її читав.
Мабуть, щось подібне сталося з дослідженням Ю. Бадзя "Право
жити ": про існування цього рукопису ніхто не знав, крім Юркової
дружини, а тим часом усі місця, де його ховали, - КҐБ одразу вистежував.
4. ДРУГИЙ АРЕШТ: 1972 - 1973 pp.

Переддень Нового 1972 р. Телефонний дзвінок, я беру трубку.
- Іван Олексійович? Я - Добош і хотів би Вас бачити...
Я трохи здивувалась: наш колега по аспірантурі Степан Добош
добре знав Івана і мене, чому він не пізнав мого голосу, чому звер-
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тається на "Ви"? Покликала Івана до телефону, до розмови не прислухалася, лише чула, що Іван домовився про зустріч у готелі.
Щойно пізніше довідалася, що то був не наш колега Степан, а "емісар закордонних спецслужб" Ярослав Добош - якийсь молодик із
Бельгії, що зіграв в історії "великого погрому" ролю підсадної
качки. Істина - хто є хто і що є що, невідома досі. (Див. Г. Касьянов,
"Незгодні". - К.: Либідь, 1995).
1 січня ми з Іваном зайшли до "кандидата хімічних наук" (як
він себе величав згодом у покаянному листі) Леоніда Селезненка.
Там був і Добош. Зустріч була коротка, розмова точилася на літературні теми.
12 січня 1972 p., 8.15 ранку. Я вже одягнена, збираюся на роботу, приймати іспити в студентів. Дзвінок у двері; як звичайно,
відчиняю я. Перед дверима багато людей, показують ордер на
обшук у справі № 2 (пізніше Іванову справу виділили в окрему № 45). Почався детальний обшук: ретельно розглядають кожну
книжку, газету, кожен аркуш паперу. Шмональників семеро (в
тому числі і "понятих"-сексотів). У якій справі, що шукають — невідомо. Забирають книжки, машинописи, купу українського і російського самвидаву, записники, друкарську машинку, радіоприймач, магнітофонні стрічки з унікальними записами В. Симоненка,
В. Стуса, Б. Мамайсура...
Я напружено чекаю Надійку, не знаючи, що в цей час у неї теж
роблять обшук, як і в десятків інших людей по всій Україні.
О 16.20 прийшов Іван Дзюба, його впустили (про це він детально розповідає в своїх спогадах).
Звечора, стурбований моєю відсутністю на роботі, прийшов
мій співробітник Ю., що жив неподалік. Двері відчинив кагебіст, за
спиною в нього стояла я. Ю., людина кмітлива, зрозумів, що
діється, і лише спитав, чи буду я завтра на роботі. Кагебіст відповів
за мене, що буду.
Обшук закінчився о 7 год. ЗО хв. наступного ранку 13 січня,
тривав майже добу (перерви в обшуках не роблять навіть вночі).
Івана і Дзюбу забрали з собою. Після цього я побачила Івана
щойно через 16 місяців під час проголошення вироку на його суді,
на т.зв. "відкритий" суд ні мене, ні матері не пустили. Але це було
пізніше. А тоді...
Я поїхала на роботу. Хотілося кричати криком, вити пораненим
звіром, - я ж мусила тримати себе в руках: навколо студенти, мушу
приймати іспит...
Через два дні я отримала офіційне повідомлення про арешт
Івана. 15.01.72 р. в газетах з'явилося повідомлення:

38

Леоніда Світлична

"Органами КҐБ за проведення антирадянської діяльності
заарештовано туриста з Бельгії Я. Добоша. Ведеться слідство ".
(Добоша було заарештовано 4 січня).
4.02.72 р. о 15-й год. повертаюся з роботи. Біля будинку мене
вже чекають (знову 7 чоловік). Продовжують обшук. Трусять у тих
самих місцях, не довіряючи самим собі. Забирають машинопис
"Словника рим" С. Караванського, машинописи Є. Сверстюка,
В. Стуса, І. Дзюби, І. Калинця, М. Холодного, багато іншого. Дотепер караюся, що не знищила листа Д.Шумука, якого Іван і його товариство не сприйняло, так само, як не сприймало "керівної ролі"
Шумука, його претензій на ідеологічного лідера.
Обшук закінчився о 6-й годині наступного ранку 5 лютого.
11.02.72 р. - друге повідомлення в пресі:
"За проведення ворожої соціалістичному ладові діяльності і в
зв 'язку з справою Добоша притягнуті до кримінальної відповідальності Світличний І. О., Чорновіл В. М., Сверстюк Є. О. та ін..
Слідство триває."
Незадовго перед арештом Іван почав працювати над розвідкою
"Динаміка преси в УРСР". Як і все, що він робив, працював над
нею ґрунтовно, дослідив велику кількість літератури, зробив багато таблиць, лишалося завершити роботу. Все базувалося на матеріалах радянської преси.
І ось 29.02.72 р. приходять робити "виїмку" (цього разу троє) з
метою вилучити "почтово-телеграфную корреспонденцию, документы и книги". Обшук продовжувався 5 годин, протокол чомусь
писала "понятая". Вилучили, серед іншого, Іванове свідоцтво про
народження, військовий квиток (Іван, як інвалід, був звільнений
від військового обов'язку) - цих документів не повернули досі;
забрали також матеріяли до "Динаміки преси " (основні матеріали
я перед тим винесла з дому), хоча навіть і з дуже розвиненою фантазією важко трактувати їх як антирадянські. Вилучили також папку з матеріялами про Лесю Українку, які збирала Надія для московського видання спогадів про неї. Крім того, гамузом, не записуючи до протоколу, вилучили мішок листів, серед них і наше сімейно-інтимне листування. Я протестувала, але що ті протести?..
2 березня 1972 р. в газ. "Радянська Україна" з'явився покаянний
лист Зіновії Франко, "славного діда онуки поганої"; 4 липня в газ.
"Літературна Україна " - Миколи Холодного, 7 липня в "Робітничій газеті" - Леоніда Селезненка. У цих листах, "щиросердно
каючись", вони паплюжили Івана, Є. Сверстюка, Б. Д. Антоненка-Давидовича як людей, що "зводили наклеп на національну політику в
СРСР, писали та поширювали наклепницькі, антирадянські твори та

Спогади про Івана Світличного

39

націоналістичний дурман, спекулювали честю своєї батьківщини..."
Аналогічного листа 3. Франко послала пізніше Іванові до табору.
Іванові теж пропонували покаятися - на тому КҐБ дуже залежало. Певна річ, його звільнили б з-під арешту, звільнили б і Надію,
дали б більшу квартиру, почали б друкувати, залишили б мене на
роботі і т.д. У КҐБ дуже старалися, аби робити людей манкуртами.
Якраз 1972 р. у мене мав бути черговий конкурс (від 1955 р. я
працювала в Будівельному інституті старшим викладачем кафедри
опору матеріалів). Мене попередили, що за конкурсом я не пройду;
це здивувало і моїх студентів, і викладачів. Незважаючи на постанову партбюро, проти мене голосувала незначна кількість, і навіть
ті, хто голосував проти, потім зверталися до мене як до репетитора
для їхніх нащадків. Коли я отримувала документи, мені лицемірно
запропонували довідку про звільнення "за власним бажанням"
(мовляв, не подавала на конкурс), навіть пропонували влаштувати
на роботу. Звичайно, я відмовилася і від такої довідки, і від такого
працевлаштування.
Арешт Яреми
Восени 1972 р. я мусила влаштовуватися на роботу, інакше мене
могли карати за "дармоїдство" (байдуже, що на той час я мала 25 років робочого стажу). Мене могли судити, виселити з Києва - кагебісти про це мріяли. Отож, я повернулася до роботи в проектному
інституті, де починала свою інженерську кар'єру.
Ішов травень 1972 року. Надійку майже щодня викликали на
допити. Я працювала звечора і щоразу відпроваджувала її до КҐБ,
хрестячи вслід і нагадуючи її слідчому Сірикові, що я не спускаю
її з ока. Щоранку Надійка відводила дворічного Ярика до ясел, щовечора о шостій забирала і дзвонила до мене. В разі, якби вона не
подзвонила, забрати з ясел дитину мала я.
18 травня я дзвінка не дочекалася; іду до ясел - дитини нема.
Хто забрав дитину, мені не кажуть. У мене була заява Надії (аналогічну заяву вона залишила в КҐБ), що в разі її арешту утримання
дитини вона доручає своїй матері і мені, а хрещені батьки її сина
Яреми (три пари) можуть брати участь у вихованні дитини.
Особливо обурювалися кагебісти через згадку в заяві про мертву
Аллу Горську, "персону нон грата" Віру Вовк із Бразилії і Панаса
Заливаху, над яким висів дамоклів меч.
Переді мною з усіх боків виросли стіни: чоловік і його сестра
заарештовані, дитина пропала невідь-куди. Це був почерк гідного
єжовсько-беріївського послідовника Федорчука. Якою ж людиною
треба бути, аби при живих родичах забрати дворічну дитину з
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метою вплинути на дядька Івана і матір Надію, щоб вони покаялися
в нескоєних злочинах!
Я викликала до Києва свекруху з Луганщини. Через два дні добрі люди сказали мені, що Ярема у Ворзелі, в Будинку дитини. Але
не радили їхати туди, бо інакше дитину сховають деінде і на розшуки піде багато часу. Обіцяли наглядати за Яриком.
Саме в цей час до Києва мав приїхати президент США Р. Ніксон, до маршруту якого, певна річ, включали Собор Св. Софії. Аби
повернути дитину, я вирішила вдатися до крайнощів: мені й свекрусі втрачати нічого, всі інші в родині, включаючи дворічну дитину, заарештовані. Тому ми з Івановою й Надійчиною матір'ю сядемо біля входу до КҐБ, а далі робіть, що хочете... Знаючи мій характер, вони могли не сумніватися, що я це зроблю.
Через декілька днів я звернулася до голови КҐБ Федорчука, але
прийняв мене його заступник ген. Крикун. Я повторила свою погрозу, і мені пообіцяли, що дитину віддадуть, і призначили день,
коли можна поїхати по дитину.
День видався теплий, сонячний. У КҐБ мені говорять, що полковник (не пам'ятаю його прізвища) буде о 2-й годині. Залишалося ще
близько години, і я пішла на Прорізну випити кави. Вертаюся, на Володимирській хтось кліщами хапає мене ззаду за руку: "Ви - Світлична Леоніда Павлівна?" - "Я". - "Пройдёмте!". Оглядаюсь двоє... міліціонер і особа в цивільному. "Григорій Іванович" (імена
він міняв, як шкарпетки). Я відкидаю руку: "Геть!". Мене відпроваджують до машини ("бобик"), везуть до Залізничного райвідділу
міліції (тоді - на вул. Освіти). З тим ескортом піднімаюся на другий
поверх, заходжу до кімнати, де сидять троє. "Я - начальник райотдела"; "Я - начальник угрозыска". Ну, а третій - і так зрозуміло звідки.
- Ось Вам ручка, папір, пишіть!
- Що писати?
- Що Ви обіцяєте до 28 травня не виходити за межі свого мікрорайону, а потім - виїздити за межі Києва.
- А як же на роботу?
- Де Ви працюєте?
- Поруч з вами, в Будівельному інституті.
- Ну, тут можна.
Але я мушу їхати по дитину до Ворзеля!
Написала я той папірець, а на думці одне - швидше забрати
дитину. За десять друга, а я о другій маю бути біля КҐБ на Володимирській.
- А тепер дайте машину, бо рівно о другій я мушу бути біля
КҐБ, я не звикла спізнюватись.
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У відповідь - здивовані погляди: у неї беруть підписку про невиїзд, а вона вимагає машину... Але машину дали.
О другій я біля КҐБ; дзвоню, виходить полковник, їдемо до
Ворзеля (з нами також моя свекруха). Виявляється, дитину відвозили без документів і забрати мусив той, хто відвозив туди.
Уявляю, як би важко було розшукати дитину, якби не добрі люди.
Дворічний Ярема ще й прізвища свого не міг вимовити правильно,
казав "Літлицьний"...
У Ворзельському будинку дитини виносять нам дитину, хвору
на вітрянку. Бабуся до нього:
- Яричок! Яричок!
Він не реагує, не йде до неї: забув, боїться. До мене пішов, мене
пам'ятає, але мовчить, хоч до того добре говорив і навіть знав деякі
літери. Я злякалась, бо моя мама в дитинстві від переляку втратила
мову на довгий час. Нарешті, вже в Києві, побачивши тролейбус,
Ярема заговорив.
З оформленням опікунства була така історія. Як сказав мені 70-річний ген. Крикун, бабусі не можна, бо вона стара (62 роки); я не
можу належно виховати (на що я зауважила, що виховувати героїв
соцпраці і депутатів я могла, а дворічної дитини не можу?). Як сказав мені ген. Крикун, опікунство доручили чоловікові Іванової й
Надіїної сестри Марії, членові КПРС.
Фактично дитина весь час жила у бабусі, яку постійно шантажували, що заберуть дитину, і вона ні на хвилину не відпускала
Ярика від себе. Ніхто зі сторонніх, крім мене, не міг послати дитині
ані іграшки, ні цукерки, не кажучи про щось істотніше. Я щомісяця
надсилала туди гроші.
Коли взимку 1973 р. Груня Лишак поїхала на Луганщину з
гостинцями для Ярика (5 січня йому сповнилося 3 роки),- її
запроторили в Старобільську до камери попереднього ув'язнення (рос. КПЗ) на Святвечір і на Різдво (це була субота й неділя),
де тримали її без їжі, лише одного разу черговий просунув їй у
прозурку декілька цукерок. А "опікун" кинув їй у вічі привезені
іграшки і цукерки зі словами: "Нам вашого нічого не потрібно,
ми все можемо купити для дитини самі і більше щоб вашої ноги
тут не було!".
Поки Надійка була в ув'язненні, я намагалася забезпечити
Ярему з бабусею всім необхідним і, щоб не давати підстав для провокацій, усе мусило передаватися лише через мене.
На побачення з Надійкою до Барашева (Мордовія) маму з
Яриком супроводжувала я. Перший раз, восени 1973 p., дали
побачення нам усім трьом, але швидко оговталися і в наступні
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роки (1974 і 1975) мені вже не давали так само, як і після суду
(мовляв, не кревна родичка). Насправді боялися обміну інформацією з волі і з табору. Пронести для політичних щось навіть із їжі
було дуже важко, це разюче різнилося від ставлення до кримінальників, яким проносили на побачення й горілку, і гроші, і
наркотики.
Якось мені в Москві дали ліки для важко хворого Василя Стуса,
що був у сусідній з жіночою зоні. Начальник медчастини категорично відмовився їх узяти, а потім і взагалі десь щез, щоб я не набридала йому з тими ліками.
Влітку мене декілька разів викликали на допити. Ішлося про
"Програму української комуністичної партії", вилучену під час
обшуків 12 січня. Її авторство приписували Світличному, Дзюбі й
Сверстюкові. Зробивши з них партію (хоч би і з трьох чоловік) з
розробленою програмою, можна було влаштувати гучний процес,
інкримінувавши зраду батьківщини (ст. 56 КК УРСР). Мені прочитали першу і останню фрази, після чого я категорично заперечила
їхнє авторство: ті фрази були надто дурні, щоб належати комусь із
них. Хлопці знали, хто автор, але з етичних міркувань, навіть під
загрозою такого звинувачення, мовчали. Мене також шантажували,
що Івана звинувачують за ст. 56.
Як з'ясувалося пізніше, автором "Програми" був Василь Рубан,
який перед самими арештами дав її Іванові і Євгенові, а сам, цнотливо одійшовши вбік, чекав, поки невинних людей засудять до 15
років неволі. Про це він згадує в своїй автобіографічній повісті
"По той бік добра". У жовтні 1972 р. Рубана заарештували, і звинувачення щодо авторства Іванів і Євгена відпало. Який же то мав
бути рівень експертизи, якщо навіть мені - з двох фраз - упадала в
вічі невідповідність! Так само мені показали матеріял самвидаву,
нібито надрукований на нашій друкарській машинці, а насправді
надрукований у Москві. Виглядало, що експертиза доводить те, що
потрібно КҐБ.
Слідство у справі Івана кілька разів продовжували, і т.зв. "відкритий" суд відбувся щойно наприкінці квітня 1973 р. На суд не
пустили ні Іванової матері, ні мене. Адвоката, якого я хотіла взяти,
позбавили "допуску" (статті з особливої частини карного кодексу
вимагали спеціяльного допуску для адвоката, захист підсудних доручали тільки довіреним і перевіреним адвокатам). Отже, Іванові
призначили свого адвоката, хоч він і відмовлявся від його послуг.
Я подала касаційну скаргу до Верховного суду, але там, відкинувши багато пунктів звинувачення за недоведеністю, термін залишили той самий - 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання,
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або, як кажуть зеки, "на повну котушку". Насправді всі пункти
звинувачення були висмоктані з пальця і все одно несумірні з терміном покарання, про це говорив мені навіть начальник табору
Піменов. Але недарма Генріх Белль казав: "Перешкоди в друкуванні, вилучення книжок із бібліотек, заслання, ув 'язнення, тортури
для тих, хто творить самвидав, свідчать про те, що писемного
слова бояться ".
Вироку ні Іванові, ні мені не дали. Отримала я його щойно 1990 p.,
коли вилучили з карного кодексу 62-гу статтю.
Івана не друкували від 1965 р. (за винятком перекладів Беранже), відтоді ж не давали праці, в індексі заборонених авторів
його прізвище було до 1991 р., плюс ув'язнення, заслання - "всё он
изведал"...
На Заході, хоч і не відразу, стало широко відомо про арешти і
суди на Україні. Періодично з'являлися повідомлення, клопотання,
протести:
27.02.73 р. Міжнародна Комісія Юристів у Женеві звернулася
до уряду СРСР з приводу порушення Конституції СРСР під час
арештів і судів в Україні;
Worker Power (міжнародні соціалісти) від 27.04.73 р. — огляд
арештів і судів на Україні;
газ. Русская мысль за 31.05.73 р. в статті Пітера Реддавея повідомляє про арешти і засуди І. Світличного, Є. Сверстюка, Л. Плюща та Н. Світличної;
Red Weekly від 25.05.73 p. повідомляє про арешти в Україні;
Intercontinental Press від 11.06.73 p. повідомляє про арешти й
суди Івана Світличного та Євгена Сверстюка;
газ. The New York Times від 17.06.73 p. вмістила лист від професорів вищих шкіл США із закликом до Р. Ніксона порушити
питання про українських політв'язнів під час його розмов із Л. Брежнєвим, там же було вміщено фото, серед них - І. Світличного; у
тому самому номері звернення американських соціал-демократів,
згуртованих у "Комітет-детанті з свободою".
The New York Times від 24.06.73 p. - американські ліві діячі
протестують і вимагають амністії для політв'язнів, серед них є і
прізвище І. Світличного.
5. ТАБІР. 1973-1978 pp.
У середині липня 1973 р. Івана етапом відправили до скальнинських таборів ВС/389 на Уралі. До табору 389/35 його привезли наприкінці серпня. Про табірне життя він детально пише в
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листах - у своєрідному таборовому щоденнику. Але читаючи їх,
треба враховувати подвійну цензуру - офіційну в таборі і перлюстрацію в Києві. (Поштарка мені казала, що був наказ перевіряти всю кореспонденцію, яка надходила на мою адресу).
Незважаючи на це, Іванові листи до мене, як і мої до нього, були
дуже інформативні. Парадоксально, але найчастіше конфісковували листи, в яких за браком інформації йшлося про незначні події
чи просто про погоду...
Я писала до Івана кожних п'ять днів, нумеруючи листи (так краще було контролювати надходження), Іван міг писати двічі на місяць. Необумовлена перерва в листуванні означала, що він у ПКТ
(один лист на два місяці) або в ШІЗО (листування заборонене).
Раз на півроку дозволялася харчова бандероль із дуже обмеженим асортиментом; після відбуття половини табірного терміну посилка вагою 5 кг певного асортименту раз на рік. Двічі на рік дозволяли загальні побачення крізь шкло, через телефон, у присутності контролера, з вимогою розмовляти "на общепонятном"; особисті побачення раз на рік від однієї до трьох діб - "по усмотрению
администрации".
Раз на місяць право купувати на 5 зароблених примусовою працею рублів харчі в ларку з дуже обмеженим асортиментом.
Але всього цього могли позбавити за будь-яке "порушення
режиму": незастебнутий ґудзик, зайву книжку на тумбочці,
підозрілий погляд на начальника чи просто поганий настрій
начальника...
Листи часто конфіскували за "сведения, не подлежащие разглашению" (приміром, про стан здоров'я), або "порочащие советский строй" (це могли бути навіть повідомлення про погоду).
35-та зона розташована на перевалі, погода там дуже мінлива від +30° до снігу. Для Івана з його букетом хворіб (хворі нирки,
залікований туберкульоз легень, ендартеріїт, гіпертонія, ангіоспазми судин головного мозку) цей клімат був убивчим. Він часто
скаржився на біль голови, подовгу лежав у лікарні, де до всього йому ще занесли брудним шприцом хворобу Боткіна. Під час війни
Іван втратив пальці на обох руках (див. мал. на стор. 495), але
мусив працювати, як усі. На короткий час йому давали інвалідність
2-ї, потім 3-ї групи, але часто позбавляли інвалідносте зовсім;
"практически здоров" - означало, що не мертвий... Погіршення
стану Іван описує в листах, про це згадують співв'язні, це описано
в багатьох випусках "Хроники текущих событий ".
Перший раз я поїхала на побачення у вересні 1973 p., розраховуючи потрапити на Іванів день народження 20 вересня.
Дорога, якою мені в Києві порадили їхати, виявилася незручною
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і небезпечною: літак до Пермі, потім переїзд приміськими
поїздами з пересадками, на ст. Всесвятська, куди поїзд приходив
уночі, ночувати було ніде і небезпечно, вранці їхати автобусом до
сел. Центрального, де містився 35-й табір. Будинок, точніше кімната для приїжджих, брудна, неопалена, без постелі. Чекати
довелося добу (двом зекам водночас побачення не давали).
Нарешті дозволили побачення на одну добу, хоча Іван щойно відбув карантин і ще не встиг зробити жодних порушень (мабуть,
була вказівка з Києва).
Ми не бачилися майже два роки - і які роки! Хотілося за цю
добу розповісти якнайбільше, а ще ж треба не забувати про підслухачки, а ще ж брак годинника, паперу й олівця ("не положено!").
Ми писали шпильками для волосся на хлібові, змащеному маслом,усе це спричиняло величезне нервове напруження. Повернувшися з
побачення, Іван дістав подарунок - Ігор Калинець присвятив нам
свій вірш, навіяний цим побаченням, - "Співчуття для осені".
Обшукуючи після побачення (я не дозволила робити гінекологічну перевірку), мені роздерли спідницю, відірвали підошви на
черевиках, і я попідв'язувала їх, щоб не розвалилися; на свою скаргу до прокурора я отримала відповідь, що все провадили "согласно
закону". Наступного, 1974 р. побачення не відбулося. Це був дуже
важкий рік - безкінечні виснажливі голодівки. Під час однієї з них,
на 56-й день голодування 18.10.74 р. Івана етапом відправили до
Києва на "профілактику". З дороги я отримала кинуту через когось
листівку: "Їду на Казань". Етап взагалі, а для виснаженої голодом
людини зокрема, неймовірно тяжкий.
10 листопада Івана привезли до Києва, на той час він важив
44 кг, а нормальна його вага перед ув'язненням була 70 кг. У Києві
йому давали дієтичне харчування, у мене взяли для нього розкішну
передачу, та коли нарешті його відгодували і нам (мамі з Яриком
і мені) 22 листопада дали загальне побачення, я заплакала - такий
він був виснажений.
Звичайно, профілактика не мала бажаних для КҐБ наслідків табір і голодування лише зміцнили і без того стійку волю Івана, і
15 грудня його відправили назад до табору. Етап тривав місяць, 15 січня він повернувся до 35-ї зони.
Побачення за 1974 р. відбулося 2.04.75 р. (прокурор скасував
постанову про позбавлення побачення за 1974 p.), знову лише одна
Доба. Після побачення намагалися зробити гінекологічний "досмотр", я категорично відмовилася, вимагаючи санкції прокурора
РРФСР. Від мене відчепилися, але тим часом транспорт пішов, і я
мусила йти пішки до Всесвятської по талому снігу, дорогою, де
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їздять розконвойовані карні злочинці. У Всесвятській дивувалися з
моєї відважности (насправді - це було звичайне невігластво): на такій дорозі мене могли пограбувати, зґвалтувати і вбити.
Наступне побачення відбулося 20 вересня 1975 р. в 36-й зоні і
чомусь водночас із Василем Захарченком, хоча до того двом зекам
разом, та ще й землякам, побачень не давали. Може, вже тоді почалася історія "каяття" і дострокового звільнення В. Захарченка?..
У 36-му таборі були дивні порядки. Коли я звернулася по дозвіл
на побачення, то побачила перед кімнатою офіцера, який давав
дозвіл, тамбур, завалений порожніми пляшками з-під горілки. Тому
пропажа всього Іванового домашнього одягу в тому таборі мене вже
не здивувала. Всі харчі в 36-му перемацували руками, перекидали
до своїх мисок (навіть консерви й олію), овочі й фрукти розрізали...
У вересні 1976 р. ми їздили на побачення разом з Яриком і Надійкою, що за кілька місяців перед тим закінчила своє ув'язнення.
Коли ми приїхали до 35-го табору, нас повідомили, що
"Светличного нет", лише після тривалої паузи додавши, що його
перевезли до 36-го. 36-й табір містився в сел. Кучино, з протилежного боку від станції Чусової. Автобусів від сел. Центрального
(35-ї зони) до Чусової вже не було, добиралися з дитиною у кузові
попутної вантажівки. Переночувавши на вокзалі, поїхали ранком
до Кучина, до З6-ї зони. В Кучино нас тримали кілька днів, відмовляючи в побаченні Надійці (мовляв, пашпорт ніде не прописаний,
"не положено"). Лише на третій день, після короткої розмови з лиховісним майором Фьодоровим, дали дозвіл на одну добу, нібито
зглянувшись на дитину.
Під час цього побачення за нами наглядав колишній поліцай
Кучеревський, що виконував "особливе завдання". Незабаром Кучеревського звільнили за рішенням суду.
1977 р. Іван заради побачення спеціально виписався з лікарні.
Цього разу я їздила з Івановою мамою (вона не бачила Івана три
роки, від листопада 74-го, коли нам влаштували зустріч з Іваном у
Києві в КҐБ). Побачення відбувалося знову в 36-му таборі, куди
Івана з кількома співв'язнями перевели в квітні 1977 р. Майже весь
останній рік Іван перебував у лікарні.
Всього за табірний Іванів період ми мали п'ять днів побачень,
хоча за законом могли мати 15...
У своєму есеї про Миколу Гулака Валерій Марченко дає дуже
влучну характеристику політв'язнів у неволі:
"...Як це не парадоксально, боротьбу можна продовжувати і в
тюрмі. Є серед політв 'язнів такі, хто, зосередившись на власних
потребах, починає гадати, що найголовніше - зберегти себе. Ці з
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часом деградують, коли не морально, то психічно, і є найслабкіші.
Є й такі, що, тримаючи в пам 'яті заподіяну їм кривду, конфліктують з безпосереднім тюремним начальством, доводячи себе під
зливою покарань до крайнього виснаження. Ці люди перебувають
у стані безупинної війни, що призводить до трагічного кінця. І,
нарешті, третя, на жаль, нечисленна категорія мешканців
пенітенціарних закладів. Ці обирають спосіб життя, зовні непоказний, виснажливий, а проте максимально сприятливий для збереження особистости. Вони невтомно працюють, зберігають
присутність духу. Обстоюючи свої ідеали впертим нерозкаюванням, навіть і в смерті своїй вони залишаються звитяжцями... "
За такою характеристикою, Іван належав саме до цієї третьої
групи. І далі за "Гулаком" В Марченка:
"... Годі подивувати винахідливості, з якою охоронці монархії
душили будь-який вияв опозиційного мислення. Як тюрма, так з
найсуворішою ізоляцією; як заслання, то без права відвідувати Україну, зрештою, категорична заборона друкування творів Костомарова, Куліша, Шевченка. Гнітюча поліцейська атмосфера навколо кирило-методіївців однаковою мірою отруювала життя їхнім друзям та близьким."
Що ж змінилося за майже півтора століття? Абсолютно нічого,
стало навіть гірше. Ті ж ізоляції, заборони на друкування (Іванові
було заборонено друкуватися від 1965 до 1991 p.), шантаж друзів за
листування з Іваном - кого звільняли з роботи, кому не давали
роботи, у кого дітей забирали до війська...
У політичних таборах склад в'язнів був різноплеменний, але
там панував справжній, а не "пролетарський" інтернаціоналізм.
В'язні різних національностей, вірувань, різних політичних поглядів, різного віку й життєвого досвіду знаходили підтримку один в
одного, гуртувалися, захищаючи скривджених за принципом "один
за всіх, усі за одного" (див. "Хронику текущих событий " за ті роки). Зневажали тільки людей, які продалися табірній адміністрації,
"стукачів".
У таборі виник Рух Опору, на волю виходили "ксиви"* з "Хронікою 35-ї зони ", заяви, протести - більша частина тих матеріалів
зафіксована в "Хронике текущих событий". Як свідчить у своїх
спогадах С Ґлузман, Іван став визнаним лідером Руху Опору, "табірною совістю".
Незважаючи на погіршення фізичного стану, Іван залишався
собою. Він мав свою власну градацію достоїнств і благородства й
своїми критеріями не поступався, хоч би й під загрозою смерти.
* Записки (жарг.).
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Якщо події в табірній хроніці передавали відкритим текстом, то
в Іванових листах це все, з огляду на цензуру, завуальовано: голодівка - то лікування за методом Леопольда Івановича; відмова від
громадянства - то вища стадія зацікавлення модерним мистецтвом;
ідеї кума Славка - перехід на статус політв'язня і т. ін.
У таборі Іван багато і плідно працював над перекладами з французької, продовжував писати оригінальні вірші, виписував дуже
багато літератури з різних галузей - мовознавства, філософії, літературознавства. Як згадує Ігор Калинець, треба було бодай переглядати літературу, щоб не відчувати свого відставання від "волі".
З5-та зона була своєрідним українським Парнасом. За табірну
творчість удостоєно Шевченківської премії Ігоря Калинця, Тараса
Мельничука, Степана Сапеляка, Івана Світличного. Іван для всіх
був вимогливим редактором і дбайливим наставником. У листах до
мене він надсилав багато віршів, своїх і чужих, українською і російською мовами, авторизовані переклади з інших мов.
Інколи Іван робив редакторські виправлення в наступних листах, і вони часто цілком змінювали зміст (це робилося з цензурних
міркувань). На жаль, багато з того не доходило, губилося або застрявало в цензорському ситі.
На "круглому столі" співтабірників він робив повідомлення про
Чернишевського як предтечу більшовизму (про це згадує Антонюк),- збирався розвинути цю тему в серйозне дослідження, але
бракувало літератури (Чернишевського, Канта); статтю про Котляревського; порівняльне дослідження "селянських" українських
письменників і російських "почвенников"; статтю про "Гофманову
ніч" М. Бажана (в стилі Лотмана); аналіз поетичного доробку Б.
Олійника і багато іншого (це тільки з літературознавчих праць). У
Київському КҐБ написав статтю про духовну драму Шевченка.
Крім того, Іван продовжував працю над словником українських синонімів, вважаючи його основною працею свого життя.
Співв'язні з різних куточків України допомагали йому, добираючи
діялектні відповідники тих або інших слів (див. спогади 3.
Антонюка, Г. Герчака).
Про свої задуми серйозних літературознавчих праць Іван згадував у листах, але на заваді, серед іншого, ставав брак необхідної
для роботи літератури. Добре сказав в аналогічних умовах
Ю. Домбровський: "Я існую в іншому вимірі. Нагородою мені є
спосіб неконтрольованої творчости ". Такою творчістю для Івана
були його листи з табору, хоч і контрольовані цензурою, але внутрішньо вільні.
Іванові листи дуже конкретні. Свого внутрішнього "я" Іван не
хотів виставляти перед чужі очі, які могли скористатися внут-
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рішнім станом в'язня для тиску на нього. Незважаючи на духовну
близькість Івана і Василя Стуса, в цьому вони різні: для Василя "самособоюнаповнення"- це поезія, для Івана, як і на волі, - життя для
інших (безкінечні голодування були на захист інших в'язнів).
Василь - оголений нерв, Іван мав захисну оболонку. Василь у листах виливає свій біль, Іван пише про роботу, якою він заповнений
по вінця, - вірші, переклади, редагування інших і, головне,- робота над словником.
Як завжди і всюди, Іван міг без зусиль тримати наглядачів на
певній відстані, він викликав повагу і на етапах у конвоїрів, і в блатняків, і в таборі в охорони (див. спогади С. Ґлузмана). За розповідями, такою повагою користувався М. М. Сорока (пригадую, як
під час обшуку кагебісти побачили фото Михайла Михайловича.
Згадка його імени навіть в устах кагебістів була сповнена поваги).
6. ЗАСЛАННЯ
13 травня 1978 року минав табірний термін Івана. Майже весь
останній рік він перебував у лікарні - спочатку через спазми мозкових судин, потім - занесений брудним шприцом сироватковий
гепатит.
Ось як повідомляє про початок Іванового захворювання "Хроника текущих событий "'.
"17.01.78 стався інцидент між Світличним і майором Фьодоровим. Світличний умотивовано відмовився від спілкування з ним.
22.01 захворів Світличний - жовтяниця.
23.01 лікарЮжаков "допоміг" йому таблеткою пірамідону, 24
і 25 відмовився звільнити його від роботи, лише 25 ввечері, після
звернення Ковальова і Калинця до чергового офіцера, нарешті
оглянув Світличного. Світличного не госпіталізували.
27.01 Ґлузман зі своєї ініціативи мав розмову з начальником
табору Журавковим, тема - стан Світличного (жовтяниця). Звечора Світличного нарешті поклали до медізолятора.
30.01 у Світличного взяли кров для обстеження. Діагноз хвороба Боткіна через погану стерилізацію шприців у центральній
лікарні ВС/389, де водночас із Світличним перебував хворий на
жовтяницю Бесараб...".
Інкубаційний період цієї хвороби триває близько двох місяців, і
в січні 1978 р. Івана, жовтого, як цитрина, під загрозою бунту в
таборі, нарешті відправили до лікарні. Перебіг хвороби був дуже
важкий, хвороба загрожувала життю. На волі після цієї хвороби за
постановою Міністерства охорони здоров'я мусили надавати для
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реабілітації двомісячну санаторну путівку і щорічно повторювати
санаторне лікування.
Враховуючи це, я звернулася до адміністрації табору з проханням відправити на заслання Івана разом із супроводжуючими за
мій рахунок літаком. На цю заяву я отримала таку відповідь:
"44 С9 от 5.05.78 г.
Ваш муж с 31.01 по 26.04.78 г. находился на стационарном лечении с диагнозом сывороточный гепатит, желтушная форма.
Согласно заключению лечащего врача по состоянию здоровья в
ссылку следовать он может обычным путем.
Нач. МТУ 389/36
/Підпис/".
Цинізму і брехні тут немає меж. Після 26 квітня Іван ще понад
тиждень перебував у лікарні (його лист, датований 3.05, писаний у
лікарні); такого тяжкохворого взагалі не можна було етапувати.
На етап Івана відправили звичайним шляхом і везли 52 дні (це й
було "санаторне лікування" КҐБ). Відправили його на тиждень раніше - так робили майже завжди, аби ті, що звільняються, не могли
вивезти якихось матеріялів. Як пише в своїх спогадах С Ґлузман,
Іван, який назбирав у таборі силу-силенну книжок, вирізок, матеріялів до словника тощо, з болем душевним відбирав, що взяти з собою,
а коли треба було їхати, його речі - вперше за все існування табору вивозили... конякою. Перед тим він відправив понад 200 кг книжок
до Києва. Одяг, у якому він приїхав до табору, вкрали офіцери-алкоголіки і (за його ж рахунок) о д я г л и Івана в зеківську уніформу.
Після звільнення з табору Івана везли разом з кримінальниками (раніше возили окремо). Кримінальники допомагали йому
переносити скрині з картками, бо Іван був дуже слабий, знесилений. Вони переодягли його в пристойний цивільний одяг (щоправда, вошивий), навзамін зеківського, підгодовували його цукром, казали: "На тебе, дед*, сахарку, тебе же нельзя гнилую
тюльку есть". Карні злочинці виявилися гуманнішими від
"лікарів"-кагебістів.
Як можна було очікувати, місцем заслання Іванові призначили
високогірний район Алтаю з низьким атмосферним тиском і кисневою недостатністю, де погода і тиск мінялися щогодини. До
всього, це була радіаційно забруднена зона. Село, в якому він мав
відбувати заслання, містилося за двадцять кілометрів від райцентру і за триста - від обласного центру. Щоб до нього дістатися,
треба було вісім годин їхати автобусом, долаючи два високогірні
перевала У селі не було навіть фельдшера.
* Іванові було тоді 49 років. - Л.С.
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Коли Іван приїхав до райцентру Усть-Кан, місцеве начальство
вирішило його там залишити - звичайно, не з гуманних міркувань
(важко хвора людина без лікарського нагляду), а щоб краще було
наглядати за "особливо небезпечним державним злочинцем".
Цей райцентр, розміщений на високогірному плато, був місцем
заслання злісних аліментників і алкоголіків. Невелика частина
автохтонного населення теж не просихала від горілки, заради неї
люди були здатні на все, аж до вбивства включно. Коли один із засланців-алкашів відмовився дати товаришам гроші на випивку,
йому розрубали голову. Безпосереднім Івановим сусідом був теж
алкаш - дядя Коля. Якось до Івана прийшов знайомий, витер у
сінях ноги й постукав у двері (лампи там не було, вкрали); йому
відчинили і побачили, що він витирав ноги об... дядю Колю, який
під Івановими дверима влігся спати.
Працювати Івана послали до пересувної механізованої колони
(ПМК) сторожем - охороняти неогороджений склад будівельних
матеріялів. В середовищі, де крадуть усе задля пляшки горілки, ця
робота була дуже небезпечна. Так, йому кілька разів погрожував,
що вб'є, син секретаря райкому - наркоман і алкоголік. Особливо
важко бувало у вихідні дні, коли чергування тривало 24 години, а
Іванові з його хворобами нирок і печінки потрібна була дієта. Зрідка
траплялися і добрі люди. Коли Івановим напарником став пасторп'ятдесятник, що жив з дружиною і шістьма дітьми, я могла бути
трохи спокійнішою - в разі загострення хвороби вони не залишать
Івана без догляду. Вони купили корову і постачали Іванові молоко.
Хати і бараки в селищі були безладно розкидані, на городиках
вирощували тільки картоплю, бо плюсова температура була лише
в червні, липні і першій половині серпня. Не лише овочі й фрукти,
а всі харчі привозили здалеку і продавали з великими націнками.
Коли я приїхала в липні у відпустку і почала розшукувати Іванове
житло (він пішов мене зустрічати, але ми розминулися), то зустрічні, в
яких я розпитувала, схарактеризували його так: "Такой худой, желтый,
болезный"... У листах він скаржиться на болі голови, непрацездатний
стан, втрату пам'яті, хоча він, здавалося, в тяжчі часи не скаржився, він
завжди був оптимістом. Отже, йому стало зовсім непереливки.
Система знала, куди посилати своїх підопічних, аби звести їх
до могили "об'єктивними факторами". Крім того, він жив у зоні
підвищеної радіації: за якусь сотню кілометрів містився космодром, і під час нічних чергувань Іван часто бачив запуски ракет.
Листів від того часу збереглося мало. Ми намагалися контактувати телефонічно. В умовлені дні і в певний час я дзвонила до нього на пошту.

Коли я приїхала до Києва в серпні 1978 р. (через брак квитків
запізнившись на два дні), мене викликали на партбюро і почали
читати якусь нісенітницю. Я встала і грюкнула дверима. Виявляється, якийсь Подолян надрукував у "Літературній Україні"
пасквіль "Заокеанська пташка з оунівського піддашка", де канадська пані Горохович (чи то з дурості, чи з переляку) плела нісенітниці: мовляв, я з нею зустрічалася (а я в той час була за 4 з половиною тисячі кілометрів від Києва!); багато говорила про свого
чоловіка, підносячи його і зневажаючи інших, і т.д. Я відразу ж написала листа тодішньому редакторові "Літ. України" Виноградському зі спростуванням вигадок. Відповіді чекаю по цей
день... А пасквіль було розтиражовано всіма газетами, аж до районних включно.
Працювати творчо Іван уже майже не міг, навіть довести до
ладу зроблене йому було важко. Робота над словником синонімів
дуже уповільнилася. Він був зовсім самотній, єдиною розрадою були листи. Знайомий адвокат, якому доручили наглядати за Іваном,
теж був алкоголіком.
Проте в листах до закордонних адресатів він зовсім не згадує ]
про побутові негаразди - пише про здоров'я, а головно на літературно-книжкові теми: літературні зацікавлення в нього лишилися
дуже сильними.
Починаючи з червня 1979 р. я майже постійно жила разом з Іваном на Алтаї, лише раз на чотири - п'ять місяців їздила до Києва
отримати пенсію, навідатися до помешкання. Іван по змозі працював над синонімічним словником, перекладав; почав перекладати
"Слово про Ігорів похід", для цього опрацьовував багато матеріялів. Як завжди, купував книжки.
Завжди і всюди нас не оминали своїм "піклуванням" кагебісти,
але добре вже те, що ми знали, хто є хто.
У травні 1979 р. Іванові дозволили на час відпустки поїхати до
Києва. Це був перший і єдиний раз після арешту, коли Іван міг
"вільно" ходити Києвом. Пишу "вільно" в лапках, бо за нами
постійно ходили назирці. Навіть коли ми пішли на могилу моєї
матері, яка померла під час Іванового ув'язнення, з-за огорож виглядали голови філерів.
Іван проконсультувався у професора-невропатолога - діагноз
був невтішний; пройшов курс лікування, але мусив повертатися на
Алтай. На початку зими йому дозволили лягти до лікарні в Барнаулі, аж тут почалася афганська війна і його терміново виписали.
Виглядало, що, в кращих традиціях 37-го, політичних збиралися
знову заарештовувати (Іван відчув це з поведінки свого куратора).
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20 вересня 1979 р. Іванові сповнилося 50 років. З різних кінців світу йому надійшло понад п'ятдесят телеграм. Свято ми відзначили
вдвох, як і згодом, 31 січня 1981 p., удвох святкували своє срібне весілля.
Іванове здоров'я погіршувалось. Враховуючи його і мій стан, а
також цілковитий брак медичної допомоги, у лютому 1980 р. Івана
перевели до Майми, райцентру біля Горно-Алтайська. Майма
містилася значно нижче від Усть-Кану. Щоправда, погода й тут мінялася дуже часто, атмосферний тиск був дуже нестійкий, але повітря було не таке розріджене.
Майма - старе російське село, де зовсім не було алтайців, лише
трохи казахів; кількісно населення села майже дорівнювало населенню обласного центру, зі всіма ознаками "кондового" російського села - ледарством, пиятикою і т.п. (1 Травня я не могла збагнути, чому святкова демонстрація відбувається не в центрі села, а
біля крамниці - виявляється, то була тисячна черга за горілкою).
Знайшли нам житло - хижку метрів на 12 із сусідом-міліціонером, що наглядав за нами. Довго не могли підшукати роботи пропонували прибиральником у гуртожитку, сторожем, нарешті
влаштували палітурником в обласній бібліотеці.
Іван дуже добре контактував з людьми, незалежно від віку, стану, національносте тощо. Тому, за невеликими винятками, інспірованими КҐБ, у нього були якнайкращі стосунки з людьми. Навіть
міліціонер, до якого Іван щотижня мусив ходити відмічатися, став
активним читачем Іванової бібліотеки.
Як завжди і всюди, Іван залишався вірним собі книгоманом —
коли ми виїздили звідти, книжок назбиралося контейнер.
У липні до Майми приїздила Михайлина Коцюбинська, Іван
мав велику розраду: почути всілякі київські новина Ми з нею їздили на Телецьке озеро (Іван не міг поїхати з нами через заборону
виїздити за межі району). То були останні світлі дні для Івана - через тиждень стався інсульт.
"Опікуни" врахували це, і Миколу Руденка, який відбував заслання там само, одразу лишили в Маймі (можливо, не хотіли такої
самої розв'язки для старшої людини).
Хвороба
Хворіти Іван почав, мабуть, ще в 50-х роках, коли він, копаючи
криницю, застудив поперек. Через поранення під час війни у нього
в 60-х роках почався ендартеріїт ніг, але його своєчасно виявили і
вилікували. Від 1963 р. почали хворіти нирки.
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Іван страждав від носових кровотеч. Ці кровотечі виникали раптово - на вулиці, посеред ночі під час сну. Часті були й болі голови.
У 70-х, під час ув'язнення, кровотечі припинилися, а біль голови
посилився. Коли я питала в кагебістів, чи в Івана бувають кровотечі
і чи потрібні йому носовички, вони сприймали це як умовність.
Співтабірники згадують, як часто Іван скаржився на біль голови, іноді він не міг навіть говорити, лише торкався голови рукою. У
листах із табору він часто пише про біль голови, про спазми мозкових судин. Якось у таборі був напад із конвульсіями і втратою
свідомости.
У серпні 1981 р. стало погано з нирками: пісок, кров у сечі, ниркові напади. Поклали до урологічного відділу лікарні, лікували
ультразвуком, промивали великою кількістю рідини. Після лікарні
він почувався зовсім погано і взяв відпустку за свій рахунок. На
жаль, стежити за тиском не було можливости: тонометр, який передали з-за кордону, щез дорогою, як і багато іншого.
Трагедія сталася 20 серпня 1981 p., десь о 13-й годині за місцевим часом (о 9-й за київським). Принесли пошту, Іван ліг відпочивати і попросив прочитати лист. У ту хвилину я не звернула на
це уваги, лише потім збагнула, що він тоді вже не бачив. З годину
він дрімав, потім, сидячи на ліжку, раптом упав на підлогу. Я не
знаю, звідки у мене вистачило сили підняти його з підлоги і покласти на ліжко. Подзвонила до "швидкої допомоги", але звідти не
поспішали з допомогою, хоч я й сказала, що за всіма ознаками це інсульт.
Через годину з'явилася сестра (до лікарні було метрів 200300), і вона вже викликала лікаря. Констатували інсульт, стан дуже
важкий, нетранспортабельний. Все ж вирішили по дуже поганій
дорозі на матраці відпровадити до районної лікарні.
Стан весь час погіршувався, лікарка-невропатолог дзвонила до
Барнаула, до крайової лікарні. Але там сказали, що в області є добрий травматолог-нейрохірург, хай він оперує, бо в Барнаулі нема
санавіації.
Іван був у стані клінічної смерти, вирішили оперувати. Це було
вже годині о 22-й наступного дня, 21 серпня. Операція тривала три
години: спершу не потрапили на гематому і мусили пробивати
череп в іншому місці, зробивши таким чином дірку 140x30 мм - у
лікарні не було не тільки ехоенцефалографа, а й навіть рентгену.
Перелили майже два літри крові - добре, що в Івана була перша
група крові, а СНІДу тоді ще не знали.
Я ходила попід вікнами операційної, доки вийшла лікарка і
сказала, що Іван поки що живий. Поклали до окремої палати (реа-
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німації, звичайно, не було, просто винесли з палати ліжка, але доглядати було нікому). Я вимагала, щоб мені дозволили бути біля
нього, але головлікар заявив, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я це заборонено. Щойно на третій день, коли непритомний Іван почав зривати пов'язку і лізти рукою до мозку, мені
нарешті дозволили бути біля хворого.
Нейрохірург, який робив операцію, сказав, що у Івана в скронево-тім'яній ділянці виявлено застарілу гематому, він дивується, як
Іван міг у такому стані ходити. Сказав, що треба перевірити її на
рак. Лише через чотири дні мене повідомили, що біопсія нормальна. Після таких операцій виживає 5-10% хворих, тож мені
порадили викликати родичів. Через декілька днів приїхали мати і
сестра Марія. Надійка була вже "персоною нон грата"... Коли я
дзвонила і відправляла телеграми, тексти телеграм і телефонні розмови контролював майор із обласного КҐБ.
Іван був непритомний і, звичайно, нікого не пізнавав. Я безвихідно була біля нього: прала, сушила, міняла постіль, прислухалася
до дихання, боялася хоч на хвилину задрімати.
Через день йому робили пункцію, щоб стежити за перебігом
хвороби. Почався арахноїдит, менінгоенцефаліт... До вересня
лікарка дуже ретельно робила пункцію, щоразу готувалася, як до
операції. Потім її перевели до поліклініки, а на її місце прийшов
інший, невропатолог, і пункцію почали робити абияк. Через кілька
днів після приходу цього "лікаря" у Івана почала щодня підвищуватися до 40° температура, його трусило так, що ліжко ходило ходором. Це списували на пієлонефрит, і в другій половині вересня
його відтранспортували до урологічного відділу обласної лікарні,
там був висококваліфікований лікар-уролог. Вирішили видаляти
каміння, щоб воно не провокувало запального процесу. Перед самою операцією виявилося, що камінців немає, і хірург полегшено
зітхнув: операція такого хворого могла бути смертельною.
Івана перевели до неврологічного відділу і як важкохворого поклали до палати на двох. Другим був постачальник-алкоголік, у
якого стався інсульт з перепою. Йому видавалося, що в нього виросла третя рука і що вона висить десь під стелею в кутку... Сусідство, що й казати... Ночами я дрімала на стільцях, далі не виходячи з лікарні, харчувалася якимсь кандьором, що його з милости давали санітарки.
Івана продовжувало лихоманити. Через хворі нирки і печінку я
остерігалась давати йому пігулки антибіотиків. У жовтні, коли вже
треба було його садовити, я не могла цього робити, бо він криком
кричав від болю. Якось, перестилаючи постіль, я побачила в нього
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на попереку якусь ґулю і звернула на неї увагу лікаря. Викликали
консультанта... і випадково я чую розмову лікарів, що то, мовляв,
саркома хребта в ділянці L4 L5. Трохи згодом на іншому рентгені
досвідченіший рентгенолог сказала, що то - остеомієліт хребта.
Але це все треба було пережити - спочатку рак мозку, потім саркома хребта. То були лікарі обласного медичного центру.
Перевели до травматології, поклали в гіпсове ліжечко - гіпс від
голови до ніг з діркою під анальним отвором. Довго вимагала аналізу крови на стерильність. Коли нарешті його зробили, чергова
медсестра повідомляє, що у Івана стафілокок. Починається сепсис,
гемоглобін на критичній межі.
Отак один недбайливий лікар у табірній лікарні заразив гепатитом, другий вніс стафілокок. Добре, що хоч СНІДу тоді ще не
було...
Щоб припинити запальний процес, кололи антибіотики. Я звернулася до знайомих по ліки, по ікру (щоб підвищити гемоглобін).
Нарешті стан трохи поліпшився: Іван почав вимовляти деякі слова,
трохи ворушити пальцями правої руки. Йому почали робити лікувальну гімнастику, масаж, бо за кілька місяців непорушности все
закам'яніло, все дуже боліло.
Ще одна лікарка-невропатолог призначила йому електрофорез на комірцеву зону (до речі, та сама лікарка ще в серпні
виявила у Івана R-фактор - порушення мозкової діяльности - і
не звернула уваги, я прочитала це пізніше в історії хвороби).
Через декілька сеансів електрофорезу Іванові стало дуже погано
- чи то був повторний інсульт, чи епілептоїдний Джексонівський
синдром, так і не збагнули. Івана забрали до реанімації, і через
декілька годин палатний лікар Євгеній Іванович, чоловік добрий
і компетентний, вийшов і сказав, що Іван опритомнів і подякував.
Але після того права рука перестала рухатися і говорити він став
значно гірше.
Вже потім я прочитала, що в такому стані категорично заборонено робити будь-які електропроцедури, особливо на комірцеву
зону. Дотепер не знаю, чим керувалася та лікарка - власною некомпетентністю чи дорученням Іванових опікунів, намагаючися звести
його зі світу.
Трохи раніше син квартирної господині, злодій-рецидивіст,
користуючись тим, що я безвихідно в лікарні, викрав із хати все,
крім книжок. Забрано було всі Іванові і мої речі, навіть наплечник
і портфель. Отак у листопаді в Сибіру я залишилася в тому, в чому
була в лікарні. Щоб не нервувати його, я не сказала про це Іванові
до самої його смерти.
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Перебуваючи з Іваном у лікарні, я допомагала носити їжу для
хворих, бо кухня містилася далеко, а на травматологічний відділ, де
лежало близько сотні нерухомих людей, була всього одна санітаркаалкоголічка. За те я мала якусь кашу і суп - без масла і без м'яса.
На мої клопотання, щоб дозволили виїзд на лікування до Києва,
прийшла абсурдна відповідь із Президії Верховної Ради УРСР:
"Помилованию не подлежит". А йшлося ж лише про лікування
тяжкохворої людини, яке в подібних випадках ефективне тільки
перших півроку. До кінця заслання лишався ще майже рік.
Центральний секретаріат Міжнародної Амністії 8.01.82 р. проголосив невідкладну акцію за звільнення із заслання тяжкохворого політв'язня Івана Світличного, стан здоров'я якого залишався загрозливим.
Іванів куратор полковник Нікулін казав, що є домовленість із
Москвою про комісування Івана, тобто звільнення за станом здоров'я. Та всі домовленості анулював новий голова Комітету Держбезпеки СРСР Федорчук, який люто ненавидів Івана ("Светличного
и Кочура надо повесить на одном суку!" - казав він в одній розмові).
Пробули ми в лікарні 9 місяців, а очікуваної комісії все не було.
Міліція всіляко уникала мене з моїми запитами (комісія проходить
через МВС). Нарешті десь наприкінці липня зібрали комісію. Відбувалося це так: приїхали до гуртожитку, де ми тоді жили, і повезли до лікарні. Зі столиці Алтайського краю приїхав полковникказах, він - голова комісії. Комісію склали з завідуючих відділами
обласної лікарні, яким добре відомий стан Івана і які мають єдину
думку - комісувати. Обговорення відбувається за зачиненими дверима. За якийсь час запрошують до кабінету, результат бачу за обличчями лікарів: усі ховають очі, відвертаються... Полковник оголошує: "Есть такое мнение, чтобы оставить до конца срока". (Залишалося ще 7 місяців). Чиє це "мнение" - не пояснюють, але мені й
так зрозуміло, що Федорчука. Звертаю їхню увагу, що я - гіпертонік 3-го ступеня (тиск 235/140, хоч раніше була гіпотоніком). У відповідь чую: "Это нигде не зафиксировано". Певна річ, хворим у лікарні був Іван, я лише доглядала його, тож мого тиску ніхто там не
фіксував, а йти 3 км до поліклініки при температурі +35°, аби зафіксувати тиск, я теж не могла.
Отак і лишилися ми в засланні на Алтаї до кінця терміну - при
постійних змінах погоди і тиску, в гуртожитку серед алкоголіків і
повій. Але якось домучилися.
Додому добиралися поїздом, бо Іванові заборонено було летіти
літаком через не захищений черепом мозок. Супроводжував нас
той самий адвокат, який був приставлений стежити за Іваном, починаючи від 1978 року. Він же пакував і речі до контейнера, після
чого я не знайшла багатьох Іванових паперів, листів, віршів...
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Перед виїздом нас попередили: "Чтобы при встрече не было
никаких демонстраций!". Я вжахнулася - про що вони говорять,
які демонстрації? - Одні "далече", інші - "сидять по шпарах всі
мужі хоробрі". Аби хоч знайшлася добра душа та допомогла
дотягти якось Івана до хати на 5-й поверх!
Добра душа знайшлася: нас зустрічав Валерій Марченко, що був
якраз у Києві під час короткої перерви між своїми ув'язненнями.
Я бачила: Іван - інвалід 1-ї групи, майже нерухомий, не міг ні
читати, ні писати - залишався загрозою для наймогутнішої і
"найгуманнішої" держави.
7. ОСТАННІ РОКИ. 1983 - 1992
Нарешті ми приїхали додому...
Спочатку в Івана були якісь надії на поліпшення стану, він сподівався повернутися до творчости. Розглядав книжки, просив купити деякі з найбільш йому цікавих. Читати він не міг, хоча літери пам'ятав і міг прочитати кілька слів, які охоплював своїм звуженим
полем зору. Звуження сталося чи то внаслідок крововиливу (першим виявом інсульту була втрата зору), чи, може, внаслідок операції (тоді було не до зору, йшлося про те, щоб урятувати життя).
Іван слухав радіо, любив класичну музику, особливо Баха. Цікавився новинами, говорив із зусиллям, важко добираючи слова. Часто слухав Надійку по радіо "Свобода ", в той час це був єдино можливий контакт, листи доходили погано. Розмовляти Іван міг лише з
однією людиною, з двома - трьома водночас йому було важко зосередитися; я намагалася допомагати Іванові добирати відповідні
вирази, читаючи його думку по очах.
Деякий час Іван стежив за літературними новинами - я читала
матеріяли, які його цікавили.
Іван сподівався, що, як і раніше, до нього приходитимуть колишні шістдесятники, молоді поети, прозаїки, критики. Але... може,
здоровим було некомфортно бачити хворого, може, через переляк
(багатьом казали, що не треба ходити, турбувати хворого) - з
колишніх приятелів ніхто не приходив. Це пригнічувало Івана.
Приходили до нас найближчі друзі, яких не залякав КҐБ: Михайлина Коцюбинська, Галина Севрук, Семен Ґлузман, Євген
Сверстюк, Надія Одарич; Геля Пономарьова вчила мене робити заштрики, Іра Пієвська стригла Івана. Знайшли приватного лікаряневропатолога, який постійно спостерігав за його станом. Велику
допомогу подавала дуже досвідчений і уважний лікар-терапевт
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Стелла Самсонівна Каганова, до якої я могла звернутися будь-якої
пори дня чи ночі.
Як уже згадували, наша квартира була розміщена на 5-му
поверсі - без ліфта і без балкона (навіть вікна були без кватирок,
доки Є. Сверстюк не прорізав). По хаті Іван пересувався з допомогою милиці, але спускатися і підніматися східцями йому було не
під силу, тому на вулиці бував не часто.
Здаючи 1982 року величезний будинок, Спілка письменників
навіть не згадала про Світличного. У тому будинку отримали квартири 24 з колишніх Іванових "друзів", але ніхто не згадав про Івана, про те, як живеться тяжкохворій людині в тому "голубнику",
хоча свого часу місяцями жили в нас...
З обміном квартири нічого не виходило: на останній поверх
"хрущоби" не було охочих навіть із доплатою. Я подала заяву до
квартвідділу з проханням замінити нашу квартиру на аналогічну,
але з ліфтом і балконом (або на першому поверсі). Нас узяли на облік, але за деякий час, певно, за вказівкою КҐБ, зняли з обліку.
Щойно 1991 p., завдяки клопотанням депутатів Верховної Ради,
нам поміняли квартиру, але було вже пізно: Іван уже був лежачий,
і перевозили його на нову квартиру швидкою допомогою.
У переїзді багато допоміг Зиновій Красівський. Починаючи від
чорнобильського 1986 p., щоліта по 4 - 5 місяців ми з Іваном жили
в гостинній оселі Зиновія. Іван подовгу бував на подвір'ї, серед
дерев і квітів, пив мінеральну воду, яка добре впливала на його
хворі нирки і печінку, споживав свіжі і чисті продукта Від самої
зими Іван мріяв про поїздку до Моршина. Зеньо був товариською і
доброю людиною. Іванів ровесник (на два місяці молодший за
Івана), він помер на рік раніше за нього.
Дуже любили один одного Іван і Василь Стус. Тому Іван так
тяжко пережив Василеву смерть, так само як Василь боляче сприймав Іванову хворобу. Ще коли Іван міг говорити, він заповідав, щоб
його поховали близько до Василя в сорочці, яку колись подарував
йому Василь. Той заповіт я виконала.
Кілька разів ми їздили на Луганщину до Іванової мами, але для
довшого перебування там бракувало медичної допомоги.
Стан Івана погіршувався. Двічі (у 1987 і 1989 pp.) його обстежували і лікували в нейрохірургії у Львові. Прогнози були невтішні, томограми щоразу гірші - давалися взнаки наслідки крововиливу і операції на мозку.
Часто в Івана раптово підвищувалася температура до 38-39°,
його судомило. Усе це списували на пієлонефрит, і лише за кілька
місяців до смерти виявили, що то синьогнійна паличка в нирках -
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хвороба дуже небезпечна, невідь-коли і як занесена. І це при тому,
що Іван кілька разів лежав у спеціалізованих відділах київських
лікарень - ще одна недбалість лікарів.
Якось під час такого нападу в жовтні 1989 р. Іван втратив
свідомість, а коли опритомнів - не міг уже ні говорити, ні рухатися - сильна інтоксикація. Відтоді я постійно мала для нього дуже
сильні антибіотики.
Три останніх роки Іван лежав нерухомо і не розмовляв: лише з виразу очей або потиску лівої руки я могла догадатися, чого він хоче.
Доглядати Івана в цей час мені багато допомагав Сашко Проскура.
У двадцятих числах жовтня 1992 р. стан Івана різко погіршився - почало відмовляти серце. Мене попередили, що почалася
агонія. Я викликала Надійну з Америки і Марію з Половинкиного;
мати була вже надто слаба, щоб її можна було привезти до Києва.
Останнім, що почув Іван від мене, був присвячений йому вірш
Василя Стуса "Не можу я без посмішки Івана". Іван заплакав,
стис мою руку... Через 15 хвилин він знепритомнів.
25 жовтня 1992 р. о 5 год. 45 хв. вечора його серце зупинилося.
Оля Богомолець, одна з присутніх при тому, констатувала смерть.
Надійка дізналася про смерть Івана, сідаючи на літак із НьюЙорка до Києва.
Після інсульту Іван прожив 11 років і 2 місяці. Прожив чи промучився? Для такої діяльної творчої людини, як Іван, це існування
було страшною мукою, особливо останніх три роки нерухомосте і
мовчання.
Система досягла свого - знищила людину в страшних муках.
Відспівували Івана у Володимирському соборі, поховали на
Байковому цвинтарі, неподалік від Василя Стуса.
Провести його в останню путь прийшло багато людей...
На другі роковини смерти на могилі Івана Світличного було
споруджено й освячено козацький хрест із червоного теребовлянського пісковика.
Автор хреста - скульптор і художник Микола Малишко. Він
ціле літо працював над хрестом, вшановуючи пам'ять Івана, якому
завдячував своєю національною свідомістю.
Щира дяка панові Миколі і всім, хто береже світлу пам'ять про
світлу людину.
Київ, 1995 р.

Сергій ТВЕРДОХЛІБ
Двоюрідний брат Івана Світличного. Народився 1949 р. в м. Старобільську на Луганщині. Після закінчення фізфаку КДУ
мешкає в м. Сіверськодонецьку, працює
інженером на заводі "Азот ".

СТАРШИЙ БРАТ

Коли нашого первістка запитували, кого б він хотів мати - брата чи сестричку, Петрусь завжди відповідав: "Брата. І обов'язково
старшого!"
Я був у своїх батьків також першим. Але маю всі підстави казати, що в мене старший брат був! Це - Іван Світличний. У нас
різні прізвища (рідними були його мати з моїм татом), він старший
за мене на два десятки років, жили ми далеко один від одного (за
винятком п'яти моїх студентських років), за теоріями 50-60-х років
ми, певною мірою, антиподи: він - лірик, я - фізик. Проте, крім
батьків і бабусі, мабуть, не було людини ближчої мені, людини, яка
зробила для мене так багато, як Іван.
Судіть самі. Однією з найперших "товстих" книжок, які я мав,
були привезені з Києва "Пригоди Незнайка". Пам'ятаю ночівлю в
Івана на копиці сіна і "велике горе" - втік їжачок, якого ми зловили звечора. Моїм першим виїздом із провінційного Старобільська
до великого міста (столиці!) була подорож на канікулах до Києва з
моєю хрещеною, а Івановою рідною мамою. Там я вперше
потрапив до театру, ходив до музеїв, у зоопарк, їздив на тролейбусі, трамваї, фунікулері.
Розумію, що часте вживання одного й того самого слова не прикрашує розповіді. Але без слова "вперше" у своєму спогаді не можу обійтися. Адже дещо пізніше, в середині 60-х, завдяки саме Іванові та Льолі, я потрапив (теж уперше!) до моря, в гори... Пройшов зі Світличними
узбережжям, Карпатами. Побував у Львові й Судаку, в ІваноФранківську й Симеїзі, в Коломиї, Ворохті, Косові. Життя в наметах, стрункі смереки й кипариси, гриби, краби, а головне - що¬
денне спілкування під час переходів, біля багать, у майстернях із
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талановитими, тоді молодими, а тепер відомими всій Україні, та й
за її межами людьми: Панасом Заливахою, Василем Стусом, Іваном
Дзюбою, Аллою Горською, В'ячеславом Чорноволом, Галиною
Севрук. Усього того не було б у моєму житті без Світличних.
Нічого дивного, якщо ніхто зі згаданих вище (хто живий нині),
не пам'ятає школяра, потім студента, який, переважно мовчки,
слухав їхні розмови, дискусії, пісні, вірші (ще й сьогодні, здається,
чую уривки з "Гайдамаків" біля багаття в нічних Карпатах).
А для мене це було більш ніж важливо.
Напевно, я ніколи не зважився б подавати документи до університету, коли б не було в Києві Івана, Льолі і Надійки.
Всі п'ять років навчання я належав до "заможних" студентів:
адже, крім ліжка в гуртожитку, мав ключі від квартири Світличних
і постійну "перепустку" до холодильника, яку видала мені Льоля.
Можна сказати, що відома квартира на Уманській, 35 була
моєю другою домівкою, за що я був і завжди буду щиро вдячний її
гостинним господарям. І завжди пам'ятатиму ту домівку, душею
якої був мій старший брат.
м. Сіверськодонецьк Луганської обл., 1995 p.

ІванБАЖІНОВ
Народився 1931 р. на Харківщині. Кандидат
філологічних наук, літературознавець. Науковий співробітник Інституту літератури
НАН України. Живе в Києві.

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ РОКИ
ШАНА СВІТЛИЧНОГО
Навчання Івана Світличного в Харківському університеті припало на останній період сталінської диктатури: з вересня 1947 до
липня 1952 р. Тим, хто не жив у ті похмурі часи, не дихав тим
повітрям, важко навіть уявити атмосферу тієї доби.
За спиною була війна, розруха, голодна зима і весна 1947 p.,
коли загинуло стільки людей, особливо серед селян східної і центральної України. Міське населення мало продовольчі картки раціон нужденний, та все ж він міг забезпечити від голодної смерти. Сільський люд було кинуто напризволяще. Режим не визнавав,
що в Україні голод.
Порівняно з сільською молоддю, доля студента вважалась ледь
чи не квитком у щасливе майбутнє. Однак, матеріяльний стан студента - вихідця з села, із віддалених теренів, був незавидний: убоге
напівголодне існування на мізерну стипендію. А ще ж треба було мати якусь одежину, взуття... Щоправда, студенти тут не були якимсь
винятком, злидні були чи не найхарактернішою прикметою радянського способу життя для більшої частини мешканців країни.
Можливості підробити якусь копійчину було дуже мало: хтось у
літні канікули влаштовувався піонервожатим у літніх таборах, інші викладачами в школі. Саме так зробив Іван Світличний - студентом
3-го курсу почав викладати українську мову й літературу в одній із
харківських шкіл, але через загострення туберкульозу мусив піти зі
школи Він виїздив з лекціями на село, писав до газет, друкував
статейки про українських письменників у "Календарі колгоспника ",
здається, у "Блокноті агітатора ". І в роки навчання в аспірантурі
теж змушений був підробляти не лише для того, щоб утримувати
себе, а й щоб допомагати рідним. Турбота про хліб насущний
забирала багато сил, часу і енергії не тільки в студентські роки...
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Що становив собою Харківський університет і, зокрема, його
філологічний факультет у повоєнні роки? Чи був він тим Храмом
Науки, яким є і повинен бути справжній університет для його вихованців? Якщо триматися цього означення, то треба визнати, що
Храм цей був великою руїною...
Стан філологічної науки в університеті в цей час адекватно відбиває загальну картину. Вже на початку 30-х pp. Харків змушені
були залишити талановитий літературознавець, учень М. Сумцова,
колега і близький приятель О. Білецького Микола Плевако, видатний мовознавець, автор "Українського правопису 1928" О. Синявський. Згодом їх обох було репресовано і знищено. У 1934 р., в
зв'язку з переведенням столиці України з Харкова до Києва, туди
переїхало кілька літературознавців і мовознавців, співробітників
Інституту Тараса Шевченка та Інституту мовознавства, підпорядкованих АН УРСР. А далі почали зникати один за одним у тюрмах,
на засланні такі філологи, як сходознавець, індолог, перекладач
П. Ріттер, мовознавці К. Німчинов, Б. Ткаченко, М. Йогансен,
М. Перегінець, М. Гладкий, М. Сулима, літературознавці А.Шамрай, І. Капустянський, мистецтвознавець С. Таранушенко та багато
інших фахівців з етнографії, фольклористики, краєзнавства, антропології, що досліджували також питання мови, літератури, усної
народної творчосте, писемности.
Аби вберегтися від репресій, дехто був вимушений переїхати до
Росії, як це зробили Ярема Айзеншток і Микола Горбань. Із тих, що
вціліли, повернулись під час хрущовської "відлиги" А. Ковалевський, 3. Веселовська і П. Петренко.
Війна завдала філологічному факультетові додаткового дошкульного удару. Дехто, як Ю. Корецький, Балабант та ін., загинули на фронтах чи в евакуації. Кілька талановитих літературознавців і мовознавців, учнів О. Білецького та Л. Булаховського, що з
різних причин опинилися на окупованій території, після війни потрапили на Захід і там продовжували свою наукову та викладацьку
діяльність. Це такі відомі нині літературознавці, мовознавці, критики, публіцисти, письменники, як Юрій Шевельов, Микола
Оглоблин (М. Глобенко), Григорій Костюк, Дм. Нитченко (Чуб),
Петро Шатун (П. Голубенко). Виїхав в еміграцію також проф.
В. Державін.
За Білецьким, який ще перед війною став директором Інституту
літератури, до Києва переїхав після війни Л. Булаховський, ставши
директором Інституту мовознавства.
Всі кафедри філологічного факультету, як і взагалі гуманітарні
напрямки науки університету, були вкрай знекровлені, але особли-|
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во спустошеними виявилися кафедри української мови й літератури. Та попри це, вони далі залишалися об'єктом постійних нагінок
під час кожного чергового полювання на відьом.
Колись О. Потебня зауважив, що загальна атмосфера навчання
була такою, що разом професори й викладачі давали студентам
значно більше, ніж кожен з них міг дати зокрема. Через сто років
ситуація в Харківському університеті змінилася кардинально.
Тепер формулу Потебні треба було формулювати навпаки: університет давав значно менші знання, ніж на це можна було сподіватися, виходячи навіть із наявного складу викладачів. І було б нечесно покладати провину за такий стан на самих викладачів: їхня
провина тут найменша. Звичайно, серед викладацького складу теж
були різні люди...
Серед поважних наукових сил філологічного факультету тих
років хотів би назвати учня і друга О. Білецького Ол. Гр. Розенберга, людину надзвичайно ерудовану; блискучого лектора, учня
Л. Булаховського Ол. Мойс. Фінкеля. Помітними постатями серед
фахівців з лінгвістики, безперечно, були доцент В. П. Бесєдіна-Невзорова, яка читала курс давньоруської мови й історичної граматики, а також М. М. Баженов, один з активних учасників колишнього Харківського історико-філологічного товариства, автор підручників для вузів і шкіл.
На кафедрі української мови працювали: доц. А. С Колодяжний, Ф. П. Медведев, а до 1948 р. Микола Федорович Наконечний,
який, безсумнівно, посідав чільне місце серед харківських мовознавців повоєнного часу. Але саме Наконечного було усунуто з кафедри української мови за доносом, як носія націоналістичної бацили. До університету М. Наконечний зміг повернутися лише в середині 50-х років.
Ряд викладачів було звинувачено в націоналістичних збоченнях
або в космополітизмі.
Все це відбувалося вже за часів перебування Світличного в університеті. Звичайно, Іван знав про цю вакханалію.
О. І. Білецький у своїй статті "Наука про літературу в Харківському університеті", що була виголошена як доповідь на ювілейній сесії з приводу 150-річчя Харківського університету,
характеризуючи стан філологічної науки, зокрема, українознавства в університеті наприкінці XIX - початку XX ст., наводив слова
свого вчителя М. Сумцова про те, що "перед багатьма літературознавцями стояла знайома всій інтелігенції 80-90-х років дилема: або кинути службу, або "зіщулюватися" ("сжиматься"). І вони
зіщулювалися". Значно точніше і відвертіше про це сказав у тому
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таки 1955 р. учень Олександра Івановича, вихованець Харківського університету, професор Українського вільного університету в Мюнхені Микола Оглоблин. Виступаючи на сесії, присвяченій 150-річчю альма матер, і розповівши про розвиток науки
в перші три десятиріччя XX віку, він показав жалюгідний стан
гуманітарних наук у повоєнне десятиліття і на кінець свого
"невеселого ювілейного звіту" знайшов тепле слово співчуття і
для тих, хто в ті чорні дні змушений був під невблаганним примусом (без права мовчати!) йти проти свого наукового сумління,

"йти гіркою і безславною дорогою, бо вони були позбавлені
найдорожчого скарбу — наукової свободи, можливости передавати свої скарби... молодій генерації, що так щиро прагне
справжньої науки ".
Гадаю, ці слова цілком слушно характеризують той час, про
який тут ідеться, і цілком справедливо можуть бути віднесені й до
кращих викладачів, і до кращих студентів, до яких, безперечно, належав Іван Світличний, бо він таки справді потребував Науки.
Безвихідь для науковця радянського університету полягала в
тому, що він не мав права на мовчання: викладачі мали вдовбувати
в голови студентів ідеї й принципи навіть тоді, коли ці останні
суперечили їхнім моральним принципам, науковому сумлінню і
звичайному здоровому глуздові.
Характерна з цього погляду постать О. М. Фінкеля: наприкінці
20-х років літературознавець, критик, теоретик перекладу; від початку 30-х зосередився на питаннях лінгвістики (російської), щирий послідовник Марра, щороку провадив "Маррівські читання ".
Та ось вийшло Сталінове "Марксизм и вопросы языкознания ", де
вчення Марра засуджено, як антимарксистське. Фінкелеві знову
довелося самокритикуватися. Іван слухав у нього спецкурс.
Ці безкінечні катавасії не виховували поваги до викладачів, зате
спонукали до роздумів.
За роки навчання в університеті у Світличного не було викладача, який справив би на нього сильний вплив як на майбутнього літературознавця і як на громадянина.
Яка ж була атмосфера навчання?
Обов'язкове відвідування лекцій і семінарських занять, особливо з соціяльно-економічних дисциплін із обов'язковим конспектуванням та реферуванням (переписуванням) першоджерел, до яких,
крім класиків марксизму-ленінізму, входили й постанови ЦК
ВКП(б) та ЦК КПУ, редакційні статті "Правды " та інших керівних
органів. Ці конспекти обов'язково перевіряли, а порушників (які
користувалися чужими конспектами) суворо карали.
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Надмірне захоплення суспільно-економічними дисциплінами, які
викладали казенно, шкідливо позначалося на фаховій підготовці,
забирало багато часу, і його не вистачало для читання літератури.
Головним літературознавчим посібником у ті роки були популярні лекції, що їх видавало товариство для поширення (тоді казали - розпорошення) наукових і політичних знань, різні методичні
розробки, що мали бути замінниками монографій і підручників.
Ними мали вдовольнятися й студенти, і викладачі.
Проф. Ю. В. Шевельов, виступаючи на другому конгресі україністів, відзначав, що, опинившись на Заході після війни, він мусив перевчатися, а він же вчився в Харківському університеті у видатних
учених - О. Білецького, Л. Булаховського. Що ж говорити про фахову підготовку філологів-україністів у перше повоєнне десятиріччя?
Чи відчував студент Іван Світличний брак належної фахової
підготовки? Звичайно, відчував. Обдарований юнак, що вже тоді
мав потяг до самостійного мислення, мусив відчувати прогалини в
університетській науці й усвідомлювати необхідність ґрунтовного
й систематичного поповнення своїх фахових і загальних знань.
Яким було тодішнє студентське оточення?
Склад повоєнних студентів філфаку був різний - від учорашніх
десятикласників до фронтовиків. Серед старших, фронтовиків, було найменше потягу до наукового пошуку, там здебільшого панував дух кар'єризму. Аспірантура була потрібна їм як сходинка до
звань і чинів. Вони ставали партійними або профспілковими активістами, щоб потім досягти не наукової, а посадової кар'єри.
Аспірантура - як засіб "вибитися в люди". Якщо в інших інститутах чи наукових установах траплялися особистості незалежної чи
навіть опозиційної думки, то в Харківському університеті загалом
і на філфаці зокрема це були люди, настроєні угодовськи, конформістськи чи пристосовницьки. Серед них були й неординарні люди,
але їх було небагато. В Івана не було з ними справжнього контакту, швидше відсторонення, часом суперництво - з їхнього боку,
або ж моральне протиборство. Вони вгризалися не в граніт науки,
а з великим завзяттям один в одного - вели (за Дарвіном) "боротьбу за існування".
Чи мав Іван серед товаришів таких, які мали б на нього визначальний вплив - серед старших або серед ровесників? Боюся бути
категоричним, але, здається, таких не було. Мабуть, тому, що серед
ровесників не виявилося визначних особистостей, які б перевищували Івана інтелектом, талантом, обдарованістю, врешті вольовими
Рисами чи громадянською поведінкою і могли бути взірцем для
наслідування.
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Напевне, в студентському колі відбувалися диспути, але вони
мали схоластичний характер і мало чим відрізнялися від семінарів
з основ марксизму-ленінізму.
Щодо громадського життя - його серед тодішнього харківського студентства в справжньому розумінні слова не було. Громадська діяльність обмежувалась участю в роботі комсомольської
групи, де все було чітко розписано й розкладено по полицях.
Хоч Іван і не належав до комсомольських активістів, які завжди
були напохваті за кожної нової кампанії,- він був якщо не зразковим, то принаймні свідомим комсомольцем - не тільки активним
дописувачем до стіннівок у гуртожитку і на факультеті, а й членом
редколегії, був членом студкому гуртожитку. Щоправда, його на
звітно-виборчих зборах було критиковано за недостатню діяльність агітаторів (це була його ділянка роботи в студкомі).
Іван був принциповий. Якось його критикували на зборах за те,
що він не відвідував лекцій з української мови викладача Моргуна.
Іван не став виправдовуватися й не обіцяв виправити свою поведінку, а на тих-таки зборах виступив із заявою, що він і надалі не
відвідуватиме лекцій цього викладача, бо той провадить їх на дуже
низькому рівні. І дивна річ: Іванові як відмінникові дозволили вільне відвідування лекцій. Це було майже нечувано в часи обов'язкового відвідування.
Показовим для характеристики і громадської поведінки
Світличного-студента був випадок, про який розповів мені
І. М. Власенко, студент-журналіст, що жив спільно з нами в гуртожитку на Толкачівці. На активі розглядали особові справи комсомольців, серед яких виявився й Іван Світличний. Приводом до
того було зникнення його комсомольського квитка. Це вважалося
тоді неабиякою провиною, за яку могли вигнати з комсомолу, а
отже, і з університету.
Актив був дуже бурхливий. Світличного довго проробляли за
безвідповідальне ставлення до звання комсомольця, напучували,
вимагали каяття і обіцянки виправитися. Але Іван уперто мовчав,
стояв на тому, що він не знає, куди подівся квиток (згодом виявилося, що його вкрав один із Іванових "друзів"). Йому б визнати, що
квиток загубився, тоді можна було б відбутися доганою, як одна
студентка, яка сказала, що квиток у неї вкрадено в поїзді. А Світличний уперто стояв на своєму. Атмосфера наелектризувалася,
присутній на активі декан нервував.
Іван був готовий на все. Він не терпів двоєдушносте, яка була,
проте, нормою поведінки "справжньої радянської людини".
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Про міждисциплінарні зв'язки в університеті
Була колись в університеті традиція - на лекції відомих учених
збиралися слухачі з різних факультетів, і не лише в часи Потебні.
Розповідають, що і в 20-ті роки на лекціях проф. О. І. Білецького
збиралась велика аудиторія із слухачів різних, і не тільки гуманітарних, факультетів. Але то було в 20-ті роки, та й тоді "власть предержащие" не любили популярних лекторів, особливо ж коли вони
виголошували не дуже ортодоксальні ідеї і погляди.
Після процесу СВУ (1930 р.) стають звичними процеси самовикривання, каяття в скоєних і нескоєних гріхах. У 50-х я не пам'ятаю жодної спроби вільного спілкування між факультетами, навіть
у гуртожитках селили за факультетами.
Бракувало добрих викладачів, підручників; характерні для того
часу незугарні програми, де більшу частину становили соціяльноекономічні дисципліни й зовсім не було мистецтвознавчих та культурологічних дисциплін.
Допитливий студент, що приїхав із "Дикого Поля", як називали
колись Луганщину, мусив заповнити цю прогалину. Єдиним порятунком були театри, музеї і, головне,- книжки. На останні копійки зі
стипендії Іван купував книжки. Це було його "пунктиком" - він був
ревним бібліофілом. Порятунком були, звичайно, й бібліотеки - університетська та публічна ім. Короленка, де Іван був постійним
читачем. Що можна було знайти в тодішніх бібліотеках? Художню
літературу - російську і світову (переважно в російських перекладах), класичні твори з естетики. Але бракувало новітньої літератури
з естетики, літературознавства, філософії. Звичайно, і бібліотека ім.
Короленка, й університетська ЦНБ мали величезні скарби, але вони
були неприступні студентам, а часом про них не мали й уявлення.
Взяти хоча б літературу з основної спеціальносте - з історії української літератури і критики, української мови, історії України,
української філософської думки. Українознавства в ту пору не існувало не лише в Харківському університеті, а й узагалі в Україні.
Що ж до літературознавства, тут вибір був украй убогий. У повоєнне десятиріччя, після вилучення з ужитку "Нарису української
літератури" (1945) у розпорядженні як викладачів, так і студентів
не було не те що більш-менш систематизованого курсу історії української літератури, а взагалі жодного...
Вилучено було з ужитку і заховано за сімома замками в спецфондах двотомний курс українського письменства С. Єфремова,
підручники М. Зерова, В Петрова, М. Йогансена. Що й казати про
курси, видані за кордоном, - їх не було навіть у спецфондах.
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Про письменників "розстріляного Відродження" 20-х - 30-х років студенти-філологи могли дізнатися хіба з лайливих характеристик на адресу "українських буржуазних націоналістів". Те саме
можна сказати й про мовознавство. Не набагато кращою була ситуація з літературою в галузі філософії, естетики.
Становлення Світличного як поета.
Літературно-мистецький Харків тих років
Чи писав Іван вірші в студентські роки? Писав, але не афішував,
не виносив їх на суд навіть близьких товаришів. В листі до однокурсниці Ф.Пустової (2.05.1953) він пише: "Ти питаєш про вірші.
Писав їх уже /підкреслення моє - І.Б./ і в аспірантурі - на філософські теми"'. Лише 1961 р. у ж. "Дніпро"№ 8 були опубліковані
вірші, об'єднані циклом "Рідний корінь".
Як могло вплинути на Івана літературно-мистецьке життя
тодішнього Харкова? Харків, який іменував себе другою столицею,
із зростанням ВПК потроху перетворювався в культурному плані
на провінційне місто.
Щоправда, ще користувався славою Драматичний театр
ім. Шевченка (колишній "Березіль") з Мар'яненком, Крушельницьким, але поступово й він перетворювався на український варіянт
МХАТу. Іван не пропускав жодної його прем'єри. Ще доброю
славою користувався оперний театр ім. Лисенка. У Харкові працювала група відомих композиторів. Солідну репутацію мала й
Харківська консерваторія, з якої в повоєнний час вийшло чимало
відомих співаків. Непогані традиції мав театральний інститут. Літературне життя поступово хиріло. Хоча в повоєнні роки там жили
і творили Іван Вирган, Ігор Муратов, Василь Мисик, Юрій Шовкопляс, Ярослав Гримайло, перекладав Микола Лукаш, писали
декілька дитячих письменників. Але загалом літературне життя
Харкова було якесь примарне, вторинне. Коли приїздили з Києва
Остап Вишня, Максим Рильський, Юрій Смолич, Володимир Сосюра,- їхні вечори були справжнім святом. Як правило, зустрічі з
ними відбувалися у вщерть заповненій студентами так званій Ленінській авдиторії на Університетській вулиці. Звичайно, такі зустрічі залишали глибокий слід у душі молодого філолога та ще й
початківця-поета. Але це були тільки свята... А будні?
Будні літературного життя в тодішньому Харкові були тьмяні,
сірі. У місцевому видавництві "Прапор" виходили якісь книжки,
зокрема, хоч і зрідка, поетичні збірки. Відбувалися обговорення
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книжок, переважно тих, що отримали сталінську премію. Час від
часу з'являлись рецензії в місцевих газетах. Була в Харкові й філія
СПУ, що містилася в Будинку літераторів ім. Блакитного на вул.
Чернишевського. Там обговорювали нові твори, зосібна, молодих
письменників, працювала й літературна студія, якою керував, якщо
не помиляюсь, В. Боянович. Я не знаю, чи відвідував І. Світличний
цю студію; його однокурсник і товариш Юрій Герасименко активно намагався зайняти місце на літературному Парнасі, друкував
свої вірші, які відбивали настрої та гасла епохи, читав їх на вечорах. Взагалі на факультеті і загалом в університеті не бракувало
поетів, хоч від їхнього доробку добряче відгонило графоманством,
а ще більше - казенно-патріотичними закликами. На загальному
тлі вірші Герасименка бодай мали обнадійливі паростки лірики. З
віршами виступали і Леонід Тендюк, і Віктор Бекетов із факультету журналістики, і Федір Оленченко, який учився разом з Іваном.
Уся ця версифікаційна писанина не могла надихати на творче
змагання молодого поета Івана Світличного, який мав сильний
потяг до віршування, але був наділений природним художнім смаком, тому приборкував поетичне завзяття і не дозволяв своїм поезіям виходити поза сторінки власних записників. Вірші Світличного
написані цілком вправно, але позначені духом епохи; про це свідчать, зокрема, вірші, які мусили бути "паровозом" для збірки, що
готувалася в середині 50-х до друку, але внутрішній цензор (голос
сумління) не дозволив вийти з ними "на люди". По-своєму щирі,
але ригористичні, вони вже не відповідали моральним вимогам
Світличного-аспіранта*.
Як уже згадувалось, одночасно з Іваном у Харкові жив Микола
Лукаш. Здається, Іван був знайомий із ним іще в студентські роки.
Принаймні постать молодого викладача інституту іноземних мов
була дуже помітною серед читачів бібліотеки ім. Короленка, де в
нього був навіть персональний стіл, на якому лежали купи словників. Бібліотекарі з повагою говорили про свого почесного читача,
який тоді перекладав Ґетевого "Фауста". Знав про це й постійний
читач бібліотеки Іван Світличний. Але чи мав у той час контакти з
Лукашем - не знаю. По-справжньому творче спілкування між ними
почалося, коли Микола переїхав до Києва, а Світличний з намови
Кочура почав серйозно займатися перекладом.

* Вірші ці збереглися, це десь понад 3 тис. віршованих рядків, але Іван категорично
заборонив їх друкувати. /Прим. Л.С./
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Становлення Світличного як науковця
В університетські роки Світличний брав участь у студентських
наукових гуртках, зокрема, з естетики, був старостою гуртка, яким
керував доц. О. Г. Розенберґ, брав участь у студентських наукових
конференціях філфаку. Так, навесні 1951 р. він виголосив доповідь
"Учення Й. В. Сталіна про мову і мислення" (нагадаю, що в ті роки
доповіді на будь-які суспільні теми обов'язково починалися з посилань на працю Сталіна "Марксизм і питання мовознавства"). Доповідь отримала першу премію. Отже, доповідь мала виразний філософський ухил. (Роботи акад. Виноградова на ці теми Іванові тоді,
безперечно, не були відомі). У зверненні до проблематики зв'язку
мови і мислення виявився нахил майбутнього вченого до абстрактного мислення. Логічним продовженням було його звернення до
теоретичної спадщини О. О. Потебні. До речі, і в 60-ті роки Іван
збирався працювати над дослідженням про Потебню.
У студентські роки в ньому пробудилися філософські зацікавлення, потяг до творчої праці літературознавця і критика.
Ще в період навчання в ХДУ талановитий юнак пройшов школу
мислення, виробив у собі певну дисципліну мислі, або те, що наш
викладач М.Ф. Звєрєв називав "гімнастикою розуму".
З університету Іван виніс інтерес до філософії та соціальноекономічних дисциплін. Ідеологічна муштра на семінарах, попри
всю талмудистсько-начотницьку методику їх проведення, все ж
спонукала до аналітичного мислення, до дискусій, до пошуків
"істини". Все це не могло не призвести до різних моральних колізій
у душі допитливого і чесного юнака, який не міг не помічати
драстичних суперечностей між деклараціями і суворою дійсністю
повоєнних років. Цей дисбаланс між високою теорією, що претендувала заступити віру, і похмурою правдою життя, попри всю
двоїстість психології, всотану з молоком матері, не міг не породжувати внутрішнього сум'яття в душі кожної ще не до кінця ідеологічно зашореної людина А це, в свою чергу, позначалось на громадянській позиції.
Говорячи про становлення громадянської свідомости Івана
Світличного, маємо справу з багатьма невідомими. Зовнішніх факторів, які б виявляли громадянську позицію Світличного-студента,
маємо обмаль. Процес становлення громадянської свідомости відбувався дискретно, без зовнішнього вияву. Зрозуміло, що Світличний брав участь у різних комсомольських зборах, але справжні
сокровенні громадсько-політичні погляди студента Світличного
навряд чи виявлялись у таких ситуаціях.

Спогади про Івана Світличного

73

Під час тих численних кампаній, які в повоєнні роки регулярно
накочувалися на літературу й культуру, Світличний з такими його
особистими психологічними рисами, як принциповість, чесність,
нетерпимість до облудности і двоєдушности, до кар'єризму, демагогії, пристосуванства, лицемірства і цинізму, мусив принаймні
внутрішньо визначити свою особисту позицію в питаннях, навколо яких здіймалися гучні баталії.
У період кампаній проти менделізму-морганізму, або космополітизму і низькопоклонства перед загниваючим Заходом, студент
першого - другого курсу міг обмежитися роллю спостерігача. На
зборах одностайно засуджували ворожі ідеології і так само одностайно підтримували партійні директиви, і уникнути цього ритуального дійства було неможливо. Публічні екзекуції в період боротьби з українським буржуазним націоналізмом залишали на душі 20-річного юнака рубці, але навряд чи він міг дозволити собі виявлення справжніх емоцій.
Та попри все, він був сином своєї доби, "справжнім комсомольцем", звичайно, не пристосуванцем і не надмірним активістом (горлопанів він завжди цурався і зневажав), але в умовах, коли "єдино
правильне вчення" втовкмачували зусібіч, в умовах цілковитої ізоляції від зовнішнього світу, браку навіть натяку на якийсь критичний погляд, в умовах тотальної маніпуляції засобами масової
інформації воно жорстко і чітко визначало напрямок "історичного
прогресу": з соціалізмом справжнім, а не радянським пов'язувались надії на соціально справедливе суспільство, де буде
справжня демократія, рівність людей і націй...
Тим, хто знав Івана Світличного в 60-ті роки і пізніше, в таборах,
таке припущення може видатися наклепницьким. Навіть у моїй
свідомості Іван залишається таким, яким я знав його вже в київські
роки, коли його особистість розкрилася найповніше і найвиразніше. Образ останніх років закрив собою раніший, і це закономірно. Але чи не спрощуємо ми цим складний шлях життя Світличного як громадського діяча, який, щоб піднятися до тих моральних
висот, на які він піднявся, мусив подолати не лише зовнішні
перешкоди і заборони, а й перебороти внутрішні перепони, зректися
ідей і поглядів, що стримували його на шляху до повної свободи.
Ігноруючи або свідомо зменшуючи, замовчуючи такі явища, які
не вкладаються в ідеальну схему біографії Світличного, що
склалася в нашій уяві,- чи не применшуємо ми його справжньої
відваги і громадянської мужности?
Київ, 1995 р.

Фаіна ПУСТОВА
Народилася 1928 р. на Харківщині. Закінчила
філологічний факультет Харківського університету й аспірантуру Харківського педагогічного інституту. Кандидат філологічних наук. Живе в Донецьку, працює доцентом кафедри української літератури в Донецькому університеті.

"СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ..."
До Харківського університету Іван Світличний вступив 1947 p.,
на рік раніше за мене, а спілкування наше почалося десь від 1949 р.
В маленькому гуртожитку на Товкачівці всі добре знали одне одного. Іван подружився з нашою кімнатою, де жили однокурсниці
Наталка Охріменко, Наталка Бондаренко, Люся Пиптенко, Муся
Карасьова, Діна Лісойвак. Мешканці нашої кімнати мали спільні
турботи і зацікавлення: вранці разом їхали до бібліотеки (навчання
було в другій половині дня), звечора часто ходили до театру.
Всі ми ставилися до Івана з великою симпатією й повагою, дехто називав його "Светлая личность". Це було пов'язано не стільки
з прізвищем, як із тим, що він, як правило, був усміхнений, привітний, випромінював доброзичливість.
Іван притягував до себе людей не тільки ерудицією, а й кришталевою моральною чистотою, чесністю, щедрістю. На перший
погляд він здавався м'яким, беззахисним, але в полеміці на
морально-етичні, світоглядні теми виявляв твердість. Серед хлопців його опонентом був Ф. О., який прийшов до університету після армії, мав партквиток. Івана обурювала невідповідність між його словами і вчинками: на зборах Ф. О. виголошував високі гасла,
в житті ж нехтував усталеними етичними нормами. У Івана не було розходжень між тим, що говорив, і тим, як жив.
Чи не найкраще Іван почувався серед книжок - у бібліотеці, в
читальні. Пам'ятаю, як одного разу він захоплено розповідав, що
знайшов у бібліотеці якийсь рукописний матеріял О. Потебні. Він
випромінював радість відкриття, радість спілкування з видатним
ученим.
Іван був неординарним студентом: більшу частину дисциплін
(особливо в тих викладачів, які читали нетворчо, нецікаво) він
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опановував за першоджерелами. Навіть за часів, коли присутність
на лекціях була обов'язковою, декан П. Г. Вербицький дозволяв йому вільне відвідування.
Самотужки опановуючи літературознавство, виходячи за межі
обов'язкової університетської програми, Іван зацікавився літературознавчим доробком академіка О. І. Білецького і, прагнучи краще
пізнати його, ходив на захисти дисертацій, де опонентом був
О. І. Білецький.
5 травня, в день преси, біля пам'ятника Шевченкові бували
книжкові базари. Знайомлячися з темпланами видавництв, Іван завжди заздалегідь знав, що цікавого знайдеться на полицях і що треба
придбати. Взагалі книжки - то був Іванів "пунктик"; казали, що в
голодному 47-му році він продавав хліб, харчуючись в їдальні самими кабачками, аби купувати книжки, і коли приїхав додому,
мати жахнулася - так він схуд. Здається, саме Іван сповістив нас
про передплату багатотомових видань класики на початку 50-х років. Черги були величезні, записувалися звечора, чергували вночі,
аби передплатити - і все те з малої стипендії.
На ту саму стипендію часто ходили до театру, особливо до українського драмтеатру ім. Шевченка, де головним режисером тоді
був М.Крушельницький. Намагалися не пропустити жодної прем'єри, квитки купували найдешевші — на четвертий ярус, куди добиралися крутими сходами з бічного входу.
Іван любив театр, розумівся на ньому. Спектаклі були цікаві;
запам'яталися І. Мар'яненко (Гнат Голий) у "Саві Чалому", Бондаренко (Омелько) в "Мартині Борулі", Геляс у "Гамлеті", Чистякова у "Привидах ", М.Крушельницький (боцман) у "Загибелі ескадри ". Одночасно з нами в театральному інституті вчився Леонід
Биков, Іван був знайомий з ним. Молодь на чолі з Льонею не завжди згоджувалася з головним режисером. На спектаклях молодих
ми були не просто глядачами, а вболівальниками. Так, вистава
"Павка Корчагін " здавалася нам блискучою, в грі Л. Бикова була
психологічна переконливість (у пізнішому кіноваріанті цього
бракувало).
Ходили ми й на видатних гастролерів, вистоювали довгі черги,
аби придбати вхідні квитки (спектаклі дивилися стоячи або сидячи на
східцях). Пригадується вистава "Отелло" з Мордвиновим, одним із
найкращих виконавців цієї ролі. Незважаючи на дискомфортні умови
на гальорці, стоячи, ходили до театру, як на свято. Повертаючись додому (часто пішки), цікаво було почути компетентну Іванову оцінку.
На п'ятому курсі, коли обговорювали призначення на роботу,
всі були впевнені, що Івана залишать в аспірантурі. Але, законо-
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мірно для того часу (1952 p.), місце на кафедрі запропонували тому-таки Ф. О. як активному членові КПРС. Іван поставився до
цього спокійно і говорив, що сам не хоче залишатися на кафедрі в
Харкові, бо мріє про аспірантуру в акад. Білецького. Того самого
року він став аспірантом О. І. Білецького, який високо цінував здібного аспіранта Івана Світличного.

Юрій БАРАБАШ
Народився 1931 р. в Харкові. Журналіст.
Доктор філологічних наук. Працював на редакційних роботах. Автор літературно-критичних праць. Мешкає у Москві.

м. Донецьк, травень 1993 р.

"...СКІЛЬКИ ЩЕ
ПИСАТИМУ - НЕ ЗНАЮ"
(З ЛИСТУВАННЯ
ІВАНА СВІТЛИЧНОГО)

Збіг обставин, який може видатися надуманим, неправдоподібним, але так було.
Трагічна звістка про смерть Івана Світличного прийшла до мене
тоді, як на письмовому столі лежала його книжка "Серце для куль
і для рим ", а за два-три дні, шукаючи щось у своєму архіві, я натрапив на кілька давніх - кінця 50-х років - його листів (точніше,
чотири листи і листівку). Отак воно все сплелося в один вузол, у
душевний біль-спогад.
Івана я знав зі студентських років - початок 50-х pp., філфак
Харківського університету, розташований на Раднаркомівській
вулиці, за якусь сотню метрів від сумнозвісного "держстраху" будинку ДПУ-НКВС. Мабуть, мало хто з нас, тодішніх молодиків,
надавав значення цьому неприємному сусідству, ми просто не
звертали на нього уваги; та Іван, я гадаю, належав якраз до тих,
кого мало...
Ми зустрічалися на факультеті практично щодня, щоправда,
спілкувалися не так і часто. Давалася взнаки різниця в два курси
(для студентської молодости це - багато), та й навчалися ми на різних відділах: Іван на українському, а я - на журналістиці. Головне
ж - були зовсім різні. Зухвале майбутнє журналістське світило,
дурне, як сало без хліба, горіло на комсомольській роботі, а чужий
цій смішній метушні Світличний тихо і вперто опановував філологію. Одверто кажучи, я тоді вважав це дивацтвом; сором сказати, я
навіть відчував щось схоже на духовну перевагу.
Яким бачив мене зі свого боку Іван і що думав - про це можу
тільки здогадуватись, бо найменшого натяку на іронію чи зверхність не вловлював за його м'якою сором'язливою усмішкою, хоч
він мав на те незаперечне право. Це я зрозумів уже згодом, коли ми
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зблизилися, і я не міг не відчути, спершу з подивом і певним розчаруванням, а потім із захопленням, що Світличний знає про життя
щось таке, дуже важливе, може, вирішальне, доленосне, як сказали
б сьогодні, чого не знаю я; що взагалі далеко куцому до зайця...
А зблизилися ми вже через кілька років після того, як розлучилися, і зблизили нас справи й інтереси літературні. Він мешкав у
Києві, працював у журналі "Радянське літературознавство ", а я
був відповідальним секретарем щойно народженого харківського
журналу "Прапор " (теперішній "Березіль "). З вищезгаданих листів видно, що обидва ми виступаємо як автори наших журналів,
щось один одному замовляємо, радимося з приводу окремих публікацій, тих чи інших подій літературного життя і змагань.
То був, нагадаю, кінець 50-х років,- час надій, сподівань,
ілюзій, час перших, ще несміливих, часто-густо закамуфльованих
спроб "пізнього реабілітансу": я видрукував у "Прапорі" студію
(чи не першу після багатолітньої анафеми) про Василя ЕлланаБлакитного, для "Радянського літературознавства " написав про
забутого Якова Мамонтова, і Світличний заохочував: "Твоя стаття нам потрібна: про забутих - собаки! — ніхто не хоче писати "
(лист від 13 лютого 1958 p.). Тоді ми вважали своїм обов'язком, і
то обов'язком приємним, молодецькі атаки на псевдолітературне
мастодонство, яке, хотілося вірити, сходило нанівець, а насправді
залишалося у великій силі, всіляко підтримуване можновладцями.
Характерний щодо цього вміщений лист від 28 березня 1958 року. У ньому йдеться про літературний фейлетон Світличного з приводу одіозної статті критика М. Равлюка. Тодішній головний редактор "Прапора " Юрій Шовкопляс хотів, щоб автор репліки пом'якшив саме фейлетонний стиль, і я з обов'язку переказував Іванові це побажання, яке, треба заради правди відзначити, диктувалося в Юрія Юровича не так принциповими міркуваннями, як
звичайнісінькою полохливістю. У листі з гідністю відкинув Світличний це редакторове прохання, безкомпромісно відстоюючи свої
погляди. Він переміг, наполіг на своєму, і я радий, що нині у книжці "Серце для куль і для рим " цей фейлетон надруковано з посиланням на "Прапор ".
Іванів лист, датований кінцем 1958 чи початком 1959 p., важливий для розуміння естетичних поглядів Світличного. Лист свідчить, що під шаром поточного газетно-журнального заробітчанства, пов'язаного з банальними життєвими потребами, від якого не
був вільний ніхто з нас, ішов напружений поетичний пошук, процес формування і визрівання власної поетичної й естетичної концепції. Маю на увазі насамперед прагнення поета протиставити
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славленню "великого, масштабного державного" (ясна річ, "державного" в совєтсько-імперській версії) - значущість "малого, буденного". Прагнення свідоме, цілеспрямоване. Адже Світличний
підкреслює, що писав розділи з поеми "Рідний корінь" кілька років,
і багатозначно додає: "... і скільки ще писатиму - не знаю"...
Москва, квітень 1993 р.

Григорій СИВОКІНЬ
Народився 1931 р. на Полтавщині. Закінчив
філологічний факультет Харківського університету й аспірантуру. Працював у видавництвах. Старший науковий співробітник
Інституту літератури НАН України, доктор філологічних наук. Автор літературнокритичних праць.
Мешкає в Києві.

"У НЕВІДКУПНОМУ
БОРГУ"
Це - з ранньої віршової публікації Івана Світличного "Рідний
корінь (3 ліричного щоденника) ", яку автор, вирвавши відповідні
сторінки з журналу "Дніпро", ч.8 за 1960 p., надіслав мені з таким
написом: "Грицеві, до красного письменства вельми не байдужому. І. С. 23.Х.60 р.". У вірші "Батьки та діти " йшлося про "невідкупний борг" дітей перед батьками, що, працюючи тяжко, будучи до
краю скромними ("Ми хто? Івани з трудоднями..."), пишаються
своїми вченими дітьми Вірш, сказати б, простенький, але закінчення його (воно ж і закінчення всієї цієї публікації) якесь пророче:
/ нам немає більше кари,
Як непоправне каяття,
Що ти - банкрут - розтринькав даром
Своє життя.

Я зберігаю ці вже пожовклі від часу сторінки з Івановими
поправками і вписаними рядками та строфами (редагування, з
огляду на цензуру, було красномовним). Читаючи цього дуже ще
раннього Світличного-поета, пізнаю, поза простотою тодішнього
віршового мовлення, пречисту чесну душу поета, пафос поваги до
рідного краю, своєї пісні, сільського трудівника, не балуваного долею, до "рідного кореня" загалом, а з другого боку,- гнів на демагогів, бюрократів, тих, хто "своєму кубельцю тільки служить". Якраз ці слова хтось Світличному вписав, викресливши пасаж, який
автор у моєму примірнику відновив від руки:
/ Богу, й чорту вірно служить,
І їсть усе, що не даси;
Тим патріотом полум 'яним.
Що він у Києві - киянин,
У Харкові - вже харків янин,
А у Одесі — одесит...
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І далі, вже за друкованим текстом:
/ так, за вітром, голим полем,
Куди повіє без пуття,
Немов те перекотиполе,
Він котить все своє життя.

Нам обом, Світличному і мені, судилося побути і харків'янами,
і киянами, але вітер життя... з ким обійшовся, кого обійшов.
Коли 1950 р. я вступив до Харківського університету, Іван був
уже старшокурсником. Ми жили в одному гуртожитку на відомій у
Харкові студентській Товкачівці, проте контактували мало. Цікаво,
що з третього курсу, коли Світличний уже поїхав до Києва в аспірантуру, я жив у його кімнаті і навіть успадкував його престижне
(бо в кутку - трохи чи не "ізольоване"!) ліжко з трьома книжковими полицями на стіні. Розкіш!
Десь узимку 1957 р. на факультеті зустрічалися з працівниками
"Радянського літературознавства" - заступником редактора
Леонідом Коваленком і відповідальним секретарем Іваном Світличним. Вони замовили мені інформацію про кафедру української
літератури, я її написав і був надрукований у "Хроніці". До кінця
аспірантури я вже дещо надрукував із дисертації, а також став
вправлятися в критиці, трохи листувався з І. Дзюбою, тодішнім
заввідділом критики ж. "Вітчизна". Здається, при тому не обійшлося без рекомендації Івана Світличного, контакти з яким міцніли. Отож не випадково в жовтні 1960-го він надіслав мені згадані
вище сторінки віршів. І коли, за випадкових обставин, несподівано,
я дістав призначення на редакторську роботу в тодішньому Держлітвидаві України, у мене вже було сяке-таке реноме писаки.
Ну, а приїхавши до Києва,- до кого? До Світличних, куди ж
іще! Пригадую, був теплий, як на початок листопада, вечір, коли я
розшукав Уманську, а у дворі побачив Івана і Льолю, зайнятих спалюванням якихось старих паперів. "Я сжигал всё, чему поклонялся, и поклонился всему, что сжигал",- бадьоро процитував я чуте
десь іще на студентських лекціях, переконаний, що мій приїзд до
Києва - свято для всіх. А годилося б сказати інше: "Здрасьте! Я
ваша тётя из Харькова, буду у вас жить".
Хто знав, що "тьоті з Харкова" доведеться тероризувати Світличних зо два місяці... Зате це були двомісячні курси для провінціала, який там, у Харкові, й гадки не мав, що до чого. Видавничі
клопоти з лишком компенсувалися новими знайомствами, участю в
літературних подіях (сам тільки Клуб творчої молоді "Соняшник"
чого важив!), спонуками до критичних виступів...
Мою розкладайку ставили на ніч у багатьом відомій Івановій
робітні, забитій паперами і книжками, наскрізь ними пропахлій. А

до того, чи не щовечора були зустрічі з людьми, що тяглися до
Івана й Льолі, знаходили тут бажану увагу, підтримку, розуміння,
заохочення. Тут я познайомився з багатьма пізнішими шістдесятниками, слухав в Іванових записах на магнітофонну стрічку
Мамайсура і Симоненка (з Василем ми й особисто познайомилися
одного з таких вечорів), брав участь у веселих гамірних колективних вечерях (досі не збагну, як ухитрялась Льоля - при вельми
скромній зарплаті обох Світличних - щось ставити на стіл і частувати, бувало, цілу юрму гостей). Часто приходили Михайлина
Коцюбинська, Юрій Бадзьо і Світлана Кириченко, яка ще не була
тоді його дружиною, Крекотні - Володя і Світлана. Приїздили
люди зі Львова. Іван не втомлювався захоплюватись молодими
силами нашої літератури, сам виступав як критик, заохочував до
праці інших.
За його допомогою я зробився вхожим до журналу "Дніпро ", де
тоді можна було надрукуватися і почитати дещо радикальніше,
аніж в інших періодичних виданнях. Так, саме Світличний уже в
1963 році, коли ми опинилися в одному відділі Інституту літератури імени Т. Г. Шевченка, похвалив мене за статтю "На середній
полиці скраю " (заголовок йому особливо сподобався) і рекомендував своєму доброму другові Іванові Бойчаку, заввідділом критики
"Дніпра". Мене, новачка, аж острах брав... від розміру рукопису
(таких довгих статей я ще не друкував) і від надто різких, як мені
тоді здавалося, суджень про пересічний рівень української прози
на теми колгоспного села. Думав, не візьмуть. Узяли, тільки Бойчак
із Світличним зауважили все-таки недостатню гостроту суджень...
Однак... моє життя дещо змінилося відтоді, коли я був зарахований молодшим науковим співробітником відділу теорії соціалістичного реалізму, який очолював М. 3. Шамота, тоді вже й директор інституту. Багато цікавих людей на роки стали моїми колегами хто старшими, хто молодшими Всі вони були по-своєму оригінальні,
але Іван Світличний - стаття, як мовиться, особлива. Він ніяк не міг
прийняти культивованої в інституті дисципліни праці (на відміну,
наприклад, від мене, автора відомої колись сентенції: "Інститут був
йому другим домом, а першого в нього не було взагалі"); він не вкладався в терміни і норми теорії за обсягом написаних сторінок, не
рвався пошвидше захистити кандидатську, хоч за ерудицією, глибиною мислення і, що найперше, "позицією істини" дорівнювався
докторові. А тут - розпишися зранку, що ти на роботі.
З Івана по-доброму кпили колеги; це тоді зродилася моя
шаржована "Балада про Світличного штани " на мотив Драчевої
балади - досить було добродушній, характерній Галі Чич, інсти-
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тутській секретарці не без іронії зауважити: "Щось давно не
мелькали в Інституті штани Світличного". Отже...
Інститут розписався в дисциплінарній книзі.
Книгу закрили в шафу. Кожен за ділом принишк...
Не прийшов Іван на роботу, і Галя примітила зразу,
Що вже давно не мелькали його ще путні чорні штани.
Пішла у відділ теорії. Виказала немилість.
А Світличний у білих споднях тим часом у шахи грав.
Як завжди, спокійно Галя з начальством за Йвана сварилась.
Вміло Галі Зубков* наганяя за Йвана давав.
Пахли доганою хмари. В коридорі топилися шепоти.
"Теорія " принишкла сторожко на гойдалці тишини...
А до начальства повз Галю, добре налатані ззаду,
Пришпилені гострими скріпками, Світличного йшли штани.

Взагалі жили весело. Почуття гумору, до речі, особливе в Івана
Світличного — якесь витончене, ґречне, ну, сказати б, безпомильне, допомагало в спілкуванні, навіть коли над спілкуванням
густішали хмари. "Пахли доганою хмари" - не адміністративною,
політичною. Але ще можна було давати волю жартам.
Так, заходилися відзначати 70-річчя разом узятих Івана Світличного й Алли Горської з утворенням ЦЮК - Центрального Ювілейного Комітету, до якого мали ввійти люди з прізвищами, до гужового транспорту причетними. Я тоді вперше і востаннє був
членом Центрального Комітету в складі: Чорновіл, Сивокінь,
Рябокляч і Возна (Галя Возна, яка пізніше стала дружиною визначного нашого художника Веніаміна Кушніра). Це була знаменита акція в майстерні художниці Люди Семикіної: багато людей,
пародія на офіційні врочистості (ЦЮК!), дотепи і жарти, атмосфера можливостей 60-х років і потенцій творчої молоді, якій дали
трохи дихнути...
Тільки трохи. Бо настали незабаром інші часи, й атмосфера змінилася. Стало не до жартів,- це було видно й найменш компетентному. На той час Іван Світличний уже відбув перше своє ув'язнення,
і чекало його друге - те, що, зрештою, звело його з цього світу...
Востаннє я бачив Івана десь у вересні 1989 р. А було так.
Серпень того року я провів у США: прочитав кілька лекцій у
літній школі україністики, яку щороку збирає в Гарварді Інститут
українських студій, а потім - на традиційному тижневому зібранні-семінарі українців у мальовничому Гантері.
Коли я вже був у Гантері, пройшла чутка, що приїде Надійка Світлична, і мені бентежно і трохи боязко стало на душі: стільки років не
Тодішній заступник директора Інституту літератури з наукової і, здається, з усякої
іншої роботи. (Прим. авт.).

бачились, як зустрінемося по тому, що так різко розвело нас життєвими шляхами. Я чувся винним: у "м'якому вагоні" хоч і трясло,
але в сибірському напрямку їхати не довелося. А Іван, а Надійка?!
Вона справді приїхала з Нью-Йорка надвечір у неділю, напередодні початку наших занять. З нею був і Ярема, якому дядько Іван присвятив такі пронизливі, суто "чоловічі" вірші. І... Світличні є Світличні! Тієї зустрічі ніколи не забути! Нам було що згадати, починаючи з тієї самої Товкачівки, де й Надійка жила студенткою, кінчаючи спільними вже київськими знайомими. Як кореспондент радіо
"Свобода ", Світлична взяла в мене досить просторе інтерв'ю: тоді,
в 1989-му, гості з України до США ще не стали явищем буденним.
Треба зізнатися, я вельми переживав і навіть боявся: чи вдасться діалог? чи знайдемо спільну мову бодай у першому наближенні?
Світличні є Світличні: жодного натяку і, не дай Боже, докору за такий, а не інакший вибір шляху. Я був за це дуже вдячний Надійці.
За кілька днів я повертався до Києва, і Надійка передала мені
ліки для Івана. Приніс Надійчину передачу... Не хочеться говорити
про тяжке враження, яке полишив той візит на Уманську, до хати,
яка прихистила мене в скрутний час. Іван хворів безнадійно, і
єдиним знаком його контактности з оточенням лишалася... його
добра, ще "тодішня" усмішка. Тільки якась ніби трохи розгублена
чи печальна...
На смерть його я відгукнувся невеликою публікацією в журналі
"Сучасність" (1992, ч.12). Писалась вона під тиском сильної
душевної бентеги і називалася так:

З Іваном Світличним і без

нього

Уже без нього...
Найпростіше було б писати про це у спосіб "реалістичного"
спогадування про минуле, починаючи зі студентського гуртожитку
в Харкові на знаній Товкачівці, де зо два роки підряд ми варили на
спільній кухні свої немудрящі супи, кінчаючи... А от з "кінчаючи"
якраз і не виходить, бо неможливо тут назвати кінцем ні вересень
1989-го, коли я востаннє бачив його живим, ні, тим більше, день
похорону, 28 жовтня 1992-го, що став стримано-суворою маніфестацією української демократії і національної гідности, про перемогу яких так мріяв, за які так дорого заплатив Світличний. "Кінчаючи" ніяк не виходить, бо справжні відносини з явищем на ім'я
Світличний для багатьох тільки починаються і багато що тут
розкривається й розкриватиметься інакше.
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Зрештою, вже сказано і навіть написано про його характер,
тернистий життєвий шлях, про творчість - оригінальну й перекладну (втім, також оригінальну), про зичливість і доброту, ґречність і
гостинність. До цього і я маю що додати... "Квартирування" на
Уманській у тісній, практично однокімнатній квартирці Івана та
Льолі, коли я переїхав із Харкова до Києва. Участь у численних зустрічах шістдесятників, які навколо Світличного групувалися. Його заохочення моїх критичних виступів (про очевидні вади "колгоспного роману" я писав під явним впливом Іванової статті "Людина приїздить на село"). Нарешті, співробітництво "на предмет"
теорії в тому відділі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, де
доля, мовби якийсь знак даючи, звела до гурту під керівництвом...
"акад." М. Шамоти таких людей, як Іван Світличний, Михайлина
Коцюбинська, Віктор Іванисенко, згодом Василь Стус, Юрій
Бадзьо,- знак долі над ними був важкий. Отже, є що згадати.
Однак, жанр "реалістичного спогаду" про Світличного, принаймні зараз, здається мені малосильним. Говорити про Світличного
треба й годиться як про моральний імператив у дослівному розумінні: так має жити людина чесна, отже, й щаслива. Так жив Іван
Світличний. Так... на жаль, далеко не всі змогли жита Справа навіть не в тому, "сидів" чи "не сидів", хоч це істотна оцінка позиції,
принципів, характеру. Одні повелися так, інші - як у дошкульній
Івановій "Вселенській робінзонаді":
Втікаєм в спорт, в комфорт, у речі,
У секс, у скепсис, у бонтон,
В патріотизм і самогон
Втікаєм, головами в плечі
І безхребетністю — в закон.
Під панцир вір, надій і зречень
Самих від себе. Втечі! Втечі!
Вселенські втечі без погонь.
Повивтікали. Скоком, плавом,
До решти. Хай іде облава.
А ми в кущі, а нас - нема...

Нема Світличного. Ми - є. Тільки які? У цьому суть.
Ми - різні. Пригляньмося до фото, зробленого 16 вересня
1962 р. в Чернігові. Отакою ось компанією поїхали ми на запрошення Михайлини Коцюбинської в гості до її недужої мами.
То була знаменита подорож. Ми ходили містом, як залою глибокої і живої історичної пам'яти. Чернігів був теплий, лагідний,
дивовижно красивий, і Драч з Вінграновським, перебиваючи один
одного, складали вірш: "Ой, летіла гуска додому - Та впала, як

грудка, додолу ". Думалося - жарт, а вийшла чудова поезія, знана з
пізніших публікацій.
Але вгляньмося в ці обличчя. Група цілісна, однак кожен начеб
сам по собі і наодинці з майбутнім. Навіть Михайло Михайлович (а
знято це на подвір'ї музею Коцюбинського) замислився, підперши
голову рукою: що за гості? з чим прийшли? що чекає їх попереду?
Кожного попереду чекало своє. Своя доля: Іван Світличний на
фото, здається, єдиний з усіх важиться дивитись їй прямо в очі, і
погляд його мужньо-серйозний. Майже викличний. Добра Льоля
замружилась, але не зрадила своїй іронічності. Михайлина тут

На фото (зліва направо): Іван ДРАЧ, Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ,
Григорій СИВОКІНЬ, Леоніда СВІТЛИЧНА (Льоля), Михайлина
КОЦЮБИНСЬКА та Іван СВІТЛИЧНИЙ.

романтична, її "реалізм" мав ось-ось настати. Поети! Надхнення і
творчість. Драч, можливо, дошліфовує рядки "Балади-пісні":
А вийшов сусіда пикатий:
- Нащо вам ту гуску шукати?
Вже ж у вас коса посивіла,
Та й не ваша ж гуска летіла...
- Таж летіла гуска додому,
А впала, як грудка, додолу.
Полишу Рябка коло хати
Сама піду гуску шукати.

Вінграновський - теж погляд відкритий, але бачиться вдалині
йому... "побачив ясне вдалині"? Сивокінь, посередині,- поглядом

убік, може, він не витримав суворого зору Владарки, перед якою
так спокійно стоїть Іван Світличний?..
Рівно тридцять років минуло відтоді.
На Івановому похороні мав хтось сказати слово і від Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка. Випадало - мені, і тут уже ніяк не
личив "погляд убік"*. Обставини дали полегшу, і промовляти мені
не довелось. Однак, приготоване слово лишилося:
- Знаю, що майже немає в мене морального права говорити над
цією могилою. Зобов'язує адміністративна посада в Інституті літератури, де Іван Олексійович тривалий час працював, де в одній
кімнаті під вивіскою "Відділ теорії соціалістичного реалізму", крім
Світличного, сиділи ще М. Коцюбинська, В. Іванисенко, В. Стус,
Ю. Бадзьо, пізніше переслідувані за непослух системі. Талант
Світличного не уживався з вимогами т. зв. планової науки, він не
міг писати на замовлення, тим більше в жанрі дисертації, і нарешті
його змусили кинути інститут.
Інститут також кинув його. У найтяжчі для Світличного роки.
Зокрема, і через це важко мені в моральному плані говорити над
цією могилою.
Ґенієм доброти ми називаємо Світличного чи не в один голос.
Але не забуваймо, яким різким, непримиренним виступав він - почитаймо його вірші - до тих, хто сховався, замовк, принишк, як
тільки гримнуло з ясного неба. Зневага, а не доброта і всепрощення стають його зброєю. Заповітом не тільки племінникові Яремі, а
всім, хто вважає себе мужчиною, отже, людиною сміливою і чесною,- заповітом, що набирає нової сили в умовах нашої української сучасности, є Іванові афористичні слова: "Як не я, тоді хто?
Не тепер, то коли?". Вони печуть вогнем, не дають спокою, нагадують про гріхи, тяжкі гріхи.
Отож від себе кажу: "Прости, Іване!". Від інституції своєї грішної благаю: "Прости, Іване!". Від суспільности нашої нещасливої
молю: "Прости, Іване!". Хай буде Тобі, нескореному степовикові,
ця київська столична і, на жаль, столика земля пухом...

Якщо тепер ще раз згадати той ранній простий вірш Світличного
"Батьки і діти", розгледимо в ньому поза простотою форми моральний максималізм, адресований найперше самому собі.
Самоіронія автора, добрі його почуття до батьків, розуміння
того, що не кожному дано пізнати, "у чому сила, в чому слабість І
* У той час я працював заступником директора Інституту літератури, тим-то
"випадало - мені". (Прим. авт.).
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мудрість нашого життя", нарешті, намір стати таким, аби
потім не каятися, "що ти - банкрут - розтринькав даром своє
життя"... Все це в устах ще молодого, сповненого сил і сподівань
Івана Світличного звучить - принаймні, тепер його саме так
сприймаєш - як пророцтво, як обіцянка чи навіть клятва, яку він
виконав сповна.
Київ, 27 листопада 1994 р.
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ВІН ДАРУВАВ НАМ
СВІТЛО
Не можу сказати, що я був найближчим другом Івана Світ¬
личного у повному обсязі цього слова. Він прожив життя в оточен¬
ні дуже багатьох людей, стосунки з якими були близькими і дружні¬
ми. Таким уже був Іван: доброзичливий і відкритий душею до всіх,
він просто випромінював світло довіри, щирости і найглибшої до
себе поваги. Тож і коло його знайомих та друзів (з широкою
градацією взаємин) було дуже велике, так що, просто кажучи, Івана
"не вистачало" на всіх: комусь діставалося більше від Іванового
світла, комусь - менше.
Але наше тривале, п'ятнадцятирічне знайомство не було й зви¬
чайним приятелюванням. Між нами з самого початку й до кінця
існували дещо інші взаємини. Я завжди був свідомий особливого
місця і ролі Івана в науці, в суспільному і літературному русі.
Бачив його незвичайну особистість у всіх людських вимірах. Ба¬
чив - і, спілкуючися з ним, дотримувався певної дистанції, яка,
зрештою, не заважала взаємному довір'ю і, смію думати, симпатії.
На відміну від теперішньої непевної пори, тоді, в шістдесяті роки,
найбільше цінувалася громадянська мужність і чесність, здатність
до опору і протистояння. Масштаби Іванової постаті всі відчували
і брали собі за взірець, вдивлялися в нього, як вдивляються темної
ночі у світло маяка.
Як же давно це було!..
Вперше я почув і відразу запам'ятав це прізвище за кілька років
до того, як ми познайомилися особисто. Це було 1954 року в
Харкові, де я вступив до аспірантури. Тим часом оселився в сту¬
дентському гуртожитку на околиці міста - Товкачівці, у невелико¬
му двоповерховому будинку, де, навчаючись в університеті, меш¬
кав раніше й Іван. Але на той час він був уже в Києві, в аспірантурі
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Інституту літератури АН УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Отже, в Харкові ми з ним "розминулися", та все ж знайомство, правда, заочне,
через третіх осіб, відбулося.
Річ у тім, що Іван залишив по собі масу переказів, сказати б,
легендарно-апокрифічного змісту, які ходили серед молодших поколінь харківських студентів. Ішлося про незвичайного студента, який,
знехтувавши всіма спокусами студентської молодости, всі п'ять
років провів за читанням книжок, та ще й таких, які не передбачені
жодними програмами. Розповідали, що кімната його була вся завалена букіністикою, купленою на стипендію, і тут він працював ночами,
коли були закриті університетська ЦНБ і бібліотека ім. Короленка.
Пізніше, коли Іван не раз дивував мене і захоплював рідкісною
глибиною та всеохопністю знань, пригадувались оті харківські
апокрифи про невсипущого книжника Світличного, і я доходив
висновку, що грунт під ту енциклопедичну освіченість закладався
саме тоді, в найперші, наймолодші роки, які власне й даються
небом для нагромадження знань. Іван не змарнував своєї золотої
молодости, бо це було передбачено його життєвою програмою, а
що вона існувала вже тоді - не сумніваюся. Кожен крок його життя
був заздалегідь продуманий і передбачений. Він волів "жити без
чернеток" - і цього правила тримався все життя, сам будував свою
велику і гірку долю. Він наперед знав, коли і що йому треба було
робити. І коли згодом, через гони літ, він побачив свою долю вже
вибудованою, як сам хотів, нелюдськи жорстокою і нещадною, не
пошкодував, не здригнувся від жаху, а твердо сказав:
Ні сліз, ні ремства, ні огуди,
Ні роздратовання, ні зла...
І слава Богу, що сподобив
Мене для гарту і для проби
На згин, на спротив і на злам.

Десь у 1956 р. я надіслав до журналу "Радянське літературознавство " свою статтю. Це мав бути перший "вихід на люди", та
ще й у солідному академічному виданні. До того ж, в основу статті я поклав головні положення дисертації, яку невдовзі мав захищати, а тому хвилювань було чимало. Якою ж була моя радість,
коли дуже швидко я одержав теплого листа за підписом відповідального секретаря редакції... Івана Світличного. Він схвалював
статтю, пропонував розгорнути її на кілька журнальних подач і
просив зайти до редакції, щоб поговорити про дальшу співпрацю.
І ось ми познайомилися в Києві - тепер уже особисто.
Ту першу розмову пам'ятаю так, ніби відбулася вона вчора. Розмовляючи тоді з Іваном, я відчував глибоку заздрість, адже він
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потрапив у добрі руки О. І. Білецького - останнього з могиканів
старої філологічної школи в Україні. Зважаючи на похилий вік,
навряд чи міг він приділяти багато уваги своєму аспірантові. Думаю, що старенький академік не мав з ним багато клопоту, бо, прочитавши перший варіант Іванової праці, Олександр Іванович усе
переплутав і вирішив, що йдеться не про кандидатську, а про докторську дисертацію, та ще й неординарну. Видається мені також,
що й потрапив Іван до О. І. Білецького не випадково, недарма ж
він вступав до аспірантури не в "своєму" Харківському університеті, а в Києві, де працював академік. Може, це також був один
із пунктів отієї його життєвої програми? Безумовно, Олександр
Іванович немало дав своєму аспірантові як науковий керівник, хоч
ні для кого не було секретом і те, що самого позапартійного вченого влада тримала тільки для "вивіски", а практично Інститутом
керували функціонери з парткому.
Мабуть, завдяки Івановому вмінню сходитися з людьми, ми з
ним зустрілися так, ніби давно шукали один одного. Розмова
відразу повернула на головне - те, що найбільше хвилювало й боліло: жалюгідне животіння літератури (і літературознавства, природно) в умовах страшного ідеологічного тиску і розгулу цензури.
Літературознавство й критика нагадували мертву пустелю, в якій
лише зрідка з'являлася книжка чи критична стаття під гнітючоубогою назвою: "Проти буржуазно-націоналістичних збочень",
"Проти буржуазних теорій ", "За більшовицьку партійність " тощо. Войовниче неуцтво, бездарність і безсоромна брехня процвітали буйним цвітом.
І все ж теплі вітри таки повіяли і поволеньки розтоплювали крижану гору тоталітаризму. Хоч і несміливо, але входили у вжиток такі поняття, як: "майстерність", "талант", "творча індивідуальність".
Крізь офіційне суєслів'я часом пробивалося живе, щире слово.
Ось навколо цих сумних і обнадійливих речей і кружляла наша
розмова з Іваном. Він уже знав мої фахові інтереси, сказав, що редколегія має намір робити не суто академічний журнал, а наближати його до потреб літературного життя, активно вступати в
битву, що мала розгорнутися.
Либонь, на межі 60-х pp. прізвище Світличний дедалі частіше
почало з'являтися на сторінках журналів. Пригадується його дебют
на ниві поетичній. У 1960 р. журнал "Дніпро" надрукував першу
добірку його віршів "Рідний корінь. З ліричного щоденника ". Наскільки можу пригадати, якогось ширшого розголосу ця публікація
не набула. Ліричний порив до рідної землі, пошук духовних джерел у народному житті звучали традиційно і вирізнялися в поетич-
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ному потоці хіба що чистим тембром чуттів та добротною мовою,
відсутністю соцреалістичних штампів. Але здогадуюся, що була й
інша причина. Світличному як поетові-дебютанту став на перешкоді вже досить відомий Світличний-критик, автор блискучих
літературознавчих виступів. Вважається, що вчений і добрий
письменник - поєднання рідкісне, отож опінія читача була на боці
першого.
У ті роки (1959-1965) Світличний опублікував, здебільшого в
тому ж таки "Дніпрі", низку статей і всіляких рецензій та відгуків.
Майже кожен такий виступ набував широкого резонансу в літературному житті, яке дедалі більше пожвавлювалось - і не малою мірою завдяки зусиллям самого Світличного. Він виходив у ряд
головних заводіяк і збурювачів соцреалістичного болота.
Співробітництво Івана в "Дніпрі" було особливо плідним періодом його творчої біографії. Йому вдалося знайти щілину в бетонній стіні номенклатурних наглядачів за благонадійністю преси.
Тоді взагалі багато залежало від конкретних людей, що стояли біля
літературного "керма". Якщо, скажімо, лице "Вітчизни ", почергово змінюючись, визначали такі люди, як багаторічний цекіст Д. Копиця, давній стукач О. Полторацький чи вірнопідданий службіст із
добрячим нюхом В. Козаченко, то в "комсомольському" "Дніпрі"
поступово зібралася група мислячої, чесної і національно свідомої
молоді: В. Гримич, Ю. Мушкетик (головний редактор), Б. Олійник
(тоді ще добрий і щирий поет, а не теперішній "комуніст з людським обличчям"), В. Соботович, І. Бойчак (завідував критичним відділом), В. Лігостов, О. Підсуха. Завдяки їм у редакції підтримувалась атмосфера задерикуватого вільнодумства, своєрідної фронди. Звичайно, "нагорі" не дрімали, час від часу влаштовуючи "розноси" з профілактичною метою.
Світличний вповні використовував можливості просунути в
друк "крамолу". Він був сповнений енергії, "караюча десниця" ще
не перехопила йому дихання, і він працював на повну потужність.
Власне, час, про який ідеться (до 1965-го, року першого арешту),
був періодом плідної праці, творчого самовияву й утвердження.
Незабаром усі шляхи до читача було перетято, про нові публікації
не могло бути й мови, а попередні вилучено з бібліотек.
Що привертало до себе увагу у виступах Світличного? Глибока
ерудиція, обізнаність із проблемами естетики й теорії творчости?
Безумовно, так. Майстерний аналіз, тонкий художній смак, блискучий літературний стиль? Звичайно, всі ці риси нерядового таланту вражали самі собою на тлі тодішнього маразму й запустіння в критиці. Але всі розуміли також, що йдеться про щось наба-
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гато важливіше, найістотніше - про звільнення художньої свідомости від безплідного компартійного догматизму, від отого, за висловом Ліни Костенко "шабашу фікцій", що панував у літературі
і в житті.
Не можу сказати, що Світличний говорив на повний голос,
переходив межі розумної обережности в своєму розвінчуванні компартійної ідеології. Умови нерівного змагання із всесильною цензурою вимагали додержання певної тактики. Десь він тільки
легенько підводив читача до самостійних висновків, апелював до
здорового глузду, десь переходив на езопівську мову. Найчастіше
ж діяв за методою, яку можна б назвати "очевидне - неймовірне".
Вихоплюючи з потоку офіційної писанини найочевидніші зразки
дрімучої дурости, безглуздя й абсурду, він тим самим влучав у саме осердя Системи.
Своїх опонентів обирав з-поміж найвищої ідеологічної "еліти".
Пригадую, скільки переполоху викликала в найвищих "інстанціях"
Іванова стаття з "невинною" назвою "Гармонія і алгебра"
(ж. "Дніпро", 1965, №3). Річ у тім, що в 1964 р. з незвичайним розмахом (на рівні ООН) відзначалося 150-річчя з дня народження
Т. Г. Шевченка. Як водилося, святкування звели до широкомасштабного "шоу" і будування "потьомкінських сіл". Заасфальтували
дорогу до Моринців (моринчани схвально оцінили це "міроприємство" в місцевому фольклорі: "Спасибі Тарасу, що проклав
до нас трасу"), закрили тюрму у Вільшані (щоб не муляла очей
туристам із Канади). Не забули й про науку. Всі інститути Відділу
суспільних наук було зобов'язано створити "фундаментальні праці" в галузі марксистського шевченкознавства. Відповідальність
поклали на самого І. Білодіда, недавнього майора і, як казали, коменданта чи то Порт-Артура, чи то Дайрена, який зробив неймовірну кар'єру, злетівши аж до міністра освіти і віце-президента
Академії Наук. Ще б пак! Це ж саме він був творцем "теорії
двомовности української нації", а на додачу - ще й першим
стукачем КҐБ.
Так ось цей академік у супрязі з іншими, такими ж "видатними",
збагатив ювілейне шевченкознавство цілою серією видань типу:
"Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови", "Джерела мовної майстерності Шевченка " тощо.
Замахнутись на головного ката науки! На таке міг відважитися
в ті часи тільки Іван Світличний. І він не тільки відважився, а
відшмагав академіка, немов хлопчиська: скинувши з нього штанці
псевдонауковости, показав усю неспроможність офіційної совєтської науки, безпідставність її претензій. Зробив він це спокійно, на-
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віть делікатно, за допомогою лише простої логіки й нищівного гумору. Читаючи тоді статтю І. Світличного, я вперше збагнув, що
гумор може вбивати, виводячи на світ Божий фальш і самовдоволену пихату вседозволеність високопоставлених осіб. Іван знущався й іронізував над школярськими вправами Білодіда, а ми всі
бачили, що він виносить вирок усій "білодідівщині" - отому тріумфуючому безсиллю імпотентів і холуїв від науки.
"Учені мужі,- підводить риску /.Світличний,— наввипередки
застерігають про свою надзвичайну скромність і наукову безпретензійність... «Ми не претендуємо, — голосно заявляють учені
мовознавці і скромно опускають очі долу. - Ми не претендуємо — і
ви не майте до нас претензій».
Ні, шановні, не треба ставати в позу нареченої і зніяковіло
колупати піч. Ви, справді, не претендуєте ні на що, доки свої
«безпретензійні» витвори читаєте перед обідом чи на сон грядущий своїм чадам і домочадцям. Але коли в красивій оправі під
маркою університетів і академій солідними тиражами випускаєте їх у широкий світ, ви, шановні, претендуєте, хоч би якими
клятвами клялися в своїй скромності і безпретензійності. Ви
претендуєте на читацьку увагу, на вчені звання, на народні
кошти. Ви претендуєте - і кожен може судити відповідно до
цих ваших претензій ".
З Білодідом і мовознавцями було, отже, покінчено. Та якби ж то
Білодід існував в однині! Не менш одіозною фігурою — тільки
цього разу у філософії - був тоді такий собі І. Назаренко.
Впродовж усіх повоєнних років він обіймав найвідповідальнішу
посаду секретаря ЦК КП(б)У з ідеології і відповідно ініціював
численні розправи над письменниками: Ю. Яновським, П. Панчем,
А. Малишком і багатьма іншими. Вважався також неабияким
"гігантом мислі", отже, до Шевченківського ювілею спорудив
грубезну монографію "Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди Т. Г. Шевченка". Всеохопна праця
філософа так вразила замовників, що автор відразу удостоївся
Ленінської премії і був оголошений еталоном трактування
творчости Шевченка.
Проте, виявилося, що Іван має власну думку щодо "наукового
методу" Назаренка, й цією думкою він поділився з читацькою публікою. Річ у тім, що ленінський лауреат просто переказував живі
поетичні образи Кобзаря дубовою мовою партійних директив і
постанов, нехтуючи художню специфіку і звичайний здоровий
глузд, а отже, всі "наукові" висновки Назаренка не тикалися ні в
тин, ні в ворота. Коментуючи, скажімо, Шевченків образ "все йде,
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все минає і краю немає...", Назаренко пояснював читачеві, що ось
тут, мовляв, і виявляється "діалектичний світогляд Шевченка ", а
отже, напрошується висновок про те, що він "наближався до
марксистсько-ленінського розуміння історії". Отож, Іван цілком
резонно запитував ученого філософа, чи наступні рядки Шевченка про те, що "і дурень, і мудрий нічого не знає ", також узгоджуються з марксистською теорією пізнання? Приклади естетичної
глухоти, нерозуміння природи художнього образу, які наводив
Іван, переконували в нікчемності заідеологізованої партійної
"науки". На захист Шевченка від фальсифікацій він ставив самого
Шевченка.
І. Світличний запровадив у критичну практику власний жанр,
який можна б назвати "іронічним літературознавством". Саме такий жанр грізної убивчої сили був єдино виправданим — адже всерйоз, "на рівних" полемізувати з партійними догматиками і неуками
означало б тільки опускатися до їхнього убогого рівня. До цього
методу критики-іронії, критики-гротеску вдавалися також
І. Дзюба, Є. Сверстюк, успішно освоювали його М. Малиновська,
Ю. Івакін, ряд молодших критиків.
Не хотілось би в цих спогадах про Світличного і його час вдаватися до цитування. Але одну його думку із статті про естетичні погляди Лесі Українки ("Криця не іржавіє", 1963) наведу, бо з неї випливає важливий висновок про те, що літературознавчій науці Іван
відводив чільне місце в боротьбі за відродження сплюндрованої література Нагадуючи, що Леся Українка ставила справу національного відродження у прямий зв'язок з перетворенням України на
політичну силу, Світличний писав: "Леся Українка не обмежувалась викриттям духовних рабів і ренегатів, а створювала
образи внутрішньо вільних, мужніх і безкомпромісних героїв".
Діяльність Івана як критика літератури також була зосереджена на
двох напрямках. З одного боку, він викривав і знищував "духовних
рабів і ренегатів", а з другого - не меншу увагу віддавав підтримці
й захистові "внутрішньо вільної літератури". Тим більше, що шалений тиск на молодих письменників-шістдесятників дедалі
посилювався.
Слово І. Світличного, писане й мовлене в тих екстремальних
обставинах, було особливим, неоціненним. Його вплив визначався не
емоціями, а неспростовною логікою фактів. Не пригадую випадку,
Щоб хтось зважився на прилюдний диспут з Іваном. Це було б абсолютно безнадійною справою. Його повергнуті в прах і осміяні вчені
опоненти, як ті ж Білодід, Назаренко чи інші, ніколи не відважувались
на відкриту оборону і тільки завдавали підступних ударів в спину.
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Водночас, скільки переслідуваних і проскрибованих змогло в
скрутну хвилину спертися на надійне Іванове плече! Запам'ятався
один з перших його виступів на захист молодих поетів, коли їх ще
й не називали "шістдесятниками". Рік 1962-й. Хрущов у Москві починає "стригти нігті" "абстракціоністам" і "нігілістам", а в Києві,
як відомо, такі акції відгукуються відрубуванням пальців. Тут і
з'являється в ж. "Дніпро" ґрунтовна стаття Івана "У поетичнім
космосі. Полемічні нотатки про творчість молодих".
Іронічно оглядаючи добропорядну продукцію, яку серійно постачала на потік "обойма" офіційно визнаних поетів, Світличний
показував казенне нутро цієї "творчосте", безликість і однаковість,
засилля пустопорожньої риторики і декламації. Натомість він висував вимогу, яка вже витала в повітрі: вимогу громадянської щирости й чесности, відвертого вираження власної позиції поета. Плідність своїх думок він підтверджував талановитими творами молодих поетів І. Драча, М. Вінграновського, Ліни Костенко, Є. Гуцала
та інших, спростовував і висміював безглузді звинувачення на їхню адресу.
Іван таки добряче псував нерви партійним ортодоксам, яким належало відстоювати непогрішимість "генеральної лінії в літературі". Сьогодні він виступав на вечорі В. Симоненка і зводив нанівець
спробу функціонерів кинути якусь тінь на творчість цього чи не
найпопулярнішого в той час поета. А завтра вже організовував вечір І. Драча в Інституті хімії Академії Наук...
Він встигав скрізь бути, все і всіх знати. Нам, його друзям, залишалося тільки дивуватися, як це йому вдається. Одного разу
мені запропонували прочитати лекцію для викладачів літератури
в обласному Інституті підвищення кваліфікації вчителів. Було це
в момент, коли здіймався черговий галас навколо молодої поезії.
Знехтувавши голосом "внутрішнього цензора", я по-своєму подбав про "підвищення кваліфікації" словесників, аж дещо спантеличив їх своїми думками про стан української поезії. Того самого
дня випадково зустрівся з Іваном - іде й здалеку усміхається.
"Чого смієшся?"- питаю. Ще більше сміється: "Знайомий учитель
прийшов переляканий і питає, чи вже можна таке говорити про
літературу?". Інформацію щодо всіх подій Іван завжди мав
найсвіжішу.
Коли в Ірпінському будинку творчости проводили черговий семінар поетів-початківців, Іван використовував оказію і зустрічався
з учасниками - звичайно, не в кімнаті для занять, а в Ірпінському
лісі, подалі від "всеслышащих ушей". Згодом я переконувався,
який глибокий слід залишали ці зустрічі в молодих душах.
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Іван жив тільки Ділом і для Діла. Одного разу мене вразила Іванова фраза, але це вже набагато пізніше і в особливих обставинах,
для нас обох дуже нелегких. Було це ранньої весни 1971 р. З усього
було видно, що наближаються масові репресії. Акцію готували
масову. Вийшло так, що мене особисто це торкнулося раніше від
багатьох інших. За рік перед тим до рук кагебістів випадково, а може, за доносом, потрапили матеріяли "самвидаву", передруковані
(та ще й у багатьох примірниках) на моїй друкарській машинці.
Почалася звичайна в таких ситуаціях процедура: нескінченні виклики на Володимирську ("де взяв?", "хто дав?"), обшуки, стеження,
розгляд "персональної справи" в Інституті, в Спілці письменників
і т.д. Одне слово, закрутили таке, що не гріх було на якийсь час
припинити активну роботу. Саме в цей час ми вирішили вузьким
товариством здійснити традиційну поїздку до лісу за Білою Церквою, де напровесні можна було знайти перші проліски. Настрій
був, звичайно, не пролісковий, але йшлося про традицію, а свої
традиції ми плекали. Біля мосту через Рось нас демонстративно
перегнали дві машини з кагебістами: дивіться, мовляв, ми тут, і
нікуди ви від нас не втечете. Тоді ми звернули з дороги і пішли
навпростець грузьким, ще засніженим полем. Розмовляли з Іваном
на різні теми. Раптом чую таке, що й вухам своїм не вірю: "Слухай,
треба б зробити на машинці один цікавий рукопис - табірні записи
Д. Шумука. Що скажеш?". Я здивовано глянув на нього й рішуче
сказав: "Загребуть, як тільки ворухнем пальцем. Усе прослуховується, проглядається, кругом нишпорять підозрілі типи. Ще один
провал гарантовано". Ось тоді й було сказано слова, які так мені запам'яталися: "Так, минув час, коли можна було щось робити. А тепер уже важко". Він нічого не боявся, ні за чим не шкодував,- тільки за втраченими можливостями для Діла.
Як працював Світличний - дослідник і критик літератури? Тут
відзначу тільки одну його рису - при всій своїй зайнятості і перевантаженості роботою, він ніколи не дозволяв жодної поспішности
чи недбалости, поверхового ковзання по матеріялові. Праця над
деякими літературознавчими проблемами розтягувалась іноді на
роки, чимало із задуманого так і не було здійснено. Він усе робив
бездоганно і цим своїм правилом не поступався перед жодними
обставинами. Шукав усе нових і нових джерел та фактів, відточував стиль до крайньої межі досконалости, а досконалість розумів як
ясність, чіткість і загальнодоступність. Ненавидів псевдонауковість, сприймав її як обман і шахрайство.
Певного часу я почав догадуватися, що Іван працює над якимось ширшим дослідженням про лексичні багатства і загальний
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стан української мови. Питання мови завжди цікавили Світличного
не менше, ніж суто літературні проблеми, точніше - він бив тривогу з приводу загрози, яка нависла над самим існуванням українського слова. Пекучішої проблеми тоді не існувало, адже сусловськобрежнєвський ЦК офіційно проголосив курс на створення "нової
історичної спільности людей - совєтського народу".
З'явився і вдячний матеріял, який прямо-таки просився під аналітичний ніж Світличного. Чого вартий був недолугий, засмічений
русизмами тритомовий "Російсько-український словник" (більш
відомий під абревіатурною назвою "РУС"). Почали виходити також досить "зелені"* томи тлумачного "Словника української мови " - усе це мало засвідчувати "розквіт української мови в період
розвинутого соціалізму".
Отож, коли почастішали телефонні дзвінки від Івана (інколи
пізно ввечері, а то й уночі) і між нами починався обмін думками
щодо значення і вживання того чи того слова (який-небудь забутий
"оберіг" абощо), я відразу "вирахував", про яку роботу йдеться.
Іван усіма доступними способами перевіряв і уточнював фактичний матеріал, і це при тому, що в його бібліотеці були під рукою
всі існуючі словники та інші джерела з української лексики. Але
він ще й ще звертався до всіх, хто міг порадити; серед них, звичайно, були й Б. Антоненко-Давидович, і М. Лукаш, і М. Коцюбинська, і багато інших.
Він ухитрявся стискувати час до межі можливого, завдяки винятковій зібраності, внутрішній організації і самообмеженню. Беріг
кожну хвилину. Свою велику бібліотеку він зумів розмістити у своїй
тісній кімнаті за особливою системою, так, що за роботою міг знайти
потрібну книгу в будь-який момент, простягнувши руку до полиці.
Не думаю, що в Івановім житті був час, коли б він сказав собі:
"Сьогодні я просто відпочиватиму". В усякому разі, я такого не
спостерігав. Бачив щось протилежне: якщо, скажімо, Іван організовував гурт до Пущі-Водиці або ми подорожували човном на дніпровську Козинку, то це не тільки й не стільки ради відпочинку, а й
для зустрічі - чи то з Вірою Вовк, що саме приїхала з Бразилії, чи
з якоюсь болгарською гостею, чи з Михайлом Горинем, який щойно вийшов з табору і ділився найновішими враженнями про порядки в ҐУЛаґу. Завжди були нові люди, зав'язувались нові знайомства, визрівали задуми і плани.
Інколи бували в Івана й своєрідні "intermezzo", втеча на природу на довший час. Хоч би ось тяжке для мене літо 1970 р. Я перебу* "Зеленим", або ще "російсько-російським", називали попередній однотомовий
"Російсько-український словник" за ред. Калиновича. - Прим. упор.
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вав, як тоді казали, "у підвішеному стані". Ми з дружиною не знали, куди себе подіти в створеній навколо нас атмосфері цькування
й переслідувань. У червні, порадившись, вирішили втекти з Києва
до Білорусії: там десь на Поліссі подорожували наші друзі: подружжя Дворків і Тельнюків, а з ними й Світличні - Іван та Льоля.
Не знаючи точно, де вони таборують, ми кілька днів прочісували
Прип'ять угору й униз випадковим плавучим транспортом. Щойно
третього дня надвечір, коли вже вичерпалися всі сили й надії, раптом за поворотом річки відкрилися нам човни, намети і знайомі
постаті біля вогнища. Незабутній момент і справді феєрична картина. Найпрекрасніше місце, яке тільки можна знайти у світі: урочище Глибоке. Ще й випало так, що був якраз Іванів день. Скільки
пізніх солов'їв співало нам тієї темної купальської ночі! Скільки
розмов і рукостискань біля багаття, яке не згасало до світанку! Напевне знаю, що того відчуття свободи - нехай хвилинної, нехай
примарної - багато з нас, зокрема й Іван, уже більше ніколи не відчували. Каґебістську сокиру вже було занесено.
А вже в наступні дні Іван був за роботою. Поки ми ловили рибу
й збирали ожину, він устиг разом з Михайлиною Коцюбинською
з'їздити до Мінська. Вдень щось писав або читав у наметі. А незабаром вони з Льолею раніше за всіх поїхали до Києва, куди кликали справи.
Коли думаю про те, чим підтримувалась його невичерпна енергія
і сила духу, завжди бачу поряд з Іваном його дружину Леоніду, для
нас усіх - Льолю. Не знаходжу відповідного слова, щоб означити,
ким вона була для нього. Вірною подругою, товаришем у боротьбі,
надійною опорою в житті? Все так, і все це якісь не ті, не повні слова.
Просто Льолю треба знати, хоч небагато побути поруч із нею, щоб
скласти відповідний образ. Не щедра на дарунки Іванова доля цього
разу сповна нагородила його за все,- пославши Льолю.
Ти всім, чим лиш могла, була мені,—
Була Великоднем і буднем,
Гарантом "будем-перебудем ",
Була росиною на камені...
Була зигзицею і ладою,
Живицею на рану, владою Єдиною на вся і все.
І ким Тобі — не знаю! - бути ще,
Коли круте житейське нуртище
Нас чорториями несе.

У своєму сонеті Іван не сказав усіх слів, що мусив би сказати, не
сказав, бо не міг знати, що найтяжча і найвища життєва місія

100

Віктор Іванисенко

Леоніди - ще чекає на неї попереду і що про останній її святий подвиг він ніколи не дізнається.
Ще раз запитую себе: кого ж втратила Україна в особі Івана
Світличного? Хто втратив найбільше? Українська наука? Літературознавство й естетика? Поезія?
Пробую відповісти собі так: слово "втратила" мусимо замінити
на "здобула".
Київ, 1994 р.
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ЗОЛОТА ОСІНЬ
ПОЧАТКУ
Не віриться. Аж ніяк не можу повірити, що під цим хрестом
лежить Іван Світличний. Не віриться, бо бачу живими його очі - такі
ясні, всерозуміючі, з легкою крихіткою іронії. Доброзичливої і прихильної до нас, його друзів із тих далеких, а водночас і таких
близьких аспірантських років. Це був початок життя, насиченого
пошуками правильної стежини, злетами творчости і трагічними
подіями. І початок цей був у золотій Київській осені...
Вперше ми зустрілися в справді золотому куточку Києва - в
Центральному республіканському Ботанічному саду АН України,
де в той час (це був жовтень 1952 р.) в будиночку колишнього монастиря містився аспірантський гуртожиток. Вікна його виходили на задніпровську далечінь, де ще не було таких масивних
забудов, як тепер. Цей гуртожиток вважався дуже далеким від центру міста, тож у ньому розпочинали своє київське життя аспіранти першого року навчання. З часом вони оселялися ближче до своїх
інститутів, а десь на третьому році, напередодні захисту дисертацій, потрапляли до найшляхетнішого місця - до гуртожитку на
Костельній вулиці. Проте нам до цього було ще далеко, а навколо буяла всіма можливими кольорами осінь; ми були молоді й
сповнені райдужних сподівань на майбутнє, і наші душі не були
спотворені розчаруваннями та зіткненнями з жахом тієї доби.
Певно, батьки наші якось захищали нас від розуміння важкої
неправди, що пронизувала всі куточки нашого життя. Юнацька
безтурботність на тлі чудових сонячних днів створювала атмосферу оптимізму.
В гуртожитку були аспіранти з різних інститутів: і гуманітарного,
і природничого або технічного профілів. Зоряне небо над нашою оселею сприяло тому, що далеко за північ у кімнатах вирували диспути
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на найрізноманітніші теми, але якась підсвідома обережність (не
вберегли батьки!) стримувала від мандрівок у навколишні суспільні
явища; здебільшого ми, перебиваючи один одного, гомоніли про
Ейнштейна або розповідали про життя тих інститутів, у які хто з нас
потрапив. Головне ж у той час було пов'язане з обмірковуванням
тем, які ось-ось мали затверджувати на вчених радах. Жити в той
час було важко, бо не минулися ще злидні перших повоєнних років.
Проте перші тижні перебування в аспірантурі згадуються як щось
незатьмарене й радісне. Здавалося, що попереду нас очікують лише
життєві перемоги і постійне спілкування з товариством однодумців
у шляхетній справі служіння науці.
І ось одного теплого сонячного дня до нашого гуртожитку приїхав новий аспірант Іван Світличний. Найбільше нас здивувало, що
він привіз із собою величезну купу книжок. Ми ще й допомагали
йому занести ті книжки до кімнати. Пам'ятаю, що книги були
найрізноманітнішого змісту. Були серед них й повні зібрання творів
різних авторів, чимало й політичної літератури. І це було дещо
дивним, бо цієї літератури ми мали вдосталь у будь-якій бібліотеці.
Але були й інші книжки - багато видань з теорії літератури, філософії, естетики. Ці книжки для нас раніше були невідомі.
Ми одразу відчули, що серед нас з'явилася особлива людина, відмінна від нас хоча б тим, що, певно, ввійшла у світ якихось незвичних
для нас думок і прагнень. До того ж, Іван відразу завоював нашу
прихильність своїм ставленням до нас - привітна легка усмішка,
розумні допитливі очі, вміння слухати тебе (ми здебільшого перекрикували один одного і зважали тільки на свої власні слова) і сама
його постать - трохи схилена до тебе голова й погляд, який ніколи
не був спрямований кудись убік, повз тебе.
Поруч з Іваном раптом стали дуже недоречними прояви таких
рис, як позерство, іноді нещирість, словесна надлишковість, крутійство. Іван не був серед нас пророком, але якось швидко і ненав'язливо примусив нас змінюватись, і то, як на мене, в кращий бік. З
приєднанням до гурту Івана у нас, наскільки пам'ятаю, не з'явилося
якихось розмов на політичні теми, просто змінився сам стиль розмови, яка набула більшої глибини, намагання відгранити думку,
висловити її з найбільшою виразністю й точністю. Мене дивувало,
що Іван, аж ніяк не повчаючи нас, зумів у лічені тижні так сильно
вплинути на спосіб нашого мислення, і зробив це літератор, гуманітарій, а не математик чи фізик. Ми ж бо ще з шкільних часів, де
писали твори про "образ...", були переконані, що літературознавство - це вправи суто словесного характеру, де глибинній логіці й
аналізові "сутности речей" місця немає. А тут виявилось усе нав-
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паки: ми, природничники і математики, відчули тверду основу глибокого розуму цього тоді ще зовсім молодого хлопця.
Ми всі відчували і приятельську прихильність, і глибоку повагу
до Івана, але разом з тим бачили, що він завжди залишається самим
собою, ніколи не підлаштовується до настрою нашої громади. Як
мені здавалося, Іван мав до мене і довіру, і добрі почуття, які
збереглися протягом усього життя. І мені завжди було радісно спілкуватися з Іваном - і в часи аспірантства, і пізніше - в рідкісні епізодичні зустрічі. Іван не дуже багато розповідав про свої справи в аспірантурі, а все ж відчувалося, що його душа не сприймає того
офіційного світогляду, який підтримувався в Інституті, де він був
аспірантом. Йому була вкрай чужою нав'язана зверху абсурдна за
своєю суттю "ідея", яку він мав опрацьовувати в своїй дисертації, і
з цим було пов'язане розчарування в обраному літературознавчому
шляху, який примусово був вкрай офіціозним. Мабуть, у Івана в цей
час було певне роздвоєння настрою: з одного боку, не міг сприймати
наскрізь фальшивої й примітивної літературознавчої практики того
часу, а з другого боку, він зустрів і знайшов яскравих однодумців,
що зрештою створили той осередок мужніх людей, яких геть-геть
пізніше назвали шістдесятниками.
Іван не витримав двозначности свого стану: він не міг дозволити собі духовного фальшування в аспірантурі і вирішив покинути її.
Я переконував його не робити цього, мотивуючи тим, що написання дисертації - це, як іспит, склавши який, дістанеш змогу займатись
уже по-справжньому наукою. Але Іван, з відтінком якогось смутку,
був несхильний піддатися намовлянням. Він пішов з Академії наук,
переконаний у правильності свого кроку. Може, в цьому й був певний сенс, але мені було дуже шкода, що нас покидає така чудова і
надзвичайна людина, яка все ж істотно порушила нашу душевну безтурботність і посіяла сумнів, що не все "добре в Данському королівстві".
Іван Світличний став дуже активним журналістом, працюючи в
редакції журналу "Дніпро ". В той час я ще досить часто зустрічався
з Іваном, і він спочатку з великим захопленням розповідав мені про
своє бажання зробити цей журнал яскравим, правдивим, окрилюючим, він, здавалося, вірив, що досягти цього цілком можливо. Він
замовляв мені для "Дніпра" деякі статті на наукові теми. І, як мені
здавалося, прагнув зробити журнал цікавим для дуже широкого кола
читачів. У той час у журналі почали з'являтися й Іванові вірші. Це
мене дещо вразило, бо сам Іван ніколи не згадував, що пише вірші.
Я уважно читав його твори. Вони не були легкими для сприйняття, часом нагадували вірші М. Зерова, які стали мені відомі значно
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пізніше. Але при цьому відчувалась велика сила Іванових думок,
вкарбованих у рядки його віршів. Я почав розуміти настрої Івана.
Нам, природничникам, було значно простіше: ми досліджуємо природні явища і відходити від правди, про яку говорить наш експеримент, начебто й ні до чого. Але навіть і в нашій біології відчули ми
крижаний подих ідеологічної упереджености. Що ж тоді говорити
про галузь, яка займається людською душею!
Мої зустрічі з Іваном ставали випадковими й дедалі рідшими.
Але завжди після того, як зустрінеш Івана (звичайно в супроводі своєї дружини Льолі), на тривалий час лишалося відчуття якогось просвітлення душі, хоча, здається, нічого "фундаментального" при зустрічі ми й не обговорювали. Така була духовна сила Івана, який умів
ловити людські серця.
Згодом я чув від своїх друзів, що вони знають людину, яка беззаперечно є видатним знавцем України, яка передчуває велике майбутнє українського народу, яка знає шляхи, що приведуть до відродження української свідомости і культури, яка знає, що таке правда.
Вислухавши це визначення, я сказав: "Це може бути тільки Іван Світличний!" - "Так. А звідки ти знаєш?"- вигукнули мої співбесідники.
Знаю, бо Іван і був таким - великим патріотом України, провидцем
її долі. А було це - на початку 60-х років.
Не віриться, ой, як не віриться, що ти, Іване, там, під цим хрестом.
Ми відчуваємо твою присутність серед нас у ці складні, але обнадійливі часи, про які ти мріяв і для яких поклав своє життя.
Київ, 1995 р.
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"ДОБРООКИЙ"
Так назвав Івана Світличного Василь Стус. А ще - "вусате
сонечко моє". Сьогодні широко відомий написаний під враженням
першого арешту Світличного у шістдесят п'ятому році Стусів віршзітхання, вірш-зойк "Не можу я без усмішки Івана":
Не можу я без усмішки Івана
оцю сльотаву зиму пережить.
В проваллях ночі, коли Київ спить,
а друга десь оббріхують старанно,
склепить очей не можу ні на мить.
Він, як зоря, проміниться з туману,
але мовчить, мовчить, мовчить, мовчить.
Іваночку! Ти чуєш, доброокий?
Їй-бо, не знаю, що я зле зробив.
Чого ж бо й досі твій поріг високий
ані відчув, ані переступив?

Уже в цих поетичних рядках не можна не відчути відблисків того
світла, яке випромінювала особа Івана Світличного в 60-ті рока Його
"високий поріг" ніколи не відлякував людей, навпаки, вабив їх. Шістдесятницький Ренесанс на Україні якщо й не починався від цього
порогу, то в багатьох суттєвих проявах зосереджувався навколо
нього. Сьогодні ми ще тільки наближаємося до розуміння місця
шістдесятників у нашій новітній історії. Ще маємо повною мірою
осмислити значення їх у розвитку нашої національної самосвідомости, дослідити їхній доробок і громадсько-політичну діяльність у
різних її аспектах - соціальному, культурологічному, психоло¬
гічному. Адже саме там - найпотужніші імпульси протесту проти
* За виступом на вечорі Івана Світличного в Київському Будинку вчителя у квітні
1990 р. та передмовою до кн.: Іван Світличний. У мене - тільки слово. Харків:
Фоліо, 1994.
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стагнації. Шістдесятники - спонтанний вияв духовного дозрівання,
нового мислення, нової системи цінностей, нового осмислення національного досвіду в надрах тоталітарної системи. Вони виховувалися
саме в ній, у цій системі, нісши на собі родимі плями середовища,
яке їх породило, перейшовши різні стадії його усвідомлення. Багато
хто з них напочатку були щиро перейняті тими ідеологічними міфами, які потім самі ж відкинули, як облуду й гальмо. Причому, підкреслюю, щиро перейняті - фальш, пристосовництво, цинізм були
їм чужі завжди. Коли ж на хвилі післякультівського оновлення відкрився колосальний масив нових відомостей, відкрилася прихована
Правда, мали мужність з піднятим заборолом піти їй назустріч - і
будувати своє життя вже за новими критеріями, згідно з велінням
цієї Правди. Навіть якщо задля цього довелося відкинути зручний
стереотип "як усі" і в своїх життєвих палімпсестах стерти голубу й
асфальтовану дорогу дозволеного, яка стелилася перед ними, та "написати" для себе нову, ту, яку Стус назвав "дорога долі, дорога
болю". Іван Світличний належав саме до таких людей - одним із
перших став на цю дорогу, рішуче й невідступно.
Невеличке помешкання на Уманській, 35 стало осередком інтенсивного духовного життя, неофіційним Клубом творчої молоді. Тут
почували себе як удома Василь Симоненко й Іван Драч, Опанас Заливаха й Алла Горська, Іван Дзюба і Юрій Бадзьо, Галина Севрук і
Василь Стус, Ігор Калинець і Василь Голобородько. Тут ми відкривали для себе Плужника, Антонича, Зерова. Тут вітали кожен паросток нонконформістського українського мистецтва. Тут знайшов свій
духовний дім Василь Симоненко - Світличний був його першим критиком і порадником, пускав у світ його "захалявні" твори. Офіційною
реакцією на це була сумнозвісна стаття Негоди "Еверест підлості"
(для мене це словосполучення відтоді стало загальною назвою такого популярного на той час жанру доносів). Тут, у цій хаті, записувався на плівку Симоненків "Злодій " та інші поезії, завдяки чому
його голос зберігся для нащадків. І не лише його голос - Іванова фонотека вбирала в себе голоси багатьох молодих - із тих, що починали в 60-ті: Голобородька, Мамайсура, Воробйова - усіх не перелічиш.
Тут усі вони знаходили теплу усмішку, підбадьорливе слово,
життєдайний духовний (та й не лише духовний!) харч, невибагливу,
але безвідмовну ночівлю. Тут було зібрано практично все, що
видавали в той час, - книжки, здавалося, от-от витіснять господарів
із хати. Та вільне крісло для душевної розмови знаходилося завжди.
Тож в історії української культури значення цих по-житейському
надто скромних, якщо не сказати вбогих за сучасними стандартами,
але духовно багатих пенатів важко переоцінити. Василь Стус писав
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із табору: "Великий мій уклін сонечку вусатому, низький уклін — безусим господарям, де я мав стільки теплих розмов і мовчань. Згадую
стіни, завантажені книгами і гравюрами, керамікою й книгами думну сутінь, де добре мислилося й почувалося. Ій-Богу ж, коли є в
Києві найрідніші закамарки, то один із них - там, у ластів'ячому
гнізді, під самим дахом ".
Не володіючи таким ораторським хистом, як молодий Дзюба,
Світличний якось непомітно й ненав'язливо опинявся в центрі
кожної культурної акції. Сам читав, здається, все варте уваги і прилучав до цього інших. Пізніше у відкритому листі Миколі Бажанові
з табору ("Сучасність", 1977, №4) писав, що ця нестримність читацьких інтересів була чи не найголовнішим "криміналом", за який
його було засуджено. Був носієм небезпечного знання. Те, що відкривалося йому, умів зробити надбанням інших. Мали таки рацію
Іванові тюремники, вважаючи його коренем зла, центром поширення
крамольної літератури. Він був душею самвидаву, цього чи не найреальнішого досягнення 60-х у суспільному поступі.
Як очевидець, насмілюся твердити, що практичне здійснення Іваном Світличним свого покликання як критика, наставника молодого
покоління було навіть більш вагомим і значущим за його літературно-критичний доробок. Звичайно, з поправкою - просто він не
встиг реалізувати повною мірою, "на папері", в друкові свій непересічний талант, свій аналітичний дар, своє теоретичне мислення.
Кожен більш-менш помітний факт нашої художньої спадщини,
повернутої нам вітрами історії, і тогочасного мистецького доробку
Світличний намагався включити в життєдайний культурний кровообіг, оцінити його місце й значення. Ось один лише факт, деталь
цієї щоденної непомітної робота У січні 1971 р. Світличний прийшов на обговорення поезії Миколи Воробйова в малий зал Спілки
письменників з магнітофоном "Весна ". Записав усі виступи, передрукував найістотніше і поклав до окремої папки разом з передрукованими й рукописними віршами і листами Воробйова, завдяки
чому все це, зокрема, блискучий виступ Стуса, збереглося для
історії...
В Івановій поемі "Архімед ", навіяній Плужниковим "Галілеєм ",
виразно чую відгомін наших імпровізованих літературних вечорів
у його гостинній оселі. Адже серед тих літературних відкриттів, що
їх подарувала нам посткультівська відлига, відкриття Плужника було
одним із найяскравіших. Жива інтонаційна пульсація, безпосередня правда настрою, ритмічна спонтанність, непоказна внутрішня
інтелектуальність, ліризм без сентиментальности, поєднаний з
іронією, - це було для нас справді відкриттям серед далеко не найкра-
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щих зразків поетичної продукції, на яких ми виховувалися. Збираючися в Івана, ми читали Плужника вголос, я навіть начитала його
"Галілея " на магнітну плівку, яку Іван дуже любив слухати й демонструвати іншим. Тож його "Архімед" — глибоко особистий твір:
невільничі реалії лягли на Плужникову інтонаційно-ліричну канву,
породивши щось дуже зворушливе - ліричну сповідь, опосередковану через відомий літературний твір. Своєрідний поетичний дует,
що переходить у монолог:
Тільки душу.
А в мене вона одна.
Й та смішна
Чи химерна, вірніше:
Ні футболу їй, ні вина.
Все б їй музика,
Все б їй вірші...
А ще й серце!
В епоху бур
Замість бубоном марші бити,
Замість міді мажорних сурм,
Все б любити йому, любити.
А його — під дих,
А його - в кулак,
А йому скалозуби: "Струнко!"
Тоскно так йому,
Гірко так!
Ні загибелі, ні рятунку...

Світличний був живим містком між Східною й Західною Україною, між Києвом і Львовом. Багатьох своїх колег і друзів, зокрема
й мене, саме він увів до літературно-мистецьких кіл Львова. Так здійснювалося справжнє національно-культурне єднання. Сьогодні воно
видається самозрозумілим, тоді ж його треба було утвердити. І в цьому безперечна заслуга Світличного.
Одним з перших здійснив і утвердив він також живий творчий
зв'язок з діаспорою - всупереч офіційній ідеології. Сьогодні і цей
наш здобуток сприймається як щось природне й споконвічне. Тим
часом саме тоді налагоджувалися перші зв'язки - мистецькі й товариські (не знати, котрі з них були найважливіші). Зіна Ґеник-Березовська, Віра Вовк, Анна-Галя Горбач - чи не найближчі. А їх було
багато, тих рідних душ. Зворушливе відчуття єдности. Радість
взаємовідкритгя. Взаємозбагачення. Вікно на Захід. Можливість
культурного обміну зі світом. Дуже рано недремним оком "мистецтвознавців у цивільному" це було помічено й визнано небезпекою
№1. Аж смішно згадати, як за нами ходили, стежили за кожним кроком, навіть під час абсолютно невинних забав чи прогулянок. Чеську
україністку Зіну Ґеник-Березовську десь у кінці 60-х років цілу добу
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протримали на кордоні в Чопі, вилучивши в неї інтерв'ю Світличного
для журналу "Дукля" періоду "празької весни". До речі, Іван усією
душею вітав "празьку весну". Ідеї "соціялізму з людським обличчям"
тоді, безперечно, були близькі йому.
Загалом мені важко визначити систему поглядів Івана Світличного, як я її собі уявляю, в категоріях суто політичних. Мабуть, тому,
що ми спілкувалися в інших регістрах, близьких мені, - адже я до
всього доходила через категорії естетики й моралі. Суто політична
постановка питань ніколи не належала до моїх активів, та й до Іванових також, як мені здається. Принаймні на початках нашої дружби, в класичний період шістдесятницького буяння. Інша річ, що вся
наша діяльність, сама лінія поведінки набували в контексті доби
гостро політичного забарвлення. Коли свого часу на одній з "виховних" бесід, пов'язаних із виключенням з партії, мені досить грубо
порадили, щоб я не лізла в політику, я відповіла: "То не я, то вона
лізе в мене..." Мабуть, саме так на початках своєї дисидентської епопеї міг сказати й Світличний. Та доля приготувала йому "найпрестижніші" політичні університети.
У своїй передмові до збірки "Серце для куль і для рим " Іван
Дзюба зауважив, що Світличний ішов до українського патріотизму
не так від національного сантименту та емоцій, як від загальнолюдських гуманістичних понять і цінностей. Поділяю цю думку. Йванова "українськість" була якась спокійно-самозрозуміла, без декларацій. Перекладати на українську Ронсара чи Бодлера - це й було
ділове утвердження багатющих можливостей української мови без
захоплення її "солов'їністю". Патріотизм не як гасло, а як робота, як
дихання. Така позиція видається мені надзвичайно актуальною сьогодні, коли вже сказано "великих слів велику силу" і реальна небезпека їх девальвації. Коли для утвердження національної культури,
як повітря, потрібно завойовувати загальнолюдські культурні "понаднаціональні" висоти.
Іванові Світличному абсолютно чужа була "ідеологія острова"
(Ю. Шерех). Він завжди знав, що "ми - на материку".
Невситимий інтерес до різних мов і культур, прагнення освоїти
якомога більше з них. На цьому грунті постала зворушлива дружбаспівпраця Івана Світличного з Григорієм Кочуром, цим повноважним
представником світової культури в культурі українській. Захоплювався французькою поезією, любив вірші Десанки Максимович і Орхана Велі, з ніжністю ставився до поетичного доробку молодих білорусів.
Пам'ятаю, як ми з ним, підкоряючись раптовому імпульсові, просто з намету на березі Прип'яті вирушили в авантюрну подорож до...

110

Михайлина Коцюбинська

Мінська. Спочатку випадковим човном, потім убрід, потім електричкою, автобусом - на побачення з Івановими друзями, білоруськими поетами. І хоч нікого (крім поетеси Євдокії Лось) не застали (був час літніх відпусток), - ходили по музеях, шукали нові
поетичні збірки, щоб через два дні знову пуститися в нелегку, зате
романтичну дорогу назад, до чарівних прип'ятських плесів дочорнобильської доби...
І, нарешті, про головний Іванів Божий дар - мистецтво бути людиною серед людей. Людина м'яка й гранично доброзичлива - і водночас тверда й незламна там, де йдеться про переконання, принципи,
моральні засади. Причому без голосних декларацій, без тіні пози,
фразерства, хизування собою, без найменших спроб обряджатися в
позу героя...
Навколо Світличного завжди відчувалася якась дивовижна аура
людяности. Прізвище значуще: до нього люди зліталися, як метелики на світло. Для всіх - старших, ровесників, молодших - умів
бути цікавим і потрібним. Над столом у кабінеті Б. Антоненка-Давидовича серед фотографій визначних українських діячів, з якими
доля звела цього "лицаря абсурду", на почесному місці висіла фотографія Світличного. Серед його найближчих друзів - Надія Суровцова, Григорій Кочур, Лев Копелєв. Для молодших - Голобородька,
Калинця, Воробйова - був другом і водночас метром. Головне в його
людській характеристиці - моральна чіткість і надійність, дивовижне
поєднання м'якосте й доброти з незламністю у принципових питаннях. Очевидно, звідси - і максимальний передбачений статтею термін ув'язнення, і заслання у віддалену гірську місцевість (абсолютно протипоказану людині з таким здоров'ям), і відмова комісувати
його, тяжкохворого, за якісь півроку до закінчення терміну. Світличний аж ніяк не був добрягою. Чітко диференціював і оцінював
людей, умів бути нещадним, називав дурість дурістю, брехню брехнею і зрадника зрадником. Його рецензіі-фейлетони - вбивчо їдучі.
Його не тільки любили, а й ненавиділи, але при всьому тому - поважали. Навіть його тюремники.
Людина серед людей... Таким був не лише в рідному середовищі, а й у таборі, де його авторитет не підлягав сумніву. Кримінальні
злочинці й ті відчували це внутрішнє світло і під час етапу навіть
допомагали цьому дивному "дідові" нести його важезні клунки з
книжками...
Навколо Світличного, де б він не був, якось відразу, мовби самі
собою, громадилися книжки Пам'ятаю його хатинку в Маймі на Алтаї, вщерть - так само, як і київське помешкання - заповнену книжками. Згадую й міліціонера, що здійснював нагляд за політичним
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засланцем і принагідно брав у нього щось почитати... Назавжди
залишиться в пам'яті момент прощання з Іваном, ще здоровим (через
місяць після мого від'їзду з Майми у серпні 1981 р. його розбив параліч): на тлі білопінних алтайських беріз ласкава усмішка і прощальний помах руки...
Іванові вдалося так змістовно й чисто, так по-людському прожити життя ще й тому, що поруч із ним завжди була гідна дружина,
тверезий розум і безмежна відданість її ніколи не зраджували. Дружина-декабристка, дружина-сподвижниця. І подвижниця... А ще доля
подарувала йому гідну сестру - Надію Світличну, яка підхопила братову естафету й понесла її в світи...
Ми говоримо: не встиг, не зміг, перешкодили... Це, справді, так.
Та водночас абсолютно несправедливим було б на цій підставі
вважати його однією з наших численних пропащих сил. Ні, він відбувся, як "голос духу", як людина своєї доби, її жертва, її сумління.
Дедалі частіше ловлю себе на тому, що сьогодні - серед людей
талановитих, творчих, діяльних, патріотично настроєних - мені до
болю бракує Світличного. Щоб нейтралізувати ті спалахи чорної
енергії, що спопеляють навіть кращих із кращих, те хвацьке всезаперечення в ім'я себеутвердження, те невміння чути ближнього свого, ту ялову "одноклітинність"... Бракує його "доброокости". Його
моральної твердости й широти погляду... Бракує Світличних...
Київ. 1 квітня 1995 р.
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ПАМ'ЯТЬ
ВДЯЧНОСТИ Й БОРГУ
Історія багатостраждального українського "шістдесятництва" літературно-мистецького і суспільно-політичного відродження 60-х років,- як і історія "дисидентства", а фактично боротьби за громадянські права, нерозривно пов'язані з іменем Івана Олексійовича
Світличного.
Ім'я це намагалися приректи на забуття, та дарма: нині воно знову
на вустах у багатьох і багатьох - не тільки тих, хто добре пам'ятає
його яскраві літературно-критичні виступи та вагому громадянську
роботу в 50-60-ті pp., а й молоді. Стають доступними його наукові
праці, есеї, переклади, поезії. Вимальовується і його неповторний
житейсько-людський образ - зі спогадів тих, хто знав його або
пройшов з ним якісь етапи життєвого шляху.
Багато разів у минулі роки я починав вести щоденник, але після
двох - трьох записів кидав. Слушніше сказати, він кидав мене, заполоненого щоденною смиканиною і нездатного зосередитися на підсумках дня. Як я тепер жалкую про те, що нема чим допомогти зрешетілій пам'яті, і багато подій та важливих подробиць не втрималося
на ясній поверхні свідомосте...
...Восени 1953 р., по закінченні Донецького (тоді: Сталінського)
державного (ніби в нас були недержавні!) педагогічного інституту я
вступив до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Шевченка Академії
наук України (тоді: УРСР). Серед трохи старших колег, які вже
навчалися в Інституті, був і Іван Світличний. Ми з ним познайомилися, нас поєднали невибагливий аспірантський побут та деякі
спільні літературні інтереси. Але перший рік справжньої близькости
ще не було. По-перше, я за інерцією був зорієнтований на російську
літературу (темою моєї дисертації була "Сатира Маяковського ") і
ще тільки починав відкривати для себе українську проблему в усьому
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її обсязі й драматизмі, а Світличний уже тоді мав якщо не адекватне,
то досить змістовне уявлення про неї і чіткі переконання,- мені ще
треба було "наздоганяти" його і таких, як він. По-друге, Світличний
мав репутацію "теоретика" і справді був досить підготовлений у питаннях естетики,- я ж відзначався хаотичністю захоплень та інтересів,
певною анархічністю і легковажністю, що контрастували з серйозністю і спокійною цілеспрямованістю Світличного. Одне слово, він
був хоч і молодий, але майже дозрілий науковий муж, а я інфантильний ідеаліст із не подоланими ще комсомольськими ілюзіями. Він "самостверджувався" в упертій науковій праці, я ж нерідко вдавався до таких собі "донецько-босяцьких" вихваток, до емоційного бунтарства, часто з виходом поза межі доброго тону й смаку або,
в усякому разі, з елементами поведінчої і політичної "розхристаности",
в якій мене слушно й звинувачували. Одного разу це стало приводом
для обговорення моєї поведінки на комсомольських аспірантських
зборах; моїх більш урівноважених і вихованих колег обурювали деякі
мої манери або, зокрема, те, як я в повсякденному спілкуванні настирливо пародіював офіційні сакральні формули: "Мы, марксисты, считаем, что бытие определяет сознание"; або: "Тов. Ленин был
трижды прав, утверждая, что коммунизм — это советская власть
плюс электрификация всей страны ". Один із колег-аспірантів назвав
мою поведінку "огидною". А серед тих, хто поставився до всього цього
з гумором, були Сергій Плачинда та Іван Світличний.
Поступово нас почали зближувати наукові і творчі зацікавлення. Іван Світличний був активним читачем і популяризатором
філософської літератури, першим з-поміж нас подужав усього доступного Гегеля й Канта, часто радив почитати свіже число "Вопросов
философии", де почали з'являтися неортодоксальні, а то й "ревізіоністські" праці. У нього можна було дістати й новинки (новинки в
нашому розумінні, звісно, тобто вперше видані в СРСР) із західної
естетики, а здебільша - чеські та польські книжки (наприклад, популярного тоді Романа Інґардена).
У цей приблизно час почав "матеріалізуватися" той внутрішній
злам, який відбувався в мені і внаслідок якого я облишив недописану дисертацію "Сатира Маяковського " та звернувся до української літератури. У Світличного також не зладилося з дисертацією,
але з інших причин. Він працював над темою з теорії художнього
образу. Був улюбленим учнем незабутнього Олександра Івановича
Білецького, який - та й не тільки він - покладав на нього великі надії.
Та після смерти Олександра Івановича до керівництва Інститутом
літератури прийшли люди, які відіграли чорну ролю в справах української літератури й літературної науки, а зокрема, і в науковій
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долі Івана Світличного. Своєї дисертації він так і не зміг захистити,
а з Інституту мусив через деякий час піти...
Не пригадую, де працював Іван Світличний після відходу з Інституту. Я ж спершу був деякий час редактором у Держлітвидаві (тепер
видавництво "Дніпро"), а потім років з чотири чи п'ять завідував відділом критики у журналі "Вітчизна " (трохи пізніше за мене до редакції "Вітчизни " прийшов і Євген Сверстюк). На той час ми вже всі
здружилися (включаючи й поетів-"шістдесятників") на грунті
спільних національних тривог і схожого розуміння національних та
соціальних проблем України, і я намагався максимально "експлуатувати" теоретичний багаж і публіцистичний хист Світличного для
того, щоб піднести рівень і престиж критики у "Вітчизні". Якоюсь
мірою це пощастило зробити: критичні матеріали журналу здобували
розголос, ставали не раз "порушником спокою" в тодішній ще досить
задушливій атмосфері (тим-то згодом було вжито рішучих адміністративних заходів для відновлення добропорядку і чиношанування).
Окрасою журналу часто ставали статті Івана Світличного. З-поміж
інших молодих літературних критиків його вирізняв глибокий інтерес до теоретичних аспектів літературознавчої науки (до Інституту
літератури він прийшов уже з цим виробленим інтересом — далося
взнаки навчання в Харківському університеті, що мав давні й поважні наукові традиції, зокрема, в галузі народознавства, філології,
естетики). Водночас в особі Івана Світличного зростав і уважний
аналітик поточного літературного процесу - з виразним публіцистичним темпераментом. Це було щасливе й рідкісне поєднання здібности до теоретичного мислення і літературно-критичного хисту.
Типовим на той час було (та й досі великою мірою лишається), що
"теоретики" втішалися вибудовуванням довільних схоластичних
схем, які не мали жодного стосунку до життєвих і літературних реальностей, тоді як критики й рецензенти "блискуче" обходилися без
елементарної теоретичної підготовки. Світличному випало долати
цей сумний і небезпечний розрив, і він робив це успішно.
Головним і визначальним для особистости Івана Світличного
мені здавалося те, що він мав високий суспільно-політичний ідеал і
відповідно був людиною громадянськи вразливою та громадянськи
активною в адекватному - глибокому й світлому - значенні цих тепер
досить уже заяложених слів. Ідеал той формувався на грунті віри в
соціялізм і водночас розуміння глибокої невідповідности йому нашої
дійсности; під впливом подій, що сталися після смерти Сталіна, перших спроб опритомнення суспільства від дурману сталінізму, а потім
обнадійливих рішень XX з'їзду КПРС; в атмосфері світоглядних мук
молодого покоління,- і уявлявся той ідеал ідеалом "істинного" де-
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мократичного соціялізму. Так здавалося тоді, в 50-60-ті роки. Згодом
ці уявлення зазнали болісних випробувань; одні розпрощалися з ілюзіями, інші намагалися триматися за них, як за рятівне коло, ще ін¬
шим сама влада "допомагала" позбутися їх...
На цей час Іван Світличний був уже автором низки статей, які
привернули увагу читачів і літературної громадськості. Це - "Питання
теорії художнього образу" ("Вітчизна", 1957, №6), "Про внутрішню
суперечність художнього образу" ("Радянське літературознавство ",
1958, №5), "Біля початків літератури соціалістичного реалізму " (там
само, 1961, №6) та інші публікації. В них автор оперував широким літературознавчим матеріалом і виходив на обмірковування центральних
проблем естетичної теорії, питань методу, стилю, структури
художнього образу, типізації та індивідуалізації тощо,- спираючись
на добре знання праць класиків світової естетичної і філософської
думки, активно втручаючись у дискусії, що точилися в тодішньому
радянському, насамперед російському, літературознавстві.
Звичайно, тогочасні методологічні підходи й інтерпретації Івана
Світличного несли на собі печать доби. Але і в межах модних тоді
академічних (а то й казенних) дискусій про художню типізацію, індивідуальне і загальне, реальне й ідеальне тощо він умів знайти місце
для теоретичного пошуку, для діалектики думки, для співвіднесення літературних тенденцій з потребами суспільного розвитку і з правдою життя, для обстоювання свободи творчости митця.
Одним із лейтмотивів теоретичних публікацій І. Світличного була
думка про неправомірність механічного перенесення в естетику
філософських категорій, неправомірність змішування категорій естетики і філософії. Це важлива думка і позиція, тому що таке перенесення і змішування було "теоретичною" основою вульгарного соціологізму і різного роду політизації та ідеологізації художньої
творчости, що завдало стільки шкоди нашим мистецтву й культурі.
На прикладному, літературно-критичному рівні ця думка вилилася у Світличного в низку газетних і журнальних статей фейлетонного характеру, в яких він дошкульно висміював псевдовчені розумування деяких тодішніх офіційних авторитетів від академічної науки
Певна річ, такого роду виступи не додавали Світличному друзів
з-поміж "стовпів" офіційної науки,- як і принципові, об'єктивні літературно-критичні статті наражалися на гостру реакцію з боку незвиклих до критики літературних генералів. Зате серед шанувальників української літератури та багатьох її сумлінних трудівників
молодий критик здобув добру славу й авторитет. Тим більше, що
Світличний, зберігаючи наукову об'єктивність і принципову вимогливість, водночас умів вчасно побачити й підтримати нове, цінне,
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симпатичне,- що, зокрема, засвідчив своїми статтями про літературну молодь, до якої придивлявся з жадібною надією.
Чесна і мужня громадянська та літературна позиція, професіоналізм, ерудиція, розважливість і водночас принциповість принесли
Іванові Світличному авторитет у літературно-мистецьких колах.
Водночас він став і однією з найпомітніших постатей тодішнього
громадського життя, національно-культурного піднесення. Особливо
тягнулася до нього літературна та мистецька молодь, знаходячи в
нього увагу й підтримку. Можна назвати низку імен відомих нині
поетів і прозаїків, які тоді були "завсідниками" тісної квартири Світличних на вулиці Уманській і багато чим Іванові зобов'язані. (Як і
безмежному терпінню його дружини Леоніди, якій доводилося без
кінця когось "переночовувати").
Щира дружба і, сказати б, якась взаємна закоханість лучила Івана
Світличного і Василя Симоненка, який зупинявся в нього під час
своїх приїздів до Києва, ділився своїми творчими задумами, "начитував" на Іванів магнітофон нові поезії. Саме завдяки Світличному
було збережено багато неопублікованих тоді (та й довго ще після
того) творів Симоненка; саме завдяки Світличному вони знайшли
шлях до "самвидаву", а потім і на Захід. Трохи пізніше так само здружився зі Світличним Василь Стус. І третій Василь - Голобородько,
Іванів земляк з Луганщини,- також горнувся до нього. Не називаю
багатьох інших, вони зможуть самі сказати, згадаю лише двох
навдивовижу талановитих поетів, які, на жаль, відійшли від активного літературного життя,- Григорія Кириченка і Бориса Мамайсура.
Близькі стосунки і найбезпосередніші творчі контакти склалися
в Івана Світличного і з молодими тоді художниками - Аллою Горською, Віктором Зарецьким, Галиною Севрук, Анатолієм Зубком, Веніаміном Кушніром, Людмилою Семикіною, Панасом Заливахою,
львів'янами Теодозією Бриж і Євгеном Безніском, Софією Караффою-Корбут, а також із композитором Леонідом Грабовським та з
багатьма іншими молодими митцями і науковцями.
Тодішнє національно-культурне відродження не було вузьколітературним явищем, а мало тенденцію розпросторюватись на весь обшир української культури й інтелектуального життя. Особливу ролю
відіграв тут Клуб творчої молоді, що на короткий час став осередком вільної думки і творчого пошуку. Іван Світличний був у самому центрі цього руху, і безліч "ниточок" тягнулося до нього...
Національно-культурне піднесення в Україні відбувалося тоді на
тлі і в контексті пробудження демократичної свідомости на терені
всього Союзу. Політичне керівництво СРСР не було готове до глибоких і послідовних змін, злякалося перспективи обмеження своєї вла-
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ди. І сам ініціатор "відлиги" М. С. Хрущов став і ініціатором "заморозків".
Отож у 1962-63 pp. Хрущов розпочав шалену кампанію проти
творчої інтелігенції. На Україні, як завжди, ця кампанія була підхоплена з безприкладною запопадливістю і набрала особливо дикого характеру: адже за вигаданим "формалізмом" шістдесятників
побачили реальну перспективу національно-культурного відродження, а це вже - "націоналізм"! Вожді ж і в Москві, і в Києві нічого так
не боялися, як того, що вони по-фарисейському називали "націоналізмом". Бо, як каже народна мудрість, знає кішка, чиє сало з'їла...
Одні за одними відбуваються в Києві наради, активи, пленуми,
на яких таврують "формалістів"-шістдесятників, а потім і інших
невгодних, скажімо, видатного російського письменника Віктора
Некрасова. Багатьом шістдесятникам надовго перекрили шлях до
друку, до читача. І статті Світличного з'являються дедалі рідше, а
згодом доводиться публікуватися під псевдонімами. Хіба що журнал "Дніпро", який редагував тоді Юрій Мушкетик, ще деякий час
давав притулок його матеріалам.
У цей час звичними стали звільнення з роботи та інші, поки що
"м'які" форми переслідування неблагонадійних. Наприкінці 1963 та
на початку 1964 р. я, в черговий раз звільнений з роботи, жив кілька місяців у дружини (недавно одружився) - у Львові та в Брюховичах поблизу Львова. Серед листів того часу зберігся один лист
Світличного, адресований не мені, а моїй дружині (це була жартівлива форма "ігнорування" мене з боку Івана):
"Дорога Марто! У Києві погода не на "ясно ". Збанацький заявив
на зборах, що Дзюбу виключать із Спілки. Для Івана це, певна річ, не
трагедія і взагалі річ не драматичного жанру. Гірше з Драчем: його
обіцяють, крім того, відкликати з Москви, а він зі своїми справами
аж надто захопився /малося на увазі Драчеве навчання на курсах
кінематографістів у Москві. - І. Дз./. Є й інші новини, але - не для
листів ".
Про свою ситуацію Іван змовчав, хоч вона була не кращою. Про
це писав мені Роман Корогодський 16 березня 1964 p.: "Івана звільнили. Це вже вдруге на протязі одного року. Вусатий жартує: "А
от і ні! Перший раз було в 1963 році, а другий -у 64-му ". Знову «відпочиває»... Він залізний, а все ж таки шкода хлопця ".
Переслідування і різні форми тиску з кожним місяцем загострюються. І все-таки треба сказати, що картина літературного (а почасти
й ширше- ідейного, духовного) життя в Україні протягом 60-х років
(надто першої їх половини) залишається суперечливою: з одного
боку, посилення нагінок і "проробок", а з другого - нестримне
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зростання творчих сил, які, не знаходячи собі нормального виходу
на сторінки преси, в концертні зали та виставкові павільйони, починають шукати інших форм існування: самвидав, магнітофонні записи, фотокопії, квартирні малярські виставки, неофіційні (часто теж
квартирні) літературні вечори тощо. Починає створюватися неофіційне мистецтво і неофіційна суспільно-політична думка. Казенні
пропагандистські кампанії виявляються безсилими: обливати брудом - у їхній спромозі, але переконувати - ні. А в середовищі думаючої молоді вагу мали інші аргументи. Втім, і в начальства є свій
"аргумент", один-єдиний, зате - над усі - аргумент "кузькиной матери". До нього й почали вдаватися.
Брежнєвський переворот посилив терористичні настрої влади
щодо України, і вже в серпні 1965 р. пройшла хвиля арештів, переважно серед творчої молоді в Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку. Був заарештований і Іван Світличний. Ще раніше (і
це також було пропагандистською підготовкою до арешту) він зазнав злісних нападок у пресі за те, що нібито передав за кордон твори
Василя Симоненка та його щоденник. Таке звинувачення містилося
в газеті "Радянська Україна " від 16 квітня 1965 р. (До речі, це був і
початок кампанії проти самого Василя Симоненка, тоді вже покійного: невдовзі його перестали не тільки друкувати, а й згадувати, і
ця негласна заборона тривала добрих півтора десятка літ).
Політичні арешти в Україні викликали хвилю протестів як у самій
Україні, так і на Заході (особливо серед української діаспори). Під
численними листами з протестами, адресованими московським і
київським партійним та урядовим керівникам або спрямованими до
редакцій газет, а непрямо й до світової громадськості, підписувалися
видатні вчені та діячі культури. Щоб збити хвилю критики, влада
маневрувала; декого із заарештованих невдовзі випустили. Через кілька місяців після арешту звільнили й Світличного, задовольнившись на
цей раз його роз'ясненнями та публікацією в газеті "Вісті з України ",
де він у коректній формі відмежовувався від використання творів
Василя Симоненка за рубежем та їх тенденційного тлумачення.
Я в цей час у зв'язку із загостренням хвороби - туберкульозу легень - лікувався в санаторії в Алупці. 2 травня 1966 р. одержую телеграму: "Вітаємо міжнародним пролетарським святом ". Кинувши оком на текст, я всміхнувся доброму жартові друзів. Але читаю
підписи: Ліна Костенко, Євген Сверстюк... Іван Світличний. Тоді я
все зрозумів. Оце було свято, справді, кращого подарунку, ніж ця
новина, друзі не могли б зробити.
Звільнення Івана Світличного всі сприйняли як його перемогу і
як перемогу громадської думки. Однак, коли з'явилася його стаття
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у "Вістях з України ", дехто сприйняв її так, ніби Світличний поступився тискові КҐБ. Знайшлися й такі, хто відсахнувся від Івана,
хто намагався його дискредитувати (не обійшлося, мабуть, і без інсинуацій, поширюваних тими ж таки, хто й організовував репресії).
Сьогодні це здається неймовірним, але так було; не хочу називати
прізвищ дуже шанованих і тоді, і тепер людей, які впадали в таке
макабричне сектантство.
Звичайно, поволі атмосфера опрозорювалася, але деякий час Іван
Світличний був у складній ситуації. Проте він спокійно робив свою
справу, і все ставало на свої місця. Квартира Світличного знову стала
своєрідним "громадсько-політичним" і "культурним" осередком дисидентства (тепер це було вже виразне дисидентство). Але умови
для будь-якої неказенної діяльности та й просто для незалежної думки стали складнішими й небезпечнішими.
Що ж до нормальної літературної праці, то вона стала для Івана
Світличного, як і для багатьох його друзів та колег, практично не¬
можливою. Настали часи такої "пильности", що й під псевдонімом
не видрукуєшся, хіба що під чужим прізвищем (і таке ми тоді змушені були практикувати).
У цей час Іван Світличний береться за перекладацьку справу.
Здавалося б - з нужди, з мусу. Та насправді в цьому була і внутрішня
творча потреба. Його досконалі переклади з Беранже засвідчили неабиякий перекладацький хист. В україномовній інтерпретації Івана
Світличного Беранже зазвучав так природно, немовби видатний французький сатирик ото й писав по-українському. З однаковою вправністю - можна сказати більше: з натхненністю! - відтворив він усі
стильові рівні та потоки поезії Беранже: і її "вулично"-народний гумор, що часом переходить у глумливість, і добірний інтелектуальний
сарказм, і політичну патетику, і громадянську розважливість, і "виходи" на м'яку довірливу лірику; відтворив гнучкість ритміки, багатство розмаїтої, стилістично "різноранжирної" лексики, органічно
злученої в живу цілість єдиним поетичним подихом. Звичайно, крім
чуття слова, стилістичного смаку, глибокого розуміння всіх нюансів змісту і форми оригіналу, за цим стояла ще й велика праця. Переклади Світличного з Беранже мали вийти (з його ж передмовою і
примітками) у видавництві "Дніпро". І таки вийшли 1970 р. в серії
"Перлини світової лірики ", але вже без його передмови та трохи доповнені перекладами інших авторів (єзуїти з КҐБ вирішили, що не
годиться всього Беранже "віддавати" одному Світличному, але водночас треба було показати, що твердження ворожих "голосів" про
якесь утискування Світличного - злісний антирадянський наклеп).
Здається, це востаннє з'явилося тоді ім'я Івана Світличного під літе-
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ратурною публікацією. Невдовзі й цьому невизначеному станові настав край. Розпочалися сумнозвісні репресії 1972 року...
12 січня 1972 року.
Я мав якусь задавнену справу до Івана. Обіцяв зайти до нього (ми
жили за кілька кварталів один від одного) по дорозі з роботи (працював тоді редактором у видавництві "Дніпро "). Кілька разів щось мені
перешкоджало здійснити обіцянку. Нарешті зателефонував 11-го:
зайду завтра, привітаю із "старим" Новим роком... 12 січня у
видавництві був короткий робочий день, який закінчився екскурсією
до поліграфічного комбінату "Радянська Україна ". Звідти мені було
дуже зручно заїхати до Івана: 58-й автобус зупинявся неподалік від
його будинку. Я вирішив зайти, не телефонуючи (скільки можна телефонувати — Іван, мабуть, уже зневірився в моїх телефонних обіцянках!): хай буде своєрідний сюрприз. Але сюрприз чекав на мене.
Якби я був зателефонував,- телефон не відповів би (він уже був
відключений), і я б подумав, що хазяїв немає вдома і йти ні до кого. Натомість я піднявся на п'ятий поверх і натиснув ґудзик дзвоника. Зазвичай двері відчиняла Іванова дружина Леоніда. Але цього
разу в них з'явився імпозантний здоровань і широким жестом запросив мене до квартири, спокійним голосом, але з якимось відчутним
підтекстом промовивши: "Заходите". Я не збагнув нічого, тільки
встиг здивуватися: що це за дивний гість чи родич у Івана - як правило, всі відвідувачі цієї квартири говорили по-українському.
Тут треба пояснити, що я, по-перше, тугодум; по-друге, хоч на
той час уже кілька місяців точилися розмови про близькі труси та
арешти,- я не вірив і не думав ніколи про це, був і залишився щодо
цього легковажним (це, певно, своєрідна форма відпорности до популярної "манії" переслідування). Тому я зорієнтувався в ситуації лише
тоді, коли пройшов передпокій і опинився в квартирі, побачивши
там чудернацьку картину: повно-повнісінько здоровенних мужиків;
Іван і Леоніда сидять у куточку; посередині кімнати купи паперів і
книжок, а над ними священнодійствує якийсь сповнений самоповаги чоловік, схожий на Чичикова.
Певно, мужичкам я був знайомий - може, з фотоматеріалів,- бо
на їхніх обличчях проступило погано приховане задоволення від нового "вилову". Я встиг перекинутися поглядами з Іваном і Леонідою; в їхніх очах прочитав легенький докір і співчуття, а також безмовне вибачення за таку халепу.
Тим часом мене запросили до кухні, щоб ізолювати від Івана та
щоб не заважав "роботі". Двоє зі слідчої групи вийшли з квартири треба було поінформувати начальство про мене і дістати інструкції: що робити.
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Крім слідчих, у квартирі було кілька "понятих" - якісь молоді
хлопці й дівчата, за всіма ознаками,- з науково-дослідних інститутів. Вони почали пригощати мене чаєм і демонструвати люб'язність.
Я думав не так про свою ситуацію, як про те, що вдома лежить з високою грипозною температурою тяжко хвора дружина і жде мене,
а я не знаю, коли повернусь, і не маю як повідомити її про себе.
Повернулися ті двоє, що виходили по інструкції від начальства (у
дворі стояло кілька легкових авт, на які я не звернув уваги, коли йшов
до Івана; з них і велися оперативні перемовини). Певно, була вказівка: обшукати. І тут виявилося найбезглуздіше для мене. Річ у тім, що
в портфелі у мене лежало кілька самвидавівських матеріалів, які мені
хтось дав і про які я просто забув: вони вже кілька місяців там лежали,
не дуже цікаві й не дуже потрібні. Але яким щастям засяяли обличчя
обшуковців, коли вони на них натрапили,- адже блискуче спрацьовувала версія: Дзюба постачає самвидавівські матеріали Світличному,
а Світличний передає закордонним агентам (обшук у Світличного і
арешт його здійснювалися, як пізніше з'ясувалося, відповідно до спеціально вибудованої КҐБ легенди про "місію" якогось західного резидента Ярослава Добоша). Враз і ставлення "понятих" до мене різко
змінилося: вони сповнилися холодного презирства...
Обшук у Світличного тривав до ранку, до ранку тримали й мене.
Слідчі або оперативники (я в них нічого не тямив) весь час по черзі
вибігали (певно, для переговорів з начальством та по інструкції) і
знов поверталися. Я відчував велику провинність перед Іваном: мій
прихід і вилучені в мене "матеріали" погіршували його ситуацію
(так мені тоді здавалося; згодом з'ясувалося, що "матеріалів" на Світличного у них, на їхнє розуміння, було досхочу, але проти мене
вилучене в мене спрацювало добре). Іван і Леоніда, навпаки, відчували вину переді мною. Хоч ніхто, звісно, ні перед ким винен не був.
Вранці нас обох вивели, посадовили - окремо - в легкові авта і
повезли до КҐБ. Леоніда ж подумала, що взяли тільки Івана, а мене
відпустили додому, через те нічого не повідомила моїй дружині, яка
розшукувала мене всю ніч і весь день...
Оскільки санкції на мій арешт ще не було (на цьому етапі я ще
не був запланований і став для КҐБ понаднормовим виловом), то пізно ввечері мене відвезли додому і потім щодня зранку й на весь день
возили на допити до КҐБ - протягом двох місяців, аж до остаточного арешту 16 квітня 1972 р.
Під час слідства я ніякої інформації про Івана (як і про інших заарештованих) не мав. Але його слідчий (привезений задля цього з
Дніпропетровська) Ґорячов (який порівняно з моїми чемними слідчими вражав своєю брутальністю) кілька разів безуспішно намагався
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щось від мене вивідати про Івана; при цьому в нього проривалася
люта ненависть до Світличного: "Националюга!"- аж гарчав він. Я
заперечував: Світличний якраз істинний інтернаціоналіст і демократ.
А на душі було тяжко: якийсь інтелектуально і морально малорозвинений тип сміє так говорити про найблагороднішу людину - і вирішує її долю...
Кілька разів я мав розмови з головою "українського" КҐБ, інспіратором і безпосереднім керівником усієї цієї репресивної кампанії,
Віталієм Васильовичем (так, здається) Федорчуком. Ні про кого він
не говорив з такою люттю, як про Світличного і про... Григорія
Порфировича Кочура. "Их двоих на одной ветке повесить..." - це
було в нього як заклинання. Я добре розумів причини цієї ненависти: Світличний своєю стриманою і розважливою поведінкою не
підтверджував їхніх версій про "махрового националиста", створюючи труднощі для слідства, а водночас і не погоджувався на ті
вигідні для КҐБ варіанти компромісу, які воно пропонувало.
Здається, незадовго до суду над Світличним нам влаштували зводини. Йшлося про формальне узгодження показів. Іван був спокійний і врівноважений, як завжди, ще й на диво гумористично настроєний; якщо не помиляюся, нас навіть залишили на кілька хвилин
наодинці. Іван пояснив мені, що я неправильно зрозумів одне місце
в його показах, оскільки мені дали прочитати не всю сторінку, а
окреме речення. Іван підбадьорив мене, як тільки міг підбадьорити
в цій ситуації друг.
На судовий процес над Іваном мене не викликали - спільних
"справ" у нас не виявлено, потрібних свідчень ми не давали. І наступна наша зустріч відбулася вже після його повернення з таборів і заслання...
...Я часто задумувався: чому саме Івана Світличного, далеко не
найрадикальнішого з-поміж "націоналістів" і "дисидентів", найлютіше ненавидів КҐБ. І дійшов висновку: саме через його поміркованість, його демократизм і гуманізм. Його переслідувачі воліли б
бачити в "націоналістові" того, кого можна було б змалювати як звіруватого примітива, а перед ними був інтелігент, в усьому безмежно вищий і благородніший за них...
Тяжкі роки табору й заслання остаточно зламали слабке здоров'я
Івана Світличного. Повернувся інвалідом, назавжди втративши
працездатність. Та поки міг - уперто працював. Усе своє життя присвятила йому дружина Леоніда.
Зроблено багато. Нам і нашим нащадкам належить усе це оцінити.
Київ, 10 березня 1995 р.

Наталка ЧОРНА
Народилася 1937р. в Києві. Кандидат філологічних наук. Працювала в Інституті літератури АН УРСР, у видавництвах, музеях.
Мешкає в Києві.

НІКОЛИ НІЧОГО
НЕ ТРЕБА БОЯТИСЯ...
У 1959 р. просто з університетської лави я потрапила до Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка. Мене взяли на посаду "молодого спеціаліста"- це було щось середнє між лаборантом і молодшим науковим співробітником.
Навряд чи колись іще в моєму житті я була такою щасливою, як
у перші роки моєї роботи в інституті, невеличкий колектив якого
очолював тоді академік О. І. Білецький.
Інститут здавався мені храмом чистого знання, працівники ж відповідно - жерцями науки, а моє майбутнє уявлялося суцільною
низкою успіхів і звершень на ниві літературознавства.
Справді, на початку 60-х років багато що змінилося на краще в
суспільному житті, і ті зміни відразу відбилися на психологічному
і творчому мікрокліматі наукових установ. В інституті з'явилася
талановита молодь, пожвавився дух наукового пошуку, творчих
дискусій, дещо розсунулися межі наукових досліджень.
Серед молодих науковців інституту найбільше враження на мене
справили Іван Світличний та Михайлина Коцюбинська. Іван молодий, з його незабутньою усмішкою - він усміхався спочатку одним
кутиком вуст - відразу викликав у мене, як і в більшосте тих, хто
його пізнавав, щиру приязнь і повну, беззастережну довіру.
Багато подій і обставин мого життя пов'язано з Іваном, починаючи від першої статті, написаної за його порадою і надрукованої
за його рекомендацією в московському журналі "Дружба народов",
і кінчаючи моїм весіллям, де він виступав свідком - з повним відчуттям важливости моменту. Але й просте, майже щоденне миле спілкування і зустрічі з Іваном в Інституті, а згодом - часті набіги інститутської молоді до Івана і Льолі, коли вони вже оселилися в
маленькому помешканні на Уманській, під самим дахом, незабутні
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вечори, вірші Симоненка, Мамайсура, які ми слухали в авторському
виконанні зі стрічки Іванового магнітофона "Весна ", а далі - і дуже
пам'ятне для мене особисте знайомство з Симоненком - там-таки, у
Івана і Льолі,- усе це сприймалося тоді як щасливе тло моєї молодости, а насправді було самим змістом життя, його найкращою і,
мабуть, найсуттєвішою частиною.
Та розповісти я хочу лише про один невеличкий і, на перший погляд, незначний епізод, який стосується тільки мене, і саме тому,
що про це ніхто, крім мене, не знає.
Це було наприкінці 1962 p., точнішої дати не пам'ятаю. Того року
мене обрали, а точніше - "висунули" секретарем комсомольського
осередку Інституту. Мені дуже не хотілося виконувати такі нудні й
офіційні функції, до того ж, я ніколи не була людиною "громадською". Та мої попередники на тій посаді розтлумачили, що, мовляв,
нікому не хочеться тягти воза, а комусь же треба, і тому в Інституті
існує традиція запрягати в те ярмо новоприбульців по черзі.
Щоправда, секретарем я була поганим, намагалася по змозі ігнорувати різні наради, інструктажі і всіляку писанину'. Та ось під кінець
року треба було все-таки про щось звітувати, а "міроприємств" на
рахунку комсомольців Інституту було обмаль. І я пішла до старших
порадитися, як пожвавити комсомольську роботу.
Мені нагадали, що комсомольці Інституту щороку влаштовують
вечори-зустрічі з молодими поетами і творчою молоддю. І саме
Іванові спало на думку запросити на такий вечір не поетів-"перчан",
а представників нової поетичної генерації - Івана Драча, Миколу
Вінграновського, Віталія Коротича та інших.
Я тоді була в захваті від молодої поезії, особливо мені подобалися
вірші Драча, я цінувала їх вище за А. Вознесенського, з яким тоді Драча
порівнювали, а його славнозвісну "Гуску " я одразу вивчила напам'ять.
Пригадую, що Іван і Михайлина допомагали і в організації вечора: молодих поетів і письменників запросили виступити на вечорі в
Інституті через редакцію "Літературної газети ".
Зрозуміло, що таку акцію комсомольці не мали права проводити без дозволу чи то дирекції, чи то партійної організації. Але на той
час директор інституту М. 3. Шамота був хворий, не було на місці
чомусь і вченого секретаря, у його кріслі тимчасово сидів один з
наукових співробітників. Я зайшла до дирекції і спитала його, чи
можна вивісити оголошення про вечір-зустріч із молодими поетами,
на що той співробітник відповів, що він, звичайно, не матиме нічого проти. Таким чином формальний дозвіл було отримано.
Наш вечір, як мені здавалося, пройшов вдало. Зала засідань інституту була переповнена. Набігло багато молоді і з Інституту мис-
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тецтвознавства, фольклору та етнографії, і з Інституту мовознавства, і з інших інститутів відділу суспільних наук. Старших науковців було дуже мало; дехто з них прийшов, як згодом виявилося, не
без каменя за пазухою.
Спершу виступив з коротким вступним словом критик Володимир П'янов, який тоді, здається, керував секцією молодих поетів у Спілці письменників. Далі читали свої твори, друковані й
недруковані, поети Микола Вінграновський, Віталій Коротич, Ірина
Жиленко, Світлана Йовенко, а також прозаїки Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Валерій Шевчук. Драча, на жаль, не було.
Вечір пройшов дуже добре. Ніхто не захотів розхлюпувати враження від поезії - обговорення не було. Далі молодь затягла Миколу Вінграновського до одного з робочих кабінетів, увімкнули настільні лампи (для затишку) і слухали вірші, яких не можна було
вочевидь декламувати з трибуни, оскільки вони були зовсім
"крамольні", з огляду на пуританські принципи тодішньої компартійної моралі.
Здавалося б, нічого надзвичайного: вечір, як вечір... А тим часом
поповзли чутки, що ось, мовляв, в Інституті літератури таке було!.. Одне слово, подія набула розголосу. Хтось приносив на вечір магнітофон, а відтак записи понесли на прослуховування до М.З. Шамота
Невдовзі вдарив грім: мене викликали на засідання партбюро. Я,
чесно кажучи, не чекала на серйозні "оргвисновки": мені здавалося,
що коли вже я, з порівняно невеликим літературознавчим багажем,
розумію всі переваги молодої поезії, то наскільки ж глибше і всебічніше мають оцінити її справжні фахівці! Але все відбулося за
відомим абсурдним сценарієм.
Треба було подумати, що і як казати на партбюро. Люди, які мені
співчували, радили послатися на мій малий досвід, сказати, що я
усвідомила свою помилку і надалі зі мною такого не трапиться. Словом, від мене вимагалося каяття.
Та каятися і визнавати себе винною мені зовсім не хотілося. І я
знову звернулася за порадою до Івана. Мабуть, десь ворушилася думка, що оскільки Іван також був причетний до організації вечора, то
має допомогти викрутитися якось із цієї халепи.
Коли я виклала Світличному свою ситуацію, його завжди приязне
до мене обличчя враз посуворішало, і він сказав коротко і жорстко:
"Відповідай". І після деякої паузи:
- Ти - організатор вечора, ти свідомо пішла на це, отже, маєш
відповідати.
Мабуть, побачивши, що я трошки ошелешена, додав:
- Тільки не бійся. Ніколи нічого не треба боятися!
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От і все. Небагато, здавалося б, а пам'ятаю упродовж усього
життя.
Зібравшися з духом, я пояснила на партбюро, що досвід комсомольської роботи у мене невеликий і, можливо, я припустилася
деяких помилок в організації вечора (я бачила, як при цьому схвально похитував головою М. Є. Сиваченко) і запропонувала організувати найближчим часом ще одну таку зустріч, наприклад, із Ліною
Костенко, підготувавши заздалегідь виступи і обговорення її наступної збірки, як тільки вона вийде друком, на що один із членів
партбюро зауважив:
- Мы не будем обсуждать не вышедших книг несостоявшихся
поэтов.
Коротше, реакція присутніх на мій виступ була відповідною: мене
одностайно засудили. Єдиним, хто спробував мені допомогти, був
Д. В. Затонський: щиро, чи удавано, він сказав, що не розуміє, в чому
справа, і не вбачає у моїх вчинках жодного криміналу.
Директор був дуже розгніваний. Особливо його роздратувало
"читання при свічках", про яке він дізнався трохи згодом.
- Сторонні люди зустрічають мене і запитують: "Ну, як там кобилиці в Інституті літератури?". І я змушений признатися, що нічого
не знаю.
Пам'ятаю, він сказав, що прекрасно знає, які люди ховаються за
моєю спиною, і що вони свого часу розплатяться за все. Але я була
формальним організатором, отже, мусила за все відповідати.
- Двадцять чотири роки - це такий вік, коли вже треба відповідати за свої вчинки...
Дивний збіг! А може, не такий уже й дивний, хоч і з різних позицій...
Навесні 1963 р. мене звільнили за скороченням штатів.
Київ, грудень 1993 р.
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УЧИТЕЛІ. 1957-1962
(уривок зі спогадів)
На першому вечорі твоєї пам'яти, Іванку, Євген Сверстюк, що
вів зібрання в залі Спілки письменників, несподівано викликав на
сцену мене. Було вже сказано про тебе багато гарних важливих слів.
Я ж розповіла про... вінегрет. Про вашу з Льолею "фірмову страву",
на яку завжди міг розраховувати несподіваний гість. А для мене ще
й місткий образ життєвої філософії Світличних. Навіщо заламуватися в хребті, підгинати коліна, вбирати голову в плечі — зі страху,
з непевности в завтрішньому дні - навіщо? Адже є вінегрет!
"Ще так не було, щоб якось не було",- казала моя кума, Іванове
двійнятко — Надійка Світлична. Двійнятко не за народженням — за
натурою: непафосною тихою твердістю, за жодних обставин не зраджуваним гумором, самоіронією, сонячними бризками "Світличного" погляду. Ця лаконічна формула людської стійкости виросла на
тому самому ґрунті.
"Іване, ти маєш досвід. Чи можна прогодувати родину двом безробітним? І як?"- запитала я тебе в середині 60-х. Ти відповів серйозно й твердо: "Можна, Світо. Не лінуйся тільки робити вінегрет".
Наступні промовці на тому вечорі в СПУ засудили мене за "безідейний" виступ. А я бачила твої веселі очі, чула твій тихий сміх:
"Що вони розуміють, Світо? Якщо в мене немає "Оди чесному вінегретові ", то лише тому, що почав активніше віршувати, коли й вінегрет став недосяжною розкішшю, йому на зміну прийшла табірна баланда". Ти знав ціну гуморові і не боявся знижувати поважні
ситуації.
У першу нашу зустріч, її перші хвилини ти мені не всміхався,
Іване. Твій погляд був стриманий, навіть трохи колючий, коли до
робочого столу відповідального секретаря журналу "Радянське літературознавство " вчений секретар Інституту літератури підвів
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"київську панянку" неповних 22-х років зі свіженьким університетським дипломом у руці. Ти підвівся, подав мені руку - й одразу:
"Ви добре знаєте українську мову?" Зрозуміла, чому так питаєш: чи
багато зустрічав киян із пристойним знанням української мови?..
Була достатньо вихованою, щоб не відповісти ствердно. Хоча в
нашій родині іншої мови не було. Мої рідні - інтелігенти в першому
поколінні, учорашні діти подільського села, що з дитинства потрапили в круговерть революційної епохи і були полонені її мітами,
можливістю здобути освіту в столичному університеті, ще й в аспірантурі, - були вже новою, радянською інтелігенцією, але з непоруйнованою селянською моральністю, незатлумленою пам'яттю про
коріння свого роду. Українство органічне, однак - стихійне, не освітлене променем історичної національної самосвідомосте.
Такою виростала і я, такою стояла 2 вересня 1957 р. перед своїм,
першим у житті, начальником - Іваном Світличним. Він помітив моє
збентеження і, простягнувши сигнальний примірник третього числа
"Радянського літературознавства ", уже лагідніше продовжив: "Візьміть додому, прочитайте, зробіть свої зауваження щодо мови, стилю".
Того самого дня я познайомилася ще з одним безпосереднім своїм
"начальником"- Леонідом Коваленком, заступником головного редактора часопису.
Практично всю роботу в редакції вели Іван і Льоня (подумки
називала я своє начальство "хлопцями" й на ім'я - так до них зверталися й інші працівники Інституту будь-якого віку): планували
тематику, шукали авторів, замовляли статті. А далі - виснажливі
битви на засіданнях редколегії, де недремні партійні наглядачі не
допускали найменшого виходу з берегів соцреалізму і партійносте,
російського старшобратства й української вторинносте.
Стилістичні зауваження, які я зробила на берегах часопису, певне,
видалися слушними, бо тижнів через два мого невизначеного статусу "літпрацівника" (диктувала відредаговані статті нашій друкарці Олені Масловській, вичитувала верстку) Леонід Миколайович
рішуче заявив: "Годі придурюватися, Світланко. Беріться редагувати
статті. Як бачите, з літературним редагуванням маємо проблеми". І,
даючи перші матеріали для роботи, застеріг: "Звертайте увагу на
такий уїдливий стереотип нашої малоросійщини: "Україна", "український"- завжди ставимо на другому місці - після "Росії", "російського". Або ще таке: до будь-якої розмови про Шевченка ліпимо
Пушкіна. Анекдотичні випадки бувають. Така вже психологія наймита. У нашому журналі її не повинно бути".
Слова Леоніда Миколайовича викликали в мене глибоке сум'яття. Адже так звично й природно, як Отче наш: Росія і Україна, ро-
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сійський і український... Тут є проблема? Сьогоднішня проблема?
У країні інтернаціоналізму, рівноправносте, справедливости? У
моєму житті ніщо українське наче й не існувало поза російським, і
це сприймалося як норма.
Я ледь дочекалася кінця робочого дня і, заставши Світличного
самого в кімнаті, прямо запитала його: що це означає? Почувалася
з ним довірливо-вільно буквально з перших днів, жодної вертикалі
в наших стосунках не виникало.
"А Ви ніколи не замислювались, чому серед людей таке зневажливе ставлення до української мови? Чи в Києві Ви цього не помічаєте? - Іванів голос знову зазвучав твердо. І такий само, як під час
першої зустрічі, перепад до лагідної інтонації. - Ну, добре, завтра
докладніше поговоримо. Бо це серйозна проблема. І рівень державної
політики".
Політики? Українська мова нашої родини постійно викликала
здивування, наражалася на кпини і образи... Але причім тут політика? Моя тітка коротко резюмувала в таких випадках: "Не дай Боже
з Івана пана".
- Але ж Ви знаєте основний постулат марксизму: "Буття визначає свідомість?" - усміхнувся Іван, вислухавши наступного дня
мою розповідь. Він розіклав переді мною якісь зошити, конверти,
темплани видавництв... Так почалися мої нові університети. Моя
нова освіта - політична, національна, літературна.
Звичайно, Іван швидко зрозумів, що перед ним - "куряча сліпота", людина, сформована офіційною пропагандою. Але - налаштована на громадянський чин, відкрита до сприйняття нового. Мав
вдячну ученицю. Тому, певне, і не шкодував часу для єдиного свого
слухача. До того ж, був наче створений саме для такого спілкування - в малому гурті, очі-в-очі: тихий голос, проникливий погляд - із
душі в душу, без відстаней...
Він не вдарив різко по моїй романтичній вірі в чистоту й висоту
Революції, в її ідеали. Не висміяв, не здивувався: невже не бачу, не
розумію? Говорив делікатно, аргументував, діставав із конвертів виписки, знайомив зі своїми аналізами тематичних планів видавництв.
На закінчення першої "лекції" прочитав мені відомі слова Бєлінського про Шевченка. "Це Тобі, Світо, на затравку наступної розмови".
"Затравка" наших зустрічей була такою, що найгіршим днем тижня для мене стала неділя: що в понеділок почую від "своїх хлопців",
що дасть мені почитати Іван? Неділями переповідала мамі все те,
що дізнавалася за тиждень. Вона не обурювалась, не заперечувала,
слухала з цікавістю, і це було мені великою моральною підтримкою,
адже ламався весь мій дотеперішній усталений світ.
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Іван вів мене вглиб української історії, чорними шляхами російського "братерства", розкривав фальш радянського "інтернаціоналізму". Але цікаво: не називав Радянський Союз імперією чи Україну колонією. Гострих політичних виразів, заперечень радянського ладу,
системи я від нього не чула. Чи сам був іще в процесі додумування, усвідомлювання? Чи залишав відкритим простір для власної роботи думки співрозмовника?
На зламі 50-60-х рр. нас захоплювали найменші демократичні
зрушення в Радянському Союзі, ми були заряджені великим оптимізмом. Пильно вчитувалися в російські журнали, стежили за
книжковими новинками центральних, тобто московських-ленінґрадських, видавництв. В Україні ще важко було відчути зміни. Тому
привести в рух українське суспільно-культурне життя розуміли як
своє нагальне завдання і Л. Коваленко, й Іван. Вони прагнули робити це на тому полі праці, яке мали,- у нашому часописі.
Пам'ятаю два матеріали, якими пишалися "мої хлопці",- тим, що
вдалося їх надрукувати: листи Олександра Довженка (його криквідчай: дайте хоч померти на Україні!) і перша стаття Івана Дзюби
із циклу "Звичайна людина " чи міщанин? ", у якій я вперше зустріла крамольну для радянської свідомости тезу: не тільки людина має
зобов'язання перед суспільством, а й суспільство - перед окремою
людиною! Для мене це було відкриттям.
Льоня й Іван поспішають повернути в літературу імена репресованих українських письменників - тих, кого реабілітували після
смерти Сталіна. Запланували цілий цикл літературних портретів.
З розповідей рідних я знала про страшні й не зрозумілі їм події
37-го, але ні про масштаби репресій, ні про те, що гинули задовго до
37-го, передусім ті, що творили український ренесанс двадцятих
років, тобто свідома українська інтелігенція,- не мала уявлення.
Моїм учителем з радянської політичної історії, особливо першого
пореволюційного десятиліття в Україні, був Леонід Миколайович.
Може, тому, що він так гаряче розповідає мені про той час, про революційних українських письменників, їхні світоглядні драми і трагічні
життєві долі, жертовну посвяту революції і, в декого, гірке розчарування згодом, я й Коваленка сприймаю як романтика революції,
комуніста-ідеаліста, суголосного моєму світовідчуванню. Через два
місяці після мого приходу до інституту, у день "великого ювілею"40-річчя Жовтня, я пишу йому привітання, цитуючи пафосні рядки
з поезії Маяковського. Льоня уважно читає листівку, серйозно, міцно
тисне мені руку: "Дякую, Світланко".
Світличному я б такого не написала: його "позареволюційність"
відчуваю виразно, хоча він начебто нічого й не розвінчує, не запе-
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речує; цієї теми - Жовтня, революції, Леніна - у наших розмовах
просто немає.
Сьомого листопада, після демонстрації, Іван запрошує мене і мою
товаришку ще з університету Світлану Попель (тепер вона теж працює в Інституті літератури) до себе додому. Ми потрапляємо до вузенької келії Флорівського монастиря, де Льолина тітка була черницею. Тісно, не повернутися, скрізь стоси книжок. У кутку програвач. Іван ставить уже наготовлену платівку і сідає між двома
"Світами"- "на щастя". Жодної, звичайно, мови про "революційний
ювілей"- ні за, ні проти. Ми святкуємо нашу дружбу, нашу молоду
радість (нещодавно Іванові сповнилося 28). Уперше чуємо, який жартун мій начальник. І любить спів Зари Долуханової. П'ємо маленькими келишками якусь наливку, Іван цокається, примовляючи: "In
vino veritas!" I: "Ну, Світоньки, до зустрічі під столом!". Розповідає,
за що йому подобається французький гумор, і про улюбленого свого
француза - Беранже. На столі - вінегрет...
Усе почуте, пережите за день "перебираю" ночами. З Льонею
почуваюся на своєму з дитинства ґрунті - романтично-революційному, і, хоч багато вже страшного знаю (правда, переважно з часів
"культу особи") - не можу, не хочу світлої своєї віри і цього грунту
втрачати. Але й з Іваном - як у рідній хаті. Зрештою, існує вище й
визначальне, спільне для обох: їхній моральний максималізм, потреба громадянського служіння - те, що я досі безуспішно шукала в
позародинному оточенні. У моїй родині перейнятість суспільним
життям була органічною, але в радянських вимірах: під Батьківщиною розуміли "Радянську Батьківщину", різниці між поняттями
"Вітчизна" і "держава" не існувало.
Зараз я вперше - від Івана й Льоні, у їхніх розмовах - уловлюю
нові акценти, новий зміст звичних понять. І ще одне: в них - у к р а ї н с ь к и й погляд на всі суспільно-значущі проблеми, український
кут зору.
Це ж і є - свідомі українці! Ось воно, те найвище, що об'єднує
їх. І вирізняє серед людей, яких я дотепер зустрічала.
Український патріотизм Івана й Льоні не декларований, це їхнє
щоденне діяння. Видаючи журнал, намагаються засвідчити, що українська думка здатна відродитися, гідно відповісти на поклик часу.
Спостерігаючи на засіданнях редколегії, як по-єзуїтському
викручують руки вільнодумному заступникові редактора його опоненти, я вкладаю це протистояння у звичні для мене, тодішньої, поняття: Коваленко - "справжній, чесний комуніст", вони - "сталіністи, реакціонери". І лише згодом, набагато пізніше, коли починаю
в'язати в причинно-наслідкову цілісність ті факти, що лежали в моїй
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пам'яті купою окремих цеглин, роблю для себе ще одне відкриття:
те, що розповідав мені Іван з історії українсько-російського
протистояння, не тільки десь там, у глибині віків чи десятиліть, ось
воно - тут, переді мною, у протиборстві живих, конкретних людей!
Надзавдання дзеверіних - не дати відродитися українству, уся їхня
комуністична риторика - камуфляж! Справа не у відтінках "комуністичности" і навіть не так у їхньому цинічному кар'єризмі - головне в тому, що свідомому українцеві - Коваленкові, Світличному - протистоїть російський шовініст-великодержавник.
Мої "відкриття" стали можливими завдяки щедрому спілкуванню, яке дарували мені Леонід Коваленко й Іван Світличний. Скільки клубків нашої історії, культури розплутували вони переді мною!
їхні думки, міркування увійшли в мою плоть і кров, стали настільки
моїми, що зараз уже здається: а хіба я колись думала інакше?
Та мова не лише про те, що я чула від своїх учителів. Потужно
випромінюють їхні особистості: самий стиль незалежного мислення й поведінки, ціннісні орієнтири, моральні постулати. Вони вдвох,
і ніхто більше, до кінця 1963 р. (кажу про живих людей, не про друковане слово), до зустрічі моєї з Юрієм Бадзьом і Василем Стусом, розхитували вісь мого однолінійного, ідеологічно двобарвного світу,
відкривали нові пласти культури... Перед тут вів Іван. Він регулярно
читав "Вопросы философии " і звертав мою увагу на окремі статті;
від нього я брала збірки "Експресіонізм ", "Імпресіонізм "; із ним
ми говорили про екзистенціалізм, коли вперше - з появою в нашому
житті творів Антуана де Сент-Екзюпері - я почула цей термін. І завдяки Іванові я прочитала ще тоді "Що таке поступ?" І. Франка.
... Кінчаються 50-ті. Побіля Івана бачу лише кількох людей з його
найближчого оточення: Славко Петик, товариш з Харківського університету, з київської аспірантури - Роман Іванченко, у наших човнових
прогулянках Матвіївською затокою - Володя Крекотень і Микола Павлюк. У редакції зустрічаю Івана Дзюбу, пізніше - Євгена Сверстюка.
З осени 60-го майже на рік я "випала" з Інституту - через родинні обставина
Літо 1961 р. Сиджу в дворі біля хати, колишу 6-місячного сина.
Розгортаю "Літературну газету " і бачу велику, на всю сторінку,
поему з незнайомим прізвищем автора й незвичною назвою. Іван
Драч. "Ніжу сонці". Дочитую до кінця і починаю спочатку... Я так
пильно вчитувалася в українські видання, чекаючи на нове слово.
Це ж не просто нове - поетичний вибух! Виникає гостре відчуття,
що ми на порозі великих якісних змін. Не можу більше залишатися
вдома, хочу бачити Івана й Льоню, чути їхню думку. Хто такий Драч?
Чи знають вони його?
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В Інституті справді багато змін. Починаючи з нового приміщення: наш затишний зелений дворик позаду інститутського корпусу на
бульварі Шевченка, 14, де ми стільки проговорили з Іваном, сидячи
на пеньках ("наша Платонівська академія"), відійшов в історію. Тепер маємо довгу семиповерхову "ковбасу" на Кірова, 4, де на третьому поверсі - наш Інститут. Помер Олександр Білецький, головним
редактором часопису став Ігор Дзеверін, директором Інституту Микола Шамота. Льоня й Іван повернулися до своїх відділів.
Та це все зовнішнє. А принципові зміни - в іншому. Я застаю нову пробуджену атмосферу, принаймні довкола Коваленка - Світличного. Щоранку до кімнати, де сидить Леонід Миколайович (а відтепер і я - ми працюємо в одному відділі), сходяться люди, які
говорять вільно, відкрито про важливі суспільні, національнокультурні проблеми - так, як у 1957-59-му я чула тільки від "своїх
хлопців". Ще не затихли розмови навколо поеми Драча. Вони підтверджують мою першу читацьку реакцію: це наш прорив у нову
якість - не тільки естетичну.
Невдовзі Світличний підводить до мене стрункого чоластого
хлопця: "Знайомся, Світо, Іван Драч". Так ось який він — цей молоденький півник, що прокукурікав так голосно, на всю Україну, наш
ранок, перший промінь сонця!
Може, так і починається Відродження?
Прізвище Драча недовго залишається - для мене - єдиним... Перші поетичні вечори трійці - Драча, Вінграновського, Коротича. У
"Літературній газеті"- оповідання Євгена Гуцала, Валерія Шевчука, Володимира Дрозда. Оновлений громадянський голос Ліни Костенко. З початку 1962 р. дізнаюся про вечори Клубу творчої молоді...
Ранок розгоряється стрімко. Комсомольський часопис "Зміна"
("надійна зміна партії") перейменовують - на "Ранок"\ Побіля Івана в інститутському коридорі - гурт невідомих мені молодих людей.
А вдома у нього тепер ніколи не буває тихо й малолюдно. Уперше
бачу магнітофон (історичний Іванів магнітофон "Весна"), слухаю
пісні Галича, Окуджава.. З'являється нове слово - "самвидав".
Якось Іван простягає мені аркуш паперу: "Почитай, це новий
вірш Василя. Думаю, не скоро його надрукують". (Василя ми тоді
мали одного - Симоненка).
Як, виявляється, то непросто - витягати себе зі старої колії, переплавляти своє нове знання в органічну свідомість! Я читаю "Хай
мовчать Америки й Росії..."- і в мені все збурюється. Викликаю Івана
на інститутські сходи (тут це єдина можливість поговорити віч-на-віч):
- Хіба можна ставити їх поряд - Росію й Америку? Як би не було,
а Росія - своя... Он ти їздиш до Москви побачити, з перших уст почу-
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ти, як ідуть там процеси оновлення. Привозиш звідти записи пісень,
збірки поезій...
(Згодом Іван не пропускатиме нагоди потрапити на прем'єри
"Современника ", Театру на Таганці. Я ще тільки вичитую в газеті
про прем'єру вистави "Антимиры" за А. Вознесенським, а Іван її
вже бачив).
- Можна. І навіть треба. - Іванів голос незвично твердий, погляд
аж колючий. - Маємо усвідомити: в українців одна батьківщина Україна, а Батьківщина - самодостатня. Усі інші країни - то лише
ближчі або дальші сусіди, кращі чи гірші, друзі або й недруги, але
всі вони - і н ш і, і Росія - в їхньому ряді. Я радий за Василя, що так
чітко висловив цю думку. До неї багатьом ще доростати треба.
...І ще один спогад із початку 60-х. Ми сідаємо вдвох у тролейбус, я простягаю пасажирові монетку: "Передайте, будь ласка, на
квиток..."
- Ти завжди говориш по-українському?- питає Іван.
- Ти ж чуєш,- лукавлю.
Іван уловлює мої хитрощі:
- А тоді, коли зі своїх поруч нікого немає, коли ти сама?
- Ні, Іванку, не завжди,- зітхаю я. - Особливо, коли тягну важку
авоську і волосся розтріпалось... От якби на мені елегантне вбрання, ще й капелюшок з вуаллю...
Іван уже знає той випадок із мого повоєнного дитинства, коли
ми їхали з мамою трамваєм - мама гарно, строго вдягнена (і маленький чорний капелюшок з вуаллю), тихо розмовляли собі, звичайно, по-українському - раптом різко обертається до нас жінка з
переднього сидіння, міряє маму очима, зневажливо цідить: "А еще
чернобурку нацепила..."
Але Іван не приймає мого тону:
- Ні, Світо, то не аргументи. Це слабкість, яку треба подолати.
Внутрішньо утвердитись. Щоб Твоє українське слово до людей звучало природно й буденно, наче всі навколо говорять так само. Нас
має ставати більше й більше - впевнених у нашій правді. Інакше нічого не зміниться. Треба виробляти в собі силу опору. Ти вже знаєш
Аллочку Горську. Вона донедавна жила цілком у російському світі,
хоч і в Україні - Одеса, Київ. І зараз іще не вміє добре говорити українською. Але принципово розмовляє тільки по-українському.
... Леонід Коваленко й Іван Світличний, мої перші вчителі на
нелегкій дорозі українства... Мої найрідніші братове, мої знайдені
нарешті справжні люди! Несхожі в зовнішніх виявах, різні за темпераментом, а як мені вчувалось - у дечому й світоглядно, але тим краще "припасовані" один до одного. Енергійний Льонин крок, різко
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викинута вперед його жилава, смаглява рука - для вітання й міцного потиску, голосна рішуча мова - як у кімнаті хоч кілька душ. Він боєць із переднього ряду в атаці, лицар, що з піднятим заборолом
безоглядно кидається в бій. І один у полі воїн! - стверджує своєю
наступальною поведінкою. Іван - не трибун, тримається непримітно, своїх думок не проголошує, а неголосно ділиться ними із співбесідником. Коли Льоня непоступливо захищає наші статті на редколегії, я бачу, з якою ніжністю дивиться на побратима Іван.
... Після роботи ми часто втрьох виходимо з Інституту. Але мені у протилежний бік, і на розі вулиць мушу прощатися. А вони разом
ідуть далі, пішки. Скільки ще наговоряться дорогою - без мене!
Постійна, невтоленна моя спрага спілкування з ними. Хоча стільки годин щодня буваємо разом, передусім з Іваном. Простягни руку Іван. Торкнися рукава його картатої штапельної сорочки - усміхнеться так щедро і щиро, так по-дитячому чисто запроміняться очі.
"Будьте дітьми серцем, а розумом дорослі",— випише Юрко*
через десятиліття вислів апостола Павла. Для мене це - і про нього,
і про Івана.
Київ, липень 1994 р.

"Юрій Бадзьо - чоловік С.Кириченко.
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видавництвах. Лауреат премій ім. М. Зерова
та ім. й Стуса.
Мешкає в Києві.

У ТОЙ БІК,
ДЕ СВІТЛИЧНИЙ
1 березня 1960 p., ніби поспішаючи на той літературний бенкет,
який уже збиралися вряджати великі київські шістдесятники, сумським потягом до столиці прибув маленький провінційний журналіст. У багажі цього маленького був прочитаний через п'яте-десяте
Лярусс, обіцянка його університетського професора замовити слівце
за такого цінного романіста і роздуте честолюбство. Та як не дивно,
цього багажу виявилося достатньо: 14 березня він уже сидить за редакторським столом. Він, крім того, кохається в красному слові, в
словниках, списаних як антирадянські і врятованих букіністами, його
нестримно ваблять красномовні і взагалі цікаві люди. А такі, звичайно, вхожі до видавництва. Ось один із них з ласкавими очима, з манерами дуаєна дипломатії і медоточивим голосом. Микита Шумило.
"Велике спасибі, спасибі Микиті Сергійовичу,- говорить він привселюдно, - за те, що він стільки робить, щоб розвалити наш великий,
наш славний Радянський Союз!"
Молодому редакторові не сидиться, його хвилюють якісь передчуття. Від старших він чує про Клуб творчої молоді, про вечори і дискусії в учених колах, дотепно зрежисуровані, про трьох
китів критики. Попович, через наш привчений до ієрархії менталітет, звісно, не без гумору, характеризував останніх так: перший
кит - це Іван Дзюба, під ним ходить другий кит - Євген Сверстюк,
а під другим ходить третій кит - Іван Світличний. Дзюба - трибун, виступає з темпераментом поета, пише з художнім блиском,
а після його рецензій авторів водою одливають. Отже, недоступний. Щоб наважитися до нього підійти, як наважився Юрій Щербак, треба мати такий талант, як у Щербака. Сверстюк не в міру
прискіпливий і ріже правду прямо в очі. Заслужити від критика
титул "графоман", погодьтеся, некомфортно. Той бік, де Дзюба і
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Сверстюк, виходить, закритий. Але можна піти у бік, де Іван Світличний...
Господи Боже мій, який широкий, який різнобічний, який
неосяжний був цей чоловік! Його образ (даруйте, я перекладач бразильської літератури!) могла б передати росла стара і товстокора
гамалейра, чия розкинута на десять саженів у радіусі крона служила затінком і прихистком для худоби, возів та іншого фермерського
реманенту... Мало того, що він завжди носив у портфелі або під
пахвою чиїсь дисертації, бував на їхньому захисті сам і тягав на
захист чистого перед наукою Перепадю й ще чистішого Василя
Симоненка, коли той прилітав із Черкас; мало того, що скуповував,
проглядав, каталогізував і давав до послуг іншим увесь вартий уваги
книжковий потік із галузі художньої літератури, літературознавства, критики, філософії, мистецтвознавства, історії; мало того, що регулярно зустрічався з московськими дисидентами, наприклад, із Солженіциним, і докладно обговорював українське питання; мало того,
що укладав цілі альманахи молодих, щоб подавати на розгляд у ЦК
і таким чином промотувати їх; мало того, що діставав і пускав по руках українські книги, друковані на сліпучо-білому папері, чарівним
"цицеро" і з контрреволюційною літерою "ґ"; що постачав для розмноження самвидавівський матеріал — Драча, Ліну Костенко, листи
на захист Стуса, протести самого Стуса, Сахарова, "Хроніку ", "Дві
тисячі слів ", виступи за права кримських татар, через що я, завдяки
тим тисячам сторінок на цигарковому папері, пропущених через мою
"Оптиму", маю цілковите право називатися ветераном-редактором
не лише "Веселки " і "Дніпра ", а й українського Самвидаву; мало
того, що Світличний укладав синонімічний словник української
мови,- він ще, виявляється, й перекладав. Завжди центр уваги,
напруження силового поля, варто було йому появитися в коридорі
Інституту літератури, в кімнаті письменницької книгарні, в художніх
майстернях Алли Горської чи Людмили Семикіної; він когось
приводив у гості, когось приймав у себе, розширював коло своїх знайомих, знайомив інших, передавав, вернувшися з поїздки, вітання,
доручення і пакунки, говорив у телефон удень з нічним абонентом
чи навпаки; ще нині у мене, його супутника, лунають у вухах вітальні
вигуки, звук поцілунків, тихі розмови про передачі, слідчі протоколи,
заґратовані вікна, наради півголосом у підземному переході з випадково зустрінутими на вулиці однодумцями про чутки, пов'язані з
весняним наступом озброєного загону КПРС,- і все згадується, як
ми йдемо з Іваном по Прорізній, а за нами, уже не криючись, цілком
нахабно - "хвіст"; ми в "Дружбі", розглядаємо чеське видання листів
учасників Опору, страчених фашистами, а той, хто встиг увійти май-
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же одночасно з нами, стоїть теж із книгою в руках, прикрашеною
золотими ієрогліфами: він тут присутній як український китаїст.
Так ось, у третього кита критики (мовлю про це, щоб дотепніш
було, з усім пієтетом до перших двох, яких люблю) не було ні абстрактного, як закидав тоді один відомий провокатор, зауму Дзюби,
ні, за словами того ж провокатора, Сверстюкового менторства. Іван
Світличний говорив зовсім буденно, безокрасно, "примітивними
силогізмами" (Василь Симоненко). Але в голосі цього чорночубого, чорновусого чоловіка, з-під густого вуса якого світила біла біль
зубів, лунало стільки доброти, а думка, якій він допомагав рухом
цілих і з неповними фалангами пальців, думка снувалася, хай і в
простих формах, але так цікаво, що ти починав слухати його з
великою утіхою, смакуючи найбільшу розкіш - розкіш людського
спілкування.
Таку манеру розмовляти, такі теплі інтонації, таку непідробну
увагу до співрозмовника, як в Івана, я недавно почув від паризького
тютюнника на бульварі Монпарнас, до якого зайшов купити путівник
Мішлен, і внутрішньо здригнувся від упізнання, зразу згадавши
Івана. Так ось чим був наділений український, родом з Луганщини
інтелігент - вродженою галльською ґречністю, виплеканою ще з версальських інтер'єрів короля Сонця. Його рівний, м'який, доброзиливий голос ніколи не підвищувався, не зривався, не дратувався, не
віддавав у хрип, у незграйність. Гнів чи обурення виявлялися тільки
лагідною іронією або стриманим сарказмом. Пам'ятаю, як це незмінне Іванове самовладання не покинуло його навіть тоді, коли ми
приїхали до Черкас у річницю Симоненкової смерти і до нас кинувся вітатися той, від появи якого в лікарняній палаті болісно зсував
брови хворий Василь (та й говорив нам про свої побоювання),
недаремно передчуваючи якусь підлоту від цього щура, найнятого
ще раз убивати поета вже після його смерти. Іван, який уже відсидів кілька місяців у тюрмі за доносом цього вітальника, спокійно
пройшов, не помічаючи простягнутої руки, а мені промовив стиха:
"Ніби він - це зовсім і не він!".
Я все думаю, якими машинами, яким сліпим знаряддям були всі
ті допитувачі, прокурори, судді, що змогли послати на смерть таку
патологічно незлобиву людину! Іванова доброта разом з його залізною логікою роззброювала, як розповідали мені, будь-який конвой.
А ще це світло і тепло його ясних очей! У цьому світлі й теплі я
просто купався, бо в них було щось батьківське.
Так ось, у затінок цієї гостинної української гамалейри, цього
мисленного, за виразом Шевчука, дерева прикотив і я свою ще легеньку хуру з деякими перекладами. Іван, як я вже згадував, був не
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тільки критик, літературознавець, філософ, поет, редактор, укладач,
лексикограф, а й перекладач. Перекладач як поезії, так і прози. До
того ж, не тільки перекладач-практик, а й теоретик перекладу. Теоретизувати було вкрай необхідно через війну, яка тоді точилася між
письменниками і мовознавцями. Творчість таких "прославлених
знавців української мови" (Зеров), як Микола Лукаш, Григорій Кочур, Євген Попович, заохочувала до освоєння у ній тих теренів, які
залишилися лежати облогом через провінційність підсовєцької малоросійської словесности. Молоді перекладачі і видавничі редактори
ставили собі честолюбну мету: реформувати рідну мову, а це, природно, викликало спротив старших (наприклад, перекладач Шолохова Степан Ковганюк у надісланій до "Літературної України " рецензії на переклад Герасимчука підколов приписку: ці молодики
хочуть відірвати українську мову від російської!) і мовознавців, які
під славним проводом академіка Білодіда відстоювали невідворотність процесу злиття східнослов'янських мов в одну - ясно, що московську. Молоді не цуралися галицької мови, забороненої одного
серпневого дня тридцять дев'ятого року, а також воскрешали забуту лексику, вироблену нашою класикою і переведену саботажем граматиків у крамолу, тавровану в словниках такими скороченнями, як
арх., вульг., діал., дорев (тобто, вдумайтеся,-дореволюційне слово!),
заст., зах., книжн., обмеж., розм. Останні були русифікатори ще
гірші за московських: московські русифікували носіїв української
мови, а рідні русифікували саму українську мову.
Іван Світличний був у лавах реформаторів, підтримував шукання молоді, невтомно полемізував з нормувальниками і дозувальниками білодідівського призову. Якщо, всупереч цим послужливим
землякам-інтернаціоналістам, реформа української мови відбулася,
то саме завдяки компетентності і твердості наших шістдесятників.
Пам'ятаю велику, на аркуш - півтора, статтю Івана Світличного, де
він дуже дотепно висміяв не тільки перекладацькі теоретичні засновки вже згаданого українського перекладача Шолохова, а й його
"перли" і "знахідки" у тексті "перелицьованого" при такому підході "Тихого Дону". Як перекладача з французької я залучив Світличного під час видання українського восьмитомного Мопассана, і
переклав він п'ять чи шість оповідань, як, до речі, і Михайлина
Коцюбинська. Виходило це в нього, як усе, до чого брався, дуже
талановито.
Невдовзі черговою "жертвою" Іванового невідпорного шарму
впав і мій університетський однокурсник, змушений у Черкасах "гойдатися на рипучім гіллі газетного красномовства", якого я завжди
зустрічав і супроводжував, слухаючи по дорозі останні вірші, по

140

Анатоль Перепадя

столичних редакціях робом вірного, як підмітив Євген Гуцало, джури. Щоправда, і черкаський поет обчарував київського критика. Світличний уже з рідкісних публікацій помітив вірші Василя Симоненка,
а Симоненко читав статті Світличного, та й я розповідав про нього
в листах до Василя, а тому їхня дружба виникла з першого побачення. Тільки наївні перші біографи Василя Симоненка примудрилися
настрочити цілі книги, обійшовшись без згадки про щирих його
друзів, ніби поет міг жити і творити сам один, подібно тому духові,
що витає над пустельними водами.
Тема Світличний - Симоненко чекає на свого дослідника. Як, до
речі, й тема Світличний - Стус. Я можу піти в заклад: якби Симоненко не зустрів на життєвому шляху Світличного, з нього поет, звичайно, вийшов би, але був би інший поет. Як же важливо було Василеві - знати, яке враження справлять на Івана нові вірші! Привезені
з Черкас, передруковані на портативному "ремінгтоні", нашому ще
студентському "верстаті Гутенберга", вони одразу потрапляли до
Іванових рук, у яких дуже часто з'являвся редакторський олівець. Я
сам бачив і можу посвідчити, як рукописи двох симоненківських
казок для дітей "Цар Плаксій і Лоскотон " та "В країні Навпаки "
пройшли Іванову редакцію. При цьому пропонувати свій варіант
Іван дозволяв собі лише зрідка, йому досить було зробити підкреслення, на які поет реагував тим, що переробляв позначене олівцем
на краще. Абсолютний редакторський слух і художній смак ніколи
не підводили Івана, тому він став для Симоненка порадником і авто
ритетом, як згодом, коли Василь заходився перекладати чехів і словаків, став для нього порадником і авторитетом Григорій Кочур.
Благословенне повік помешкання Світличних на Чоколівці, одна
кімната, бібліотечна, заповнена від підлоги до стелі полицями, книжки і картки в скриньках, як каша з козацького казанка, наповзали до
другої кімнати*, серед них так добре було сидіти мені з господарями і Симоненком! Приходили гості, Іван представляв Василя з радістю, того просили читати, а після читання слухав похвали з гордістю, що друг його не розчарував. Приїзди Василя Симоненка до
Києва ставали літературною подією, літературною новиною, завдяки
розмноженню його нових поезій у Світличних на машинці і записуванню поетового голосу на магнітофонній стрічці. Іван завів цілу фонотеку, на магнітофон начитували Плужника і неокласиків Михайлина
Коцюбинська і Надія Світлична, і Симоненко з утіхою слухав поезію
в їхньому просто таки артистичному виконанні. Сам Симоненко читав, коли Іван його записував, якось мляво, як мені здавалося під час
* Помешкання Світличних на Чоколівці було однокімнатне, яке Іван розділив на дві
частини.
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записування, якось флегматично, але під час прослуховування вражало, скільки в поетовому голосі таїлося прихованого вогню. Така манера читання була близька до священнодійства.
Тепер у цьому помешканні, коли я недавно переступив знайомий
поріг, я вже не побачив, гай-гай, крізь чуже життя в ньому навіть дорогих мені тіней. Як я радів, як святкував у душі, коли сходилися
при мені Світличний і Симоненко, друзі-нерозлийвода, і як померкло морозне сяйво грудневого ранку, коли я зняв телефонну трубку
в редакційній кімнаті і трубка голосом Івана Світличного,- не його
звичним лагідним, а якимсь відстороненим, здавалося навіть, байдужим, сказала: "Помер Василь Симоненко".
Кілька тижнів щоп'ятниці нас збирав Іван Світличний, і ми
вирушали до Василя черкаським нічним потягом. Прибував він дуже
рано, у цих поїздах ми незмінно чули пісню "Цвіте терен ", яку виконував під гармонію старець-інвалід і яка відповідала нашому трагічному настроєві. Доночовували на вокзалі. Пам'ятаю, як хвилювався першого разу Іван: яким тоном нам розмовляти, щоб не було
в розмові фальшу, як узагалі поводитися, як дивитись у вічі, не видаючи страшної правди, яку передала нам людина в білому, в чиєму
кабінеті ми побували.
Переступаючи поріг палати, ми брали себе в руки, а емоціям
давали волю вже після відвідин,- надто жінки, які реагують на все
гостріше, ніж ми, чоловіки. Потім, коли до нашої групи приєднувалися нові люди і запитували про це головне, Іван Світличний відповідав, що ніякої проблеми немає. І пояснював, чому саме: усю розмову вів сам Василь, не втративши в своїй хворобі ні властивої йому
дотепности, ні невситимої цікавости до всього, що відбувалося за
стінами лікарні. От тільки подих у нього був частий, а ще він кожні
п'ять хвилин перепрошував нас за те, що йому доводиться користуватися судном. Світличний привіз, пам'ятаю, якісь останні ліки проти раку, попросив сестру, щоб вона робила уколи. Але найважливіше,
чого тоді потребував хворий,- це присутність друзів (ми це добре
розуміли). Це була козацька смерть, і мені, авторові цих рядків, і
Світличному, як він потім згадував про це не раз, відпечаталася в
пам'яті Симоненкова приказка на переказувані йому в палаті літературні й політичні події: це фашизм, фашизм...
Саме про Василя Симоненка зайшла мова, коли я сидів востаннє
У товаристві з Іваном Світличним на одній київській квартирі за день
до його другого арешту і трусу в його домі. Крім Івана, там були
присутні Михайлина Коцюбинська і Віктор Шовкун. (Між іншим,
саме Іван Світличний відкрив талант Шовкуна і послав цього перекладача з рукописом до мене, редактора зарубіжної літератури - чим
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не ще одне свідчення Іванових оцінок, бо я, грішний, не відчув тоді,
що з Віктора виросте щось путнє, а тим паче, що вийде одне з перших
пер у перекладацтві).
Із Симоненковими ж таки рукописами, акуратно поскладуваними
до мого портфеля, посмертними рукописами, повернулися ми з
Іваном Світличним сніжного холодного грудневого дня 1963 рокуосиротілі невтішно і назавше. Наївно думати, що вчинена властями
розправа із Світличним, а також аберація моєї літературної кар'єри
викликані саме передачею до наших рук поетової захалявної спадщини, яка завдяки цьому вирвалася на волю, а не осіла в поліцейських
сейфах, як цього вимагав автор статті в "Радянській Україні", видаючи себе з головою її заголовком: хто дав йому прочитати щоденник
Симоненка?.. правильно... ви вгадали, як угадав у Мюнхені за дві
тисячі кілометрів Іван Кошелівець...
Усі ці допити, протоколи (наприклад, від мене, викликаного як
свідка, вимагалося з'ясування такої казуїстики: чи при передачі паперів був присутній Світличний, чи не був), експертизи, судові вироки
приший-кобилі-хвіст, була б людина, а стаття знайдеться, а цією
людиною був Іван Світличний, інакодумець, і ця людина знала, в
якому яйці схована голка, і добиралася до неї, щоб поламати ту голку,
і таки поламала її ціною власного життя - і згинув большевицький
Кощій Безсмертний...
Київ, 1995 р.
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З ІВАНОМ І БЕЗ ІВАНА
Є мета, але немає шляху;
те, що ми називаємо шляхом,
насправді є сумнів.

Франц Кафка

Регулярне нищення національної еліти в Україні призводило до генетичного виживання передовсім "правнуків поганих", які потім голосно змагалися за дідівські привілеї та клейноди. Нові свіжі сили, що їх
так само регулярно постачало Україні животворне село (і набагато рідше - зденаціоналізоване місто), така собі інтелігенція щораз у першому
коліні, - були, як правило, битими з обох боків, - і з тоталітарно-імперського, комуністично-державного, і з боку прагматично-малоросійського, "мино-мазайлівського". Проти них були не тільки компартійна еліта і весь репресивний апарат, а й так звана масова свідомість
"здорового глузду" ("а воно тобі треба?"). Дисидентство породжувало розколи, родинні драми, конфлікт "батьків і дітей", "ідеалістів і прагматиків". І благословенні були ті щасливі випадки, де родина й близьке
коло друзів розуміли й підтримували одне одного у найризикованіших
ситуаціях: це несказанно множило внутрішню силу й віру.
Світличні були саме таким осередком, де кожен міг покластися
на іншого, ще й тому в них у домі був особливий клімат. Жилося їм
у матеріальному плані жахітно важко, зарплатня була злиденна, гонорари - нікчемні; потім надійшла смуга тривалого Іванового безробіття, та й Льолі перекривали дорогу, забороняючи їй читати
додаткові лекції, щоб тримати Світличних у чорному тілі; до того
ж, Іван витрачав мало не всі гроші на книжки. А проте кожному з
численних гостей неодмінно пропонувалося, крім поживи інтелектуальної, щось більш прозаїчного; а якщо ти був з іншого міста, міг
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розраховувати й на нічліг. Все те робилося весело й невимушено, і
кожен, хто потрапляв на легендарну Уманську, залишався Івановим
боржником на все життя. Так само, як і боржником його дружини
Леоніди Павлівни та сестри Надійки; обшир їхнього внеску в дисидентський рух дуже великий, ці дві жінки заслуговують окремої
розповіді, в тіні Іванової іпостасі про них іноді забувають.
До болю прикро, що нині немає на депутатській лаві Івана
Світличного; не маю сумніву, то був би інший парламент, де національно-демократичні сили не були б такі роз'єднані. Іван належав
до тих, хто вмів об'єднувати. Таких, як Іван Світличний, у нашій
історії було не так уже й багато. Люди науки назвуть Вернадського,
люди мистецтва назвуть Леся Курбаса. З ближчих до нас - сучасників - згадую таких опікунів молоді, як Йосип Гірняк, як АнтоненкоДавидович, як Надія Суровцова, як Григорій Кочур. Втім, не певен,
що доживи Іван Світличний до сьогодні, він пішов би до парламенту. Швидше за все, не пішов би. Не дуже надавався він до трибуни.
В нього була інша сфера діяння. Але навколо нього - і це найважливіше - формувався в ті часи підпільний український парламент,
верхня палата державного відродження, її повноважне мистецьке
представництво: саме в такому об'єднавчому сенсі він - одна з найвизначніших шістдесятницьких постатей.
Останнім часом про Світличного написано багато. Це прекрасно: вичерпати Івана навіть стократ більшою кількістю спогадів важко. Найбільше подобаються мені сторінки, де про нього пишуть, як
про живу реальну людину, без намагання витворити з нього героя
чи вождя. А є й такі спроби, у мене вони не викликають захвату. Не
тому, що я проти героїв. Але в цьому є частка нашої недуги. Невиліковні українські романтики ("Слава Україні! - Слава героям!"),
ми й у своїх історичних оцінках більше схильні до виняткового, ніж
до звичайного...
Отже, хто такий Іван Світличний? "Лідер, патріарх", провідник
мистецької молоді? Національний герой? Шістдесятник, який очолив
бунт нової української свідомости? Іван був Іваном, цим усе сказано.
Якби Іван дожив до нинішнього "табелювання за рангами", він
тільки посміхнувся б у свої вуса: не в його вдачі було ставитися всерйоз до таких забавок, дозування солодких ліків із лазарета самолюбств ніколи не було для нього чимось вартим уваги. Іван був
живий чоловік, завжди повний сьогодення; постійно відчував
живородність і повноту живої хвилі життя, бо жив, не відкладаючи
себе на завтра, саме жив, а не готувався по-справжньому жити з чергового понеділка, як це робить дехто...
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Явище Світличного генетично пов'язане з явищем Сковороди, з
нетрибунною етикою Шевченка, з боляче засвоєними уроками
українського "Розстріляного відродження", яке впало під кулями й
багнетами більшовицької "клясової" моралі. Світличний, якщо формулювати дефінітивно, був не мораліст, а - етик. Він не проповідував високоморальної поведінки, не гнався за високими ідеалами, а жив ними, жив природно й буденно. Саме буденність життя "за власними правилами" творила навколо нього ауру впевненосте, стабільности, довіри. На нього можна було покластися, до нього підсвідомо йшли зняти стрес, позбавитися перенапруження або й просто
ввійти в коло нової духовности, - тобто "перейти через Світличного",
як по мосту - від художників до поетів, від кібернетиків до філологів, від перекладу - до політичної журналістики, від прози — до театру, з Галичини - на Схід і навпаки. Через Світличного люди входили в певне "братство"; не кожен тоді зважувався самостійно
зробити власний вибір (у ризикованій ситуації) - авторитет Світличного врівноважував шальки терезів. Бо те, що ми називали шляхом,
для нас було справді передовсім сумнівом. Але багато важив інженерний розрахунок дороги - лупати скелю в лоб, вдаватися до вибухівки чи прокласти шлях на якомусь повороті у піддатливішій породі. Тут авторитет Світличного діяв беззастережно.
Іван Світличний, на добрячий десяток років старший від того
"середнього рівня", в якому перебувала більшість "шістдесятників",
був водночас і ланцюгом, який єднав не лише "географії", а й "генерації". Він уміло змішував в одному келиху різні напої, різної витримки, різного смаку й кольору - і для нас, спраглих, не треба було
смачнішого вина. З жодною людиною, старшою за мене, в мене не
виходило на "ти". З Іваном ніби й не могло бути інакше — з першої
зустрічі.
Сталася вона аж надто сумбурно. Наприкінці червня 1960 р. після
іспиту в театральному інституті я чекав на когось біля Спілки
письменників на Орджонікідзе, треба було домовитися про черговий
концерт. Зі Спілки всі повиходили. Раптом від ЦК КПУ, що поруч,
набігло багато однакових людей. Потім з'явилась іноземна делегація,
якій показували Спілку. У мене над вухом прошелестіло:
- Хто це там біля Івана Світличного?
- Та це ж Пальміро Тольятті!
Признаюся, італійського вождя комуністів я так і не розгледів,
його закрили від мене письменницькі спини й підспиння. Зате дізнався, що отой худенький з вусами - Іван Світличний, про якого я, звісно, чув і якого читав.
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Делегація побігла далі, всі посунули за нею, лишилися на сходах
хіба ми двоє - розгублені.
- Бач, у якій ми пошані, - сказав Світличний. - То Хрущов приїде,
то ось тепер товариш Тольятті. Обіцяють ще Яноша Кадора й
Ульбріхта. Всіх повезуть у Ксаверівку - щасливе життя показувати.
Соціалізм, Танюче,- це тобі не хунт ізюму.
Виявляється, він мене знав - зазирнув одного разу на засідання
Клубу і чув мій виступ.
- Ви там щось про театр Франка ворожила То я не став заважати - людей і без мене було багато. Ну, то що? Познайомимось?
Ми познайомились. І розговорилися. Та так, ніби давно були знайомі. І скоро я пив у нього міцний чай і слухав поезії - Василя Симоненка і, здається, Бориса Мамайсура. То була сумна лірика: "Голубі
фіалки, очі голубі, Скільки ще сказати хочеться тобі...". Той вірш,
пригадую, несподівано кінчався строфою, яка вискакувала з-за рогу,
як некероване авто (ці рядки Борис усе одно декламував так само
елегійно, як і попередні, не міняючи інтонації):
Як писати і про що, Де нам говорити? —
Знає те один Хрущов,
Всесоюзний критик.

Відтоді ми заприятелювали й стрічалися часто — у Спілці, в Клубі,
в майстерні Алли Горської...
...Він прийшов на мою студентську виставу "Маклена Ґраса " за
Миколою Кулішем - відразу після виходу рецензії Єлизавети Старинкевич, яка нас підтримала в пресі.
Грали ми в Оперній Студії на Хрещатику; то була спроба відновити бодай крихту Курбасового й Гірнякового театру. На кожну виставу чомусь приходили рої партійних чиновників та наглядачів з
різних відтак не культосвітніх установ - отож дістати квитки звичайному смертному було нелегко. Перед тим я довго лабораторно відновлював втрачений у єжовські часи текст п'єси - за російським перекладом репресованого Павла Зенкевича. Напочатку Іван
поставився до цієї спроби "реконструкції" з недовірою; але потім
порадив порівняти інші російські переклади того ж П. Зенкевича з
кулішівськими оригіналами, себто призвичаїтися до його стилістики - проробити зворотну роботу, - і ця порада мені дуже допомогла. Останню редакцію тексту робили мені ще живі на той час
виконавці Курбасової вистави (Крушельницький - Падур, Ужвій Маклена, Романенко - Ґраса, Мілютенко - Зарембський, Чистякова - Анеля: кращі свої репліки актори пам 'ятали, і це теж була добра
поміч). Так мені вдалося майже відновити оригінальний текст п'єси.

Потім Іван порадив дати текст на прочитання Смоличеві, Сенченкові,
Рильському: можна сказати, що й у цій справі я почував його поводирство. Навіть більше, згодом Світличний допоміг мені "пробити"
затвердження тексту в Міністерстві культури, де його видали на склографі, і "Маклена Ґраса " ("Український сценічний варіант Леся Танюка ") пішла в Херсоні та Львівському театрі ім. Заньковецької.
Іванів інтерес до мене, як я зрозумів, був пов'язаний перш за все
з його інтересом до Курбаса й Куліша; важко забути, з якою пожадливістю він випитував у мене, що казав про Курбаса Крушельницький (Мар'ян Михайлович вів тоді наш курс і підпільно скеровував авангардну Студію КТМ у Жовтневому палаці). У моїй виставі
Іванові найдужче сподобався "театр тіней", танець жебраків під полонез Шопена, собача буда для мистецтва і музикант Ігнацій Падур
(Падеревський), якого віртуозно грав мій однокурсник режисер
Володимир Загоруйко. Але то все я дізнався потім. А тоді він підійшов до мене після вистави: "Ну, ти й закрутив... Слухай, треба запросити письменників. Культпоходом. А то вони в нас ходять тільки на
капелу бандуристів...".
Від офіційної письменницької братії Іван мав самі лише нагінки
і кпини, але ставився до спілки спокійно. В усіх випадках інтонація
щодо колег-письменників, які надто віддавалися адміністративним
обов'язкам, була в нього іронічно-поблажлива. Ми, молодші, кипіли обуренням - на письменницьких зборах доводилося чути таке,
що не лізло ні в тин, ні в ворота. Іван нас стримував:
- Спокійно, хлопці, спокійно. Старших треба жаліти. Адже вони
помруть раніше за нас. Майте спокій і робіть своє. Але робіть краще,
а то не ви їх - вони вас почнуть жаліти.
Кілька разів виникала проблема його вступу до спілки. Але згори
гальмували. В 1965 р. Олесь Гончар сам запропонував дати йому
рекомендацію. Однак, усе зірвав арешт.
Студія, в якій ми провадили репетиції, дуже цікавила Світличного, він усе про неї випитував. Я поділився з ним проблемою, яка
здавалася мені тоді дуже важливою. Ішлося про назву.
"Березіль " була дуже влучна назва, і ми постійно сперечалися,
як назвати наш так званий Другий Український Театр. Але керівники
культури не дуже хотіли конкуренції для єдиного українського театру в Києві - Театру ім. І. Франка. Оскільки наші плани мали нахил
до сміху і гротеску, виникла ідея оформитись як український Театр
Сатири. Я всерйоз розмірковував над "Клопом " В. Маяковського,
актуалізованим і "перелицьованим" на український лад. То чи не почати справді з "Клопа "1
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Помішуючи цукор у склянці з чаєм (діло було на квартирі в Алли
Горської), Іван флегматично підтримав цю ідею.
- Добре. Між іншим, українською "клоп" - це "плюсква". Уявляєте, - "Плюсква " Маяковського на три дії! А може, краще лишити
"Клоп ". Але театр тоді можна назвати ДУСТ - Державний Український Сатиричний Театр.
Ми довго потім цитували той його експромт.
Світличний - я в цьому неодноразово переконувався - мав глибоке і своєрідне чуття театру. Вони з Льолею були постійними відвідувачами всіх кращих київських вистав - музичних і драматичних. Цікавили їх неодмінно гастролери (франківці були у черговій
кризі). Так, запам'ятав я, розповідав Іван про те, як він дивився в
Києві Словацьке Національне Дівадло, братиславці грали Чехівського "Іванова " та "Іркутську історію " Арбузова: після того, признався він, і його потягло на драматургію, він пише п'єсу і скоро мені покаже... Коли ми репетирували в Алли сцени феєричного "Ножа
в сонці" Івана Драча, Світличний полишав свій іронічний тон і давав
цікаві підказки, які видавали в ньому вроджений театральний смак.
Коли вже у Жовтневому Палаці я показав йому два фрагменти з
Брехтової "Матінки Кураж" (її пречудово грала надзвичайно органічна актриса Ніна Гаврилівна Лихо), Світличний сердився на нездалий переклад і на ходу "давав варіянти". Олена Кириченко й Алла
Горська зробили оригінальні сценографічні проекти для "Патетичної сонати " М. Куліша (стару Настю репетирувала вдова Остапа Вишні, колишня Жанна д'Арк української сцени Варвара Маслюченко). Світличний добре їх оцінив, і я певен, його похвала
схилила Горську до дальшої праці в театрі. Ми з нею оформили потім
ще дві вистави - обидві їх було заборонено напередодні прем'єр "Отак загинув Гуска " М. Куліша в Львівському театрі ім. Заньковецької та "Правду і кривду " М. Стельмаха в Одесі.
Признаюсь, Іванові я завдячую однією цікавою знахідкою.
Після того як нашу з Аллою Горською виставу так преганебно
закрили у Львові (формула "Щоб за 24 години і сліду вашого не було
у Львові" не залишала сумнівів у тому, яка саме інстанція вчинила
цей погром комедії Куліша у Театрі ім. Заньковецької), наші театральні мандри на якийсь час обірвалися. Але мій однокурсник Володимир Загоруйко, якого забрали з Києва до Одеси на посаду начальника управління культури, мав відвагу запросити нас із
Горською на постановку "Правди і Кривди " до Одеського театру Революції. Ця вистава теж не побачила світу. Іван Світличний надрукував рік перед тим у "Вітчизні" статтю "Боги і наволоч ", де чесно
проаналізував усі здобутки і втрати відомого романіста, показавши,
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що його герої, подібно до персонажів Довженка, живуть на піднесенні, тяжіють до філософського начала, але деякі сторінки його аж
надто ідилічні, а на деякі "рожеві фарби просто неприємно дивитися, так вони ріжуть очі".
От ми й опинилися "на перехресті": п'єса є, задум цікавий, а реалізація - кульгає. Якщо п'єса завершиться посоромленням зла, глядач піде з вистави розчарований, а якщо вийти на правдивий, критичний фінал, п'єса не одержить "ЛІТ'у", тобто не матиме дозволу
цензури на постановку.
Я нарікав на те, що автор приписав надто рожевощокий кінець,
який після всього того, що було в п'єсі, може хіба приснитися.
- А ти так і зроби! - ніби між іншим кинув Іван.
- Як? - не зрозумів я.
- Постав так, що все оте переможне, все, чого домігся Марко
Безсмертний, - йому тільки приснилося. Мало що приверзеться чоловікові. Та воно й починається в тебе так, - пролог у Раю, де Марко
дискутує з богами й ангелами... Як почав, так і закінчи...
То була добра ідея, і я її реалізував: уся вистава йшла як Маркове
марення, як спогад, як сон. Усе діялося на сцені справді конфліктно, справді безкомпромісно, справді без гри у піддавка І третя дія "геппі енд" - теж була. І правдиво - і не причепишся.
Але потім з'ясовується, що все відбувалося вві сні. І "вихід із
кризи" - теж лише наснився Маркові. В реальному житті нічого цього не було і не могло бути. Про таке він міг тільки мріяти. Це відразу
вивертало драму навиворіт: робило чорне білим і навпаки.
Звісно, виставу, як я вже казав, закрила Але Іван у тому не був
винен. А за режисерську підказку я йому дуже вдячний.
Розповідаю про це з однією метою — підкреслити, що Світличний
був людиною не чужою для театру. До речі, після випадку з Брехтом
саме Іван порадив придивитися до Брехтового "Галілея ". Ми придивилися. І так активно, що за якийсь час Зінаїда Йоффе і Василь
Стус переклали для нас Брехтову п'єсу "Життя Галілея ": ця робота існує, я зберіг рукопис, його треба неодмінно надрукувати як ще
одну маловідому сторінку творчости Василя Стуса...
Світличний таки порадив мені залучити до наших театральних
проб Леоніда Грабовського: він дуже любив цього композитора і
підтримував його. Потім Микола Платонович Бажан признався, що
"на Грабовського" його вивів Іван Світличний (є в Бажана чудові
вірші, присвячені Леонідові Грабовському). І дуже переживав
Світличний за те, що в Україні така ситуація, коли в музиці цінують
"самі шаровари", бо мало хто з тих, від кого залежить музична політика, розуміється на творчості таких, як Грабовський, Сильвестров,
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Мирослав Скорик, Володимир Губа. З-поміж музикантів іншого
ряду виділяв Вадима Смогителя і Леопольда Ященка.
Є люди суто літературоцентристської орієнтації, для яких книжка чи писане слово стають альфою і омегою життя. Іван до них не
належав. Зі зворушливою ніжністю ставився він до Алли Горської
та до її мистецтва; взагалі, художники були його слабкістю. На Панаса Заливаху він дивився закоханими очима; Людмила Семикіна, Галина Севрук, Галя Зубченко, Веніамін Кушнір, Віктор Зарецький,
Іван-Валентин Задорожний, Володимир Куткін - за цих людей він
завжди стояв горою. У львівській майстерні Фані (Теодозії) Бриж
він із захватом милувався модерними скульптурами, виводячи її талант із школи Архипенка - але через заперечення суто архипенківського геометризму. Скільки гарних слів чув я від нього про дитинну
мудрість робіт Караффи-Корбут! Як умить відгадав він у перших
обсмалених керамічних мамаях і гуцулах Івана Марчука - могутнього живописця, філософа й лірика! Безніскові ілюстрації до "Мойсея ", книжкова графіка Василя Вечерського, екслібриси Тирса Венгриновича, розвихрений Якутович, Країна Колядок Ігоря Калинця,
українська народна гравюра, старовинні ікони на склі і, нарешті,
мистецькі розвідки молодого Богдана Гориня - це тільки перше коло
Іванових захоплень - широке, але перше. Сільська архітектура,
косівське різьбярство чи писанкарство, дерев'яні українські церкви,
вузенькі вулиці Львова, правічні карпатські краєвиди - все це було
для Івана часткою його самого, його власного "я". Все це так чи
інакше є в його поезіях, у його листах, у його діалогах із численними
друзями, в його спробах допомогти їм, підтримати їх. Коли Людмилі
Семикіній фактично заборонили малювати і вона перейшла на інший
жанр - стала творити строї, моделювати українські сардаки, свити
(одяг як образ життя), Іван Світличний відразу ж заанґажував на
допомогу Семикіній дисидентську Москву - і в журналі "Декоративное искусство " (там працювала Ірина Уварова, дружина Юлія
Данієля) з'явилася стаття І. Світличного і Н. Корнієнко про костюмні шедеври Семикіної.
Над занудою сірости, шиком парадности
І над сказом стиляг в екстатичній юрбі
Ти, богине иіляхетности, (рації й радости,
Декретуєш красу в світ, підвладний Тобі.

Так міг сказати лише Іван Світличний. І лише про Людмилу
Семикіну.
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Так само підтримав він режисера Миколу Мерзлікіна, молодих
скульпторів Володимира Прядка та Жозефа Линьова, співучий талант Ніни Матвієнко, Божий дар Івана Миколайчука. Сьогоднішня
влада нарікає на те, що не може знайти в Україні гідного міністра
культури. Отак воно й чинилося споконвіку - спершу Хвильових,
Курбасів, Світличних та Стусів убивали по таборах і Сибірах, а потім
жалілися, що їх нема...
Не можна не згадати й про Іванові приїзди до Москви. Він
з'являвся туди з величезним карпатським наплечником, скуповував
усю московську україністику, якої там через недогляд ще не встигли понищити (у себе на батьківщині землячки з циновими ґудзиками
були набагато пильніші!) і роздаровував те, що вважав за потрібне,
іншим. Так, якось він презентував мені стару французьку хрестоматію з драматургії—для перекладів; ми з ним склали тоді навіть розлогий плян видання французів. Добрим оком читав він нашого з Нелею
Корнієнко Ґордона Крега, ми переклали його з англійської для українського "Мистецтва " (як завжди, без замовлення й угоди, на
власний страх і ризик). Іван був переконаний: ми робимо марну справу, книга не вийде — надто часто Креґ лає там реалізм і правовірний
МХАТ, надто багато там Бога з великої літери і Короля. Однак, Іван
помилився,- за допомогою Олександра Дейча, Олега Микитенка,
Дмитра Затонського та Віктора Кордуна наш переклад, на загальний
подив, таки вийшов (про всяк випадок, обережні редактори встромили туди "заперечувальну" післямову Ірини Ваніної, але на ті додатки
досвідчена публіка вже не звертала уваги). Іван був дуже тим втішений і привітав нас гарною листівкою.
Щоразу перед поїздкою до Москви Іван замовляв собі й Льолі
квитки на кращі вистави - він був знавець усього, що там діялося.
А театр доби шістдесятих, треба вам сказати, був полем езопового
змагання з цензурою та ідеологією, з урядовим ідіотизмом та холуйською фанаберією офіційного письменства Корнійчуків-Софронових-Левад. Вистави Юрія Любимова, Анатолія Ефроса, "Смерть
Івана Грозного" в постановці Л. Хейфеця, деякі мої роботи, заїжджа
європейська гастроль, - усього цього він вимагав для себе заздалегідь. Я думаю, театр у якийсь спосіб підживлював його суто філологічні зацікавлення. Він взагалі тяжів до зорових мистецтв - до малярства, скульптури, кіно. У розмовах з Іваном з'ясовувалося, що
він встигає стежити й за театральною критикою (саме журнал "Театр " був тоді разом з "Новым миром " осередком затятого Дисидентства, саме в російському "Театрі" пішли перші гострі й правдиві
публікації про Леся Курбаса, а похвала на адресу "Народнього Ма-
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лахія " М. Куліша коштувала редакції її розгону). Між іншим, журнал "Театр " Світличний постійно передплачував і в таборі, й на засланні. А це вже про щось свідчить.
Окрема сторінка - Іванове ставлення до Наталі Кузякіної, чиї
нариси про драматургію він оцінив добре, але потім був незадоволений тим, що в своїй першій (червоній) книжці про Миколу Куліша
(була потім друга, за кольором обкладинки ми називали її зеленою там дослідниця переглянула деякі свої тези) пішла звивистою стежкою, подавши драматурга виключно як автора реалістичної драми
"97" та ще кількох п'єс про село, не зрозумівши (відлига ж бо тільки
починалася!) значення "заборонених шедеврів"- "Патетичної сонати", "Мини Мазайла", "Народнього Малахія", "Вічного бунту". Я
думаю, вплив Світличного і Михайлини Коцюбинської допоміг Кузякіній позбутися ідеологічних шор і відмовитись від тези, що Курбас,
мовляв, негативно впливав на Куліша, штовхав його на шлях націоналізму, як відмовитись і від того, що Марина Ступай у "Патетичній сонаті" - "зоологічна націоналістка". Коли Кузякіну, яка
сміливо виступила проти Корнійчука і К°, було вигнано з України,
Світличний звернувся до нас із проханням допомогти їй захистити
докторську дисертацію в Росії (вона випустила книжку про драматургію Івана Кочерги). Я надрукував рецензію на цю монографію
в ж. "Дружба народов ", було зроблено й інші акції, і Наталя Борисівна добре захистилася; Світличний нам за це подякував. Подякував - і попросив допомогти Кузякіній творчо, ввести її в коло видавничих і журнальних знайомих. За кілька років вийшов вибраний
Куліш для російських театралів - і тут лишився Іванів слід, і тут є
знак його етики й старань.
Наші розмови про створення нового українського театру в Києві
тривали й у Москві. Одним з таких авантюрних планів "обдурити
хахла" (заважали створенню цього театру не так пани, як підпанки, свої доморощені орденоносці та їхні шефи боялися конкуренції, та
ще й некерованої, з дисидентським присмаком) була ідея привезти
такий - уже готовий - колектив із Москви. Якби пані Москва сказала, що театр має бути, офіційний лакейський Київ не відважився
б устромляти палиці в колеса. Такий був тоді холуйський час. Коли
все було готове, вступила в бій важка артилерія Наталі Ужвій, яка
була тоді головою Українського Театрального Товариства. Україна
прокинулася, до Москви полетіли доноси й протести. Справі довелося дати задній хід.
Підтримував Іван і театральні спроби, що їх провадила в Києві
наша група - на квартирі Ірини Стешенко; там працювали Алек Парра, Римма Бондаренко, драматург Коротюков, допомагав їм Микола
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Мерзлікін. Однак, і з цієї акції нічого не вийшло. Іванова ідея написати п'єсу для київського театру горіла синім полум'ям...
Останній штрих: він дуже пов'язував долю нашого театру з
появою нової драматургії. Згадую тут ці подробиці, щоб окреслити
коло Іванових інтересів: то був справді мистець високої культури,
широких зацікавлень, справжній європеїст. Коли я заповзявся перекладати Аполлінера, він так само - разом з Кочуром і Стешенко —
висилав мені тексти. Коли мова зайшла про "Вибране " Ґете, Світличний надіслав мені майже повну бібліографію перекладів великого німця на українську. А такі речі під ногами не валяються.
Шістдесятники не були людьми якоїсь особливої породи. Але
вони жили в особливий час. Кожен із них міг би повторити слідом
за Іваном (власне, за Альбертом Швейцером): "Моє знання песимістичне, але моя віра оптимістична ". Шістдесятників не можна
міряти мірками, що їх накидає нам сьогодні наша доба, доба прагматики й виборювання "місця під сонцем". Це зараз - на вивільненому полі—раптом почалися змагання за першість. Тоді - на полі, заґратованому соціалістичним дротом, - змагалися не між собою. Всіх
єднала спільність мети і чуття єдиного ворога. Звісно, певна різниця життя по той і по цей бік колючого дроту була, але для багатьох
шістдесятників вона не ставала аж надто видимою. Інтуїтивно ми
відчували, що новій хвилі відродження відпущено обмаль часу, набагато менше, ніж у двадцяті-тридцяті, коли ще була жива інерція
революційного прискорення, і марнувати час на взаємопоборювання нам би й у голову не зайшло. Надто примарним був абрис можливої перемоги (воля України і знищення комунізму були десь там,
за далеким обрієм, і той обрій постійно віддалявся), щоб розбіжності в методах і тактиках боротьби могли стати непереборною перешкодою для єдности.
Шістдесятництво - не просто ознака певного історичного
проміжку. Для значної частини людей, які мали честь і відповідальність належати до цього явища, воно було характерне єдністю світовідчування, цільністю етики, особливою налаштованістю на правду. Правду слід було говорити навіть ворогові - так робила Алла
Горська, так чинив Василь Стус.
- Ми в облозі, - писала до Лесі Українки сестра, - як жити далі?
- Так, сестро, ми в облозі, - відповідала Леся. - Як жити далі?
Треба виставити вартових і жити так, ніби немає облога
Оце "ніби немає облоги" - шістдесятницьке кредо - йшло перш
за все від Івана Світличного: не можна споганювати, спотворювати
модель свого життя через те, що є облога, а довкола вас - чужі очі
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й вуха. Вартових, звичайно, треба виставити, аби не заскочили вас
зненацька, але - жити вільно, без огляду на облогу, без страху й
колінкування. І в цьому була найбільша радість - усвідомлення свободи власного "Я".
Якось я дістав на Іванове прохання контрамарки до цирку. Він
повів туди дітей своїх родичів чи приятелів. Дітлахи були дуже задоволені звірятами. На Івана ж найбільше, здається, враження справив
номер з акробатами на трапеції. І не так сам номер, як настрій "за
номером" - факт того, як усі інші страхували тих, хто був "у зоні ризику". "Ти знаєш, я їм позаздрив! Як вони вболівають за свого! Один
лізе вгору - другий тримає каната, третій напоготові. В нас, у літературі не так...".
Жарт, типовий для Світличного: будь-який патос неодмінно треба
було чимось занизити. В нас, у КТМ було так само - коли один зависав у повітрі чи дерся вгору по канату, всі інші страхували його
як могли. То було неписаним законом. Це ніколи не афішувалося (з
відомих причин), ні тоді, ні потім такими речами ніхто не хизувався,
але страхувальний ремінь тримало багато людей. Якби КҐБ реально
усвідомлював розміри цієї підтримки Дисидентства, якби компартійна влада здатна була уявити її обшир, вона б набагато раніше почала
пакувати свої комуністичні валізи. Особисто Світличний мав вплив
на величезне коло людей: від професійних правозахисників до конвойних, яким було доручено за ним наглядати (натомість вони брали
в нього для читання "заборонені книжки"); від "неокласичних" перекладачів, що зовні ніби нічого спільного не мали з політикою, — до
редакторів, які спершу пробували правити Світличного, а потім у
нього ж училися лапідарности й стилю; від виплеканих ним художників - до косівських селян, які відразу, пригадую, відчули в ньому
свого й розповідали йому те, чим не поділилися б із іншим. Звичайна
зацікавленість переростала в повагу до Іванової послідовносте, неворожого ставлення Іванового до тих, хто ще мав змогу виблукати
колись із темряви, а зараз боявся рішучого кроку. У глибині душі
Іванові було шкода ворога й відступника, він сприймав і їх не як ворогів, а як жертв.
Однак, я цілком і повністю згоден з Михайлиною: нема чого робити з нього записного добрягу. Він таким не був. До декого Іван
ставився просто нещадно. Він належав до тих людей, які вміють сказати "ні". Але й це Іван робив у формі необразливій, не заторкуючи
людської гідности, - ніби лишав двері відчиненими: поміркуй, подумай, а потім приходь - порадимося, як з того вийти...
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Є декілька легенд навколо Івана, з якими ніяк не можна погодитися. Перша легенда - про те, що поетом він був, мовляв, слабеньким
і набагато більше зробив у перекладі. Це не так. Поезія - не кількість
надрукованого. Поезія - це вміння давати назву речам і явищам,
творити - через Слово - нову модель життя. Якби Світличний написав
лише одну поему про Леся Курбаса, він уже б навіки залишився в
нашій поезії. Як на мене, тюрма виробила з нього непересічного майстра слова: від року до року він ставив перед собою дедалі складніші
завдання - і досягав мети. Поетика Світличного вже прийшла у світ;
Нечерда, Кордун, Воробйов, Голобородько, в деяких аспектах —
Вінграновський і Мовчан, Ігор Калинець - несуть на собі знак його
впливу. Безумовний відблиск поезії Світличного і його особи на творах Василя Стуса і Василя Симоненка. Сьогодні його поетичний
портрет іще перекрито парсуною політика-дисидента; завтра, коли
ці підходи себе вичерпають, після глибинного аналізу текстів ми відкриємо для себе нового Світличного. Така переоцінка вже відбулася
з Василем Стусом, попереду - і відкриття Світличного.
Друга легенда, пов'язана з тим, що, мовляв, статті Світличногокритика належать виключно певному часові, через що видаються
одномірними: скажи мені, хто твій ворог, і я скажу тобі, хто ти. Абстрактно це так: тебе формує і те, що ти заперечуєш, бо використання тієї, а не іншої зброї уже формує бійця. Але стосовно Івана - це
не так. За його статтями й виступами я виразно бачу шлейф двадцятих і тридцятих, він існує в значно ширшому контексті, ніж існували
скинуті ним з п'єдесталів шамоти й білодіди. Треба тільки вчитатися у Світличного уважно, дуже уважно, і приміряти його текст - на
себе. А ще прочитати його листи з ув'язнення, де викристалізовується зовсім новий погляд на літературний процес, особливо на проблеми становлення й розвитку української філології, від якої його так
трагічно відірвала каторга.
Третя леґенда стосується першого Іванового ув'язнення 1965 року. Прикро мені було читати свого часу надто хвацькі рядки з Валентина Мороза (чиї есеї "Репортаж із заповідника ім. Беріг" та
"Серед снігів" я й досі вважаю найвидатнішими зразками дисидентської літератури 60-х років). Він написав тоді, що репресувати значить, зробити людину мучеником, і КҐБ "змінив тактику":
"Випустили з в'язниці Івана Світличного, хоча й вважали його "головним". Тактику змінювали на ходу. Не вдалося залякати? - значить, треба скомпрометувати й розчарувати".
Але хто ж ми тоді такі, якщо прозоро бачимо каґебістську "тактику" - і все одно йдемо за нею в накинутому нам нашийнику "розчарування"?
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Та й в останньому слові на суді Валентин кинув щось подібне:
"...один написав покаянну заяву, другий перекваліфікувався на перекладача". Натяк надто прозорий, мова йшла, безумовно, про Іванові переклади з Беранже (видання яких - теж ціла епопея в дисидентському русі - величезне спасибі всім, хто прилучився до цієї
акції!). До речі, нам ще належить зрозуміти, який "жанр" більше прислужився незалежності України - політичні есеї чи мистецькі витвори; але то вже інша тема. Суперечка тривала не про "жанр" - Валентин Мороз був переконаний:"... саме тепер потрібно, щоб хтось змив
те гнітюче враження, яке створилося після відходу деяких людей від
активної громадянської діяльності... Випало мені...".
Оце, ніби ненароком зронене "випало мені" - боляче б'є й досі.
Нехай Бог розсудить, що кому випало: час покаже, чия діяльність
була вагоміша. Фраза Мороза бентежить не тільки "гнітючим враженням" і традиційною спробою визначити "генеральний напрям"
і "провідника", а й недобрим (і неправедним) натяком на "відхід"
Світличного від активної діяльности. Категорично це заперечую. В
ті часи далеко не всім, навіть найближчим друзям, було дано знати
все. Існували речі, які не потребували розголосу.
Нагадаю, саме той Світличний, який, за словами Мороза, нібито
"перекваліфікувався на перекладача", в дні суду над Морозом підписує - разом із Дзюбою, Вячеславом Чорноволом та Євгеном Сверстюком - листа до Олеся Гончара на захист Мороза. Та й не тільки про
листа мова, знаю, що він зробив для Валентина Мороза багато більше.
Такий уже це був чоловік — ніколи не виставляв своїх "заслуг". Можу
засвідчити, що московська допомога Морозові і вихід на міжнародні
обрії почалися не без участи Світличного, який, звісно ж, нікуди не
"відійшов", а тільки змінив тактику. Та й випустили Світличного зовсім
не тому, що він буцімто "покаявся" (всі чудово розуміли, як спритно
ліпилися ті "покаянні версії" - звична атрибутика КҐБ).
Найкраще звернутися до тогочасної "Хроніки...". Вона тлумачила звільнення Світличного чітко й однозначно:
"На початку 1965 року І. Світличний був заарештований разом
з великою групою української інтелігенції. Звільнений з-під слідства ЗО квітня 1966року внаслідок активних протестів громадськості
в Україні й за кордоном. Відтоді роботи за фахом підшукати не
міг, займався літературною працею вдома...". *
Цитую захалявний "Український вісник", число IV, яке починалося повідомленням про вбивство Алли Горської.
' Український вісник, вип. IV. - Вид-во "Смолоскип", 1971. - С 147.
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Тиск на репресивні й партійні органи справді був чималий, зокрема, з-за меж України. Іноземним журналістам серед інших текстів
вручали біографію Івана, перелік його робіт, добірку громадських
протестів тощо. Проти арешту Світличного протестували поляки,
литовці, чехи, пряшівські українці, американська й німецька діаспора. Нарешті, багато важила й поведінка самого Івана. Він не визнав жодного з накинутих йому політичних звинувачень, переводив
усе в ранг непорозуміння, спирався на факти і вміло повертав слідство на своє. Тривалі розмови, розповідав потім Іван, провадив з ним
тодішній шеф українського КҐБ В. Нікітченко. Явище Дисидентства такого високого рівня було в Україні принципово нове, "верхам"
цікаво було принаймні зрозуміти нову для них проблему. Зі свого
боку, Світличний так само вивчав і намагався де в чому переконати
своїх слідчих і того ж Нікітченка. Іван вважав, що якась еволюція з
Нікітченком унаслідок тих розмов таки відбулася. Гадаю, Світличний мав рацію, бо вже незабаром, улітку 1970 p., Нікітченка було з
тієї посади усунуто - "за лібералізм". Адже й Нікітченко не був тим
найвищим рівнем, від якого все залежало. Москва кинула на Україну
одного з найжорстокіших своїх генералів - В. Федорчука, який почав
готувати "генеральний погром". До речі, новий міністр потім
ображався, що Світличний з Нікітченком розмовляв, а з ним, Федорчуком, ходити на бесіди відмовляється. Відома його фраза, що "Світличного й Кочура треба повісити на одній гілляці...".
Цікавий запис зробив у листопаді 1965 р. в своєму щоденнику
Петро Шелест, тодішній перший секретар КПУ:
"10 ноября принимал О. Т. Гончара - председателя Союза писателей Украины. Обсуждали вопросы предстоящего съезда писателей республики, организации литературного музея республики. О
том, как отметить 75-летие П. Г. Тычины. Затем разговор зашел
о И. Светличном и И Дзюбе. Гончар говорил, что это способные и
талантливые молодые люди, но они имеют недостатки, с ними надо
кропотливо работать, что их напрасно зачисляют в националисты,
и, если мы с ними не будем работать, их можно действительно оттолкнуть. Далее Гончар сказал, что Светличный и Дзюба нигде не
работают, и это их тоже тяготит ". (П. Е. Шелест, "...Да не судимы будете", М. 1995, - С. 256).
На XXIII з'їзді КПРС у Москві Брежнєв вирішив "погратися в
демократію", з'явився натяк на нову "міні-відлигу". На XX з'їзді
комсомолу України "негідну поведінку Ліни Костенко, Івана Драча,
Євгена Сверстюка, Івана Дзюби та Івана Світличного було "рішуче

158

Лесь Танюк

затавровано" - і за чотири дні після такого "випускання пари з казана" Івана Світличного звільнили з-під варти. Отже, було зовсім не
те, про що написав тоді - очевидно, зопалу - Валентин Мороз.
Цікавий хіба один момент. У процитованому щоденниковому запису П.Шелеста не сказано (не знаю, з яких причин) одного: що Світличний сидить у в'язниці, що його понад два місяці тому заарештовано. Браком інформації цього не поясниш, - швидше за все автор
щоденника не хотів залишати "на письмі" прикрих подробиць. Показовий штрих для генерального секретаря партії!..
Не маю жодної ілюзії з приводу "можливого перевиховання"
шефів КҐБ силами навіть таких індивідуальностей, як Іван Світличний; але явище треба розглядати багатовимірно. В українських урядових і партійних колах було своє розшарування: під кожним дахом свої миші. Багато людей старалися на те, щоб Іван не пішов тоді
етапом.
Вийшовши з в'язниці, Іван Світличний з головою поринає в
діяльність: пише, перекладає, досліджує, організовує нові зв'язки,
не втрачає жодної нагоди повідомити про те, що діється в Україні.
Іван Світличний не пропускав і жодної нагоди допомогти кожному, хто до нього звертався. У нього була добра пам'ять на чужі проблеми.
Коли моя дружина працювала над дисертацією про Леся Курбаса,
Іван теж допомагав їй не тільки архівними матеріалами. Йому, як і
нам, важливий був Курбас у контексті світової культури — на Україні
в ті часи Курбаса "дозволяли" хіба тільки в парі з Гнатом Юрою.
"Нелю, золотко! - пише він у листі від 5.01.69 р. - Читаю Ейзенштейна - звичайно, з великою насолодою - і не втримаюся, щоб
не порадити й Тобі: мені здається, що деякі ідеї, які він розвиває в
своєму "Вертикальному монтажі" (Избранные сочинения в шести
томах, т. 2), близькі до того, що Ти говорила звечора у пані Орисі
про можливість точного розрахунку просторових рухів на сцені; в
усякому разі, вони можуть сприяти Твоїм роздумам. Чи знайома
Ти з цими його ідеями? Якщо ні, дуже раджу ознайомитися... ".
Іванова підказка була дуже доречна, і згодом у дисертації тему
"монтажу атракціонів" було детально розроблено. Іван добре знав усі
мої перипетії, вмів підказати розумний поворот справи; але головне радив не брати цих прикростей до серця, бо вони того не варті.
Отож, усі балачки про Іванів "відхід" і літературне схимництво
не мають нічого спільного з тим, що було насправді.
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Ось вони удвох на фото - Алла Горська та Іван Світличний - на
спільному ювілеї свого офіційного безробіття. "Вусате сонечко"
всміхається, Алла закохано обняла його за шию - від них ідуть світло, тепло й добро. Це фото для мене - один із символів шістдесятих,
коли було все - крім зневіри. І те, що ця добра й усміхнена людина
писала потім з неволі такі пекучі й суворі рядки,- теж знак шістдесятих. Добре розумію, чому він обрав за тих умов творчости на клаптиках, у павзах між допитами й "шмонами" сонетну форму. Опрацювання її вимагало величезних духовних зусиль: лише в такий
спосіб можна було відчувати себе переможцем "зненавидженої в'язничної дійсносте". Та й для перекладу найчастіше обирав авторів,
перекладати яких і на волі було б творчим подвигом; але там принаймні поруч були бібліотеки, словники, порадники. Оскільки обрані
для перекладу автори нерідко були з Іваном духовно споріднені, під
виглядом перекладів із-за ґрат на волю іноді виривалися - офіційним
шляхом! - власні Іванові вірші, які б за інших умов ніколи не побачили світу, як-от, приміром, "У епоху Реставрації", де "набурмосені
бурбони —розум, честь і слава нації — розсідаються на трони...".
Блискуча сатира на СРСР!
Добрий гумор і вигадливість були для Івана не лише виразником
емоцій, а й охороною вдачі, самобутности, внутрішньої рівноваги.
В особливо складних ситуаціях, де інший ризикував "зірватись",
Іван гальмував кульмінацію іронією чи сарказмом: це давало змогу
перескочити через провалля. Постійна Іванова знахідливість була
наслідком його рівноваги. Якось під час одного з Іванових візитів
до Москви ми, за звичкою не довіряючи стінам, вийшли обговорити деякі речі надвір, "подихати свіжим повітрям". Не встигли зробити й одного кола навкруги будинку, як угледіли знамениту машину
"Хлеб" з антеною-колесом, а двоє специфічних топтунів підійшли
до нас просити цигарок чи сірників. Коли того не виявилося, не відчепились, а почали жалітися, що зараз "много разных подозрительных
типов шляется, так мы вас по-соседски проводим, береженого, дескать, и Бог бережет...". Іван умить знайшовся; почав удавати з себе
веселого пияка, який утік із дому, щоб випити потай від жінки: от
зараз ми забіжимо до нього (до мене, тобто) за пляшкою - а тоді
сюди до вас, у машину, зігріємося... Орли з "контори глибокого
буріння" вже не знали, як від нього відкараскатися,- найгірше ж, що
веде до машини! Звісно, в "пияка" вони не повірили; тоді він, раптом протверезівши, "розкрився": "Добре, хлопці, все ясно. Але чого
вам тут мерзнути? Я Танюкові такого грузинського чаю привіз пішли вип'ємо - "сплошная дружба народів!". Топтуни швидко
ретирувалися, і ми спокійно обговорювали свої проблема
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Гумор був життєвою нормою Іванового побуту, він став для нього
виразом глибокого почуття, глибокого переживання. Влучний жарт
перетворювався на послаблення напруги - коли запобіжники ризикували "перегоріти". Він сміявся так щиро й відверто, як може сміятися лише добра душа, без тіні кпину і образи. То був цілком особливий
сміх, сміх Світличного. Саме такий Іван на цьому фото з Аллою
Горською. Попри все, у них вигляд щасливих людей. Так воно й було.
Згадалося Іванове - про одного молодого українського прозаїка:
"Він має невеселий розум, і це мене дуже втомлює".
Коли в червні 1966 р. Стуса звільнили з роботи в архіві, Іван
відніс це не тільки на заслугу КҐБ. Він був глибоко розчарований
оточенням - тими, хто знав, що чинить кривду, але теж підніс руку
"за".
- Вони звикли засуджувати те, чого не розуміють. Таких багато.
Бо Стус не є посередність. А що більший тупак, то швидше знаходить собі подібних. Для чого? А щоби об'єднатись проти справжнього таланту. Так було й тоді, коли його звільняли минулої осени
з Інституту літератури. Тут є свій закон. Справжнього митця можна
вгадати по тому, як усі інші, імітатори, варто лише з'явитися талантові, влаштовують на нього полювання. Тому я б не списував усе
тільки на "контору глибокого буріння". Їй полегшує справу посередність, яка завжди починає виснажливу боротьбу з талантом. На знищення, на горло, на довічне ув'язнення. Талант треба зганьбити лише тоді нездари почуваються щасливими. Втім, і "контора"- така
ж посередність. У цьому вони схожі. Свій до свого.
Якось ми заговорили про літературних бонз, які хизувалися тим,
що не можуть зрозуміти Вінграновського, Драча, Коротича. Іван
пожартував:
- Ну, що ж, не можуть - то не можуть. Це їхнє право. Право бути
невігласами. Але ж і правом треба користуватися з деякою обережністю.
- Мы не такие дураки, как вы думаете,- погрожував пальчиком
у залу відомий драматург. (Була зустріч із російськими письменниками, і всім належало говорити російською). - Мы что, не понимаем, что вы этим хотите сказать?
Тоді було справою чести вишукувати в кожній фразі "підтекст".
За пильність у відшукуванні "націоналістичного " підтексту гонорар зростав.
Світличний - після зустрічі:
- Наш класик останнім часом надто часто повторює, що він не
дурень. З чого б це? Невже справді сумнівається? Для нього це був
би великий поступ.
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Іван Олексійович був дуже допитливий чоловік. Половина його
листів із табору й заслання - це суцільні запитання. І - списки книжок
з лінгвістики, словники та філологічні дослідження, які він просить
йому прислати. Один лише список тієї літератури, яку він проробив,в умовах каторги! - вирок більшовицькій системі. Системі, суттю
якої стало ув'язнення розуму. Світличний виписує десятки газет, цікавиться структуралізмом Лотмана, вимагає тексти новітніх філософів, довідкову літературу. Закутий у кайдани, прослуховуваний і
зтероризований, він живе інтенсивним життям ученого, політика,
літератора, філолога. (Пригадуєте - "Виставити вартових - і жити
так, ніби нема облоги'"}). Я запам'ятав його людиною, яка більше
розпитувала, ніж роз'яснювала. Це видавало в ньому глибокий розум.
Бо нема глибокого розуму без цікавосте, без жаги знання.
-І що, в тебе не буває дурних думок?
- Ого, ще й скільки! Тільки, на відміну від декого, я їх не
проголошую.
- А що ж ти з ними робиш?
- Намагаюся додумати до кінця, благо маю багато часу. Тоді вони
перестають бути такими дурними. Але й після того не з усіма
поспішаю на люди.
Це вже він говорив мені, лежачи в ліжку, смертельно хворий,
коли міг підвести голову хіба на три-п'ять хвилин. Це вже був убитий тюремниками Іван: тільки очі в ньому лишилися від того,
позавчорашнього, якого я знав краще. На якусь мить його осявало
внутрішнє світло спогаду, і він усміхався. Навіть це йому було важко, навіть це його виснажувало, і він затихав, впадаючи у непам'ять.
Найжахітнішим було відчуття, що цією хвилиною просвітлення, цією
усмішкою він намагався підбадьорити мене, здорового...
Чимало людей приїздило до нас у Москву з рекомендацією чи
проханням Івана Світличного. Поступово наше помешкання стало
диспетчерським пунктом "забороненої України".
За кожним із таких прохань - розгалужений реєстр акцій чи починань, контрольованих особисто Світличним. Розписувати в листах
деталі не було сенсу.
"Шановний Друже,- це лист із Ріо від Віри Вовк, датований
14.VI.68 року. -Дістала від Івана Світличного Вашу адресу, щоб
переслати Вам свій переклад "Ґітанджалі", що і зробила. (Я теж
перекладав тоді Тагора - за порадою Світличного, і навіть видрукував кілька перекладів у "Дніпрі" чи "Жовтні".-Л. Т.).Бразильське
посольство повинно Вам його доручити. Я попрохала, щоб передали
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Вам і інші книжки до Києва, бо пошта їх губить, а Ви при нагоді
могли б особисто передати їх комусь із Ваших знайомих для Бажана,
Лукаша, Івана чи Логвина. Сподіваюся, що Ви не погніваєтеся за
такий труд...".
Світличний мав рацію: через Москву книжки доходили легше,
навіть поштою; проскакувала "Сучасність ", збірки поезій, літературознавчі праці Шевельова, Кошелівця, релігійна література, а в
спеціяльних "радянських" палітурках - іноді й видання ОУН. Крім
Віри Вовк, Тита Геврика й Богдана Бойчука, було багато інших,
постійних і непостійних кореспондентів - "диспетчерський пункт"
діяв тривалий час - і з перманентним успіхом. Серйозних "проколів" майже не було.
Кажу - "майже", бо кількох книжок, адресованих Іванові, він не
отримав. То було вже в січні 1972 p.; Іван зателефонував мені, а потім
ще й черкнув записку, щоб я передав йому чергову порцію книжок
через перекладача Віктора Шовкуна. Книжки були, здасться, від Тита
Геврика: найбільше мені жаль за "Не для дітей " Юрія Шереха (там
була блискуча стаття про Миколу Куліша!), віршами Євгена Маланюка і могутнім альбомом Сальвадора Далі.
Гель, Заливаха, Василь Стус, родина Чорноволів, Рая і малий
Валентин Морози, Осадчий, Сашко Мартиненко, десятки людей з
Галичини й українського Сходу. Незабутня Оксана Мешко, яка
прожила в нашій хаті чи не половину свого незагратного життя.
Юрко Брилинський з Богданом Козаком і вся театральна братія,
поети, музиканти. Леонід Грабовський, Сергій Білокінь, Леонід
Череватенко, Гриць Халимоненко, Ярослав Ступак. А ще ж були
спільні друзі прибалти, білоруси, вірмени, абхази, поляки, грузини,
українці з колишніх магаданів, з республік Середньої Азії.
Більшість із них Світличний знав, для багатьох із них Іванове ім'я
служило не тільки перепусткою й паролем, а й мірилом взаємодопомоги та виручки.
Іванові листи були докладні й вельми конкретні: Іванове слово добре слово. Слово - як живий свідок доба
"... Вчора у дружини Чорновола був день народження, прийшли
до неї люди - чоловік 50, був гарний вечір, люди трималися бадьоро,
ніби нічого й не трапилося*, сміялися, співали - і мені це дуже
сподобалося. Серед інших, звучав, Лесю, і Твій голос — актор Б. Козак
(знаєш?) читав Твій лист до Лучко. Гарний лист, молодець, що
написав, публіка сприйняла добре.
* Того дня відбувся суд над В Чорноволом. Вирок - 3 роки (з урахуванням амністії 1,5 р. (Прим. упор.).
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А які ваші плани на найближче? Коли будете в Києві? І - що
робите (крім Крега) взагалі? Коли буде Орхан Велі? Чекаю... ".
Світличний запропонував мені перекладати з турецької Орхана
Велі і тим самим посадив мене за словники. До речі, маленького
турецько-російського словничка він при нагоді сам же мені й передав: отож, відступати було нікуди. Я саме був безробітний (мене звільнили - чи намагалися звільнити й тому не дозволяли ставити - з
театру). Тож Іван запропонував нам удвох переклади з турецької.
Третім мав бути Гриць Халимоненко, який мову вже вивчав.
Світличний надіслав добірку оригінальних текстів Орхана Велі.
Щось таке ми підготували, але продовження воно не мало: прізвища обох перекладачів уже тоді були "непрохідні". Було домовлено,
що пошукаємо когось третього, хто міг би дати нам під цей переклад
своє "незаборонене" прізвище. На тому справа й загальмувалася.
Тепер про лист, за який я одержав похвалу від Світличного (це
було мені дуже приємно). Ішлося про чергову самвидавську роботу. То був так званий "Одвертий лист до Мельничук-Лучко " на захист чести Йосипа Гірняка, який жив в Америці і якого на сторінках,
здається, "Жовтня " дозволила собі облити політичними помиями
привілейована театральна критикеса, вдова Юрія Мельничука
(уславленого борця з українським націоналізмом, автора "Племені
упирів " та "Слуг Жовтого диявола "). Пані Мельничукова вирішила
продовжити родинну традицію боротьби з "націоналізмом" і наколотила гірчиці з гнилою редькою. Я пустив у самвидав листа, де виступив в обороні Гірняка й висміяв її спроби оспівати радянські приваби сучасного села, пісні про ланкових, про буряки та різну іншу
соціалістичну ахінею. Написано це було гостро і, пригадую, кінчалося - "Без поваги до Вас - Лесь Танюк ", зворотна московська адреса
і телефон. Лист "пішов у люди", його вилучали під час трусів, і тексту його в мене, здається, не збереглося. А шкода, цікаво було б зазирнути нині в те, що ми писали тридцять років тому.

Ще один Іванів лист - від березня 1967 р.
"Дорогий Лесю!
Ти так палко й настирливо вимагаєш всіляких новин з літера¬
турного життя України, що, мабуть, Тобі, з Твого "прекрасного
далека "., те життя уявляється вулканним клекотом.
Гай-гай! То свідчить більше про те, що Ти не порвав пуповини,
яка з 'єднує Тебе з матірним лоном, і для Тебе мають вагу навіть
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дрібні тутешні речі, але зовсім не про дійсні вулкани. Колись
Вінграновський в одному із своїх віршів вислів "мій кукурудзяний народ " замінив на "мій звулканений народ ". Може, другий варіант і
поетичніший за перший, але в першому, їй-бо, більше реалізму й точності. Звулканеність -річ вельми бажана, але якщо вона легко замінюється кукурудзяністю і навпаки, то чи не здаються нам вулканами гуркоти в животі, переповненому кукурудзою (хоча Микита
Сергійович мав рацію: кукурудза - харч поживний, якщо не кукурудзою єдиною живе чоловік)?
У Спілці буваю рідко, лише на засіданнях перекладацької секції.
Вони, як і раніше, цікаві, народу завжди повно, Кочур побиває Цицерона, від імені перекладуваних люди говорять те, що не можна
сказати від свого імені, Михайлина чарує все православне християнство, але коли подумаєш, що літературне життя можливе тільки
в такий спосіб, що люди спрагло хапають кожне слово всіляких
папуасів, часто навіть не здогадуючись про літературу, яка твориться під боком,- стає трохи сумно.
Драч, як і раніше, кружляє в Павличковій орбіті. Орбіта для
нього, певна річ, завузька, доходять чутки, що він хотів би з неї вирватися, але хоче, мабуть, не дуже сильно, бо прагне, щоб не коза
йшла до воза, а віз до кози.
Коротич, як Ти, мабуть, знаєш, поїхав фіксувати рештки прогнилого капіталізму. Днями бачив Павличка, не тільки на вигляд, але
й тоном розмови він уже цілком державна людина.
У нас тут багато галасу наробило оповідання Я. Ступака "Гординя " ("Вітчизна ", №12). Тільки про нього й мови. А ще драконили
№1 "Дніпра ", особливо поему Б. Олійника. Між: іншим, річ справді
непогана, я від цього флегми й не чекав.
Дзюби не бачив уже майже місяць. Він щось замкнувся, зовсім
не буває на людях, сочиняє щось сурйозне.
Мій Беранже піде на 68-й рік, але піде, мабуть, напевне, бо вже
зі мною уклали угоду і навіть заплатили 200 крб. — я трохи побув у
шкурі буржуя (недовго, правда, бо пролетарська ідеологія мені
більше пасує). Крім того, домовився з видавництвом перекладати
роман югославського (дуже цікавого) романіста М. Лалича "Облава ". Роман великий, 20 арк., роботи стане на добрих півроку. Уже
почав перекладати і не шкодую, що треба буде стільки часу вбити.
Твої карпатські прожекти цілком збігаються з нашими: ми
також, ще раніше, отже, самостійно й незалежно, планували
карпатський рейд. Кооперуватися було б дуже добре, але у нас час
цілком визначений: липень-серпень, ні раніше, ні пізніше Льоля не
може. Крім того, бажано, щоб кумпанія не була дуже великою;
суєта суєт набридає і в столиці.
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Мене вже викликали і страхали на найвищому рівні за документи львівського процесу*. Але, здається, страхами все й скінчиться.
Шкода, що Ти до мого прохання поставився недбало. Про деякі
московські події мені треба було б знати дуже точно, особливо про
людину, з якою я познайомився в останній приїзд до Москви (Ти також: був тоді з нами). Але, мабуть, Ти нічого не зрозумів. Мабуть,
доведеться все відкласти до кінця березня — я тоді, можливо, буду
в Москві. Якщо Неля буде тоді їхати до Києва, повідомте раніше,
щоб ми не розминулися. (Чого ж я до Москви їхатиму, як Нелі там
не буде?).
Бувайте нам здорові й щасливі. Вітання від Льолі. Ваш І. Світличний.
P.S. Лесю! Посилаю Тобі бібліографію Теше, щоб знав, що зроблено. До речі, Ґете перекладав, та й зараз, здається, перекладає,
Стус. Вам не завадило б сконтактуватися ".
Прокоментую - з кінця.
Іван рецензував кілька моїх перекладів з Ґете; а коли вже він за
щось брався, то робив це вичерпно; от і цього разу надіслав детально
пророблену бібліографію українських перекладів з Ґете, щоб спільна наша робота (йшлося про підготовку "Вибраного ") не була марною. Однак, прізвище Стуса тут не для "сконтактуватися", або - не
тільки для цього. Світличний добре знав, що з Василем Стусом ми
в контакті ще відтоді, як Василь перекладав для нашої Студії Брехтового "Галілея ". Тут він нагадує мені про інше: місяць тому передали
від нього тексти Стусових поезій - для перекладу на російську, він
цікавиться їхньою долею,- тобто, чи взялися їх перекладати Давид
Самойлов і Юнна Моріц? Спитати про це прямо Іван не хоче,- це
поставило б під ризик справу, перлюстратори листів могли б потім
"вплинути" на перекладачів, на друк абощо.
Лалича Світличному, звичайно, не дали перекладати, а ті, хто
хотів йому допомогти, сподобилися догани від пильних цензорів.
Отже, надія на "заможне життя" не справдилася. Та й Іван не дуже
на це сподівався.
Людина, прізвища якої Іван уперто не називає,- Олександр Солженіцин. Це була пам'ятна розмова - на квартирі у Левка Копелева,
з яким Іван заприязнився і нерідко потім зупинявся в нього. Це була
перша і єдина, як мені здається, зустріч Світличного з Солженіциним:
Олександр Ісайович розпитував про українські справи, до яких він
тоді, на відміну від сьогодення, ставився з розумінням і прихиль*Оприлюднення т.зв. справи юристів (Л. Лук'янєнка, І. Кандиби та ін.); див.
"Українські юристи під судом КҐБ": "Сучасність", 1968. — 108 с
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ністю. Мені здалося, що Світличний справив на Солженіцина велике
враження, їхня розмова текла глибоким руслом.
"Про деякі московські події" (йшлося про справу Данієля й Синявського, накручували процеси Якіра і Красіна, в'язалися каґебістські вузли навколо Копелева, у нього виникли проблеми зі Спілкою письменників; нарешті, Солженіцин і все, що діялося довкола)
я Іванові написав. Іван одержав мою передачу, але - пізніше:
посильному довелося їхати кружним шляхом, через Львів. Деякі
речі можна було передавати виключно з оказією, через близьких
знайомих.
Здебільшого Іван писав усе як є. І лише в окремих випадках було
"наздогад буряків, щоб дали капусти". Ось і в цьому листі є два рядки
про виклики й страхання "на найвищому рівні" за документи
львівського процесу. Це теж своєрідний шифр. На той час документи львівського процесу були в мене і через мене пішли в переклад;
Іван у такий невинний спосіб попереджає, щоб я був обережний, хоча повідомляє, що конкретно ніщо нікуди "не просочилося".
Повідомлення про "Гординю " Ярослава Ступака — подія, яка
справді наробила галасу. Це була чи не перша новела молодого прозаїка, писана, пригадую, діалектом, "під Стефаника". Десь у горах
до сільської родини приходили "партизани". Зопалу "Вітчизна " надрукувала новелу: потім хтось особливо пильний догледів, що "партизани" ніде не розшифровані і що вони не конче "червоні". Швидше
навпаки - за стилістикою мови, за взаєминами - це українські повстанці. Ступака взяли в облогу. Ступакові стало непереливки; в
Україні йому перекрили геть усе - і незабаром він виплив у Москві,
де писав у шухляду (о, які прекрасні задуми переповідав Ярослав
Ступак - у стилі латиноамериканського роману! - скільки тут було
таланту!) й змушений був перейти на перекладацький хліб. Сьогодні Ярослав Ступак у Швеції, це ще один талановитий вихованець
Івана Світличного, Іван дуже його любив.
А картинки зі спілчанського життя просто пречудові, оцінки
Іванові, як завжди, короткі, точні, влучають у ціль.
Ще з одного листа - від 4.12.67 р.
"...Вирізку Неліної ювеналіади пересилаю цим листом. Шкода,
що в конверт не влазить також п 'єса Амброджі "Бюрократозаври "— хочеться, Лесю, щоб Ти прочитав; мені здається, що в ній за
зовнішньою простотою криються великі можливості для режисера, а спектакль за цією п 'єсою мав би великий успіх.
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Чи бачили ви фільм Хуцієва "Липневий дощ "? Це щось надзвичайне! Такого ще в нас не було!"...
П'єсу Амброджі "Бюрократозаври " я одержав від Івана пізніше,
із спецоказією, через одну нашу спільну знайому: як я й гадав, крім
п'єси, там виявилося кілька цікавих текстів, які чекали нагоди добутися до Москви. Отож, приємне долучалося до корисного - щоразу,
як на те була змога.
Про фільм Марлена Хуцієва. Це була дуже показова реакція: Іван
справді мав смак і чуття на талановиті речі. Чимало українців не
звернули уваги на цю кінострічку, а дехто, побачивши, не зрозумів
її. Іван Світличний не забув написати, що бачив фільм і що він йому
дуже й дуже сподобався.
А ось один із моїх листів до Івана Світличного, тут теж є атмосфера того, що нас об'єднувало й цікавило.
"Пане Іване!
Вітаю Тебе й Твою половину (хто чия половина, я вже не знаю,
бо давно вас із Льолею не бачив). Кажуть, Ти незабаром матимеш
роботу, і соціалістичний принцип - кожному по праці - восторжествує.
Дейч просив підшукати матеріали про Лесю Українку - з неопублікованих джерел. Ще лишилися такі на світі? Вони від "їздять до
Парижу у вівторок-середу, "вид на жительство" вже мають. Тобі — вітання. Повернуться Дейчі десь під перше травня ".
Світличний багато в чому сприяв українським друкам у Москві
російською мовою, допомагав з авторами, рецензентами, з підбором
текстів. Дейчі, буваючи за кордоном, часто привозили звідти українські книжки, із тих, яким важко було потрапити в Україну прямим шляхом. У такий спосіб я робив Іванові "замовлення"- що він
хотів би цього разу отримати.
А далі йшлося про наші театральні справи. Однією ногою я сидів
у Москві, а другою - бігав на проби так званого київського "молодіжного театру", який репетирував тоді на квартирі в І. Стешенко*.
Водночас ми розробляли проблему "українського курсу в Москві".
Затримка була за суто українським репертуаром. Одну драму,
точніше, трагікомедію на біблейські теми (під назвою "Сокира ") Іван майже написав, але так і не відважився мені її показати: надто
вимогливо він до себе ставився. Ця ідея сиділа в ньому довго: ще й
у табірному листі до Льолі від 24.04.75 р. він писав: "Я все хотів
*Стешенко І.І. - письменниця, перекладачка, колишня акторка "Березоля".
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поговорити про неї (себто про "Сокиру"- Л.Т.) з Лесем, та все якось
не випадало... ". На інші п'єси ми з ним шукали авторів. Серед перших, про кого йшла мова, були Ліна Костенко, Валерій Шевчук, Володимир Дрозд, Іван Драч.
"Маю до тебе ось яке прохання,- писав я Іванові у тому ж листі
від 22.02.1968 р. - Ось лист до Володі Дрозда,— у мене нема його
адреси,-передай йому. Сподобався мені його роман (ішлося про
"Катастрофу "— Л. Т.); от я й подумав - чи не можна було б якось
його до сцени притулити? Як ти гадаєш - чи не взявся б за це Дрозд?
Бо в романі багато від театру; може, він часом занадто як для
сцени описовий, але є головне - подвійна містифікація: з одного боку - все крізь Гужву, з другого - все крізь Загатного.
Тим паче, що зараз у Києві твоя улюблена Корнієнко "підбурила " цілу групу акторів займатися лабораторно режисурою: вони й
могли б почати з Дроздом роботу. І я б не стояв збоку.
Як ти дивишся на таку можливість? Чи Дрозд не любить повертатися до речей у певному жанрі закінчених?
Дякую за магнітофон та записи. Це вийшло дуже доречно.
Отож: нічого не робимо, сидимо та слухаємо. Плакали тепер державні міркування, вистави й переклади — так і слухатимемо до того
часу, доки не приїдемо на Україну остаточно. А воно ж не так скоро буде!
Неля з"їхала з глузду: Курбаса полишила, марить лише Карпатами. Ти її збив з пуття, тепер виплутуйся з цієї халепи сам. У нас
відпустка з 1 липня (приблизно) до 15 серпня. З цього строку на Карпати відпущено може бути днів 15-20, краще за все - або з 3 липня
по 23-є, або з 15-20 липня по 10 серпня. Бо мені хочеться моїх дам
вивезти потім кудись до моря —у них обох кепсько з горлом, мушу
полікувати їх морською водою та сонцем. Як —реальні ці строки
для вояжу? Чи ні? Напиши мені свої міркування з приводу цієї серйозної справи Неля Тебе цілує (ох, ці вже мені поцілунки!), а я? А я тисну
Твою інтелігентну долоню і смикаю Тебе за історичні вуса, оспівані
у кращих творах української радянської літератури.
22.02.1968 року.

Твій Лесь Танюк.

"Дорогий Лесю! - не гаючись, відповідає Іван (11.03.68 р.) Листа Дроздові я передав одразу, він, мабуть, Тобі вже відписав;
при мені він драматичного ентузіазму не виявляв, однак, чоловік він
характером м 'який, якщо натиснути, здасться; не знаю тільки, чи
варто дуже тиснути, бо - Ти маєш рацію -у романі багато описо-
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вості, драматургічний момент слабкуватий, навіть діалогів майже
немає, і невідомо, чи він з тим справиться. А загалом роман дуже
непоганий, і якби його ще редакційно дотягти до кондиції (бо багато таки літературних невправностей), був би зовсім добрий. За
концепцією цікавий і не трафаретний, про нашу провінцію ще ніхто
так не писав - та й знайшов форму, як написати безкомпромісно
і для цензури невразливо. Я від Дрозда такого й не чекав.
...А в мене зараз страшенно багато роботи — і заробітчанської
(внутрішні рецензії, редагування), і для душі (своє пишу, перекладаю - може, щось і не для кошика), а Бог непродумано створив добу
з 24-х годин лише, та й із тих чверть на сон забирає.
Дзюба вже державний чоловік -редактор видавництва "Дніпро ". А я тим часом — особа приватна; натякають, що так буде,
аж поки Скабу поженуть. Хоча зараз, коли роботи багато (раніше
в мене було не так, заробітків не було), статус приватної особи
мене задовольняє.
А як Твоя театральна кар 'єра? Щось Ти про це нічого не пишеш ".
А що я міг йому написати? В театрі працювала комісія, мене смикали на партбюро - готувалося моє звільнення — за підписання листа
на захист Ґінзбурга і Ґаланскова. По Москві котилася хвиля політичних погромів; треба було готуватися до нового безробіття. За місяць
мене справді звільнили.
Я вже розповідав про Іванову шляхетність. Встигаючи зробити
дуже багато, він ніколи не наголошував на власному авторстві. Так
було і в тому випадку, про який я розповідав,— коли Іван Світличний замовив статтю про Людмилу Семикіну і запропонував Нелі написати її удвох із ним. Неля передала через Г. Халимоненка дороблений варіант.
"Дорога Нелю! - відповів Іван. -Дякую за вітання і в свою чергу
вітаю Тебе і всіх коло Тебе не менш палко й сердечно.
Статтю Гриць передав Але на зауваження Ти чекаєш даремне:
стаття добра. Єдине зауваження, яке можна було б зробити,- це те,
що Твій покірний слуга до неї мало причетний, і можна було б ставити вимогу зняти друге прізвище, якби не спокуса хоч у такий спосіб
побути в такій славній компанії... Але спокуса велика — і навіть такого зауваження я не зроблю. Людочка читала - і їй теж: сподобалося.
Десь числа 23-го маю намір приїхати до Москви Якщо можна
раніше подбати про наші (з Льолею) театральні інтереси (особливо - "Гамлет " на Таганці), буду вдячний.
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Будьте здорові й щасливі.
Цілую.
8.1.72.

Лесь Танюк
Твій І.С.

"Гамлета " з Висоцьким на Таганці Іван Світличний уже не побачив. Це був останній Іванів лист із волі. 12 січня 1972 року його
заарештували.
А була ще унікальна спільна подорож, яка лишилася світлим
спомином на все життя. Подорож у Карпати. Ось лист від 5.6.68 року - обнадійливого і страшного року хмільної Празької весни.
"Дорогі Танюки!
Сорока на хвості принесла мені чутку, ніби Ви вже й із Креґом
упоралися, а не хочете, ледацюги, мені й двох слів написати. От беріть краще приклад із ближнього.
Значить, на Карпати від 'їздимо з Києва 5-го липня. Бо 7-го липня
Івана, а на Піп-Івані буде свято, на яке нам конче треба встигнути.
Отже, складайте свої плани відповідно до цього, і якщо їхатимете з Москви в кінці червня, квитки беріть до Івано-Франківська,
а в Києві зробите зупинку.
Чи не дивилися Ви в московських крамницях надувних матраців?
Не забувайте й про наші інтереси.
І ще прохання: якщо трапляться колби для шарикових ручок, купіть мені хоч і дві пачки, бо в Києві немає.
Французька антологія ще у видавництві, щось її там марудять.
А мого Беранжера вже редагують. Михайлині Превера повернули,
не рецензувавши Ви знаєте, що вона - безробітті. Так само, як і
Надійка, як і Брайчевський, а від сьогодні буде і Зеня Франко. Як
бачите, ми від Москви не відстаємо...
Будьте нам здорові.
Ваш Іван ".
Так усе й вийшло, як Іван спланував. "Кумпанія" підібралася на
славу... Троє Світличних - Іван і Льоля з Надійкою, Олена Антонів,
Чорноволова дружина, і Валя, його сестра, Груня Лишак, Микола Рачук, Рая Мороз, Русин Іван з "Жайворонка "— він повернувся після року в Мордовії, ми з Нелею. Десь у Жаб'єму зустріли Атену Пашко з
дітьми (Атенина Ірина та малий Ярко Лесюк, з якими ми потім дуже
заприятелювали). Ходили пішки, видиралися на Піп-Івана, були в Косові, Космачі. Ночували в наметах, іноді потрапляли до кого-небудь
у гості. Розповіді селян про повстанські дії загонів УПА, розмови з
учителями, лікарями, підпільним священиком. У домі цього священи-
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ка був тоді, пригадую, цілий музей - вишиванки, писанки, гуцульські
строї й предмети вжитку. Священик добре знав українських поетів,
до нього приїздили Опанас Заливаха й Борис Антоненко-Давидович,
у нього хрестився - уже в зрілому віці - В'ячеслав Чорновіл. Сьогодні вже можна назвати й ім'я цього священика-патріота: це був отець
Василь Романюк, у майбутньому - Патріярх Київський і всієї РусиУкраїни Володимир. У 1972 p., коли почалися повальні арешти, його
взяли знову й засудили до 7 років ув'язнення і 3 років заслання.
По тому був Львів, львівські майстерні, спільні друзі. Нам було
весело й добре. Ніколи ще я не почувався так вільно, як тоді, біля
Івана, зарослий по вуха бородою і навантажений наплечниками. Іноді
Іван десь зникав, привозив звідкись старі українські книжки. Час від
часу селяни в тих місцях, де ми йшли, попереджали: слідом за нами
їдуть дві чорні "Волги"; у Космачі якийсь із місцевих кагебешників
неприкрито шантажував господиню хати, де ми зупинились; у рейсовому автобусі Русинові та Світличному влаштували міліційський
шмон. Але й це не збивало нас із радісної ноти. Надто вже гарна була
навколо природа, надто симпатичні були люди,- коли ще ми могли
б так детально виговоритися, вислухати один одного, виспіватися.
Як у тому анекдоті: "Шмє-шмє-шмє... А тепер з усім оркестром:
"Шмєло, товарищи, в ногу..." Блаженний час, блаженна сторона...
Але... Все це мало й інший бік. Оті "хвости", що нас супроводжували, погрози, якими залякували кожного, хто давав нам притулок, ота атмосфера терору, якою зустріло нас львівське КҐБ (на площі
демонстративно, не криючись, нас фотографували - вискочив якийсь
дідок і - клацав, клацав; погрожували львів'янам, аби стереглися
"заїжджих киян"),- усе це було пов'язане з однією датою. Із серпнем 1968 р. З окупацією Праги й убивством Празької весни. Вочевидь, каґебешники були переконані, що ми затіяли свою акцію для
того, щоб перейти кордон і взяти участь у їхніх планованих подіях
(з протилежного боку барикад), або маємо якісь рації й передаємо
чехам "радянські таємниці". Все це було б кумедним, якби не виявилося потім кривавим. Павло Мурашко з "Дуклі", якого ми зустріли
у Львові перед окупацією Праги, був дуже схвильований чутками,
але думку про те, що танки підуть на Прагу, відкинув одразу, це здалося йому "хіба що ідіотським вирішенням проблеми". Львівські
художники пили за здоров'я Дубчека. "Чи ж ваші лідери такі дурні,
щоб пиляти гілку, на якій сидять самі? "— сказав тоді Павло.
Як погано знали ми своїх лідерів! Що їм було до гілок, та й до
самого дерева! Вони пішли не лише на Чехословаччину, пішли потім
на Афганістан, пішли на ув'язнення Сахарова, пішли на Чечню... З
чорного кота білого не зробиш...
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Іван знав чеську ситуацію краще за будь-кого з нас. Він моделював різні варіанти, робив прогнози на те, як поведуться Румунія,
Польща чи НДР. Декому з наших жінок здавалося, що чеський приклад стане детонатором багатьох інших заворушень, і першою може
повстати російська інтелігенція - у Москві так багато говорили про
"соціалізм із людським обличчям"!..
Як же ми помилилися! 25 серпня 1968 р. в Москві на Красну площу з протестом проти радянської агресії вийшло всього-на-всього
семеро чоловік. Лише семеро.
Коли катастрофа сталася і демократію в Чехословаччині знищили, Іван не знаходив собі місця:
- Ми навіть не уявляємо, якою бідою це обернеться для України.
І для Прибалтики. Та головне - для України. Скільки голів полетить,
скільки проллється крові.
Так і сталося.
Проте останню крапку хочу поставити на Івановій фразі з Герцена. Він сказав її мені ще там, у горах, коли Празька весна була гарячим літом, коли вірилося в перемогу.
- Знаєш, у чому вбачає різницю між Заходом і Сходом Герцен?
Захід, на його думку, розвиватиметься від свободи до соціалізму. А
Схід - від соціалізму до свободи.
Я заперечив проти першої частини цієї тези - не дуже цензурним
політичним анекдотом. Іван засміявся й погодився:
- На Заході Герцен був чужою людиною, міг щось і переплутати. А про Схід - безпомилково. Це все мине, як мара. Шкода тільки,
ми з тобою до похорону соціалізму не доживемо.
Іван Світличний - не дожив.
Але в тому, що Україна розвивається від соціялізму - до свободи,
є і його заслуга.
Хоча він у цьому завжди сумнівався.
Те, що він називав сумнівом, насправді було шляхом.
P.S.
З Іванової присвяти до циклу "Музи і грації": "Дякую, дорогі мої
Нелю та Лесь, що в час моєї чернечої самотності не полишали мене
самого, приходили в мої сни і думи з добрим словом і доброю радою.
І. Світличний."
Мало приходили, Іване, мало... Зробили не все, що могли. Ми
твої боржники, Іване.
Київ, грудень 1994 р.

ІванСАВИЧ
Народився 1914 р. на Чернігівщині. Поет,
автор кількох поетичних збірок. У 19481956рр. відбув частину 25-річного ув'язнення в Комі АРСР. За фахом філолог. Працював
у редакціях, учителював.
Мешкає в Старобільську на Луганщині.

ПОДВИЖНИК
Про Івана Олексійовича Світличного я вперше почув у 1958 p.,
коли після табірних поневірянь повернувся до Старобільська, де перед арештом працював в учительському інституті. У залізничній вечірній школі, куди я одержав призначення на роботу, був у мене улюблений учень Олександр Шейко - вже не молодий, одружений,
освічений, тільки що без атестата зрілости. Якось Олександр запитав:
- А Ви не знайомі з літератором Іваном Світличним? Він живе в
Києві. Науковець, пише статті.
- На жаль, Олександре, не знаю. А може, Ти маєш на увазі нашого
старобільського Івана Світличного*?
- Ні, Ваня родом з Половинкиного. Я з ним разом учився в школі.
Ох, і допитливий був хлопець! Стільки книг уже в школі перечитав!
І вірші гарні писав. Будете в Києві, познайомтеся з ним - не
пошкодуєте.
Через деякий час у "Літературній газеті" прочитав статтю Івана
Світличного "Поезія і філософія ". Припала мені до душі ця стаття,
і я зрадів, що в мене є такі земляки.
Ще більше заінтригував мене інженер із старобільського авторемзаводу Олексій Андрійович Письменний. Це був чи не єдиний
інженер, що розмовляв зі мною чистою українською мовою і виявляв
неабияку обізнаність, зокрема, зацікавленість українською літературою. Якось Олексій Андрійович з теплотою сказав:
- Серед українських літераторів у мене є двоє знайомих: Вася
Бородін і Ваня Світличний. З Васею я вчився в школі, часто бував
із ним у гуртожитку, де жив Світличний.
- Який же він, той Світличний? - поцікавився я.
- О, це серйозний і цілеспрямований чоловік. Високочолий,
' Іван Михайлович Світличний, поет, мешкає в Старобільську Луганської обл.
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небалакучий, але що скаже - то вже скаже. Інтелігент з вигляду і,
особливо, характером. А яка працьовитість!
Після такої атестації мені ще більше захотілося познайомитись
із Іваном Світличним.
Влітку 1959 р. ми з дружиною поїхали до Святогірського будинку
відпочинку. Переглядаю в бібліотеці журнал "Дніпро" за 1958 рік і
бачу: "І.Світличний. «Талановита збірка»". Господи! - та це ж
рецензія на мою першу збірочку "З вічних джерел ". Ясна річ, прочитав статтю раз і вдруге, з критичними зауваженнями цілком
погодився. Приїхавши додому й діставши Іванову адресу, я написав
йому вдячного листа.
Наша зустріч відбулася через два, а може, й через три роки в
Старобільську. Розмовляли про літературу: наші погляди збігалися
в оцінці багатьох літературних явищ, ми однаково дивилися на творчість класиків і сучасних нам письменників, але Іван Олексійович
покритикував мою полемічну статейку, надруковану в "Літературній газеті":
- Ось Ви, Іване Савичу, критикуєте модерну, метафоричну, експериментальну поезію. Але ж чим більше творчої різноманітності!,
чим більше стильових художньо-формальних та ідейних шукань,
тим багатша література взагалі і поезія зокрема. Хай ідуть поруч
вірші Малишка й Драча, Рильського й Вінграновського. Не треба
підстригати літературу під одну гребінку.
Я не заперечував Іванові. І не тільки тому, що він - гість, а тому,
що Іванові аргументи переконливі, що й сам люблю читати верлібр.
Розпрощалися ми по-дружньому. Незабаром у журналі "Дніпро "
прочитав добірку поезій Івана Олексійовича. Вірші написані в
класичному ключі, та сподобалися вони мені насамперед своїм змістом, образністю, досконалістю форми.
Десь через рік ми знову зустрілися в Старобільську: Іван приїздив
у Половинкине допомогти матері. Зустріч ця була випадковою.
Говорили недовго - обидва поспішали; розмова була товариська,
тепла, без жодної вимушености. На моє запитання, чи захистив він
дисертацію, Іван після короткої паузи відповів:
- Це, Іване Савичу, не проблема. По суті, я вже міг би захистити дві дисертації, але є справи важливіші. Бувайте...
Тоді я не звернув уваги на оте "є справи важливіші", та коли прочитав у "Дніпрі" його статтю про зміст і форму (інтелектуальність,
логічність і переконливість доказів, сарказм, іронія, гумористичні
вкраплення), я зрозумів - Іван Світличний підняв забрало і сміливо
сказав: іду на ви! Під його талановите перо потрапив сам академік
І. К. Білодід і відомий мовознавець В. С. Ващенко. В душі я хвалив
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виняткову сміливість автора статті і журналу "Дніпро ", що опублікував її. От Іван, от молодець!
А через короткий час двоюрідний брат Івана Олексійовича,
зустрівши мене в Старобільську, сказав:
- Почалося гоніння на брата. Звільнили з роботи в інституті.
Пізніше я зустрічався з Іваном тільки двічі. Десь наприкінці
шістдесятих років я пішов з Ірпінського будинку творчости до залізничного вокзалу, щоб купити свіжі газети і заодно відвідати
свого побратима-соузника Дмитра Паламарчука, відомого перекладача. Іду стежкою, бачу - Дмитро, сидячи на розкладному
стільці, щось пише. Підійшовши ближче, зрозумів: переді мною не
Дмитро, а мій земляк Іван Світличний. Усміхаючись, поздоровкалися, й Іван одразу закидав мене питаннями: чи не був у Половинкиному? чи не бачив когось із родичів? як поживають спільні
знайомі? яка погода в Старобільську? Почувши, що в наших краях
спечно, зажурився:
- Оце б поїхати допомогти город поливати, косити,- але маю
нагальну роботу.
В його руках був том Беранже французькою мовою. Перекладає,
зрозумів я, і робить це в Ірпені, де спокійніше працюється і можна
порадитися з Г. Кочуром, Д. Паламарчуком чи з Миколою Лукашем,
для якого будинок творчости влітку був домівкою. Я довідався, що
Дмитра немає вдома, поїхав до Києва; попрощався й пішов.
Через рік я бачився з Іваном Олексійовичем у нього вдома. Ходив
туди не сам, а з шкільним товаришем, істориком Леонідом Олійником, який працював в Інституті історії АН. Був Леонід людиною
різкою, не любив підлабузництва, невігластва, начальницького
чванства. З Іваном Світличним він не був знайомий, хоча не раз
бачив його в коридорах відділу суспільних наук Академії. Жив
Леонід на Курській вулиці, неподалік Іванової Уманської.
Коли мова зайшла про письменників, Леонід почав різко критикувати їх:
- Усі ви - підлабузники. Скільки ви макулатурних віршів
присвятили рябому вождеві! Ви й Хрущова прославляли, і брежнєвське варнякання вам до вподоби: генсек же! От якби ви всі були такі
сміливі, як Іван Світличний! Не побоявся авторитету академіка, який
не вилазить із високого дому! Та в порівнянні до Світличного цей
Білодід просто сільський дядько. А Світличний - Людина!
- А ти знаєш, Льоню, що він живе поряд з тобою, на Уманській?
- Та невже? Давай підемо, я хочу йому руку потиснути.
І ось ми в кабінеті Івана Олексійовича. Власне, це не кабінет, а
бібліотека з високими стелажами. Господар сидів між двома стела-

176

Іван Савич

жами біля невеличкого столу, на якому горою лежали якісь книги й
купа списаних і чистих аркушів паперу.
Леонід сказав:
- Ви даруйте, Іване Олексійовичу, що ми без попередження увірвалися до Вас, перервали Вашу працю. Мені дуже хочеться потиснути Вашу руку, подякувати Вам за Ваш труд, Вашу сміливість.
Савич завтра їде, і в мене не буде нагоди зустрітися з Вами.
Вони міцно потиснули один одному руки. Хвилин через сім вісім ми вже збирались попрощатися з Іваном, аж раптом почули,
що хтось увійшов до квартири і підходить до кабінету. Зайшла симпатична жінка з інтелігентним обличчям.
- Моя дружина, Леоніда Павлівна,- сказав Іван. У її очах ми
прочитали: "Я не знаю, хто ви, але було б ліпше, якби ви не заважали
працювати моєму чоловікові".
Перекинулися ще кількома фразами, згадали спільних друзів і
пішли... Не знав я тоді, що востаннє тисну правицю Івана Олексійовича, на якій бракувало кількох пальців (колись хлопчиною розряджав детонатор).
На вулиці Леонід, не зважаючи на перехожих, казав:
- Це - Людина, це - Подвижник. Це драгоманівський, герценівський характер і талант. Ми тільки тоді доб'ємося чогось доброго, коли всі станемо такими людьми. Маю на увазі насамперед інтелігенцію - розум народу. А то знай глаголять: "комунізму далі
видно!". Тьху!
Пізніше Леонід вельми журився долею Івана Світличного,
обурювався, що знову почалося в Україні переслідування талановитих, сміливих, мислячих людей. А якось він зауважив:
- А може б, йому треба було й кинути якусь кістку тим кагебістам - зробити щось схоже на каяття (уявне, звісно), щоб зберегти
себе для дальшої боротьби, для науки?* От хто був би в нас справжнім академіком!
Про життя Івана Світличного в таборах, про перебіг його хвороби, про останні роки життя я дещо знав - від Іванових родичів.
По телевізору я бачив кілька кадрів похорону незламного мого
земляка. Печаль і гнів, біль і пієтет сплітались у моїй душі, тривожили її. І згоден я з Леонідом: це - Подвижник.
м. Старобільськ, березень 1993 р.

* Прихильників такої філософії було більше. Їм адресував І. Світличний написаний
у Пермському таборі вірш "Смертники "- див. зб. "У мене - тільки слово ".- Харків:
Фоліо, 1994. — С 134. (Прим. Н.С.).
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Народився 1928 р. на Волині. Психолог, критик, поет. Кандидат психологічних наук, доктор філософії УВУ в Мюнхені. Заарештований у січні 1972 р. Відбув 7 р. ув'язнення в
пермських таборах і 5 р. заслання в Бурятії.
Головний редактор газети "Наша віра ". Очолює Українську асоціацію незалежної творчої
інтелігенції, Український ПЕН-центр. Лауреат Шевченківської премії 1996р.
Мешкає в Києві.

ТРУДІВНИК
Жити не для свята і помпез параду У мільйонних митях жити, як в одній.
Пити, як бальзам, терпку первинну правду
1 вростати цупко в сухожилля днів.

Може, це й було "кредо" Світличного. За що б він не брався, брався ґрунтовно, вростав цупко, наче назавжди. Але життя шарпало, вибивало ґрунт, перекидало з місця на місце - десятки "ідейних"
чиновників трудились над тим, щоб природжений трудівник Іван не
став владним господарем на своїй ниві.
Перед нами його творчий ужинок - "Серце для куль і для рим "
та "У мене - тільки слово ". Поезії, поетичні переклади, літературнокритичні статті... У цих назвах - і доля, і вдача, і терпкий гумор, з
яким Іван Світличний приймав свою долю. Тут і важке долання перепон до захованої, "первинної" правди.
Родом він з північно-східного українського пограниччя - з Луганщини, де українська вдача сильно тримається традиції і глибоко
закорінюється підсвідомо, супроти лютих імперських вітрів та безупинного колеса уніфікації.
Світличний - це міцнющий корінець, що тягнеться, може, від Савур-могили. Надійний корінець. У загроженому світі шістдесятників
та велика людська надійність була так само важливою, як загальнолюдські цінності. Бо, власне, на чому ж іще ті цінності могли триматися?
Світличні - імення, багате алюзіями. Світлиця, гостинно відчинена для людей доброго серця і доброї волі. Завжди відчинена. Це
важливо - знати, що десь є двері, завжди відчинені, особливо важливо людям обдарованим і безпритульним, відштовхнутим і зраненим. А їх же в нас - море.
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Я мав звичку називати Івана "Світличник"- чоловік активний і
рухливий, а водночас спокійний і твердий. У суспільстві Іван посідав таке місце, яке наводило на думку про світильник - євангельський образ покликаного бути "світлом для світу", бо не "запалюють
світильника, щоб поставити його під посудину, а на світник, і світить він усім у домі". Дуже точний образ тих, що були на видноті з
усією відвертою українською і одверто неофіційною просвітницькогромадською працею. В тому суспільстві, де все ховало своє лице
в маску льояльности і, зрештою, губило те лице; де всі боялися потрапити в підозрілі, висліджувані й переслідувані... Де все хотіло б
кимось здаватися, але боялось б у т и . Тут будь-яка українська діяльність була антидержавною і одразу вписувалась у світ "гнаних і переслідуваних за правду". Той світ ставав гартованим і стоїчно відпорним.
Як важливо, що десь у порожнечі плавають сузір'я і монади, які
зоріють і світяться. Для історика - то надзвичайно важлива мить творення сузір'я. На жаль, першими істориками в нас були партійні
вогнегасники, що культивували мряку і сірість. Їхні спецслужби пеленгували кожен сигнал засвічености і передавали як знак тривоги. Під
їхнім тиском пригасало й розкладалося життя, розпадалися родини...
Родина Світличних була на рідкість єдиною. Коли Іван говорив:
"Льоля - моя половина", то це було правдиво і в біблійному, і в побутовому значенні. А з приїздом із Старобільська Іванової сестри
Надійки сім'я ще більше заясніла і запрацювала з енергією робочої
бджоли. Саме цього завжди бракувало нам - скромної діловитосте
і певности, яка за всякої погоди наспівує:
Якщо на твій клич не прийде ніхто —
Тоді вирушай сам.
Сам вирушай, один вирушай,
В путь вирушай сам.

(Рабіндранат Тагор
у перекладі Надії Світличної)

"Загалом я її раніше недооцінював",- признається потім Іван
Світличний на засланні вже у 1979-му, почувши голос сестри з того
берега. Пригадується, я навпаки, не міг їй ціни скласти — таке доповнення до Алли Горської! От якби ще долі... Ми навіть сперечалися
з Іваном, я доводив, що Надійку сам Бог послав. Зрештою, він мав
родинну позицію і "законні вимоги старшого брата".
Уявімо розріджений простір, де нема сузір'їв. Окремі зірки здаються летючими. Розірвані покоління збирають уламки загубленої
культури і впізнають у них спадщину. Химерні люди, що декларують єдність, а потім живуть порізнено і відчужено. Дивні родини, де
нема зчеплення часток - кожен сам по собі. Дон-Кіхот не має свого
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Санча Панси. Ґете не має свого Еккермана. Дант не має своїх читачів,
здатних оцінити його комедію як Божественну... А Сковорода має
"послідовників", які викинули з його "Саду Божественних Пісень "
головне слово - "божественних".
Уявімо край, де тисячі поетів, з них кожен десятий вважає себе
найбільшим - і не хоче читати іншого. Жоден не хоче служити спільній справі чи бодай самовіддано допомагати якійсь високій постаті,
щоб підтримувати її і творити з її позиції висоту загальнонаціональну. Історія відчужень!
Але в ній почало витворюватися якесь силове поле. Важко схопити його джерело. Починалось, може, від взаємоповаги і взаємодопомога У просвітленому обличчі іншого людина вчилась бачити і цінувати саму себе. То був початок шістдесятих.
Живі сторінки знебулого життя виринають у пам'яті символами,
закарбованими назавжди Мої зустрічі з Іваном Світличним можна
поділити на три етапи.
Перший, коли ми разом починали на тирлищах літературної критики, на початках самвидаву, на обжинках під керівництвом "мистецтвознавців у цивільному".
Другий - епоха сімдесятих, коли ми були розмежовані дротами і метафізичні зустрічі на білому папері німецьких видань, де нас
називали "драй ес"— Світличний, Сверстюк, Стус.
Третій - post festum*.
На всіх тих островах було щось більше, ніж можна виміряти фактами. Якщо зібрати наші скупі публікації шістдесятих років, то вони
не передають навіть десятої частини того життя, що іскрило і все ж
таки горіло, всупереч гасителям духу. Якби вилучити з того життя
постаті, що їх можна перелічити на пальцях руки, то ледве чи могли
б нині говорити про епоху шістдесятих. Приєдналося більше, але
дуже важливо: було до кого приєднуватись.
Тому мені хочеться перший розділ назвати
ГОСПОДАР
Колись це було велике слово. У ньому вміщувалася селянська
гідність хлібороба. Господар - це лад і порядок у полі і в оборі, в хаті і в сім'ї. І це моральна відповідальність за все.
А як йому жити, коли він не такий, як усі, і коли відчуває, що на
ньому світ стоїть? Бо коли не ти, то хто? І коли сам не зробиш, то й
не буде зроблено.
* Після свята /лат./.
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"Під мудрим керівництвом комуністичної партії" на кінець п'ятдесятих років було досягнуто цілковитої безвідповідальносте і безгосподарности на ниві української літератури і культури.
Виділятись не хотів ніхто. Соромились і обурювались приховано.
Довженко був зацькований і цілком уневажнений. "Боли, моє серце.
Не втихай ні вдень, ні вночі. Замуч мене. Страшно мені жити ".
Така була спадщина кінця п'ятдесятих років, коли Іван Світличний після аспірантури в Інституті літератури працював над дисертацією "Теорія літературного образу ". Пощастило йому працювати
під керівництвом світлої пам'яти академіка Білецького.
Дисертації, як відомо, Світличний не подав. Очевидно, він переріс
моду на діалектико-матеріалістичне теоретизування і посміхнувся
над "гріхами молодости", цього разу своєї. Адже ми постійно мали
справу з молодими талантами, що весело прощалися з минулим, до
якого входили ще своїми позавчорашніми творами. Василь Симоненко, скажімо, вже в 1962 р. не приймав серйозно того, що він написав у 1961 р. Логіка максималізму стосувалася передусім до самого
себе, кожен переживав кризу недостатности: пишу не те і не так, як
сьогодні вже треба було б...
Наростання нових сил і настроїв у літературі незбагненні. Один
свіжий звук викликає відлуння, один автор підштовхує іншого - і
струмок біжить. Цінитель художнього слова, Іван Світличний опинився в полоні нової стихії і по-господарчому пробував її опанувати.
Але насамперед про перші публікації Івана Світличного. В основному всі вони ввійшли до книги, виданої у 1991 р. Дехто говорить, що
це пересічна публіцистика шістдесятих років. Але чому тоді так неохоче, зі скрипом друкували, а потім зовсім не друкували Світличного?
Він прийшов не далеким романтичним гостем з іронічною посмішкою - він вийшов ізсередини. З чесної селянської родини. Змалку
звик чесно заробляти на хліб. В університеті в Харкові, а потім у середовищі Інституту літератури імени Шевченка він побачив чимало лукавих людей, які не чесно заробляють, а продаються і продають
усе, включно з Шевченком.
Іван Світличний став у моральну опозицію, очевидно, ще до того,
як почав бунтувати словом. Неприйняття напівкультури супроводжувалося гострим невдоволенням собою. Кожен носив у собі ті самі
стереотипи, що становили основу "ідейно-правильного мислення".
Соціалізм і демократія. Марксизм і науковість. Інтернаціоналізм і
національна гідність. Усі ці поняття прийнято було поєднувати. А
молоді хотіли наповнити їх живим змістом. Навіть партійність і правдивість Іван Світличний пробував примирити, але - розмежувавши
їхні сфери проживання.
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Нинішній читач тут легко посміхнеться. А тим часом саме тут
ловили Світличного як ворога ідеологічної системи, як дисидента.
Справа в тому, що партійність зовсім не збиралась залазити до тієї
пляшки "партійної літератури", яку їй ласкаво пропонував Світличний. Навпаки, вона хотіла охопити всю літературу, мистецтво,
музику, фізику, біологію і навіть релігію, яку легалізував у РПЦ сам
Сталін.
Це була Сізіфова праця - наповнювати людським змістом
спрофановані і заяложені поняття. Адже над тим працювала вся література кількох поколінь! Коли з'являвся Андерсенівський хлопчик
і вигукував: "Король голий!"- його ніхто не слухав і не схвалював.
Легально жити можна було тільки в заданій ідеологічній парадигмі.
І боротись, відвойовуючи по краплі гуманізм, правдивість і національне лице, треба було щодня, розбиваючи чоло об кам'яну стіну,
в якій завжди виділялися чавунні лоби щирих і вдаваних комуністів. Не має значення, чи то був гумовий лоб академіка Білодіда, чи
кам'яний лоб академіка Шамоте.
Але коли Іван Світличний із посмішкою описував, як Білодід окрилив Шевченка, всі сміялися. І може, цей сміх був єдиним, чого ті
Цербери побоювалися. Бо сміялись і ті, кому доручили "розібратися
зі Світличним". У той час бездарність так відважно крокувала в літературу, що усмішку можна було вважати антирадянською.
Здоровий глузд і усмішка Світличного одразу вирізняла його позицію як підозрілу. І треба сказати, що той сміх трохи провітрював
голови, наповнені ідейною патетикою.
Коли на початку шістдесятих почало витворюватись силове поле
притягання, пульсом того поля були такі постаті, як Алла Горська й
Іван Світличний. У них майже не лишалося часу для творчости - вони творили щось більше за власний твір - вони творили клімат. І до
них потяглися художники, поети, музики...
Це зчеплення частинок не розрослося у велику колонію українську: його одразу бомбардували зверху. Не прийшла численна молодь - приходили талановиті одинокі, самотні. Деякі молодші поети
забігали в те коло, як забігає сусіда щось позичити. У них не було
об'єднувального принципу. Часто був погляд егоцентричний, мовляв,
той, хто взяв на себе, хай і несе - за те йому заплачено славою, якої
на нас, молодших, не залишилося...
Організатор культурного вогнища - це особливий широкий
талант. Він рідкісний, особливо там, де зруйнована традиція не спрямовує, а формальна освіта не дає спільних знакових систем і елементарної правдивої інформації. Там кожен сам по собі нидіє в хащах
казенних насаджень. Чому так слабо звучав голос обов'язку? Чому
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не було менших Світличних, Горських - хранителів вогню? Історичні
експерименти XX століття дали нам чимало прикладів переродження і виродження людини в умовах тотального постійного стеження
і загального страху.
Коли дивишся західні кінофільми, помічаєш, що їм там було
страшно те, що нам зовсім не страшно. І на цьому тлі український
феномен здається дивом. Бо ж там уже вироблений ґрунт для виникнення опору, тоді як у нас не було жодних передумов. Одважні постаті вискакували поміж слідами кованих чобіт, як паростки з землі, а
найпильніші служби не могли збагнути, як це їм не вдається "знешкодити в зародку".
А питання "чому так слабо звучав голос обов'язку?" треба уточнити словами: "в поколінні, перевихованому в дусі політичної кон'юнктури, в поколінні, вихованому на ідеях служіння владі". Кожен
із тих, хто прокинувся, теж був опромінений ідеологією і класовою
мораллю, отже, прокинувся дивом. Провінційний режим животіння
українства був спрямований на пригашення духу і в часи микол, і в
часи брежнєвих.
І все ж таки питання стоять у моральній площині суворо. Не до
тих, що не могли стати Симоненками, а до тих, що не хотіли допомагати Світличним. Не конче в шістдесяті - в якомусь відношенні
потрібна була допомога завжди. Не доросли... не набрали громадського зросту.
Я б хотів зупинитися на постаті організатора культурного життя
як на постаті, більшій за автора віршів чи статей. Чому він, маючи
власні вірші, переклади і статті, розшукував талановитих, збирав їхні твори, знайомив, популяризував і на це тратив сили і час? Чому
сам виконував ту роботу, якої не виконували інститути, кабінети молодого автора, фінансовані за "роботу з молоддю"? Якщо подумати,
це винятково важлива національна робота - підіймати, підтримувати, радити і вільно говорити в атмосфері організованої мовчанки
і пригніченосте!
У нормальному суспільстві навколо журналу зосереджується
творча молодь. У комуністичному світі, навпаки, автор шукає собі
збоку чесної розумної людини, якій можна було б довіритись. Світличний став такою людиною для всіх, позначених іскрою Божою.
- Приходь з новими віршами, я буду завжди радий...
- А тобі варто було б прочитати естетику Канта. Можу позичити.
- Я вас неодмінно зведу з художниками, дуже цікаві люди Аллочка Горська, Людочка Семикіна, Галинка Севрук... Вам треба
познайомитися з одним молодим композитором, дуже талановитий
чоловік...
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- У вівторок о десятій ранку в книгарні "Сяйво " буде один цікавий чоловік із Москви. Приходь, варто познайомитися.
- У видавництві "Молодь " видають Екзюпері - я їм сказав, що
ти маєш написати передмову.
- Треба передрукувати статтю з Самвидаву - не знаєш надійної
друкарки?
Новинки літератури, самвидавні і публіковані, літературні вечори, зустрічі з творчими людьми - ніщо не минало Світличного. Звичайно, його телефон і кімнату підслуховують, але навіщо робити
таємницю з того, що ти живеш? Вовка боятися - в ліс не ходити.
Людей треба привчати користуватися тією свободою, яка дозволена. Принаймні офіційно не заборонена. Це теж талант і
мужність - говорити вголос правду в світі, де вголос тільки агітують і обманюють.
Навколо вешталися рознощики чуток. Спеціалісти підозр, охочі
попереджувати, скаржитись, уболівати, стогнати - вони своїм патріотичним шепотом отруювали небо. Зрозуміло, що декотрі служили.
Іван, бувало, подивиться на той баласт, вислухає, пожартує, а потім
відводить потрібну людину набік і починає конкретно про щось домовлятися. Доброзичливий і усміхнений до всіх, він не хотів вірити
розмовам про поганих людей. "Людина від природи добра"- цей
постулат Руссо він приймав органічно. Можливо, це й лежало в основі його незворушного стоїцизму. Але при цьому в очах його була
холодна тверезість. Факти про негідну поведінку людини він, подібно, як і його сестра, констатували якось соромливо. (Суворий Василь
Стус подавав такі факти навіть якось вибачливо).
Але принциповість, твердість і навіть упертість варті особливої
уваги, особливо, коли йдеться про факти історичні.
Після похорону Василя Симоненка, ще в поїзді, у нас була розмова про долю спадщини поета. Серед віршів Василя Симоненка були
"гріхи комсомольської юности"- політичні вірші, яких автор не хотів
друкувати. Я гадаю, вони в нього лежали, як партквиток: противно,
але хай лежить, їсти не просять, а на випадок обшуку - прикриють...
Іван погоджувався з такою версією, але від себе додавав: "Треба зберегти все". Тоді я нагадував йому Гоголя, Ґете, Байрона - вони спалювали перші твори безслідно. А в Шевченка взагалі перший твір "Реве та стогне "!
Іван Світличний відстоював академічний принцип: не викидати
нічого. "Ну, то хоча б у різних місцях берегти,- наполягав я,- а то
літературні кагебісти неодмінно використають, щоб заплямувати
добре ім'я поета, здобуте дорогою ціною. Поет, який зухвало сягнув максималізму і зійшов на високу хвилю, повинен залишитись
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на ній. Це його образ, у якому він постає перед народом і перед
Богом". Приблизно так говорив я. Світличний спокійно відповідав,
що все це правильно, але "є академічні принципи, і ти в цьому не дуже розбираєшся..."
Іван зробив усе можливе й неможливе, щоб нелегально передати
за кордон вірші та щоденник Симоненка. Але папку зі спадщиною
Симоненка "літературознавці в цивільному" в нього забрала Потім
планово публікували. Про це міг би детальніше розповісти упорядник збірки Симоненка 70-х років...
Попри це, найвідповідальніші речі довіряли Світличному.
Спалення бібліотеки в 1964 р. було для мене особистою драмою.
Я усамітнився й чорно мовчав, коли писав про це. І коли ходив на
судовий процес палія. Потім дав рукопис Іванові: "Доповнюй, змінюй стиль, роби, як сам знаєш". У Самвидаві це з'явилося під назвою
"З приводу процесу над Погружальським " і стало найгострішим звинувачувальним документом того часу. І успішним, завдяки Івановій
конспіративності й діловитості. Він його значно змінив, розширив і
дав свою назву.
Характер Світличного виявився особливо після першого ув'язнення в 1965 р. Він повернувся після 8 місяців - повернувся без суду.
Як правило, з таких звільнень люди повертаються обм'яклими. А
Світличний повернувся в свою стихію - і знов за своє. Нікому навіть
на думку не спало запідозрювати його в співробітництві, як це буває
в подібних випадках. Яскравий приклад того, що людина більшого
формату завжди більша за обставини...
Наші "конфлікти" часто бували плідними. Іван перший прочитав
"Собор " О.Гончара і відгукнувся про нього з естетичних позицій:
тема справді незвична, але то звичайний соцреалізм. Твір художньо
нерівний... Читати кинулись усі. Різка критика високопоставленого
і високошанованого автора роздмухувала ватру. Сама назва "Собор " на узвичаєному сірому тлі доби дражнила стереотипи, насторожувала.
Я прочитав і сприйняв зовсім інакше. Може, ще й тому, що проблематика була мені ближча. "Ось побачиш, я тобі доведу, що роман
"Собор "- це не так просто, як ти говориш". - "Ну, доводь, чого ж,
напиши, я із задоволенням прочитаю".
Звичайно, Іван Світличний був серед перших читачів мого "Собору в риштованні". Він висловився приблизно так: "Проти цього
зовсім не стану заперечувати, навпаки, маємо добрий Самвидав, бо
це щось інше, ніж роман". А потім додав: "Але це не виключає моєї
попередньої позиції, бо ти ж пишеш з приводу роману і про його
суспільний резонанс". - "А ми хіба не повинні думати про суспільний
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резонанс? До того ж, пересічний твір резонансу не викликає". - "Викликає",- протяжно відповів він.
Висковзуватись і відступати від слова Іван не вмів. Його позиція
щодо відповідальносте за слово була принциповою. Можна сперечатися в процесі редагування рукопису. Але коли опублікував - це
твір, за який відповідаєш. "Та це ж слабка давня річ, що про неї згадувати",- бувало, відхрещується якийсь автор. - "Е, ні, про все треба
пам'ятати, хоч і не хочеться. Що сказано, то вже за тобою, що написано, то вже написано. Ти автор, і це твоє ім'я".
Демократичний Світличний підтримував усіх. Читав, креслив,
правив, давав поради. Мамайсур, Нечерда, Холодний, Воробйов,
Стус, Калинець, чимало відомих і вже забутих авторів мали в особі
Світличного терплячого читача і критика. Його товстезний записник був знахідкою для слідчих. Правда, вони трохи охололи, побачивши, що там записано адреси "всіх".
Десь на початку січня 1972 р. Іван зайшов до мене додому і приніс товстий рукопис у заклеєному конверті. "Це дуже гостра політична річ - прочитай і сховай. Це Рубана". - "Навіщо ти мені таке приносиш? Ти знаєш, я не люблю цих речей на межі між дурістю і
провокацією. Бачиш, як згустилися хмари? Нам не до того". "Добре, Євгене, а кому ж я понесу? Без тебе все одно не обійдеться,
мусиш прочитати. І заховай. Не вмієш? Учися, а що робити?" На
нашому обрії западала густа імла. Новий рік уже не віщував нічого
доброго. Активність і настирливість у таборі гасителів духу була
очевидною для всіх. "Празьку весну" і в Празі, і в Києві було затоптано. Ще 1970 р. в газетах з'явилася парсуна нового шефа КҐБ Федорчука. "Бачив?- показує Іван Дзюба,- типовий начальник районного
відділу міліції". Все це корелювало з розміщенням на верхах діячів
такого ж типу. Було в цьому щось зловісне й непередбачуване. "Маразм крепчает",- повторював Іван Світличний друзям і недругам.
Маразм приходив в особах нових директорів і секретарів. Треба ж
було, щоб саме під цю пору прокинувся до політичного життя В. Рубан!
У своїх спогадах "На протилежному боці добра" (ж. "Київ",
1992, ч. 2) В Рубан пише:
"Лише Світличний не відступав від наростання розвитку політичних подій у Києві й на Україні, хоча й він теж не хотів брати
на себе ролі політичного вождя ".
"Наростання розвитку політичних подій"- просто фраза з історії
КПРС. Там під нею ховалися робітничі страйки, політичні виступи.
У нас же на кону діяли все ті самі автори і поширювачі Самвидаву.
Долучився, правда, В Мороз, якого зразу заарештували. У листопаді 1970 р. вбили Аллу Горську. Дехто по суті відійшов. Зате прилі-
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плювалося дедалі більше невиразних облич з обережним шепотом
чи заохоченням до "рішучих дій".
Усе це розуміли ті, що грали ролю на грані дозволеного. Розумів
і Іван Світличний. Але діапазон терпеливости і політична зацікавленість його були ширшими. Він господарно підбирав усе, щоб не
загубилося в лиху годину, може, пригодиться...
Для КҐБ не було нічого спокусливішого, ніж загнати впливову,
а тим і небезпечну для них людину на слизьке, а там голими руками її взяти, посадити в тюрму і обігрувати в пресі "злісного ворога,
що прикривався іменем літератора".
"У мене загорілась душа написати політичну програму... Коли я
закінчив програму і дав її Світличному, він, мабуть, боячись провокації, дуже неохоче залишив її в себе в квартирі",- згадує В. Рубан.
Цікаво, чи загорілась при цьому думка: для кого писати? Хто виконуватиме ту програму?
Під час обшуку 12 січня вони розірвали конверт і прочитали:
"Програма у. комуністів ".
— Що це таке?
- Не знаю. Ви дізнаєтеся першими,- відповів я.
Мене заарештували навіть без ордеру. Цей нещасний конверт залихоманив, прискорив машину репресій. Я опинився в безглуздій ситуації
і був морально пригнічений. Політична програма, а тим більше комуністична... Класичний непотріб став у центрі уваги слідства! З комунізмом я ніколи не пов'язував жодних ілюзій. Їхні програми втішали
мене тільки тим, що все одно вони нереальні і ніколи не будуть виконані. Вождів комуністичної партії я сприймав тільки в анекдотах.
Очевидно, слово "комуніст" для Івана Світличного, Івана Дзюби чи
Михайлини Коцюбинської змалку звучало по-іншому, ніж у моєму
волинському селі, де цим словом лякали дітей. Вони пережили захоплення українською комуністичною опозицією 20-х років. Я ж приймав
романтиків Миколу Хвильового і Миколу Куліша, але при цьому
для мене було дуже важливо, що їх приймали Микола Зеров і Лесь
Курбас.
І ось на столі слідчих документ- "Програма у. комуністів".
"НЕ СПАЛОСЯ, А НІЧ, ЯК МОРЕ"*
У тюремні ночі світ зовсім інший, ніж у тюремні дні. Видимість
здрібнює. А тут тіні виростають, і замість метушливих сірих мишок
з'являються голоси. У нічній тиші ніякі "два часовії про своє солдат* Розділ скорочено через обмеження обсягу (Упор.).
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ськеє нежитіє" не розмовляють, як у Шевченкові часи. Тиша така абсолютна, як большевицька тюрма. Зате добре відчуваєш, що за стіною зліва, мабуть, Іван Світличний, а справа, може, Надійка Світлична, а може, Василь Стус. А може, Іван Дзюба, або Леонід Плющ,
або Микола Плахотнюк... Або, хто знає, може, вже й Михайлина Коцюбинська?
В тюремні ночі всі ми, розділені бетонними перегородками, думаємо одну думу, свердлимо очима одну стелю і виходимо на обшир
своєї душі.
...Який дивний світ, який фальшивий світ! Кожен ховає від іншого
правду і навіть сам від себе ховає своє лице під маскою. А тим часом
від тебе вимагають правди, раз ти дозволив собі стати на дорогу
правди. Але то ж правда чесних свідчень про життя, коли ти береш
до рук перо і хочеш, щоб воно не лукавило, а робило те, що плуг з
ріллею, хочеш, щоб чисте зерно кидати в добре зорану землю.
Хіба ту правду-матір можна рівняти з правдивістю примусових
свідчень, за якими піде затоптування паростків?
Обливаючись холодним потом, я уявив собі, що в моїх руках
ключ до ланцюгової реакції розпаду. Розпаду того всього світу, який
ми самовіддано будували і за який гинули.
Коли тут буде названо ім'я Світличного, то це одразу уневажнить усі принципи. Може, він зараз у сусідній камері, саме на
тому тримається, що певен: ім'я не буде названо. Може, він,
принижуваний щоденним тюремним ритуалом, гордий з того, що
вірність і надійність стоїть над усе! Бо коли "правда до кінця" підточить нашу цитадель опору... Уявляю: стоїть Іван і розгублено
дивиться собі під нога Він не може дивитись на мене звичним поглядом поваги, тому зовсім не підводить очей. Над ним стоять усміхнені фізіономії і підштовхують: "Ну, говоріть уже до кінця. Чого тут
уже? Бач, вдавав невинного, усі ви однакові, коли..."
Однак, якщо заглянути глибше, питання "що буде, якщо" переді мною навіть не стояло. Переговори з собою на цю тему не допускались і в помислах. Принципів, якщо вони є, на раціональну основу
не ставлять. Від самого початку було ясно, що священне має залишатися священним, а "мушу"- вище за мене. Минуле наше життя
демонтажу не підлягає. Ніхто не може бути названий, зраджений,
зневажений,- хто б він не був. Чобіт не має бути допущений, доки
ти живий і можеш чинити опір.
І все це не називається героїзмом, а тільки самоповагою.
Десь за стінами мої друзі міряють кроками своє відчужене життя.
По діагоналі камери. Я нічого не знаю про їхню гру з Молохом, але
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мені важко уявити, щоб хтось із них прийняв своє життя назад із рук
Молоха.
Мені часом пробували цитувати Світличного. Тоді я домагався ознайомлення з протоколом його допиту, і коли мені показували кілька
речень на зігнутому вчетверо листочку, я з відразою пропонував облишити цю гру. Але приймав факт з відрадою, як потиск руки: тримайся!
Стиль наших розмов на допитах і міра інформації, яку ми вважали
допустимою, дуже відрізнялись. У нас не було очної ставки: вони
відчували, що наша зустріч не принесе їм користи. З нашої несхожости, з відмінности поглядів і розбіжности оцінок не можна було
викроїти суперечности для конфлікту. Навпаки, було щось вище, і
воно було їм вороже по-справжньому.
- Що ви можете розповісти про Світличного?
- Запишіть моє свідчення: "Іван Світличний належить до тих
людей, що втілюють сумління сучасної української інтелігенції".
- Розшифруйте, будь ласка.
- Це не шифр, це правда в лоб.
Слідчі діагности приписали нам абсолютну ізоляцію в різних таборах. Настільки сувору, що коли вони на початку 1978 р. вирішили
перекинути Івана Світличного, Валерія Марченка, Семена Ґлузмана
й Ігоря Калинця до жорстокішої 36-ї зони, то мене забрали з тієї зони,
щоб ми не зустрілися. За півроку (як тільки вивезли звідти Світличного, Марченка і Калинця на заслання) мене негайно повернули назад до 36-ї. (Світличному зарахували 8 місяців, одбутих у 1965-66 pp.).

ІВАНОВА ЗОНА

Лютневої ночі 1978 р. вибоїстою дорогою мене перекинули у
воронку до 35-ї зони - зони Світличного. Тут усе було інакше: режим
м'якший, вода краща, люди спокійніші, навіть наче дружелюбніші.
Почалося з того, що мені запропонували вибрати ліжко в якійсь
із напівпорожніх кімнат. Незрозуміло. У 36-й не кімнати, а секції
барака, не ліжко, а нари, і не вибирати, а "получать постельную принадлежность на кровать, где ваша бирка". Усе це визначав майор з
питань режиму Фьодоров.
Перше моє питання в кімнаті - де тут спав Іван Світличний?
- Ось біля днювального Маложенського. Вони й харчувалися разом.
Нечувано: у нас днювальний був ніби помічником майора. Мені показали щось із книг, які лишив Іван, і запропонували його валянки, які він підшив своїми культяпками. Це була першокласна робота, якої я в таборі і не бачив. Шкода тільки, що валянки замалі.
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Потім я проглянув у бібліотеці підшивки газет і журналів - виявилося, що Іван був якийсь час бібліотекарем. Я згадав бібліотекаря з
36-ї зони, колишнього поліцая, що встиг перебігти до червоних партизанів, а звідти потрапити навіть до охорони Кремля. Приймаючи
від мене подаровані книги, він вилизав слід мого прізвища. Аж коли
в 35-й оголосили тотальний шмон з попередженням, що кожен може
мати не більше 10 кг речей - я відчув нормальний подих табору. Зона є зона!
Весною промайнула чутка, що за дротом і парканом у лікарні
Іван Світличний. Мені переказали, що об одинадцятій годині я зможу
його побачити крізь кватирку умивальника.
Це була коротка зустріч - обірвана, як кінокадр. У мене залишилося щемке почуття і вірш:
Сивіє даль в осінньому промінні.
Прощає всіх і платить за усе.
І мудрий ще - при чистому сумлінні,
І ще живий — допоки хрест несе.

Ще раніше мені передавали Іванів вірш із присвятою. Було так
далеко від спогадів про галявинки минулого. Спогади не проходили в мій світ. Вони залишались на полі болісного відчуження. Уста
боліли від усміху. Мені імпонував десь вичитаний суворий чернечий
устав, за яким не дозволялося дзеркало. Для чистоти і охайности зовсім не обов'язково мати дзеркало. Коли в перукарні голишся, можна дивитися тільки на слід бритва На стриженій голові майже не
видно сивини, от тільки коли струшують — видно сірий попіл... Смак
їжі теж не обов'язковий. Коли кидаєш порваний пальцями кущик
кропиви до прохололої баланди - то хіба для смаку? Хочеться тільки
тепла. Особливо в карцері, де нема навіть газети, щоб послати на холодні нари. Згадані у вірші прип'ятські хвилини спливли, як хмаринки на небі минулого. Чи не про те писав Іван:
Щодень Божий вчиняє душа самогубство...

Відчуження все ж таки не торкнулося глибини наших взаємин: за
нами було десятиліття, за нами був створений нами острів, наше минуле, наша доля. Ми не мусили бути схожими, але мусили добре впливати один на одного і на оточення, бо з цього будувався наш острів.
Незнайомі раніш люди вже наперед знали, що мені треба розповісти про Світличного і що я тут ніби на його місце. Ще краще це
розуміло начальство: воно вічно пам'ятало, що ми не повинні зустрітися.
Але ми зустрілись. Не знаю, що потрапило Іванові з моїх віршів.
Знаю тільки, що він комусь цитував мої рядки:
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Ми в гості прийшли у негоду.
А з нами, за нами - ніколи.
Як добре на грані відходу
Зігрітись у теплому колі.

Зате мені вдалося потрапити майже до його творчої лабораторії.
За допомогою моторного юного зека Яромира Микитки розшукали
в потаємному "архіві" дублікати деяких речей Світличного.
Яромир пишався тим, що в нього був такий учитель! Він розпитував про наше минуле, про Київ 1960-х років, і все це в нього було
пов'язане з постаттю вчителя. Був здивований, коли почув, що ми
були на різних філософських позиціях.
Я нашвидкуруч ознайомився з поемами Івана Світличного "Курбас ", "Архімед ", із деякими віршами. Це не те знайомство, що з книжок, із примітками... То було зовсім інше читання, схоже на уривчасту розмову на етапах. Від "Курбаса " я був у захваті. Дуже зрадів: Іван
постав у моїх очах у досі невідомих вимірах, автором трагічної речі.
Я чув про його тривалі голодівки: це майже завжди добрий знак,
коли зек у боротьбі. Значить, творить себе, різьбить, обираючи дорогу страждань. Звичайно, бувають різні голодівки. Зокрема, показово, за що голодував. В Івановому випадку сумнівів бути не могло:
це були голодівки політично зважені і гуртові. Тут уже він серед тих
юних кмітливих друзів знов у ролі вчителя, який мусить показувати
все на власному прикладі. Голодівка в таборі вчить поваги.
Особливо гостре бажання - дізнатися, як нас змінило життя. Наскільки змістився вправо, до консерватизму, світогляд Івана Світличного після всіх ударів долі і шокових ситуацій. Адже тюрми й
табори виліковують нас від нальоту часу і повертають обвітреним
лицем до фундаментальних, вічних традиційних вартостей.
У суворих таборах посуворішали наші профілі. Мій ідеалізм
загострився до принципової релігійної позиції (якої Іван не знав з
дитинства), моральний максималізм протистояв скромним побутовим вимірам екзистенції у світі утрачених меж. "Я теж Вітчизна "- це було мені неприйнятне. Я бачив принишклих "патріотів",
які претендували на частку Вітчизни, червоні лави на все згідних наперед "трудящих", безсовісно продажну літературну челядь, для якої
Вітчизна була кон'юнктурною темою. Мені б не хотілося ділити з
ними ні їхніх понять, ні привілеїв, ні "тем і образів".
Я відчував, що Україна чекає високої офіри, і це єдине, чим вона
може заясніти в приниженості своїй.
Від моєї України до їхньої була така відстань, як від мого карцеру
до їхнього корита. Ясно, що у них є свої проблеми, свої клопоти, всілякі густі образи і нагляд, змішаний з доглядом. Але я б не міг сказа-
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ти, що я теж Вітчизна, бо на моєму полюсі Вітчизни автори віршів
не хочуть бути навіть уві сні.
Але справа не в рахунках, боронь Боже! Прірва тут не вимірюється раціоналізмом.
Я не хочу бути в їхньому просторі, бо моя атмосфера не витримує змішування. Перед заґратованим тюремним віконцем уперше
відкрився в'язневі на голубому клаптику блакиті вічний символ хреста. У тюремній самоті уперше стаєш сам-на-сам із вічним Богом, на
якого вся надія. У безконечних голодівках максималізм наближується до зони смерти і наповнюється жагою життя.
Через відсутність речей і явищ, їх приманливих барв з боку видимости, в'язень заглиблюється в зворотний бік - у суть. Страждання
поглиблює борозни - на чолі, під чолом. Нас ударило з усієї сили,
нещадно й остаточно. Нас викинуто у безодню невідомости.
Якесь віконце свідомости стежило все ж таки, що робиться з
людьми в цій екстремальній ситуації. Ось чому постать Світличного
мусила зустрітись мені як голос із того боку. Так само, як постаті
Стуса і Марченка, Калинця і Ґлузмана.
Яку вони пройшли еволюцію по дорозі в інобуття, де звільняєшся від ваги ролей і масок, соціальних зв'язків та ілюзій? Схожий лад
почуттів і думок диктувався самою логікою речей - у зеків виробляється спільна мова. Отже, і про Вітчизну мої міркування були б
цілком зрозумілі Іванові, якби ми з ним могли спілкуватися. Це справа стилю... Звичайно, справа стилю.
Про стиль у нас були розмови й раніше, тільки в іншому значенні: Іван мені закидав, що я пишу для вибраної інтелігенції, надто
складно.
Він був широко освіченою і надзвичайно начитаною людиною.
Усі приступні книги з філософії і естетики стояли в нього на полицях, були читані, часто й попідкреслювані. Проблема труднощів
сприймання тексту для нього взагалі не стояла. Мені здавалося дивним, що він при цьому обстоює простоту і доступність - наче від
імени масового читача. "Ти пишеш занадто складно для нашого читача". - "А котрий читач наш? Може, той, що зовсім і не читач?""Ти не уявляєш, який низький рівень освічености наших людей". "Але я займався психологічним дослідженням сприймання тексту:
кмітливий розум добре схоплює тонкощі підтексту вже у восьмому
класі". - "Так то ж кмітливий. А середній?"- "Добре. Я пишу, як мені
пишеться, не пристосовуючись до читача. Хай читач шукає сам, кого
йому читати й любити" .
Звичайно, це проблема і проста, і непроста. З одного боку, пишеш
не "для", а пишеш "для себе, братіє моя" (Т. Шевченко). У 60-ті роки
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молоді поети відійшли від ледачої простоти радянської літератури.
На них нападали за "штучну ускладненість", "плутаність", "формалізм" і по суті тягли їх до оспівування партії доступною їй мовою.
Український дурень мав особливий привілей провінційної невибагливосте. Від нього вимагалося рабських цнот: простоти, слухняности і відчуження від своїх святинь. Цей ледачий рівень виявився
страшенно стійким. Він допускає якийсь рух лише в напрямку лукавства, догадливости й догідливосте, сприту, а глибину - хіба декларативно.
Поява шістдесятників була появою індивідуального мислення і
глибокого тексту, пов'язаного з пошуками справжности і правди.
З другого боку, глибина в мистецтві не є справою вільного вибору - так само, як талант: він є або його нема. Глибини всі прагнуть...
Тому з'являється немало імітації, вдаваної глибокодумности, штучної ускладненосте. Критик має розрізняти справжність і підробку.
Отже, про доступність тексту є підстави говорити як про доступність думки і доступність мови. Миколі Лукашеві чи Анатолеві Перепаді закидали мовну ускладненість, маючи на увазі відхід від зелено-зеленого словника. Іншим закидали "ідейну плутанину",
"ускладненість думки", маючи на увазі відхід від позицій марксизму-ленінізму.
Іван Світличний як літературний критик мав справу з розрізненням справжности в літературі і вдаваносте, лукавої личини А як
господар, він хотів максимально розширювати кількість споживачів
і якнайширше освоювати цілину.
Що ж до стилю, то це явище навіть не світогляду й свідомосте, а
радше - підсвідомосте, зумовленої передусім уродженими диспозиціями. Недарма кажуть: стиль - це людина. Сюди включається і вироблена культура. Але - культура як виробленість уродженої натури
Все це стосується також підходів до трактування "Архімеда " з
його "точкою опори" в порожнечі вічної мерзлоти.
У зоні я гостріше і більш полемічно сприйняв поему "Архімед ",
ніж сприймаю тепер у книжковій публікації. Чимось вона настроїла на
опір. Мені бракувало там Абсолюту і морального максималізму. А головне - та форма Плужникового "Галілея "... У цій чужій одежині хіба
знайдеш точку опори? Зате атмосфера суворої зони дихала в Івановій
поемі безмежністю. Зміст цієї поеми закроюється чи не найсерйозніше
в цілій книзі. І десь... ковзає на грані віри в Абсолют. Бо пошук точки
опори ("точки опору") можливий тільки на полі вічности
Там-таки, в 35-й зоні, може, навіть у тій самій обжитій Іваном
камері ПКТ, я почав писати свою поему "Дзвони ", піднявшись на
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хвилі заперечення до іншого задуму. Дзвони, закопані в землю... Її
початок:
Летять, як на хвилях, вітри,
Стоять, як у нервах, страждання,
І стримують темний надрив,
І дзвонять до неба питання.

Був там і Плужник, і інші персонажі Іванових поем та роздумів.
Тільки сама поема пропала. Її поклали в основу мого нового "дєла",
з яким мене урочисто ознайомили і дали для підпису.
Отже, обмежимось на тому, чого не могло зафіксувати "дєло",
але фіксує пам'ять, як "благотворний творчий вплив" у напрямку
поглиблення самосвідомости та опозиційної свідомосте.
Дальші наші творчі контакти вже були перенесені на сторінки
закордонних українських видань. Але до нас на заслання перші публікації, що засвідчували наше життя в інших вимірах, доходили
тільки в німецьких перекладах Анни-Галі Горбач.
З України, як у часи Шевченка, як у часи Довженка,- "ні вітру,
ні хвилі".
ЩЕ ДЕСЯТЬ РОКІВ

Режим "звільнення" після заслання був устелений пастками. Але
Іван Світличний вийшов на волю, точніше, його винесли паралізованим... Боже, який страшний вирок, коли в поліційній країні з чоловіка знімають нагляд...
Найбільш знайомий маршрут: тролейбус 17, зупинка Єреванська,
далі між будинками - до кінотеатру "Супутник ", вул. Уманська, 35 і в квартирі 20 - Світличні. Не тільки мені цей маршрут звичний...
Після заслання восени 1983-го справа зустрічі спростилася: під вечір Іван сидітиме на лавці з милицями біля кінотеатру або біля будинку, з Льолею або сам. У погляді його блукатиме тінь відчуження.
Його очі засвітяться тихою радістю і готовністю слухати, що де
робиться у світі. Особливо жадібно він слухатиме про знайомих.
Тільки коло страшенно звузилося: Світличний світить розсіяним
світлом. Під осіннім надвечірнім сонцем усамітнюється його постать і
стає віч-на-віч із минулим. Прийде сусідка Геля*, провідає Надя*, забіжить Іра*, посидить Михайлина*. До хворих люди приходять накоротко. Та й сам хворий втомлюється, особливо од відвідин з чемности
Якби Іван міг вести щоденник, ми б мали морально-психологічну
картину Києва 80-х років. До нього заходив ще живий-здоровий і до
кінця правдивий Микола Лукаш, розповідав про іншого Миколу.
* Геля Дворко, Надя Одарич, Іра Пієвська (Ґлузман), Михайлина Коцюбинська.

194

Євген Сверстюк

У добрих Іванових очах був біль і гірка усмішка. Здавалося, його
душа не могла вмістити цього абсурду: він любив Миколу і не міг
зректися своєї любови. Взагалі такі конфлікти були йому не під силу.
Він важко зносив гострі конфліктні ситуації. Йому хотілося плакати
Але він дивився тихим безпорадним поглядом, бо очі Світличного
не звикли до сльози. Важко було йому переповісти мені ту невимовну історію, і тоді він просив: "Льолю, розкажи ти".
Ще важче було згадувати дати і цифри. Навіть номер своєї зони.
"В тій, де ти був"- це 36-та; "в тій, де я був"- це 35-та.
Ми часто сиділи на осонні і тихо розмовляли. Він любив, коли
розповіді збуджують приємні спогади про спільних знайомих.
Жевріла слабка надія, що стан покращає, що можна буде ще читати... Але ТІ, певно, вже зняли у Світличного підслуховувальну апаратуру...
Іван повільно згасає. Він уже нікого не впізнає, а очі його збуджено і тривожно дивляться в далину десь по той бік.
Дружина його просить о. Юрія* на маслосвятіє. В пам'яті Івановій навряд чи таяться спогади з дитинства про богослужіння. "Молімось, браття атеїсти",- писав він... Але на вид священика в ризах,
на голос молитви очі Іванові помітно засвічуються і з них спадає заслона байдужости. Його добре серце впізнає голос молитви, яка десь
на глибині підсвідомого завжди була його молитвою - з рідної традиції, в якій він виріс у бідній хаті, де назавжди поселилася доброта і сердечність. Та доброта і любов таємно присутня в ньому і тепер.
То вона до останніх днів збирає друзів. Усі сили його душі було розсіяно й роздано - і ось урожай потроху повертається.
Його похорон був багатолюдний - національний похорон! У комусь дзвеніло слово Світличного, комусь світило його ім'я, когось
притягнула гірка слава мученика за народ.
Довгі муки його вмирання згладили гостроту втрати. Але всі
відчували: відійшла велика душа, яка горіла і ясніла тихою любов'ю
до брата. У довгу епоху сірої мжички вона засвідчувала можливість
діяльного опору.
Київ, грудень 1995 р.

* о. Юрій Бойко.

Галина СЕВРУК
Народилася 1929 р. в Самарканді. Художникмонументаліст, кераміст. Працювала в керамічній майстерні Софійського заповідника.
Лауреат премій ім. В. Стуса та ім. А. Шептицького.
Мешкає в Києві.

ЛИЦАР ДУХУ
Іван - і тепла усмішка на обличчі.
Іван - це радість спілкування, це певність, що тебе вислухають і
зрозуміють.
Іван - це духовна підтримка, запорука вірности, дружби, довіри.
Іван завжди на барикадах, завжди обличчям до небезпеки.
Іван - це джерело інформації, це мудрий учитель, вірний друг.
Іван Світличний - це голуба зірка в чорному космосі сталінізму,
це завжди ясність, певність, незнищенність, глибинне розуміння життя і людини.
Іван Світличний - це висока моральність, це духовний прапор
України, вірний і добрий син її.
Моє враження від першої зустрічі з Іваном Світличним у Клубі
творчої молоді - ніби він весь світиться, як Сонечко. Це перше враження залишилось на все життя.
Іван був у вирі всіх мистецьких течій і концепцій. Добре розумівся на сучасній літературі, поезії, музиці, малярстві.
Не замикався в собі, був щирий і привітний до людей, завжди
оточений молоддю - допомагав, ділився своїм досвідом і розумінням. Він охоче підтримував творчі пошуки, будь-яку можливість пізнання і спілкування з цікавими неординарними людьми... Численні
подорожі з Григорієм Логвином, Євгеном Тимановичем, поїздки до
Москви і на Кавказ завжди були цікаві, насичені інформацією та
романтикою.
Іванів подарунок - три незабутніх літа на Прип'яті. Він залучив
мене до товариства науковців-хіміків, які щоліта відпочивали на березі тепер уже недоступної Прип'яті. Тоді це був благословенний
рай. Харчувалися рибою, яку хлопці ловили й на щоденну їжу і на
тараню. Жінки порядкували в таборі, варили юшку й кашу, збирали

дику ожину та смородину, наглядали за дітьми. Діти збирали дрова,
чистили рибу, мили посуд. Вечорами біля вогнища співали, вирішували нерозв'язні проблеми. Спали в наметах. Та неймовірна краса
білоруського Полісся завжди переді мною, як чарівна казка. Озера,
ніби очі прозорі й тихі, зарості верболозу, сухі корчі на кожному
кроці, біля берега старезні забуті борті на величезних дубах. А бусли — вони завжди були коло табору, а в косовицю супроводжували
косарів, збираючи за ними свою данину - зелених жабок. Іван відпочивав там душею.
Біля Івана гуртувалося багато інтелігенції - талановитої й не
дуже,- всі черпали з його відкритого для всіх джерела світла й
любови.
Пам'ятаю, як ми з Іваном їздили до Москви. Там на нас чекала
мистецька й політична література. Зупинились у Юлія Данієля. Чудесна людина. Щовечора в нього збиралися науковці й літератори;
суперечки на різні теми, переважно політичного та національного
характеру, тривали допізна. Співав Висоцький. А вдень оглядали
Москву. Шукаючи А. Синявського, завітали до його дружини-художниці... Вона мала велику майстерню, всю завалену давніми іконами
і мальованими прядками. Другого дня завітали до майстерні відомих
молодих авангардистів Сідура, Лемпорта і Сіліса. Вони мали добру
піч і вже тоді займалися керамікою. Я могла тільки позаздрити їм,
бо не мала такої можливости. Так Іван знайомив мене з Москвою не лише літературною, а й мистецькою.
Люди любили Івана, і він любив людей. Простий і уважний до
кожного, чим не раз дивував мене.
Мав у собі Іван великі здібності до вчительства і був таки справжнім учителем для багатьох. Мене вчив своїм прикладом, і це був найкращий спосіб змінити мою похмуру вдачу.
У мене Іван викликав теплі й світлі почуття. Він ніби оберігав і
захищав від світу мою знервовану і травмовану душу. З ним було
надійно і спокійно. Іван відкрив мені світ прекрасної української літератури. З його подачі я пізнала Хвильового і Підмогильного, Винниченка й Антоненка-Давидовича, Олеся й Антонича, а також молодих сучасних поетів. Іван познайомив мене з Г. П. Кочуром, Вірою
Вовк, І. Дзюбою, І. Драчем, В. Симоненком, Є. Сверстюком, В. Стусом, І, Жиленко, Л. Костенко, В Шевчуком, Мих. Брайчевським і
В. Чорноволом, Титом Гевриком і Богданом Певним. Діапазон його
знайомств був величезний.
Іван у кожному шукав і знаходив іскру духовности. На тому рівні
він і спілкувався, і люди розкривалися перед ним, ішли до нього, любили й шанували Івана. Я спостерігала, як навіть кагебісти, його за-
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кляті вороги, шанобливо зверталися до Івана. В ті часи задухи і зневіри він був смолоскипом, тим віконцем, що давало ковток свіжого
повітря.
Я любила вечорами приходити до Івана. У нього завжди були
люди. Метушилася Льоля, готуючи вечерю або чай, а я сиділа, зачарована прекрасною музикою української мови, якою спілкувалися з
Іваном молоді поети. Так було хороше в тому товаристві, що не хотілося йти додому. Там я вчилася слухати молоду поезію, таку незвичну для мене, нові думки, нових людей. Спілкуючися з Іваном, кожен
відчував себе Людиною, а не лише гвинтиком у системі.
І ще одне - Іван ішов проти вітру. Це було прекрасно, це захоплювало, давало наснагу, збуджувало творчий потенціал.
Я пізнавала свою Україну, свою Вітчизну, вивчала історію, літературу, мистецтво. У моїх творах забриніли мотиви України. Іван
допомагав, заохочував, виводив із темного кута на широку дорогу...
Це були 60-ті роки. І таке високе духовне піднесення охопило
творчу інтелігенцію Києва, що Клуб творчої молоді, до якого всі ми
були причетні, не переставав генерувати нові ідеї, нові таланти, що
як квіти, розпукувалися після чорної зими сталінізму, у дуже короткий, на жаль, час відлиги. Велика частка тієї енергетичної потуги
припадає на долю Івана, який гуртував молодь - живу, гарячу, спраглу діяльности.
Вечори пам'яти Курбаса, Ів. Франка, Лесі Українки, Т. Шевченка, що їх влаштовував КТМ на громадських засадах - з постійними
зусиллями Івана.
Як сьогодні бракує в тому згорьованому парламенті України чесного, розумного і високоморального Івана Світличного!
Іван жив за космічними законами, ігноруючи спотворену дійсність, піднімаючись над побутом, підлістю й ницістю людською.
На цю висоту він і нас усіх підносив, лише не всі це усвідомлювали. Але в одному Іванові особливо пощастило - він мав добру, розумну і віддану дружину Льолю.
Київ, 19 лютого 1993 р.
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Людмила СЕМИКІНА
Народилася 1924 р. в Одесі. Художник-монументаліст. Від 60-х років - автор самобутніх моделей одягу. Активістка Клубу творчої
молоді, шістдесятниця.
Протягом понад 20років (від створення Шевченківського вітражу в 1964 р.) зазнавала всіляких позасудових репресій. Лауреат Шевченківської премії 1997 р.
Мешкає в Києві.

НАША ГОВЕРЛА
Для мене Іван Світличний - неповторне явище, породжене духом
вільної людини. Відчуваю свій обов'язок написати спогад про важкий процес нашого національного прозрівання і ролю Світличного
в цьому процесі, але це надто важке завдання, щоб я могла виконати
його тепер. Ось лише неповний перелік тем, які чекають на моє
висвітлення:
1. Початок 60-х років. Клуб творчої молоді: лекції, вечори, виставки, зустрічі в майстернях, подорожі по Україні. Просвіта...
2. Іван Світличний і вітраж в університеті до 150-річчя Т. Шевченка.
3. Виключення зі Спілки художників. Моральна підтримка, бесіди
з Іваном.
4. Арешти, переслідування.
5. Події, пов'язані з підписами під листом протесту. Зустрічі з
Іваном.
6. Іван Світличний і моя виставка одягу; підтримка моральна і
матеріальна. Драматичні події після виставки. Іван поруч.
7. Убивство Алли Горської.
8. Спорудження пам'ятника на могилі Алли (Світличний, Стус,
Сверстюк та ін.). Трапеза в моїй майстерні в першу річницю смерти А. Горської (КҐБ знімає на плівку).
9. Останні колядки (пам'яти Алли), останні вечори, останні зустрічі в моїй майстерні. Новий 1972 рік, Різдво, пропозиція Сверстюка
зробити 12 число Днем Алли. Арешти 12 січня і пізніше.
10. Обрив зв'язку. Війна Спілки художників зі мною, діалоги з
Кальченко.
11. Вістки від Івана. Вірші з присвятами мені й іншим жінкам.
Виклики до КҐБ, допити, переслідування.
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12. 80-х років не пам'ятаю. Чорна діра. Іван хворий. Київ у
смутку. Арешти.
13. Остання зустріч з Іваном (він ще пізнавав). Очі в нього стали
агатові, а погляд - наче з глибини віків. Іван зовсім інший, з'явилося
щось демонічне. Дух сильніший від тіла. Задумала Іванів портрет...
Усе це - ще не реалізовані спогади. Тут обмежуся одним ма¬
леньким фрагментом - про нашу мандрівку на Говерлю десь у сере¬
дині 60-х років.
Задумали ту подорож Іван Світличний і Алла Горська. Цей похід
мав для нас глибокий зміст, був символічним. З нами були діти: 14-річний Лесик Зарецький, Валя Чорновіл, двоюрідний брат Світлич¬
ного Сергій Твердохліб. Ішли, як туристи, з наметами в наплечниках.
Та головне, що ми несли на Говерлю,- це були наші думки і почут¬
тя. Ми йшли на найвищу точку нашої землі, як на прощу - за посвя¬
тою, за благословенням. Це була втеча в незалежність, у царство
природи, в моральний спокій вільної людини.
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Опанас ЗАЛИВАХА
Народився 1925 р. на Харківщині, виростав на
Далекому Сході, вчився в Ленінграді. Від грудня 1962 р. живе в Україні, за винятком років
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НІХТО НЕ ПРОЙДЕ
ЗА ТЕБЕ ТВОГО
ШЛЯХУ
Про Івана Світличного писати спогади - це для мене виокремити щось із самого себе. Гадаю, що я стільки взяв від Івана його духовности, методи оцінок процесу українського культурного життя або
навіть знання окремого слова - все це стало настільки моїм, так засвоїлося, вросло у мене, що тепер визначити, де чиє - то різати по
живому.
Запізнався я з Світличним десь у 1962 p., коли з Тюмені переїхав
до Станіславова. У Києві готувалась якась мистецька виставка, тут
я зазнайомився з київськими мистцями - Веніаміном Кушніром, Аллою Горською та іншими. А вони познайомили з Драчем, Світличним, Сверстюком, потім із Дзюбою... То був час, коли на дрімотливому українському духовному овиді заяскравіли імена Симоненка,
Ліни Костенко, Вінграновського. Їхні вірші, статті переписували, і
вони розліталися по Україні. З'явилися перші магнітофони - почали
записувати вірші в авторському виконанні. Іван Олексійович подарував і мені декілька касет з віршами Симоненка, Б. Мамайсура, Ірини
Жиленко, Драча - пізніше їх вилучили як доказ "зберігання і розповсюдження".
Іван Світличний був для мене тією людиною, що поставила мені
мій український погляд на світ, спосіб мислення, стиль, формувала
мою орієнтацію у світовій культурі, розуміння місця української поневоленої культури серед культур світу.
Мене дивувала щедрість, з якою він роздавав свій час, своє тепло
душі та мізерні матеріальні статки (нагодувати, дати нічліг серед
книжкових завалів для тих, хто не мав ні того, ні другого). І як, у такій всебічній скруті, фактично безробітний, при підтримці своєї непохитної помічниці і друга-дружини Льолі, примудрявся викроїти
час для власної творчої праці. А працював за десятьох, дивувала ши-
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рочінь зацікавлень Івана - як в Україні, так і за її межами: література, музика, кіно, театр - усе належно поціновувалося, непомильно
визначалися й акцентувалися саме ті явища, які були варті уваги.
Мене цікавило Іванове проникнення у мистецький світ людини, яка
мислить лінією, символом, кольором, ритмом, пластикою. Він познайомив мене з мисткинею Галиною Севрук. Галина, побачивши
Івана, засвітилася зсередини. Іванові було властиво сіяти добро. А
проросте зерно чи осиротіє,- то вже вирішував час. Як же тішився
Іван, коли бачив, що лоза, яка зветься тепер шістдесятництвом, починала зеленіти, а він, як той добрий виноградар, плекав лозу і чекав
на добрий урожай.
Не знаю, якого рівня вченим на ниві української культури міг би
бути Іван Світличний, коли б був лише кабінетним фахівцем; у чому,
в якій ділянці науки виявив би себе найповніше. Та коли вся російська шовіністична академія і її філіали в Києві науковим молотом
забивали останні цвяхи в домовину Духу України, Іван Світличний,
як той Сковорода, ходив українським торжищем і сіяв слова-зерна,
слова совісти, слова Духу, що кликали шукати дорогу до себе, до
свого українського Храму Духу.
Не знаю, чи був Іван знайомий із творчістю Юрія Шевельова;
мені здається, що це - однодумці-побратими, які доповнюють один
одного, але, на жаль, доля не судила Іванові реалізуватися вповні.
Хтось сказав: "Мені болить, отже, я існую". Світличному боліло
все, що боліло Україні. Все, що нам болить і що болітиме дітям нашим, якщо вони збережуть іще чутливість. Ці роки звірятимуть за
Світличним.
Вже тяжко хворого, Зеньо Красівський привіз Івана до Франківська. Для мене це - свято: нарешті "світлий", найдорожчий гість, у
мене. Відпочили, скупали Івана, і я почав показувати своє мальовидло перед його світлі очі. Напівлежачи, Іван дивився картини, які я
ставив, інколи затримував на кілька хвилин, казав "не заважай", подавав репліки-зауваження; до однієї речі, де було "пружно-кольорове": "Це не наше, то випадкове". Так негативно прокоментував
декілька речей: "Не наше, не властиве". Деякі залишили його байдужим. Уже пізніше я збагнув хід Іванової естетичної думки, його
сприймання будь-яких мистецьких напрямків. Не було це фальшуванням або нівелюванням особистосте, її щирости, коли з хаосу з'являється лад.
Так було і з вітражем у Київському університеті: разом з Аллою
Горською ми розробили шкіци на основі моєї мозаїки "Чи буде суд,
чи буде кара...". Олексійович оглянув шкіц, похвалив, але захвату
не виявив. 8 березня 1964 р. ми працювали до самого ранку, а вран-
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ці вітраж було розбито. З допомогою Івана фото вітражу вмістили в
"Українському календарі".
Іван мав розвинений мистецький смак, що засвідчують і ті монографії західних митців, які Іван дарував мені від щедрот своїх.
"Промиваючи мозок", ґебісти цікавилися, чому я горнуся саме
до Світличного, до літераторів, адже в Києві багато відомих художників. Я й сам був здивований: справді, чому?! Іван був для мене
вершиною культурної піраміди, мене притягувало, як тепер кажуть,
його "силове поле", від нього я діставав позитивну енергію, ставав
самим собою. Як пише М. Косів: "Він поводився так, ніби не існувало на світі донощиків, спецслідчих і спецізоляторів, його "правила гри " видавали в ньому людину, вільну від перестрахів і перестрахувань, йому не треба було вичавлювати із себе по краплі раба в ньому просто ніколи не було нічого рабського ". Отже, Іван втілював у своїй особі взірець українського культурного діяча, безкомпромісного в поведінці і творчості. Він був маяком серед болотних випарів великодержавно-капеесесівської отрути, що оповила Україну.
І я тягнувся до Івана, як той Параджанівський солдат, що в нічному Києві йшов на світло, яке мерехтіло у вікні. Десь у ранніх 60-х роках невеликий гурт киян та львів'ян подався влітку в Карпати. Їхали
через Франківськ, і я з великим задоволенням приєднався до вишуканого товариства- інтелігентного, талановитого. Трійця Світличних,
художниця Караффа-Корбут, архітект-графік Зубок, львівські історики, етнографи... За провідника був знавець Карпат Іван Гречко. Я
вперше потрапив у таке гроно національно-свідомих людей. Чарували
карпатські краєвиди, зближували спільна вечеря коло вогнища і той
спільний сум, що мандруємо по нашій і... не своїй землі. Міркували
про майбутнє. Іван Олексійович був незаперечним авторитетом.
Пригадується з минулого "терпкого" часу: нам хотілося побути
поруч і змістовно, без слів, помовчати.
Івано-Франківськ, 1965 p., кінець серпня, близько 7-ї ранку. Загримали в двері: "Вам телеграма!". Я, в самих трусах, відчиняю двері,
а мені - ордер на обшук. За годину - другу знов дзвоник, тепер двері
відчиняють ґебісти, а на порозі... Іван Світличний власною персоною. Треба було бачити обличчя шмональників - задоволені посмішки на писках людоловів, що така особа попалася в їхні сильця.
Я хотів почастувати гостя чаєм - не пустили до кухні. Нарешті нас
обох посадили в "бобик" і відвезли до КҐБ. Там ми з Іваном попрощалися; він був, як завжди, усміхнений, спокійний. На прощання
сказав: "Тримайся, Панасе!"
У перші дні по арешті думав, що й Івана, і всю "дрібноту" теж
заарештували. Чи то в камері, чи ще в КПЗ десь першого тижня при-
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снився дивний сон: я серед гірського потоку (ніби косівський гук)
спираюся ногами на каміння, до берега далеко, а камінців, щоб ними
доскакати до берега,- мало; відстань між ними - від маленької до
великої. Це ж тільки в пісні - скочу-перескочу - співалося... Стою,
спираюсь, нахилившися для рівноваги вперед проти течії. Треба встояти, щоб не знесло, може, з часом вода спаде, стишиться злива гуку,
тоді вже якось би доскочити берега. На цьому камінні, в тому гулі
гуку й прокинувся... Довго обмірковував символіку: той гук, ті
бризки води на мене, сковзьке каміння під ногами і оте "Тримайся,
Панасе!"...
Уже в камері натрапив на книжку, де була для мене цікава і
правдива думка: людина може бути в буцегарні вільнішою, ніж у великій зоні. На мій подив, син Василя Стуса Дмитро, не маючи власного "досвіду", зауважив те саме - бути вільним у неволі... "Я є вільний — і тому Україна є вільною, бо вона в мені...". І слова Василя
"вусате сонечко" окреслювали постать Івана Світличного яко постать
вільної Людини в підневільній Україні.
Коли б в Україні було бодай кількадесят тисяч таких вільних Духом людей! Не було б тоді питання залежносте від Польщі чи від
Російської імперії. Та це - в ідеалі, а в реальності на велелюднім
просторі України свистів імперський батіг у руках байстрюків - осатанілих маланчуків, шамот, щербицьких і К°, які стинали голови тим,
хто піднімався над рівнем упокорених братів від Академії наук і від
ріллі...
У мордовські табори Іван організував передплату періодики мені
й іншим, писав заяви на підтримку в'язнів, зокрема, проти заборони
мені малювати. Взимку 1966 р. відвідав табір ЖХ-385-11 у Явасі.
Походив навколо зони, перегукувалися. Приїздили до зони й Алла
Горська з Надією Світличною, й Веніамін Кушнір, якого затримали
на три дні, а потім у Києві товкли у худрадівській ступі, шантажували
і, врешті, передчасно звели зі світу. Магістри з органів уміли грати
на струнах психіки, знали, як вивести людину з ладу.
Зворушило мене свято, яке організував Іван на честь мого звільнення. Ще в табір написав мені адресу Леся Танюка, аби я завітав
до нього. Я так і зробив. Танюки запарили доброї кави, взули в добрі
черевики і - в й о на Київ! А в Києві - урочиста вечеря в "Наталці"*
з добірним товариством. На другий день Алла і Льоля повели мене
по крамницях купувати цивільний одяг. Іван віддав мені заяви, писані
на мій захист, на дозвіл малювати.
Якось у травні (ще до ув'язнення, в ранніх 60-х), коли я був у
Києві, Іван запропонував мені піти до пам'ятника Шевченку (22 трав* Ресторан при дорозі з Києва на Бориспіль з фресками Алли Горської та ін.
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ня кияни відзначали річницю перевезення праху Кобзаря). Заспівали
"Заповіт", раптом чую гучний оклик: "Скиньте шапки!". Частина
"шапошників" відійшла вбік. Іван каже: "То письменник Борис Дмитрович Антоненко-Давидович. Відсидів два десятки років за право
бути мислячим українцем. Я вас познайомлю". Іван знайомив мене
з багатьма цікавими людьми: з Кочуром, Лукашем, Івакіним, що мав
цікаву мистецьку збірку...
Якось під час однієї з останніх бесід, коли Іван ще хоч і повільно,
але чітко висловлював свою думку, я запитав, як він в ув'язненні давав собі раду з тими книжками, якими постійно обростав. "Була,каже,- морока. Іноді конвой допомагав - бачили, що не маю пальців.
А ще на етапах зеки: "Давай, пахан, помогу!". (Паханами кримінальники називали найбільш шанованих зеків).
Свого часу в мордовській політзоні ЖХ-385 найбільш шанованим був Михайло Михайлович Сорока - зек із понад тридцятирічним стажем. Іван Олексійович був, мабуть, останнім "паханом" колонії українських політзеків ҐУЛаґу і першим "літератором", як він
скромно підписувався, літератором-паханом українського відродження, що тепер називається шістдесятництвом.
Після того, як Іванові в засланні зробили операцію на мозку, він
кілька місяців лежав нерухомо. Доглядала хворого й поставила його
на ноги віддана, невсипуща Льоля, ангел-охоронець, а після закінчення терміну привезла його до України.
Тяжко було спостерігати, коли Іван силувався згадати, як називається якась річ, про щось запитати! Пам'ять поволеньки відновлювалась. Одного разу зі смутком розповів про зустрічі з наближеними
свого часу людьми: дехто з них проходив, не пізнаючи, інші поспішали перейти на протилежний бік вулиці. І так тепло засвітилося обличчя, коли зустрів десь Ірину Жиленко, як вона обняла його, поцілувала, засвітилась ясним промінчиком посеред набурмосених хмар.
Мені, дещо як тому "сторонньому " з Камю, велич Світличного
проявлялась у багатогранності. Вже пізніше, коли читав табірні поезії
Івана, для мене засвітився великий, мудрий сучасний поет України.
"Як не я — тоді хто ? Не тепер - то коли? " - улюблена його приповідка! Час проявив поета-будителя, естета-громадянина, що став на
прю з добою.
Гарно, як на мій погляд, відтворила його дух Галинка Севрук в
екслібрисі для Івана, в постаті людини, заповненої книгами-словами
Як то перегукується з Біблійним "на початку було Слово, і Слово було від Бога...".
А ще той духовний імператив, властивий усім Івановим Світличним... Над усіма гараздами-негараздами яскраво світився гумор Світличних, його усміхнений оптимізм - "тримай хвіст бубликом!"
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Написано, що Ісус Христос мив ноги учням своїм... Зайшов одного пізнього вечора до Світличних на Уманську, з думкою переночувати й почути свіже мудре слово. В "алькові" вже відпочивали, Іван
пояснив, що в нього ночує молода зірка української поезії Павло
Мовчан, що вкладемося, мовляв, якось на підлозі. Собі постелили
на вільному місці під столом, а мене влаштували "в кабінеті" Івана,
розгорнувши книги на підлозі.
В Італії з періодом Відродження поєднані прізвища меценатів
Медічі. В Україні, мабуть, наше духовне Відродження найбільше
пов'язане з прізвищем гнаного і безробітного мецената Івана Світличного. І державна премія Відродження України мусить носити
славне і визнане світом ім'я Світличного.
У 1988 р. Асоціація Незалежної Творчої Інтелігенції заснувала
літературно-мистецьку премію імені Василя Стуса. Іван був першим
лавреатом цієї премії. Коли я зайшов до Івана і привітав його з премією, Іванове лице просвітліло, з'явилася тепла усмішка і змила гримасу болю - болю за Василем. А може, й за тими багатьма, хто перестав його відвідувати, коли він став немічним і неспроможним
віддавати творчий імпульс, свою енергію...
Іван Олексійович зробив усе можливе, навіть неможливе за тієї
ситуації, в якій перебував, для добра України, для її культури.
Зусилля Світличного не були марними, і в останню путь його відпроваджувала багатотисячна громада, сказавши своє "прости і
прощай" славному синові України. Він знайшов останній спочинок
поряд з могилами Стуса, Тихого, Литвина. Могила вкрилася квітами від усіх в Україні й поза Україною сущих патріотів, а вінчав цю
квіткову піраміду терновий вінець у калинових червоних краплях.
Поліг у нерівній борні наш Іван, та слава його не вмре, не поляже.
Івано-Франківськ, березень 1993 р.
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Леонід ГРАБОВСЬКИЙ
Народився 1935 р. в Києві. Композитор, музикознавець, музичний критик. Один з перших
творців української аванґардової музики в
60-х роках. У 1981 - 90 pp. змушений був жити й працювати в Москві. 1990 р. емігрував
на Захід. Твори Л. Грабовського виконували на
міжнародних музичних фестивалях у багатъох країнах Європи. Південної Америки і
США. Мешкає в Нью-Йорку.

НЕЗЛАМНИЙ ДУХ
Далекі, легендарні Шістдесяті... Травневий Хрещатик потопає в
сяйві каштанових свічок. Тут, на відстані менше кілометра, між книгарнями "Сяйво " і "Дружба " у погожі дні можна було здибати всю
київську творчу інтелігенцію і, зокрема, творчу молодь, до якої всі ми
тоді належали: усім-бо нам було трохи менше або ж трохи більше
тридцяти. А найчастіше на цім битім шляху траплялися літератори.
Саме на цьому клаптику київської землі відбулося моє знайомство з
Іваном Драчем, Іваном Дзюбою, Миколою Вінграновським, а відтак - з Іваном Світличним.
Самого першого моменту нашої з ним зустрічі не пригадую докладно, проте пам'ятаю, що нас познайомив Драч, коли ми зійшлися випадково на Хрещатику десь наприкінці травня 1962 р. Драч тоді,
здається, ще парубкував і чи то винаймав, а чи просто жив "за так",
якщо я не помиляюсь, у майстерні когось із друзів-художників в одному з повоєнної будови хрещатицьких будинків навпроти Центрального Універмагу. Отож, Драч і привів нас усіх ненадовго до тієї
майстерні.
Із Світличним у мене одразу зав'язалася розмова про Джеймса
Джойса, славетний роман якого "Улісс " він тримав під пахвою - це
був фактично оберемок випусків московського журналу "Интернациональная литература ", що виходив у 20 - ЗО-х роках і де - неймовірна річ! - друкувалися наймодерніші тогочасні новинки. Тоді, на
світанку Відродження шістдесятих, я ще майже не знав імени великого ірляндця, як і багатьох інших імен, але, бувши цікавий до всього
незнаного, незвичного і модерного, я, після короткої, але вичерпної
довідки про Джойса, яку тут-таки одержав від Івана, відразу загорівся бажанням це "проковтнути". І негайно дістав згоду Світличного
й саму дорогоцінну річ.
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У цьому маленькому епізоді відбилася вся безмежна Іванова щедрість і шляхетність. Він-бо ніколи й нічого не тримав тільки для себе,
і не лише кожною книжкою (а було їх у нього сила-силенна!), а й
усім, що мав, був готовий поділитися з друзями й товаришами.
Обидва Івани - Світличний і Дзюба - від того пам'ятного року
1962-го надовго стали для мене головними вікнами у справжню, велику літературу - українську й світову - ту, якої майже не навчали
у радянській школі. Не можу забути, зокрема, того шоку, що я дістав від позиченої в Світличного крамольної книжки Івана Кошелівця
("найлютішого ворога Радянської влади з українського націоналістичного кубла", за імперською термінологією) - "Сучасна література в УРСР". Яка ж то була справжня, вражаюче переконлива
картина вітчизняної сучасної літератури! Забуті або суворо заборонені імена, відомості про страхітливі жертви, знущання, репресії,
розстріли... А водночас - об'єктивна, безстороння критика, відокремлення "зерен від плевел" у творчості Тичини, Рильського, Бажана,
Сосюри. Книжка стала для мене одним з вагомих уроків національнопатріотичного виховання. А невдовзі довелося мені дізнатися від
Світличного про страхітливу Новочеркаську трагедію 1962 p., коли
було потоплено в крові стихійний виступ шахтарів і металюрґів. А
це ж була лише одна сторінка правдивої історії СРСР!
Відтак прийшла пора й на інші суворо заборонені самвидавні чи
з великим ризиком імпортовані твори політичного, філософського
або інтелектуального звучання. Чи то "В круге первом " Олександра Солженіцина (тоді - нашої совісти й нашого знамена), чи то славетний естетичний трактат Васілія Кандінського "О духовном в искусстве", чи видавана в Нью-Йорку періодична серія сучасної
української поезії "Нові поезії", з якої я дізнавався про імена Емми
Андієвської (до речі, ще перед тим у того ж таки Івана Світличного
брав читати книжку її новел "Подорож "), Юрія Тарнавського, Віри
Вовк, Богдана Бойчука, Богдана Рубчака й інших, чи то альбом з
фотографіями дереворізьб Олександра Архипенка, - отож, кожна
така книга ставала фактом моєї біографії, наріжним каменем мого
естетичного, патріотичного й людського дозрівання. Годі сказати,
що все це жваво обговорювалося й дискутувалося під час наших зустрічей - чи то в Івана з Льолею на Уманській, чи то в мене - спершу
на Червоноармійській, а пізніше - у Тбіліському провулку.
Я, зі свого боку, наскільки міг, знайомив моїх літературних знайомих і приятелів із новітньою музикою, якої на той час у Києві ані
почути у живому виконанні, ані придбати у крамницях платівок було неможливо: пізнього Стравинського, Шенберга, Веберна, Варто-
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ка, твори представників польського авангарду й багато іншого ми
слухали разом і ділилися враженнями.
В усіх цих розмовах і зустрічах мені дедалі більше відкривався
Іван Світличний - літератор, дисидент, патріот, людина - з його гострим розумом, твердими переконаннями, тверезим баченням сучасної нам політичної й літературної дійсности та звірячої сутности
тоталітарної держави, у якій ми жили, - і водночас із делікатністю й
приязністю вдачі, всеславною обеззброювальною усмішкою, що без
неї не міг не тільки Василь Стус і що так вабила до нього найрізноманітніших людей. Відчувався в Іванові незламний дух, який не дасть
себе звабити нічим фальшивим, який не знає і не визнає жодних компромісів із сумлінням. І це Іван довів усім своїм дальшим героїчним
життям і смертю.
Але повернімося до шістдесятих років. Коли почалася незабутня
"Празька весна ", з якою напруженою увагою слідкували ми за щоденними перипетіями нерівної боротьби Дубчека і його товаришів за
незалежний шлях розвитку країни, за "соціалізм із людським обличчям"! І номери чехословацьких газет, що відкілясь діставав Іван
Світличний, таких, як "Млада фронта " й інші, разом із передачами
"Голосу Америки ", що їх тоді вряди-годи, хоч із труднощами, вдавалося якось ловити нашими "Спідолами " (період тотального заглушування настав пізніше) - все це несло нам дорогоцінні відомості про
щоденний перебіг подій... Перехоплювало подих, начебто ти стежив
за акробатичним сольо під куполом цирку без страхувальної сітки,вийде чи не вийде?! Адже ж на кін поставлено життя - не тільки їхнє, чехів та словаків, а й наше теж! Ану ж бо пройдуть по тоненькому
дротикові "мистецтва можливого" відчайдушні сміливці!
У цих гарячкових очікуваннях проминули весна й літо 1968 року.
Аж ось під кінець серпня, в час відпусток, коли ніхто не чекав нічого подібного після, здавалося б, нейтральної за наслідками зустрічі
в Чієрні-над-Тисою... вдарило громом: радянські танки на вулицях
Праги!!! А ми ж то думали: не підуть вони на це, не наважаться тепер.
А дзуськи! "Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики!" - так сказав товариш Сталін, а "слово Сталіна - між нами"
і "воля Сталіна - між нас"!..
У гранично пригнобленому стані, що межував із жахом, я побіг
до Івана. Щоб якось ускладнити "їм" підслуховування наших розмов, я запропонував Іванові вийти на пагорб, що височів біля його
будинку, просто над залізничною станцією "Караваєві Дачі". І тут,
цієї спокійної погожої сонячної днини пізнього літа, ми вдвох розмірковували вголос над приголомшливими новинами. Іван мав зі собою
кілька останніх номерів молодіжної газети "Млада фронта ", що
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саме напередодні привіз хтось із знайомих чехів, і я перечитував їх,
переживаючи кожен момент переддня окупації; балакали ми про те,
як житимемо тепер, що чекає нас усіх віднині. Світличний був незмірно спокійніший за мене - він-бо був готовий до всього, вже скуштувавши в'язниці в середині шістдесятих. Треба будь-що продовжувати кожному свою справу. Треба писати книжки, музику,
малювати, знімати кіно, доки вдасться. На все свій час. Буде щораз
трудніше, ситуація дедалі гіршатиме - адже якщо вони вдерлися до
Чехословаччини, то вже не зупиняться ні перед чим. "Така вже їхня
логіка. Імперію збудовано - отже, треба її плекати й зміцнювати!"говорив Іван.
І справді, здається, після 21 серпня 1968 р. ні в кого з нашої інтелігенції вже не лишилося жодних ілюзій щодо можливости еволюції Радянського Союзу до "соціалізму з людським обличчям", на
що мав би, як сподівався дехто, вплинути приклад Чехословаччини.
Три з половиною роки судилося декому з них бути на волі, у "великій зоні". У Алли Горської лишалося ще менше - тільки два роки,
але вона творила, поки її знищили фізично. Оце вже був знак великого лиха, що наблизилося впритул.
1 січня 1972 р. рано-вранці ми зі скрипалем Арменом Марджаняном і контрабасистом Віктором Філіпочкіним їхали таксівкою через міст Патона, прямуючи до кіностудії "Київнаукфільм ", де мав
відбутися запис музики. Снігу не було, і над Дарницею в морозній
імлі сходило зловісне криваво-багряне сонце. "Погана прикмета, —
зауважив Армен. — Щось має статися".
Як у воду дивився.
Минуло якихось десять днів - і в усій Україні почалася масова
розправа над українським національним і правозахисним рухом. Почався страдницький шлях великих синів нашої Вітчизни — Світличного, Стуса і багатьох інших - по допитах, тюрмах, етапах, таборах
і засланнях.
Після 1972 р. лише Василя Стуса пощастило мені стрінути одного дня в святошинському автобусі восени 1979 р., у короткім проміжку між його першим і другим ув'язненнями Івана ж Світличного
вже не судилося мені побачити. Зимовими ночами ми, в'язні "великої
зони", намагалися спіймати передачі "Голосу Америки " (про радіо
"Свобода " можна було тільки мріяти), щоб якось дізнатися про долю
наших мучнів, що вже поневірялися в таборах. Це було вкрай важко,
майже неможливо - глушіння навіть російськомовних передач (про
українські годі й говорити) стало настільки суцільним, несамовитим, скаженим, що лише окремі слова й речення з великими перервами пробивалися до нас крізь воістину диявольські скавучання,
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виття, гуркіт, тріскотняву і навмисну абракадабру синхронних накладань кільканадцяти різних текстів, що створювали заглушувальну
звукову лаву. Кому поталанило щось розібрати в цьому звуковому
пеклі, той ділився новинами з товаришами. Клапті тих новин - про
Івана: Світличного допитують... Світличного засудили... Світличний
перебуває в такому-ось таборі на Уралі... Ім'я Світличного увійшло
до списків в'язнів сумління, що їх складає Емнесті Інтернешнл... На
жаль, це все.
Та коли я тепер із берегів Атлантики вдивляюсь у мою київську
молодість, - там, у досить рясному натовпі людей, з якими зводила
доля, я чітко бачу Івана з його ласкавою усмішкою, козацькими
вусами, лагідно примруженими очима, чистим чолом людини з
чистим сумлінням... Таким він і лишиться в моїй пам'яті - людиналегенда, лицар чести, недосяжний взірець мужности й вірности
моральному імперативові, поет і критик, філософ і речник дії,
іронічний і непідробно людяний.
Нью-Йорк, липень 1995 р.

Ірина ЖИЛЕНКО
Народилася 1941 р. в Києві. За освітою філолог, працювала в редакціях газет, журналів. Автор багатьох поетичних збірок.
Лауреат Шевченківської премії 1995 р.
Мешкає в Києві.

ЛІТО НАШОЇ
МОЛОДОСТИ
Коли я озираюсь у шістдесяті роки - молодшаю і сповнююсь
енергії. І не тільки тому, що тоді я була юною і відважною, а тому,
що суспільне повітря тодішнє було таким. Саморефлексії, надриви,
розпач заполонили літературну інтелігенцію пізніше, десь у сімдесяті
роки. А мої друзі - і живі, і мертві - згадуються мені веселими і діяльними. Мабуть, тому, що песимізм не сумісний з лицарством, а
самовідданий труд на благо Батьківщини можливий тільки за умови
глибокої віри в добротворчі людські якості і в прийдешню щасливу
Україну. Якщо такої віри нема, руки опускаються.
Початок 60-х років був сповнений свіжого вітру, мужности і віри
в майбутнє, це була епоха романтизму й лицарства. Для мене ця
епоха має обличчя Івана Світличного, його усмішку, його голос.
Є люди, настільки не зосереджені самі на собі, настільки позбавлені ваги свого "я ", настільки перенесені всією вагою своєї душі
із себе на інших, що їхнього існування ніби й не помічаєш. Але помічаєш їхню відсутність, коли їх не стає. Бо так уже влаштована людина: тепло, світло, щедрість вона сприймає як належне. Та коли приходить холод, тьма і бездружжя - починається волання і скрегіт
зубовний. І приходить зрозуміння: з твого життя пішло безцінне.
Іван Світличний увійшов у моє життя так, як тільки він один міг
увійти: тихо, легко й рідно. Він настільки сам не надавав значення
своєму з'явленню і настільки належав не собі, а всім, що здавався
непомітним. Я не можу пригадати зараз, коли це сталося, як і хто
нас познайомив. Але я твердо знаю одне: дружба з Іваном Світличним була одним з найбільших подарунків долі як для мене, так і для
всіх, хто його знав. Мені шкода людей, які не мали в житті свого
Івана Світличного. Мені, як сиріт, шкода нинішніх озлоблених і замордованих духом гордині молодих "ґеніїв". Бог змолоду обділив
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їх родинністю, родиною. Бог не дав їм Івана. А нам, нашому поколінню, Світличний подарував світлу і добру віру в людину, в безсумнівність дружби і вірности. Ні в кого не з'являлось навіть тіні сумніву в чистоті, чесності й вірності Івана, в його дивовижній - як на
грішну земну людину - любові до друзів. У його безсрібництві. О,
як Іван Світличний з висоти своєї мусив би гірко насміятися із сьогоденних прихватновласницьких пристрастей і кар'єрно-політичних
амбіцій своїх колег! Втім, він би не насміявся і не затаврував. Не
такий. Був інтелігентний, іронічний, тихий. Він би тільки подивився так, як лише він умів дивитися - і відійшов. Назавжди. Що він і зробив, відійшовши від нас назавжди.
Світличний був збирач людей, він був ловець душ у найкращому
біблійному значенні цього виразу.
Я глибоко усвідомлюю той факт, що у страшні роки великодержавного бандитизму і щодо нації, й щодо культури, і щодо окремої
людської душі - я була дуже щаслива. Бо доля обдарувала мене друзями не тільки мужніми і безстрашними, але й прекрасними своєю
добротою, талановитістю, високим романтичним летом над житейщиною і меркантилізмом. Звідки одразу такий букет людей воістину
прекрасних? Григорій Кочур, Михайлина Коцюбинська, Алла Горська, Віктор Зарецький, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Галина Севрук,
Людмила Семикіна, Веніамін Кушнір і чи не найдитинніший у своїй
доброті й духовній красі - Опанас Заливаха. Всіх не перелічиш. Тепер я розумію: все це - Іван Світличний. Усі ми зібрані Іваном, усі
ми зійшлися на світло його серця. Іван втягував у коло свого тяжіння все найкраще, найлюдяніше, найталановитіше. Зло не мало до
нього входу.
Ми всі були щедрі, талановиті, бідні і не дуже освічені. І якщо з
нас усе-таки вийшли по-справжньому інтелігентні митці - то в цьому
найперша заслуга Івана Світличного. У нас, тодішніх, не виникало
навіть питання: що змушує цього гнаного суспільством високоосвіченого чоловіка, нехтуючи благополуччям своїм і своїх рідних,
гайнувати час на нашу освіту?
Величезна бібліотека, відкрита для всіх і вся. Іванові лекції з літератури, естетики, філософії, історії; Надійчині уроки з української
мови, культури. Душевна теплота і сердечне ставлення до всіх Льолі
Світличної. У цій родині книги не тільки охоче давали друзям - їх
нав'язували, змушували читати. Іван розсилав книги повсюдно, частенько не сподіваючись на повернення. Дарував книги: на моєму томику Басьо підпис "І. Світличний " закреслено Івановою рукою і написано: "Брехня! І. Жиленко ". А скільки було екскурсій, цікавих
гостин, знайомств! Завдяки Іванові ми ознайомилися з творчістю
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таких цікавих українських митців, як Химич, Якутович, Синиця, народних художників Примаченко, Шостак, Кривошия... А скільки
листів, порад, бесід! Коли я довго не приносила нових віршів, Іван
писав листа в армію моєму чоловікові В Дрозду, аби той своїм супружеським авторитетом спонукав мене до роботи.
Начальство волало, що Івани (Дзюба і Світличний) та Євген уловлюють молоді душі, аби зробити з них націоналістів. Але це було
далеко не так. Звісно, потрібно докласти немало зусиль, щоб пробудити в молодій людині національну свідомість. Але незрівнянно
більше уваги і праці коштувало зробити з нас мислячих, освічених,
благородних людей. Світличний робив це з такою відданістю, з
такою безкорисливістю, що цілком виправдовував своє прізвище.
Він був Світлом. А сам лишався в затінку. Не любив, коли його хвалили. Зате як він пишався нами, як цвів, слухаючи вірші Симоненка,
Драча, Вінграновського, Ліни Костенко, Стуса, Калинця та інших!
Як радів за всіх нас - поетів і художників, музикантів і співаків! Як
тяжко переживав найперші тяжкі трагедії нашого покоління: самогубство Юрка Тягна, смерть Василя Симоненка й Алли Горської!
Він не був політиком і не був тільки Вчителем. Він, без перебільшення, був братом і батьком.
У ті роки я була бездомна й безробітня, вигнана з роботи після
сумнозвісного несанкціонованого вечора Лесі Українки, юна солдатська жона. Оскільки до програми перевиховання шістдесятників входила солдатчина, 1963 р. було поголено багатьох молодих літераторів, які ані віком своїм, ані станом здоров'я не годилися в солдати.
Серед них були молоді прозаїки Валерій Шевчук і Володимир Дрозд,
мій чоловік. Я залишилася між небом і землею. Жила по черзі у друзів, найбільше у дружини Валерія Шевчука, частенько ночувала в
майстернях друзів-художників. Ніколи не забуду, як, міцно тримаючи, аби не втекла, то Іван, то Михася примушували брати у них гроші. Я писала чоловікові: "Знову Михася зґвалтувала мене
десяткою ". І ніколи не забуду, як друзі споряджали мене до Дрозда
в Забайкалля. Вже не згадаю, що на мені було чиє, але валянки були
з Аллоччиного сина, теплі штани Надійчині, а кроляча шапка з
великомудрої голови самого Івана Світличного. І я знала: будь у кого
з моїх друзів завжди є для мене і стіл, і дім.
Пам'ятаю, в незабутній ювілей спільного "70-річчя" Горської і
Світличного була влаштована весела художня лотерея на користь
Євгена Концевича, якому ми хотіли подарувати магнітофон. Матеріальне становище Євгена було скрутне, хоч це і не заважало йому
зрідка надсилати мені анонімні червінці. У цій лотереї, вишуканій і
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дотепній, я виграла особистий ґудзик голови ЦЮК'у (Центрального
Ювілейного Комітету) Вячеслава Чорновола.
Іван ніколи не був ні здоровим, ні сильним, ні матеріально благополучним. Звідки ж він брав сили завжди усміхатися, завжди бути
готовим прийняти на себе наші проблеми, терзання, істерики - розрадити і порадити? Я пишу в листі до Володі: "Так чогось погано на
душі! Піду, мабуть, до Івана ". І жодного сумніву нема: чи не заважатиму його роботі, чи має він настрій і час патякати з наївною початківочкою. Ішла, як додому. Бо знала: там мені завжди раді. І Іван,
і Льоля, і Надійка. Бо знала: Іван допоможе.
У ті часи начальство практикувало політику нацьковування людей на людей. Спробували цей спосіб і на нас з Іваном. У журналі
"Зміна " звільнилася ставка коректора. Мізерна ставка в 60 крб., але
перебирати нам не доводилось. Іван розраховував на неї: йому обіцяли, але тягли і тягли - було зрозуміло, що справа безнадійна. У
той час мене було викликано до ЦК комсомолу і запропоновано цю
ставку. Я спитала: "А як же Світличний? Ви ж обіцяли цю ставку
йому?"- "Не хвилюйтеся за Світличного, у нього такі зв'язки, він не
пропаде...". Я відповіла, що подумаю, і кинулась до Івана. Іван мене
вилаяв: "Негайно дзвони і кажи, що Ти згодна. Мене все одно не
візьмуть, а поки ми будемо з Тобою взаємно розкланюватись,
візьмуть третього". Сподівання начальства роздружити нас з Іваном
не справдилися.
Розмов з Іваном було безліч. На будь-які теми. Але запам'яталося
три. Одна - у мене вдома (я вже мала свою кімнатку). Івана стривожили мої останні речі, занадто позначені саморефлексією, хворобливим
(напоказ) копирсанням у собі. Він сказав багато слушного і справедливого, але запам'яталась одна фраза: світ і життя навколишнє набагато важливіше і прекрасніше за нас самих. Треба уміти жити, тобто
слухати, бачити, відчувати. Так він думав. Тому й був таким, яким
був. Друга розмова була чомусь про індійську філософію. А третя
відбулася в автобусі, коли ми верталися від Євгена Концевича з
Житомира. Я тоді каралась тим, що не можу писати національно заанґажованих бойових віршів. Іван сказав: "Пиши тільки те, що пишеться. Інакше це не буде поезією". Говорив, що автор не мусить
бути суддею своєї творчости, не сміє керувати своїм ліричним героєм, бо людина, яка пише вірші, завжди дурніша за поета в собі.
Тоді (як і зараз, на жаль) багатьом здавалося, що аполітичність найлегший шлях у літературі. Що це далеко не так, я пізнала на своїй
шкурі. Пам'ятаю, як після лекції Світличного з естетики (в майстерні
А. Горської) Сверстюк нав'язував Павличкові мій зошит з віршами.
Павличко взяв і пообіцяв щось надрукувати. Євген розсміявся: "Ні,
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надрукувати це не вдасться. Просто так прочитай, для себе".
Павличко здивувався: "Чому? Ти ж кажеш, що вона аполітична?""Тому й не надрукують, що аполітична і трагічно думаюча,- відповів Євген. - А нині наказ для поета один: Не размышлять! Смотреть
на жизнь бодро и весело!". I зараз, коли дехто з посивілих моїх друзів
молодости з висоти своєї начальственности вимагає від поезії перш
за все політичної значущости, мені печально до смерти. Втім, не
смертельно. Маю багатолітній гарт залишатися сама собою.
А Ліна Костенко часто нагадує мені про один із наших тодішніх
вечорів в Інституті фізики, де пристрасті, що спалахнули між російськомовною науковою інтелігенцією і нами, набрали загрозливих
розмірів і були погашені завдяки моєму "аполітичному" феєричноніжному "Диптихові новорічної ночі". Ми розійшлися, врешті, сповнені взаємної зацікавленосте, а отже, пробили крихітну шпарку в залізобетонному мурі русифікації.
Іван Світличний не тільки плекав поезію, він її поширював і оберігав. Він мав усе, нами написане, - в рукописах, передруках, магнітофонних записах. Якось Євген з Іваном про щось говорили між
собою потихеньку, а коли я підійшла - замовкли. Я образилась: "Невже ви мені не довіряєте? А я так хотіла щось зробити, чимось допомогти". І тоді Іван сказав мені те, чого я не чула більше ні від кого,
та, мабуть, і не почую, особливо в наші непоетичні часи: "Іринко,
ми Тобі довіряємо. Але ми Тебе оберігаємо. Як і Драча, і Вінграновського, і інших талановитих людей. Вам не можна ризикувати, бо
вам потрібно писати - оце і є ваша найважливіша робота". І вони таки вберегли багатьох. На жаль, не всіх. Найсміливіші, найпристрасніші не вбереглись... Дехто зараз бажає вбити клин і зіштовхнути
між собою українську інтелігенцію (маю на оці чесну інтелігенцію):
тих, хто "сидів", і тих, хто "не сидів". Я знаю, що Іван не серед них.
Іван добре знав, що концтабір був не тільки "там", і шанував т.зв.
"вільних" письменників, які, обдираючись до крови об колючі дроти
цензури і партійних накачок, проривались до читача з українським
словом, аби його не захлиснув остаточно потік русифікації. Іван міг
би нам дорікнути, мав право. В нас завжди жило відчуття провини
перед нашими страдниками. Але Іван не мав на нас гніву. І коли
пощастило йому вирватися на мить зі своєї катівні,- з якою любов'ю
і радістю, з якими сердечними обіймами-поцілунками ми з ним зустрілися! Нас ніщо не розділяло. Він не гнівався навіть на тих, хто
"не впізнавав" його і злякано переходив на другий бік вулиці. Тільки
печально іронізував. Це благородство. Я тверджу: не було і нема в
наш час благороднішої, гуманнішої і мудрішої (по-державному і полюдськи) людини, ніж Іван Світличний.
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Стиль наших стосунків був такий: коли тяжко - смійся. І, мабуть,
ніхто так не вмів сміятися, так дотепно іронізувати, як ми. Звісно,
найбільшим дотепником був Василь Симоненко. Його дотепи стали
легендарними. Добродушно-дотепним був Іван, саркастично-дотепним (як і зараз) Євген, інтелектуально-дотепною Михайлина, грубувато-дотепним Віктор Зарецький, вбивчо-дотепним Іван Дзюба,
непримиренним, нищівно-дотепним Василь Стус, сумно-іронізуючою Ліна Костенко. Пам'ятаю, як Іван розповідав про святкування
шевченківського ювілею, під час якого міліція стояла довкола пам'ятника так щільно, щоб муха не пролетіла. І якась дуже правильна
особа, виступаючи, по своїй наївності спромоглася сказати "щось не
те". Міліціонерові зауважили, навіщо він пропустив цю даму до пам'ятника. На те міліціонер відповів: "Мы тут приставлены смотреть,
чтобы венки не украли, а запрещать говорить - не наше дело". Пам'ятаю, після розгрому Клубу творчої молоді Іван читав нам лекцію в
майстерні Алли Горської. Художницьке начальство зчинило ґвалт:
"Аморалка! А в туалеті хтось украв унітаз!" І наказало пускати
сторонніх до майстерень тільки за пашпортами. Відтоді Алла, домовившися по телефону про прихід когось із нас, виходила на
сходову клітку свого поверху і гукала вниз: "Ірино! (або Опанасе)!
Скажи, що ти унітазу не крала!". А голос у Алли гучний, на весь
будинок. Ці вигуки таки дійняли, у гостей перестали вимагати
пашпорти.
Це були часи підлости, провокацій, шпигунства, доносів, підкупів,
пліток, інтриг і відвертих погроз. У високопоставлених небесах нагромаджувалась енергія роздратування і злости. Терпіння лускалось.
Почалося "закручування гайок".
У "Вопросах литературы " критикували самого Генералісимуса
за те, що відсував "злиття націй" на якийсь непевний термін, десь
там, за комунізму, та ще й розмірковував, чи не вигадати якусь спільну міжзональну мову. Автор статті дивувався: "К чему? Ведь есть
прекрасный, богатый и культурный русский язык!". Почалися єзуїтсько-мудрі акції "батога і пряника", коли в одному й тому ж номері
"Літературної газети " вихваляли, приміром, Драча і паплюжили
Дзюбу й Сверстюка. 15квітня 1965р. "Радянська Україна"розродилася брудною фальшивкою про Івана Світличного під назвою "Еверест підлості" (про публікацію "Щоденника " Симоненка за кордоном). І це був справді Еверест підлости, тільки не Іванової.
Набрала дієвости установка "переглянути ідеологічні кадри".
Одразу ж було вигнано з Інституту психології Сверстюка, і ми (на
чолі з Надійкою Світличною, яка блискуче пародіювала народні

217

пісні, вкладаючи в них нашу злободенність) дружно співали на мотив
"При каноні стояв...":
Вже з роботи сьогодні нагнали його,
а він все ще стояв і "фурт-фурт "ладував...

А коли з Інституту філософії вигнали Світличного:
По садочку хожу,
тьотю Льолю вожу.
Через Білодіда
безробітний ходжу...

(Іван написав нищівну статтю, де критикував Білодідову теорію
злиття мов).
У вестибюлі університету було знищено вітраж на тему Шевченка "Возвеличу малих отих рабів німих... ", що його створили молоді
художники на чолі з О. Заливахою та А. Горською, а самих митців
вигнано із Спілки художників. На прохання виставити Аллині роботи на виставці театральних художників комсомольський функціонер
Т. Главак заявила: "Якщо ви насмілитесь повісити роботи Горської,
ми накажемо ославити її так, щоб знищити і як художницю, і як
людину". (Останнім вона натякала на "оргії в майстерні"- так кваліфікували наклепники наші вечори-лекції). І скрізь підслухачки, підслухачки, підслухачки... Пам'ятаю, як знайшли мікрофон у фотоальбомі, який було принесено прикутому до ліжка Євгенові Концевичу...
Прийшла осінь 1965 р. І занадто ранні холоди. Я писала чоловікові: "Вже ранками у мене так холодно в кімнаті. Треба б було
засклити розбиту шибку. Обіцяв Іван засклити, але вже немає
нашого Івана на свободі...".
Одним із перших почав Іван хресний шлях покоління, за ним пішли інші... Найкращі... Провирували могутні, як бетговенські симфонії,
буквально самогубні виступи Дзюби на вечорах Симоненка, на інших
вечорах і зборах. І - кульмінація - у кінотеатрі "Україна" під час
перегляду "Тіней забутих предків " 4 вересня 1965 р. — подія, яка увійде в історію України. Я забезпечила квитками друзів через маму,
яка працювала тоді адміністратором "України". Зібралося в кінозалі все, що було чесного на той час у Києві. Після перегляду Дзюба
вийшов на сцену, подякував групі і повідомив про арешти інтелігенції.
Стус закликав не допустити 37-го року в Україні і запропонував на
знак протесту - встати. Як це було страшно! Дрижаки пробігли спинами. Обивательська маса кинулась до "запасного виходу", як під час
пожежі. Побіг перешепт, що кінотеатр оточено і будуть "брати" всіх.
І все-таки більшість у залі - встала. Звісно, не всі. І ті, що не встали,
уважно засікли очима тих, хто встав. Я стояла поруч із Дзюбиною
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дружиною. Я аж палала збудженням, а Марта зблідла. Іван зійшов зі
сцени, підійшов до дружини і тихо сказав: "Так треба, Марто...".
І... полетіло пір'я, себто тріски... Почалися масові вигнання з
роботи. Перелічувати всіх, хто постраждав, довго. Вся нікчемна
бездар, дочекавшись нарешті "свого часу", накинулась на
"Дзюб-Драчів-Костенок" і таврувала, обпльовувала, аж стіни
Спілки письменників, інших спілок, Інституту літератури, видавництва "Молодь ", де працював тоді Дзюба, були оббризкані
отруйною слиною. (Ох, які вони зараз усі віддані "українці", "святіші за Папу"- ті, що мордували І. Дзюбу, М. Коцюбинську, Ю. Бадзя та інших). Дзюбу зняли за "виявлене недовір'я до органів
безпеки і партії". А величезну групу літературної інтелігенції було
затавровано як "вороже літературне угрупування, яке перейшло в
політичне". Було складено списки проскрибованих молодих літераторів. Івана Світличного після звільнення не друкували і не
давали роботи. У списку, крім Світличного, Дзюби, Сверстюка,
були і Коцюбинська, і Ліна Костенко, Жиленко, Дрозд, Шевчук і
багато інших... Шлях до друку було перетято у кого на роки, а в
кого й на десятиріччя.
Це були важкі роки: обшуки, арешти, переляк, намови з переляку
і намови з підлости чи заздрости. Кожен чекав обшуку і багато хто
дочікувався. Я не тримала вдома своїх щоденників, чоловікових листів, передруків творів "неугодних" авторів.
Не можу не згадати добрим словом наших літературних та інших
"дідів", які, маючи гіркий досвід і знаючи, що може вчинити держава з людиною, все-таки не побоялися підписати "Протест " проти
репресій. Їх тягали, на них тиснули, їм загрожували, але ні Малишко,
ні Майборода, ні Антонов, ні Амосов не погодилися зняти свої підписи. Теперішній молоді, яка звинувачує (дуже сміливо) покоління
повоєнного письменства у конформізмі, я би побажала бути не менш
сміливими і в ситуації, коли сміливість дорого коштує. Бо зараз сміливість не коштує ламаного гроша.
Залягла глибока політична і літературна зима.
Але назавжди залишилося зі мною літо нашої молодости, відважне і оптимістичне. І наше товариство - таке чесне і чисте. Чисте, бо чистими душею були наші "ідеологи"- Іван Світличний, Євген
Сверстюк, Іван Дзюба- оті три кити, на яких трималась епоха шістдесятництва. Ми були живі люди, молоді, компанійські, вигадливі.
Які неймовірно артистичні свята були в нас, колядки, вертепи, поїздки... Про це можна розповідати безконечно. Ми ніколи не пиячили.
Всі немовби перейняли чистоту життєвих принципів Івана Світличного: тверезість, вірність, шляхетність у стосунках.

Спогади про Івана Світличного

219

Як ми співали! Ми співали скрізь: вдома, на вулицях, у кав'ярнях,
на вокзалі, проводжаючи і зустрічаючи друзів - чи то з поїздок, чи з
таборів (з Академії, як жартував Опанас Заливаха). І скрізь довкола
нас збирався зачарований українською піснею гурт слухачів.
Відтоді минуло три десятиріччя. І ось ми ховаємо замученого Івана. Пишно, багатолюдно. Я знаю, що Іван не хотів би такого "показового" похорону, був би пригнічений. Але цей похорон був єдиною
шаною, виказаною суспільством цій дивовижній людині. Хтось
сказав таку фразу: "Найкраще, що мав у житті Іван,- це його похорон". А я з прикрістю завважила, що молоді було не густо. Що ж,
невдячність кожного наступного покоління до своїх попередників справа нормальна, бо кожне покоління впевнене, що історія починається з нього. Бог їм суддя, бо несповідимі і їхні життєві шляхи.
А ми, наше покоління, зійшлися всі - море сивих і лисіючих голів.
Шістдесятники... Різні були в нас і долі, і шляхи. Хто пройшов крізь
пекло в'язниць і "академій", хто, ризикуючи щоденно, продовжував
на волі справу в'язнів, хто обзавівся десятком державних премій, а
хто - як я - щільно загорнувсь сам у себе і прожив життя в духовному
схимництві і в творчості. І все-таки прийшли всі. Бо для всіх нас Іван
Світличний був особливим, був Сонцем нашої молодости.
Немає вже з нами Василя Симоненка, Алли Горської, Віктора
Зарецького, Василя Стуса, Івана Світличного. Багатьох нема... Вони
бачаться нам у тернових вінках, в ореолі страдництва і героїзму.
Мені теж. Але не тільки такими. Бачу Василя Стуса (десь 1964 р.) на
концерті камерного ансамблю "Прамузика ". І згадую Василя - в полоні класичної музики. Я бачу Аллу Горську (ми вертаємося з Десни) - засмаглу, сонцеволосу, яка відважно прошкує Хрещатиком
боса, вимахуючи босоніжками. Їй завжди було байдуже, "что скажет
Марья Алексевна". Я бачу Івана в старому спортивному костюмі на
подвір'ї Паламарчуків в Ірпені, які гостинно запрошували нас "дачувати". Іван яскраво усміхається. Так, як умів усміхатися тільки Іван
Світличний.
Вічна Тобі пам'ять, Сонце наше пресвітле.
Київ, листопад 1993 р.

ЗА ЗОЛОТИМИ ВІКНАМИ ЗІРОК..
В земному Києві нема для мене весен.
По осені - мій кожен день і крок.
А як у вас там, в Києві небеснім,
за золотими вікнами зірок?

В земному Києві така стара я стала.
А вам Господь років не добавля.
Така ж яскрава посмішка у Алли!
Такий же чорний чуб у Василя!
В земному Києві безмірність самоти.
Куди піти, коли нема Івана?
А там, за тим віконцем золотим,
де є Іван,- там дім обітований.
Там вірші, чай і дим від сигарет.
Куди спішить? Їм вічність вікувати.
Зарецький знов малює мій портрет.
А Стусові і вічність тіснувата...
Про щось земне замислився Кушнір.
Здригнулась чашка з недопитим чаєм.
Вони нам смерти не бажають, ні.
Але їм дуже нас не вистачає...
Як там Лукаш? Все грає в доміно?
Було щось в нім розгублено-дитяче.
А ти, Валерик? Чи тобі чутно,
як мама плаче?
Хоч уві сні для неї оживи...
В земному Києві, повитому в жалобу,
тепер уже нема таких, як ви,о лицарі печальної подоби!
Нема весни. Ніщо не процвіта крім лицарів неситої утроби.
І хоч потилиця у них крута я не зроблюсь ніколи мізантропом.
Бо ви були! А отже все було:
любов і подвиг, хрест і воскресіння!
Хай вічно світить лампа над столом
в небеснім Києві,
в небесній Україні.
Хай береже спочинок ваш Господь
всю довгу-довгу, всю небесну вічність.
А я віршую...
Бо казав Світличний:
"Іриночко, без віршів не приходь... "

серпень 1996
"Літературна Україна", №33 (4700), 12.09.1996

І Володимир ДРОЗД
Народився 1939 р. на Чернігівщині. За фахом
журналіст. Студентом КДУ зазнав позасудових репресій: 1963 р. його разом з В. Шевчуком забрали до війська на 3 роки. Прозаїк,
автор багатьох романів і повістей. Лауреат
премії ім. А. Головка, Шевченківської премії
1992 р.
Живе в Києві.

СВІТЛИЧНІ
Того вечора (1962 р.) з доповіддю про літературний процес на
Україні виступав Іван Світличний. Читав довго і дещо монотонно.
Але мене вразило його обличчя - просте, добре, інтелігентне. Я ще
не знав, що з цією людиною буде тісно пов'язане моє життя впродовж
кількох наступних років.
Пізніше деяка різниця в поглядах розвела нас. Ще задовго до його
другого арешту. (Про перший арешт я дізнався у війську, з листів
дружини). Йшлося між нами не так про національне питання (хоч і
тут я був менш радикальний), як про ставлення до Революції сімнадцятого року. Я ще не готовий був провести межу між народною
Революцією (лютий - березень сімнадцятого) і Жовтневим переворотом. Можливо, бракувало знання історії.
Так ми розійшлися з Іваном Світличним. Але приязнь до цієї
непересічної людини, попри різницю в поглядах, лишилася в мені
назавжди. Не хочу поціновувати його як літературознавця і поета.
Це справа літературознавців і читачів. Як на мене, один з найвиразніших його талантів - людяність. Коло Івана Світличного можна
було зігріватися душею у найлютіші стужі, які невдовзі над нами
завіяли. Цей мученик національної ідеї, цей визначний просвітянин
не шкодував ні тепла своєї душі, ні широких знань для нас, молодих
літераторів. Ще раз перефразовуючи відомий вислів, скажу: майже
все наше літературне покоління вийшло з крихітної, захаращеної
книгами квартирки, де мешкав Іван і його вірна дружина Льоля. У
моєму повному "вовків" романі "Вовкулака " чи не єдиний світлий
образ - Льолі. Ім'я це в романі - не випадковість.
Один із найсвітліших, найнаповненіших добрими почуттями спогадів у моєму житті - пов'язаний з кімнатою Світличних. Окрім
господарів, мене та Ірини, були, здається, Михайлина Коцюбинська,
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Євген Сверстюк, ще якісь люди, уже не пам'ятаю. У середині сімдесятих пам'ять про той вечір я "подарував" українській революціонерці Софії Богомолець: "...Було в тому зібранні, в тій "тайній
вечері" щось таке, що глибоко, до лоскотливого щему в грудях проймало Софію. То було бентежне, зворушливе відчуття духовної близькости, духовного братства, що об'єднувало сьогодні тісний гурт революціонерів, попри їхні програмні розходження... Софія передчувала,
що таким товариством у цій затишній кімнатці вони зустрічаються
востаннє, що багатьох із них найближчим часом і назавжди лиха
доля в жандармських шинелях розкидає по Сибірах... У тюремних
одиночках згадуватимуть вони сьогоднішній вечір і напевно знатимуть, що недаремно прожили життя, бо щасливий і багатий той, хто
пізнав хвилюючу теплоту духовного братства. Непомітно, з одного
голосу, як ріка з джерела, за столом народжувалася пісня, повніючи
і розпросторюючися з кожним ментом, бо все нові голоси підхоплювали її: "Ой, на горі вогонь горить, а в долині козак лежить, накрив очі китайкою, заслугою козацькою. Що в головах ворон кряче,
а в ніженьках коник скаче...". Я й сьогодні можу повторити: "Щасливий і багатий той, хто пізнав хвилюючу теплоту духовного братерства". Для мене це був справді один з останніх вільних вечорів...
Але приналежність замолоду до того товариства допомогла мені
щось справжнє зберегти в собі як художникові, попри всі пізніші
втрати і вимушені личини...
Перечитавши уривок з моєї ранішої повісти "Музей живого письменника... " (ж. "Дніпро ", №2/3 за 1993 р., с. 12-13), я знову подумки
вертаюся в ті давні, але такі важливі для мене, для нашого покоління шістдесяті роки. Аби належно оцінити значення Івана Світличного
для нас, тодішніх молодих, і віком, і душею, треба знати, з якого
грунту ми виростали. Коли ми кажемо сьогодні про тодішню русифікацію України, ми, попри всю фактичну точність цього визначення, мимоволі впадаємо в деякий історичний гріх. Бо переважною
більшістю населення, тим більше, коли йдеться про північні, центральні й східні області Радянської України, цей процес, свідомо
спрямовуваний владою, не сприймався як русифікація. Принаймні,
я можу з певністю сказати це про нашу Чернігівщину. Більшість
предметів у школі викладали українською мовою, але на перервах
учителі розмовляли мовою п е т р у ш и н с ь к о ю , де українських
слів було набагато менше, аніж російських та білоруських. Через
багато років, коли вийшла моя книга в перекладі на білоруську, моя
не вельми освічена сестра Марія зауважила з радістю: "Осе вже ти,
Володю, написав по-нашому..." К у л ь т у р н о ю мовою вважалася

Спогади про Івана Світличного

223

російська. Нею розмовляли н а ч а л ь н и к и . І кожен, кому вдавалося вирватись у широкий світ з петрушинського колгоспного "раю",
намагався розмовляти російською. Більшість полиць у сільській бібліотеці були заставлені російською літературою, високого художнього рівня, бо Росія після війни широко друкувала і "гнала" в Україну свою класику. Було, звичайно, чимало й повоєнної масхалтури,
але й вона - досить читабельна і користувалася великим попитом.
Хоч би відомий роман Бабаєвського "Кавалер золотої зірки". Були
й високі зразки совєтської класики, наприклад, "Тихий Дон " Шолохова. На цьому тлі навіть найкращі, але геть зідеологізовані українські
книги на кшталт "Прапороносців " Олеся Гончара чи "Переяславської Ради " Натана Рибака виглядали досить блідо. До всього, уся світова класика доходила до нас у російських перекладах. Тож не дивно,
що переїхавши чотирнадцятирічним хлопчиком до геть російськомовного Чернігова, я став і розмовляти, і писати по-російськи.
Дивне інше: десь за рік, познайомившись із чернігівським поетом
Кузьмою Журбою, я почав пробувати писати українською, і ці спроби, попри всю їхню художню недолугість, звучали природніше, аніж
мої-таки російськомовні опуси. Це зауважила навіть учителька російської мови й літератури в школі. Отже, в глибині моєї свідомости
зберігся, всупереч згаданим вище суспільним процесам, генетичний
шар українства. Я - з роду козацького, і корені його простежуються
аж до визвольної війни шістнадцятого століття.
Прозу я писав уже виключно українською мовою. І все ж моє тодішнє українство було швидше е м о ц і й н и м , аніж глибоко
усвідомленим. Молодий, нетерпимий, я легко спалахував, коли мені
зауважували на мою українську мову. А це було звичайним явищем
і в Чернігові, і в Києві, куди я перебрався наприкінці літа шістдесят
другого року. Іван Світличний був першим переконаним, свідомим,
глибоко освіченим українцем, з яким я познайомився ближче. Одного серпневого чи вересневого вечора на квартиру Світличних мене
повів уперше Валерій Шевчук. Уже не пам'ятаю, про що ми розмовляли того вечора, але й досі переді мною добрі, усміхнені, розумні
Іванові очі. Він був значно старший од мене роками, набагато освіченіший, але дистанції майже не відчувалося, принаймні, він ніколи її
не підкреслював. Світличний ніколи не нав'язував своєї думки, він
її тільки висловлював, він не був нетерпимий до поглядів іншого,
як, наприклад, Євген Сверстюк, з яким я дещо пізніше неодноразово сперечався щодо значення російської психологічної прози. Іван
Світличний добре знав і, здається мені, л ю б и в усе краще, що
створили російські майстри слова. І це пошанування досягнень
сусіднього народу не заважало його любові до рідного слова. А ук-
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раїнську літературу він знав бездоганно, і не в рамках дозволеного
згори, як, наприклад, я, а в набагато ширших обсягах. Саме завдяки
Іванові Світличному я відкрив для себе нашу літературу двадцятих тридцятих років, зокрема, Євгена Плужника, Валер'яна Підмогильного, Ігоря Антонина. Фотокопії чудесних віршів останнього пізніше
подорожували зі мною і в Забайкалля, три роки військової служби
я проносив їх у своєму солдатському ранці, вони рятували мою душу
в хвилини відчаю. Це був подарунок Івана Світличного. Він же відхилив для мене завісу перед величезним шаром української літератури, яка виходила в зарубіжжі. Він був справжній український інтелігент і водночас, звичайно, політик. Саме з його вуст я вперше почув
про неминучість, рано чи пізно, вивільнення українського народу зпід колоніального гніту імперії, про майбутню незалежність України
як д е р ж а в и . Іван Світличний заклав у мене підвалини с в і д о м о г о українства. І не через брошурки націоналістичного змісту,
які він теж мав і давав читати найближчим людям. Я їх не любив читати, як і тепер не люблю. Політика мене не цікавила, як не цікавить
і тепер. Я був і залишаюся психологічно-соціальним письменником,
але - письменником, з усіма плюсами й мінусами художнього характеру, художнього типу. Він це розумів, на відміну від деяких своїх
товаришів. Він знав ціну українському художньому слову, знав, як
важливо мати для нас талановиту літературу - і для тодішнього суспільства, і для майбутнього. Він дивився на літературу значно ширше, не маючи її за прислужницю ідеї, навіть - національної, що їй
він віддав своє життя. Він умів ненав'язливо, без категоричних
суджень в и х о в у в а т и талант, глибоко шануючи його. Ось чому
через багато років я називаю Івана Олексійовича своїм учителем і
Учителем усього нашого покоління.
Три роки в армії не минули для мене безслідно. Я навчився в иж и в а т и в Системі, і не в ім'я самозбереження, я тут щирий, а в
ім'я збереження того, що мені даровано було Богом. Написавши в
армії роман "Катастрофа ", оповідання "Білий кінь Шептало ",
"Фашизм ", "Ворон " (деякі з них надруковані лише через десятки
років), я повірив у себе як письменника. Уся моя енергія в наступні
роки і десятиліття була спрямована на боротьбу з видавцями та цензорами і на написання нових творів, чимало з яких теж прийшли до
читача через десятиліття. Наші зустрічі з Іваном Світличним стали
більш епізодичними. Але наприкінці шістдесятих і на початку
сімдесятих він часто бував у нас на квартирі і приходив не з порожніми руками. Завдяки Іванові Олексійовичу я зміг ознайомитися, в
рукописах, із більшістю тодішніх романів Солженіцина. Вони справили на мене велике враження, на відміну від деяких пізніших, навіть
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знаменитої саги про ҐУЛаґ. Але не тільки так звані заборонені твори
приносив нам з Іриною Іван Світличний. Біля нашого помешкання,
на тодішній вулиці Леніна, була академічна книгарня, яку часто відвідував Світличний, і заходив він до нас із стосами своїх чергових
набутків. З Іваном Світличним до нашого помешкання входила с в і т о в а культура, це важливо знати деяким нинішнім хуторянам, які
не бачать і не хочуть бачити далі шароварного порогу. Це він приніс мені двотомну історію індійської філософії, казки, що їх зібрав
Афанасьев. Деякі книги Івана Олексійовича і досі в нашій родинній
бібліотеці.
Востаннє ми зустрілися на нашій вулиці, біля вітрини академічної книгарні. Мене товкли за "Катастрофу", його - відомо за
що. Кожен з нас ніс свого хреста. Його хрест, звісно, був незрівнянно тяжчий, страшний хрест - на все наступне життя. Як і судилося
в цьому земному житті кожному справжньому Провісникові, Учителеві, Людині.
Київ, жовтень 1995 р.
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"ВІН СВІТИЛЬНИКОМ БУВ,
ЩО ГОРІВ І СВІТИВ..."
Історія шістдесятництва ще не написана. Для цього мало персональних спогадів учасників того руху, його треба осмислити; очевидно, на це ще має прийти час. Можливо, це зробить і не сучасник наш,
але й не "нудний дідок" (за Є. Плужником), а безсторонній і спокійний аналітик. Ми ж, самі шістдесятники, мабуть, цього не зробимо, бо це частина нашого життя, нашого духу, нашого, так би мовити, "я"- отже, ми надто суб'єктивні для цього. Проте, можемо інше:
створити житейський образ шістдесятництва, і за нас такого не зробить ніхто.
Я познайомився з Іваном Світличним у часи літературних вечорів,
сходин, словесних змагань та літературних дискусій, що почалися
влітку, а набрали розмаху восени 1961 року і продовжилися в році
1962; в 1963 році вже почалася перша на те офіційна реакція. Іван
мав одну визначальну рису: природжений хист педагога і величезний інтерес до молоді, з якою він, старший за нас, легко сходився
і завжди вів себе так, що різниці вікової між нами таки не прочувалося. Зрештою, це характерно для літературних періодів: вони формуються не тільки однолітками, але людьми духовно спорідненими.
Інколи мені приходить думка, що існують несхитні закони самозбереження нації. І справді, подумаймо: в час тотального знищення
української культури в 1929 - 1941 pp. народилися діти, які пізніше,
в 60-х, візьмуть на себе місію національного відродження - чи випадково це? Починаючи від І. Світличного та Р. Іваничука, які народилися 1929 року, і кінчаючи І. Жиленко, яка народилася 1941 року,
всі інші шістдесятники народилися таки в цьому проміжку. Пам'ятаю, ми якось сиділи з Іваном поруч на одному вечорі, і я сказав (це
був поетичний вечір): "А глянь, Іване, які вони всі красиві, наші
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хлопці!"- "Так має бути,- сказав Іван. - На них покладено велику
місію". Ідеологами того літературного руху стали Іван Дзюба, Іван
Світличний та Євген Сверстюк, які повели наступ проти псевдоестетики казенного мистецтва, а в позитив собі взяли новий літературний рух, ставши по-своєму його репрезентантами, хоч, як на
мене, більше репрезентантами нової поезії, як нової прози. Можна
сказати, що І. Дзюба, І. Світличний та Є. Сверстюк (останній меншою
мірою) у той час стояли практично на позиціях соцреалістичних, але
заперечували його казенність; а зрештою, і соцреалісти, і шістдесятники-критики були водно за ідеологічну літературу, але творену з
різних позицій. На цій основі в мене з Іваном у той час (1961 - 1962)
відбувалися палкі дискусії; я визнавав ідеологічний момент у літературі як похідний від життя, тобто вважав, що він може бути присутній у творі, як є присутній у житті, але заперечував його домінантність, бо література й публіцистика мають взаємозаперечні завдання:
література творить вартості вічні, неперехідні в часі, а публіцистика служить злобі дня; об'єднання обох начал створює тенденційність
у творі, що художню структуру вбиває; вказував я при цьому на мертвотність літератури так званого соцреалізму. Іван заперечував мені,
кажучи, що мертвотність соцреалізму зумовлюється тим, що в основі
його - брехня й полуда, а не правда і справедливість. Я ж, заперечуючи, й собі казав, що доки українська література не почне виробляти вічних, непроминальних у часі цінностей, доти вона залишиться
провінційною, бо обслуговуватиме тимчасові потреби, цікаві в певному часі і для певної групи людей, тобто знову ж таки заперечував
ідеологічність у літературі як стрижневий її критерій і проповідував увагу не до героя з особливими бійцівськими рисами, а до людини, як я тоді казав, з якою я сиджу поруч у трамваї чи яку бачу на
тротуарі, утяжену авоською з хлібом та молоком. І. Дзюба тоді
випустив книжку з промовистою назвою: "Звичайна людина чи міщанин? ", у якій протиставляв "героя" міщанинові - це було, очевидно, відбитком тієї дискусії. Тут я погодження з Іваном не знаходив,
але знайшли ми його несподівано в зовсім іншій ділянці: у бібліофільстві. У 60-ті роки в букіністичних книгарнях з'явилося багато
старої української книги, немало її привозили зі Львова, інколи її
продавалося так багато й така вона була доступна, що часом ми обоє
виходили з книгарні із напакованими портфелями і добродушно
потішалися одне над одним, коли хтось устигав раніше на розкуп
чергової партії книжок - завзятими конкурентами тут у нас були
Є. Попович, Г. Кочур і М. Лукаш, такі ж фанатики книги, як і ми.
Бібліофіли - вельми цікавий і своєрідний народ: конкурентність наша
виявлялася хіба в тому, що кожен мав утіху показати іншому книгу,
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якої той не мав, і радів розчаруванню другого, що той іще тієї книжки
не допав. Але з другого боку, ми бували (особливо І. Світличний та
Є. Попович щодо мене і я до них) великодушні до брата по пристрасті, залюбки відступали (а не мінялися, як це пізніше повелося) один
одному ті книжки, які вже в іншого були (дублі), часто передзвонювалися між собою і скеровували один одного до тієї крамниці, де вже
котрийсь із нас "попасся", щоб і другий міг там "попастись"; відповідно й розмови наші ставали виключно бібліофільські, бо бібліофілові нема більшої радости, як побалакати про книги; тут у нас з
І. Світличним, скажу без перебільшення, повне було братство, яке
особливо укріпилося після першого його арешту, коли він був випущений на волю. Почав я його відвідувати вдома, сам я тоді був
студент і жив спершу на Виставці, а потім у незручній квартирці (комірчині) в Голосієві (недалеко від М. Рильського). Часом в Івана, в
його однокімнатній квартирі на Уманській зустрічалися ми й компаніями; там бували І. Драч,В. Дрозд із І. Жиленко, М. Коцюбинська,
Є. Сверстюк, В. Крекотень із дружиною Світланою, А. Горська,
Л. Семикіна, Г.Севрук та інші. Пам'ятаються мені два зібрання, одне
з В. Симоненком, здається, після його обговорення в Спілці письменників, а може, й ні: Василь тоді висловлювався різко й уїдливо щодо
сильних світу цього, розповідав курйозні історії (одну з них пам'ятаю: історія про районне начальство, яке розкупило німецькі костюми для покійників, і ті почали розлазитися на них у дощ, були-бо
паперові; і про начальницьких жінок, які замість суконь носили закордонну білизну); друге зібрання було прийомом молодих грузинських поетів - братів Чіладзе і Д. Чарквіані: грузини чудово співали
своїх пісень, а ми своїх, і була мила атмосфера, і ми говорили про
потребу єднатися письменникам поневолених народів. Був я ще на
одному зібранні з В Симоненком, забігав і сам, щоб "понюхати" Іванових книжок, часом брав щось для прочитання (це в мене описано
в "Юнаках з огненної печі"). Подружжя Світличних володіло тією
особливою комунікабельністю з людьми (якої я сам, на жаль, грішний, не маю, бо за натурою своєю жук-самотник), що в них стороння людина відчувала себе вільно й невимушено, хоч тепер я розумію, скільки часу забирали в Івана оті часті візити до нього
літературної братії. Але він був людина напрочуд лагідна, спокійна,
витримана, винятково чемна й гостинна, через це людей до нього й
вабило; часом у нього збиралося кілька гостей, тоді починалися літературні балачки, і тепер я можу ствердити, що в тій квартирі, певною
мірою, й формувалася естетика літератури шістдесятників, особливо поезії, а може, передусім поезії, бо Іван до поезії мав особливу
прив'язаність, ба й смак, хоч ніхто тоді й не підозрював, що він сам
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поет, принаймні, ні разу він про власну творчість не прохопився й
словом. Оскільки друкуватися молоді тоді було вельми важко (пам'ятаю, ми умовляли редактора "Прапора " Махненка, щоб він зробив
свій журнал для молоді, і він трохи молодих надрукував, але принагідно, і нічого з тієї ідеї не вийшло). Іван вирішив зібрати в себе рукописи молодих поетів, і згодом у нього їх зібралася ціла колекція. Це
була людина, яка вміла щиро захоплюватися творчістю інших, пам'ятаю, як захоплено він говорив про відкритого ним Бориса Мамайсура і взагалі мріяв про цілковите оновлення літератури, яке може
відбутися тільки одним шляхом: припливом нової сили, свіжих умів
і талантів. Тоді я ще не помічав за ним політичної діяльности, хоч
уже на той час було налагоджено моста між Києвом та Львовом
(після тріумфальної поїздки Івана Дзюби, І. Драча та М. Вінграновського до Львова), тож коли я на початку осени 1963 p. поїхав до
Львова у свою весільну подоріж, він дав мені адресу братів Горинів,
і ми їх відвідали,- там я вперше ознайомився із поезією БогданаІгоря Антонича і був нею не просто вражений, а до глибини душі
порушений. Шістдесятники-прозаїки, свідчу це напевне, відчували
те саме, що й нинішні молоді, і жадібно кинулися вивчати й читати
прозу Розстріляного Відродження, і цьому, певною мірою, сприяв
Іван Світличний, який мав у себе збірку творів письменників 20-х
років; у нього, принаймні, я прочитав "Літературний ярмарок" і
чудові "Золоті лисенята " Юліана Шпола. Отже, ми літературу двадцятих знали досить добре, але не через перевидання, а через книги
старі, в чому допомагало нам наше бібліофільство. Сам І. Світличний
мав глибочезний інтерес до літератури 20-х років: знали ми тоді і
Є. Плужника, і В. Підмогильного, й Б.-І. Антонича (І. Калинець навіть
його наслідував), і В Свідзинського, і М. Хвильового тощо.
Восени 1963 р. В Дрозда, мене і Є. Гуцала чи спілчанське начальство, чи якесь інше, нам невідоме, вирішило для "перевиховання"
скерувати Шевченківським шляхом, тобто поголити нас у москалі.
Є. Гуцало, як пише В. Дрозд у своєму "Музеї одного письменника",
від цього відкрутився, а його й мене таки відправили: Дрозда - у
Забайкалля, а мене - у Заполяр'я. Я з літературного життя на два
роки змушений був вийти. Повернувся до Києва в серпні 1965 p.,
відразу ж поїхав до батьків у Житомир, а коли повернувся, то відразу
ж потрапив на відому тепер прем'єру "Тіней забутих предків " у кінотеатрі "Україна", був на тій прем'єрі, довідався там про арешти
з-між української інтелігенції, вставав разом з іншими на знак протесту проти того - арештовано тоді було й Івана Світличного. Але того
разу він довго не просидів, його випустили, і незабаром я зустрівся
з ним: похуділим, але таким же спокійним та лагідним, як був,- було
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це в книгарні "Сяйво ", куди приводив нас регулярно бібліофільський
інтерес. Саме тоді Іван сповістив мені, що в тюрмі з великим захопленням перекладав Беранже, згодом ті переклади стали основою
видання творів цього поета в "Дніпрі"— здається, це було єдине на
той час книжкове видання І. Світличного. І знову наші стосунки
увійшли в попереднє русло, часто ми зустрічалися чи перемовлялися
телефоном (до речі, раніше в Івана телефону не було, а через телефони велося прослуховування квартир, і ми це знали), я бував у нього
на Уманській, а він у мене, жив я тоді на Бульварі Шевченка, №1,
тобто в самому центрі, біля самого "Сяйва ". За цей час Іван певним
чином змінився, це вже був не лише літературний критик, а більше
політичний діяч, через якого проходив тодішній самвидав, од нього
той самвидав читав і я (приміром, "Щоденник" В. Симоненка). У
травні 1966 р. було заарештовано мого брата Анатолія за самвидавську статтю "Процес над Погружальським "* (про спалення українських книжок ЦНБ у Києві), яку він набрав у друкарні, де працював
(йому вона потрапила до рук ще до мого повернення із війська), і за
це братові "врізали" п'ять років суворих концтаборів - те мене ще
більше зблизило із І. Світличним. Принаймні, коли я вперше їздив
у Мордовію до брата, то І. Світличний дав мені адресу Л. Танюка в
Москві, де я потім не раз зупинявся, адресу дружини Ю. Данієля, де
також раз зупинявся і дістав повну інструкцію, як добиратися до
концтабору з усіма пересадками, де можна було зупинитись у Явасі,
і навіть про ґаночок, з якого можна було викликати брата, щоб привітати,- перед цим і сам Іван, і його сестра Надійка їздили вже туди і
той шлях освоїли - це допомогло мені зорієнтуватися у хащах Російської імперії. Незабаром із концтаборів почали проникати публіцистичні викриття антилюдської табірної системи (зокрема, "Репортаж
із заповідника ім. Берії" В. Мороза, згодом спогади М. Осадчого**);
сам Іван уклав збірника матеріалів та документів "Процес адвокатів " (про групу Лук'яненка, Кандиби та Віруна). Тоді ж Чорновіл
через Івана-таки звернувся до мене по матеріали про брата для книги
"Лихо з розуму " (фотокартка, біографія, твори), і я їх йому передав;
тоді ж таки я підписав листа (через Івана чи Караванську) з протестом
проти арештів, за що мене гостро розбирали в СПУ, але зі Спілки не
виключили, хоч художників за це саме повиганяли (А. Горську,
Г. Севрук, Л. Семикіну); Іван-таки навчав мене, як дурити концтабірну адміністрацію (наприклад, посилали "Всесвіт ", що був тоді великого формату, а в дудочку накладали часнику, якого в'язні дуже
потребували,- згодом це діло заборонили;заклеювали гроші в палі* "З приводу процесу над Погружальським" (Прим. Н.С.).
** Автобіографічна повість М. Осадчого "Більмо" була написана на волі, в 1968 р.
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турку від книги - це називалося "фантастика", а в листі сповіщали,
що та чи та книга читається як фантастика; згодом і книжкові посилки кагебісти заборонили; і так далі).
До моєї творчости Іван ставився стримано, по-моєму, вона його
не захоплювала, бо таки мали неоднакові естетичні переконання, але
коли я написав у 1968 р. "Іллю Турчиновського", "Мор" (1969) і
"Сповідь " (1970), то ці речі Іванові сподобалися; здається, він сприяв
їхньому негласному поширюванню без мого відома, кажучи простіше, не тільки сам читав, а давав читати іншим, і саме тоді він, зда
ється, визнав мене за письменника (загалом, треба зауважити, що ми
ставилися до творчости один одного вельми строго, без приятельської поблажливости). Носився він у той час із ідеєю позацензурного
літературного збірника, але не знаю, чи його упорядковано, хоча задум був вельми цікавий; принаймні, тепер такий збірник можна було
б розглядати як причинок до історії літературного процесу того часу.
Великі надії покладав Іван на Ярослава Ступака, який тоді з'явивсь
у нашому товаристві і певний час жив у Світличних,-досить яскраву
особистість (зараз в еміграції), блискучого усного оповідача, який
мав у голові цікаві сюжети кафкіянського штибу (Кафку ми тоді
знали й читали), чудово їх розказував, але, здається, жодного із них
не записав. Він прославився авантюрою, надрукувавши у "Вітчизні"*
(вніс корективи у верстку, якої потім ніхто із редакції не перечитав)
оповідання, де негативно писалося про "кирзяків"- каральні російські загони на Західній Україні після війни*. Івана та історія втішала,
і я тепер розумію чому: він увіч побачив, що в залізобетонній махині
режиму є вже досить тріщин, а ламається там, де тріщить, отож і
свою антирежимну працю провадив, ураховуючи цей закон. Не знаю,
може, помиляюся, але мені здавалося, що Іван революціонером (російського типу, як це звикли уявляти терористи-народники чи взагалі
всілякі бомбамбисти) не був, але він був визначним діячем національно-визвольної боротьби і діяв як легальними, так і нелегальними
методами, не організаційно-повстанчими, а виключно літературними.
Є в Леона Фейхтвангера такий роман "Лже-Нерон ", ми його тоді
залюбки читали: ідеться там про тоталітарну державу, яка зруйнувалася тільки через те, що гончарик Теренцій склав проти режиму
насмішливу пісеньку, і саме ця пісенька, хоч самого Теренція знищили, і зруйнувала монолітну, залізну систему тиранії. Цей метод
боротьби й обрав Іван Світличний, тобто творив і поширював самвидав, який і став, зрештою, отією пісенькою гончарика Теренція супроти залізобетонної комуністичної тиранії. З другого боку, він у
своїх легальних статтях, не соромлячись, уживав офіційної термі* Оповідання "Гординя", ж. "Вітчизна", 1966, №12.
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нології (до речі, пізніше М. Шамота громив тих, що не вживали й
уникали вживати так званої соціалістичної термінології - я, грішний,
теж належав до таких, правда, іноді мені таку термінологію всовували редактори, без моєї згоди, і я від того, признаюся, страждав). У
мене була на цю тему з Іваном розмова, на що він спокійно, мило на
мене дивлячись, сказав щось приблизно таке, що це потрібно для
введення езопової мови, тобто казати те, що хочеш, але прикриваючись догідним для церберів стилем і словодобором. Отже, тут
знову проступала теорія розширення тріщин у залізобетоні. Я ж у
цьому плані був менш поступливий, бо користувався теорією вічних
вартостей, адже може статися й так, що ключі до розгадування езопової мови загубляться, а тоді від твору залишиться сама фразеологія
і за нею його й судитимуть. Що це й справді так, я переконався
пізніше, вивчаючи українське літературне бароко: тоді теж користувалися поетикою підтексту, але часто вже буває той підтекст розгадати нелегко, а то й неможливо. Іван робив немало й нелегальної
роботи, але я в те не був посвячений і хоч про дещо здогадувався,
вважаю, що не маю морального права ці свої здогади оприлюднювати - хай про те оповідять люди, що були в те посвячені. До речі,
мене в справах Світличного ні разу не допитували, очевидно, відали,
що я тут нічого конкретного не знаю.
Друга річ, яка мене дивувала: Іван анітрохи не боявся КҐБ, ходив
до них (коли викликали) на довгі розмови, потім мені дещо про те
оповідав і, здається, вірив, що там не всі "кончені", тобто вступав із
ними у певні ігри, хоч це була гра вівці з вовком, що життя потім
увіч доказало, бо вовк ту вівцю таки загриз. Мені здається, що Іван
це чинив (хоч не твердитиму категорично) для здобуття певної інформації: адже і вовк не завжди буває тяжкомудрий і часом бовкає щось
і зайве. Чому так вважаю? А тому, що Іван перед другим арештом,
фатальним для нього, знав, що має початися нова хвиля репресій
проти української інтелігенції і що його мають забрати також,- це
він мені оповів, коли ми випадково зустрілися на Хрещатику, було
то незадовго перед його арештом. Щодо цього дозволю собі маленький відступ. Борис Антоненко-Давидович, з яким Іван постійно
дружив, якось оповів мені про один його виклик до КҐБ. І от у розмові крупний чин того закладу спитав поблажливо старого письменника: "А скажіть, Борисе Дмитровичу, уявімо, що ваша самостійна
Україна була б проголошена, що б ви тоді з нами зробили?". Старий
письменник спокійно подивився на того чина й відповів: "А нічого!
Оголосили б амністію і половина з вас перейшла б на службу до нас".
І от під час однієї з великих маніфестацій 90-х років, коли повз понуру споруду на Володимирській ішла багатотисячна колона з українсь-
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кими прапорами, я, йдучи в тій колоні, раптом зупинився й ахнув:
біля центрального входу до того жахкого закладу, а він ще не був
Службою державної безпеки України, майорів жовто-синій прапор.
Незабаром сповістили, що та інституція присягла на вірність Україні.
Я далекий від ідеалізації того, що відбулося, але був вражений дивовижною, пророчою проникливістю Б. Антоненка-Давидовича.
А попри те було немало зустрічей чисто людських: чи на дні народження Івана, чи з якоїсь іншої нагоди; Світличні часом приїжджали в Житомир, де я постійно літував у батьків, відвідували прикутого до ліжка письменника Євгена Концевича, до якого київська
інтелігенція залюбки їздила, у зв'язку з цим КҐБ і підклав йому підслуховувальний апарат (я оповів про це у післямові до книги Є. Концевича "Дві криниці"); були й колективні виходи на природу. Одна
з таких вилазок на природу мені запам'яталася: всі троє Світличних,
Ю. Бадзьо з дружиною, В. Крекотень з дружиною, В. Іванисенко,
Я. Ступак, Г. Севрук із сином, я з дружиною - було нам легко і вільно - море квітів, сміху і співів; коли озираєшся на все те із свого
анахоретичного сьогодні, мимоволі розтоплюється серце, адже я
після того, як той милий, сердечний і щирий гурт було розігнано й
потоптано, закопався в самоті і в щоденній ненастанній праці, на яку
себе прирік, і вже давно не знаю таких простих і живих радощів, а
ми тоді дуріли, як діти, стрибали, підвішувалися на гілки, трапезували - така собі рекреація, і сонце над головою було спокійне і ясне,
і не було нам діла до невидимого й неситого птаха, який насталив
на нас кігті, і не думали ми про Навуходоносора, який незабаром
кине нас усіх у вогненну палахкотючу піч, сказавши немилосердне:
"Відречіться своєї віри й думок!". І ніхто із нас не відрікся, але згоряли ми всі у тій печі по-різному.
Іще про одне хочеться сказати. В першому періоді мого спілкування з Іваном Світличним він, на мою думку, не відзначався глибиною естетичного бачення, і я про це вже писав. Але він таки був
природжений літературний критик, окрім того, його багатюща бібліотека існувала йому не для декору стін: він активно читав, студіював, і я певний, що з нього міг би вийти першокласний історик
української літератури XX століття. Водночас, він на очах виростав
і як творча індивідуальність. Уже в кінці 60-х років я не міг не відзначити, наскільки поширився його естетичний світогляд, як глибоко він починав аналізувати художні твори; хоч багато часу в нього
забирала політична боротьба, але вже він не настоював, що література має відбивати тільки насущні животрепетні проблеми, а має й
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завдання вищі, бо її конечна місія таки в пізнанні людської душі в
усій її багатовимірній складності, хоч йому й тоді була близька та
люба ідеологічна література, але будована на загальнолюдських вартостях. Коли раніше ми з Іваном, говорячи на літературні теми, були
як ті двоє, які, говорячи, слухають тільки себе, то тепер наші балачки стали глибші, а взаєморозуміння більше, хоч і неповне, що й
зрозуміло. Тепер я прислуховувався до його резонів уважно, як і він
до моїх. Саме тоді в ньому сформувався аналітичний критик, але віддатися цьому до глибини душі він уже часу не мав, та й, кажучи відверто, й умов до того не було, бо з 1969 р. почало в суспільстві подувати крижаним вітром, преса бралася під жорсткий контроль, а Іван
уже в той час просто не міг друкуватися, а не друкувати критичних
статей - це все одно, що писати сценарії чи п'єси і їх не ставити.
Здається, вже з 1968 р. повелася практика, що її тоді називали
"живих псевдонімів", тобто статтю, чи твір, чи переклад робив один,
а підписував інший. Хто зна, чи зараз ми зможемо до кінця розшифрувати ці псевдоніми (згадаю, що я підписав статтю-рецензію
на "Пісні кубанських козаків ", яку написав Р. Доценко, переклади
А. Перепаді також виходили під "живим псевдонімом" і так далі).
Здається, користувався "живими псевдонімами" й Іван Світличний,
і їх треба тепер розшифровувати. В той час почалася брутальна кампанія проти української перекладної літератури і проти так званого
"кування слів". Вона дуже займала й І. Світличного, і він вирішив
написати проти тієї кампанії розгорнуту статтю. Хотів її подати до
журналу "Дніпро " і передав мені примірник, щоб я став для неї "живим псевдонімом". Я погодився, подав ту статтю до журналу, але чи
вже на ці теми було заказано писати, чи й "живий псевдонім" було
вибрано невдало (на той час мене вже не друкували, а рецензії на
мою останню в тому часі книжку "Вечір святої осені", 1969, в періодиці дружно відхиляли, це я знаю напевне), мені статтю повернули,
і тільки тепер я передав її Льолі Світличній, бо виявилося, що копій
із неї не існує (в мене був перший примірник)*. Отже, стати мені
"живим псевдонімом" І. Світличного не довелося. Але я радий хоч
би з того, що ту статтю зберіг.
І він пішов на Голготу. Не знаю, чи була в нього своя гетсиманська ніч, очевидно, що була. Але він чудово знав, на що йде і що
його чекає. Тоді, коли повідомляв мені, що його мають заарештувати,
здивував мене і вразив напрочуд спокійний тон, яким мовлено ті
слова. І сам Іван був напрочуд спокійний, як завжди, лагідний, зі
своєю тихою, милою усмішкою, ніби йшлося не про величезне
* Можна припускати, що з конспіративних міркувань, аби не розкрити "живого псевдоніма", автор не залишив копій. (Прим. Н.С.).
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випробування, ба житейську біду, а про річ конечну й виважену, на
яку він, як і Христос свого часу, погодився у дусі. Через це узяв на
плечі свого хреста і під улюлюкання, прокляття й плювки газетної
та журнальної юрби, із світлим обличчям поніс його туди, куди нести
було призначено.
Був ще один епізод у наших стосунках. Із далекого заслання Іван
передав мені через Михайлину Коцюбинську свій переспів "Слова
о полку Ігоревім", попросивши якнайприскіпливіше його зредагувати й подати критичні зауваження. Переспів був зроблений майстерно (кажу, переспів, а не переклад, бо він був римований, тоді як оригінал - ні, і мав сучасний ритмічний малюнок, не такий, як в
оригіналі); відчутно було, що Іван ретельно опрацював літературу,
а вона в "Слова" величезна; однак, я все-таки мав свої зауваження,
якими той переспів олівцем обписав. Але він уже повернутися до
Івана не встиг, той тяжко захворів і став нездатний до розумової
праці. Той переспів зі своїми помітками зберігаю в себе як дорогоцінну пам'ятку - сам текст було надруковано в альманасі "Сузір 'я "
з моєю передмовою.
От і все. Ні, не все! Вийшла книга Івана Світличного, де зібрано
частину його творчости, зокрема, оригінальні поезії та переклади;
треба ще зібрати повністю його критичні статті і видати з докладним коментарем та передмовою; треба ще написати про нього ґрунтовну розвідку як про видатного діяча національно-визвольної боротьби; треба ще згадати про нього все, що можна,- тоді він до нас
повернеться остаточно. І він повернеться. Ті, що йдуть на Голготу,
воскресають. Як сказано в Євангелії від Івана: "Він світильником
був, що горів і світив" (V-35), а він же був Світличний!
Київ, 1993 р.
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Мешкає в Києві.

ПРО ІВАНА
СВІТЛИЧНОГО
Про Івана Світличного я почув уперше наприкінці 1962 р. на
літературній студії при видавництві "Молодь", яку я тоді відвідував.
Якось точилося обговорення віршів одного з присутніх поетівпочатківців. Була то, здається, Світлана Йовенко. Говорив Володимир Підпалий.
Студієць Григорій Кириченко зронив репліку: "Ви тільки послухайте, це - другий Світличний!".
На перерві я спитав товаришів, хто це такий Світличний, що до
нього мав бути подібний Володимир Підпалий. До речі, останній
справляв на мене досить добре враження як поет. А ще мені подобалося, коли він виступав з обговоренням віршів поетів-студійців. У
його мові звучала лагідність, іронія і внутрішня доброта, навіть тоді,
коли вів суперечку наступальну.
- А хто такий Світличний?- запитав я ще й керівника студії, поета
Дмитра Білоуса.
Він мені коротко розповів, що це - талановитий літературний
критик, працює в Інституті літератури, і відіслав мене до ряду журналів, у яких надруковані статті Івана Світличного.
Після перерви Дмитро Білоус звернувся до студійців: "Не відсиджуйтесь, учіться говорити, не соромтеся висловлювати свої думки.
А вдома читайте статті Івана Світличного та Івана Дзюби. Ці критики цікаві тим, що є чесними аналітиками, а не моралістами, уміють узагальнити аналізоване".
Того дня на студії предметом обговорення непомітно стали статті Івана Світличного, а не вірші студійців. Не пригадую подробиць
тієї бесіди про нього. Але зрозумів, що Світличний має бути доброю людиною, з почуттям гумору.
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Наприкінці березня 1963 р. я почав відвідувати Клуб творчої молоді "Сучасник". Тут я знову почув ім'я Івана Світличного, але вже
як члена цього клубу.
Вівтірками у кімнаті №13 тодішнього Жовтневого палацу збиралася молодь. Щоразу туди приходили Алла Горська, Галина Севрук,
Галина Возна, Людмила Семикіна, Веніамін Кушнір, Віктор Зарецький, Віктор Малинка, Юрій Бадзьо, Ераст Біняшевський, Лесь Танюк
та ін. У багатьох на вустах було ім'я Івана Світличного. Алла Горська
часто телефонувала до нього з цієї кімнати. Як тільки обзивавася Іванів голос, Алла враз засвічувалась, називала його "вусатим сонечком".
Готувалася подорож членів клубу по Україні. Я знав, їде й Іван
Світличний. Мені кортіло побачити його. А тому поклав що б там
не було пристати до мандрівників.
Зранку 29 квітня 1963 р. збиралися коло пам'ятника Т. Шевченкові. Сюди мав підійти автобус, яким вирушимо у нашу подорож: Київ - Новоград-Волинський - Острог - Межиріч - Кременець Почаїв - Тернопіль - Бучач - Хотин - Чортків - Хмельницький Кам'янець-Подільський - Меджибож - Вінниця - Бердичів - Житомир — Київ. Мало не вся Україна!
Дорога ще попереду. А поки що ми чекаємо на автобус. Серед
тих, що зібралися,- студент медінституту Ярослав Геврич, мій добрий приятель. Він і показав мені Івана Світличного з дружиною
Льолею. Вони стояли в товаристві Алли Горської, Євгена Сверстюка,
Івана Драча та Григорія Логвина. Саме Логвин очолив ту подорож.
Того дня я почувався застудженим. Стоячи недалеко від мене,
Алла Горська звернула увагу на моє покашлювання і спитала: "Миколо, ви застудилися? Ходімо, я напою Вас калиною". Не встиг я
опам'ятатися, як вона вже вела мене алеями парку до свого дому (Алла Горська жила коло самісінького Шевченкового парку). До її помешкання я йшов уперше. Коли ми піднялися сходами на третій поверх, я побачив на дверях її помешкання великий аркуш ватману з
приблизно таким написом: "Працюємо. Прохання не заважати! Без
стуку і будь-коли можна заходити Іванові Світличному". Промовисто!
Під час подорожі Іван Світличний був поруч своєї дружини Льолі. До речі, я запримітив, що подружжя Світличних завжди разом
бувало на виставках, концертах, літературних вечорах. Як молодята, які щойно побралися. Пригадую, бачив їх на концерті японського
скрипаля у філармонії восени 1964 р. "Музика. Сцена. Серце холоне.
Я наче зараз бачу... "/В.Коротич/. Іван Світличний зіщулився, вкляк
і слухав. Я сидів на балконі. Оксана Смішкевич (пізніше - Кузьмак),
Іван з Льолею і Надія Світличні - в партері. Мені було видно з бал-
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кону, як у Надійки ллялися по обличчю сльози. Оксана зосереджена, одухотворена. А Іван - завмер і забув, що на концерт прийшов з
гостею із Америки.
Під час подорожі я зауважив, з якою великою пошаною ставляться всі без винятку до Івана Світличного. Над чолом Івана Драча
ніби сяяв німб поетичної слави. Однак, до Івана Світличного і він
ставився шанобливо, з якимсь особливим пієтетом.
До речі, коли Івана Світличного забрали в серпні 1965 р., то Іван
Драч разом з дружиною та маленьким сином Максимом прийшли в
день народження Івана до Льолі. І це вже після відомого протесту проти політичних арештів в Україні в кінотеатрі "Україна " 4 вересня.
У ті тяжкі для Івана та Льолі дні чітку позицію зайняла Ліна Костенко. Її часто можна було бачити разом з Льолею, вона організовувала заяви протесту, збирала підписи. Ліна Костенко дісталася
аж до самого Антонова*, і той поставив свій підпис на захист Івана
та інших заарештованих.
Та повернімося до подорожі.
Пригадую вечір у Хмельницькому. Після напруженого цікавого
дня ми всі разом пішли повечеряти в ресторані. Замовили найдешевші страви, зсунули столи і щільно один коло одного посідали.
Сверстюк, Світличний, Логвин, Драч сиділи поруч.
На прохання товариства Іван Драч одним подихом прочитав кілька поезій. А завершив: "Куди йдемо? Яка нас віра жене на кам'яні
вітри?.." Григорій Логвин схопився з місця - і Драч опинився в його
обіймах. А Світличний підвівся, осяяний щасливою усмішкою. Слідом за ним повставали всі присутні і стали аплодувати Драчеві. Потому Алла Горська проголосила тост. Вона страшенно хвилювалася.
Запропонувала тост за молоду талановиту генерацію літераторів: Василя Симоненка, Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Івана Драча.
Після цього ми співали пісні на слова Тараса Шевченка. Співали
стоячи. Світличний, Логвин і Драч по-братерському обнялися і також
співали разом з усіма. І знову сяяла щаслива Іванова усмішка.
Добрі очі, загадкова усмішка, гарні невеликі вуса - усе це впадало у вічі. Трохи згодом вуса Світличного оспівають поети Іван Драч,
Василь Стус. Алла Горська і Галина Севрук давно зверталися до нього: "Вусате сонечко...".
Удруге я побачив коротко Івана Світличного у славнозвісній
13-й кімнаті Жовтневого палацу. У тій кімнаті вівтірками продовжував збиратися керівний осередок Клубу. Зайшов Іван, усміхнений. Заледве встиг уклонитися, як тут же потрапив в обійми Алли
Горської і Галини Севрук.
* Відомий авіаконструктор.
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Алла Горська журилася: що робити, обком комсомолу не дає дозволу провести похід до пам'ятника Іванові Франку. Проведіть, мовляв, спочатку вечір коло пам'ятника Леніну. А хто ж напише сценарій? Може, Михайлина Коцюбинська?
- Аллочко, не сміши! Бо ж краще від Тамари Главак* ніхто не
напише сценарію вечора коло пам'ятника Леніну. А на вечір треба
запросити комуністів. Бо ж при чім тут творча молодь?
Утретє я зблизька побачив Івана в тій самій 13-й через тиждень у
травні 1963 р. Цього разу він прийшов з Віталієм Коротичем: їх запросили на перше організаційне засідання робітничої літературної
студії "Брама ", де виступали з поезією й прозою студійці Віктор Могильний, Григорій Тименко, Василь Здоровило та ін. Іван Світличний
відзначив непересічність поезій Віктора Могильного та Григорія Тименка, привітав двох чарівних жінок - молоду художницю Любу Панченко і знавця угорської мови Аврелію Могильну. Загалом Іван прихильно поставився до створення робітничої літературної студії з такою
гарною назвою - "Брама "— і без зайвого менторського напучування
благословив її на творче життя, морально підтримав студійців.
До помешкання Світличних мене вперше привів Микола Литвин.
Я вже не пригадую, за яких саме обставин ми з ним познайомилися,здається, в хорі "Жайворонок". Якось ранньої осени 1963 p. зустрічаю випадково Миколу. Він сказав, що їде до Світличного, і запропонував поїхати разом. Без жодних вагань пристаю на це.
Відчинив двері Іван, подав руку.
- Микола,- назвався я.
Іван уточнив:
- Микола Плахотнюк.
Моєму здивуванню не було краю. Звідки він міг знати моє прізвище?
За кілька хвилин спілкування з Іваном здавалося, що ми давно
одне одного знаємо. Іван умів слухати співрозмовника, умів ненав'язливо запропонувати щось цікавого з книжкових новинок чи з журнальних публікацій тощо.
У помешканні Івана Світличного я часто слухав у магнітофонному запису голоси Василя Симоненка, Бориса Мамайсура, Василя
Голобородька, Бориса Нечерди. Прикметно, що робив ті записи Іван
Світличний сам, і він же прокручував їх нам на своєму нехитрому
магнітофоні "Весна ". А згодом вірші згаданих поетів (і не тільки
цих!) були віддруковані, зброшуровані і розтиражовані на друкарській машинці або фотоспособом у вигляді саморобних книжечок.
Отже, у помешканні Івана Світличного народжувавася український
* Тоді - ідеологічний працівник ЦК комсомолу, партійний куратор КТМ.
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самвидав шістдесятих років. Безумовно, не без допомоги Іванової
сестри Надійки.
Уманська, 35, помешкання 20. Багато вже написано про цю
"рукавичку" Світличного, але навряд чи буде колись написано про
неї все. Тут збиралася творча молодь з усього світу, і не тільки літературна молодь. Сюди приходили лікарі, вчителі, інженери, студенти, аспіранти, літератори і фізики. Молоді й немолоді. З цієї
"рукавички" стартувало українське шістдесятництво.
Клуб творчої молоді збирався в 13-й кімнаті, як було вже сказано,
щовівтірка. Море людей перейшло через цю кімнату. Через помешкання Світличних - іще більше. Туди приходили щодня, і не лише
вдень, а й уночі. Часто розпочаті в Клубі дискусії продовжувались
у помешканні Світличного. Саме в тій господі я зустрічався, а то й
знайомився з багатьма цікавими людьми. Там я запізнався зі Світланою Кириченко, Грунею Лишак, Світланою й Володимиром Крекотнями, Борисом Мамайсуром і Борисом (тепер - Борисом Іллічем)
Олійником і з багатьма іншими. У хаті Світличного я вперше зустрівся з Вірою Вовк, яка згодом стала моєю кумою.
Пригадую, як узимку 1969 р. з Дніпропетровська приїхав цькований і гнаний молодий поет Іван Сокульський. На той час його вже
змусили працювати і пожежником, і матросом на Дніпрі. Його віршів
ніхто ніде не друкував. До Світличного він пішов пригніченим, а повернувся окриленим. Світличний надавав Іванові Сокульському купу
книжок і рукописів для перекладання з інших мов. Іван Сокульський
казав тоді: "Знаю, що на цьому я багато не зароблю, та мені ходить,
аби лишень при ділі бути. І тепер матиму змогу показати свої переклади самому Світличному. Можливо, їх не надрукують - дарма!
Але ж це буде спонука до праці!".
Сокульський розповідав, що такого розуміння, як з боку Світличного, він досі не зустрічав ні від кого. І ніде так добре йому не було,
як у Світличного. У спілкуванні з ним відчуваєш наповнення своєї
душі доцільним і непроминальним.
Серед віршів, які Іван Світличний дав Сокульському для перекладу, були вірші білоруської поетеси Євдокії Лось. Одного вірша
цієї поетеси Іван Сокульський переклав у моєму помешканні за вечір.
Згодом, коли заарештували Сокульського, цей переклад був надрукований чи то в "Дніпрі", чи то у "Вітчизні" під чужим ім'ям.
Доречно згадати, що після арешту Валентина Мороза Іван Світличний з Михайлиною Коцюбинською їздили до Євдокії Лось із Прип'яті,
де якраз відпочивали влітку 1970 р. Кажуть, Є. Лось щиро дивувалася,
що той Валентин Мороз, який писав про неї в своєму публіцистичному
есеї "Серед снігів",- це, виявляється, справжнє ім'я, а не псевдонім.
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Іван Світличний був тактовний, ніколи не вдавався до менторства.
Умів слухати, завжди був рівноправним співрозмовником, а водночас добрим і щирим порадником, доброзичливим учителем. Умів
підтримати людину, вселити в неї віру. Про це ми говорили із Сокульським після його відвідин Світличного.
Але повернімось до 1963 року. Отож, до Світличного мене привів уперше Микола Литвин. Пізніше я кілька разів заходив туди з
Вадимом Смогителем. У Світличного я завжди знаходив харч для
своєї душі. Наче між іншим, покаже Іван якусь книжку - то з мистецтва, то з історії або географії України, то якісь довідники, а то
навіть "Енциклопедію українознавства ". Від Світличного я довідався про українського митця з Америки Олександра Архипенка,
про поета Богдана-Ігоря Антонича.
Добре ставлення Світличного до мене не було якимось винятком.
Так само багато часу він віддавав іншим людям - літераторам, кололітераторам і літературним невігласам. А були між ними і явні сексоти, і провокатора 3 ними Світличний теж поводився чемно. Під
час презентації книги Івана Світличного "У мене - тільки слово"
(Київ, листопад 1994 р.) Євген Попович розповів, як на запитання,
чому він не виганяє їх із хати, Іван сказав: "Нехай, може, з них колись
також люди будуть ".
Уманська, 35, помешкання 20. Одна кімната, комірчина, сіни усе напхане книжками. Ця "рукавичка" часто правила не тільки за
клубне приміщення, а й за готель. Там ночували одесити, львів'яни,
луганці. "Тьотя Льоля" годувала гостей, поїла чаєм чи кавою.
13 грудня 1963 року в актовому залі Київського університету мав
відбутися виступ хору "Жайворонок". Перед початком виступу студент університету Грицько Халимоненко (один із "жайворонят") повідомив: "Сьогодні рано-вранці в Черкасах помер український поет
Василь Симоненко".
Після виступу хору я побачив у залі Аллу Горську, Михайлину
Коцюбинську, Івана Світличного, Євгена Сверстюка. Вирішили їхати
вечірнім потягом до Черкас на похорон. З нами у вагоні їхали також
Людмила Семикіна, Григорій Халимоненко та ще кілька осіб із
Клубу. В іншому вагоні їхала невелика офіційна група від Спілки
письменників. Серед них були Володимир П'янов і Микола Вінграновський.
У Черкасах на вокзалі зустрілися з групою львів'ян - Михайло і
Богдан Горині, Михайло Осадчий. Пригадую, львів'яни хотіли дати
телеграму з відділу зв'язку, що на вокзалі. Телеграфістка зажадала
написати текст телеграми російською мовою. Львів'яни були обурені, а ми, кияни, радше розгублені: нам було соромно, начебто з
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нашої вини стався той прикрий шовіністичний випад. Не змовляючись, ми водночас згадали рядки з Симоненкового вірша "Курдському братові":
Вони прийшли не тільки за добром —
прийшли забрать ім'я твоє і мову,
пустити твого сина байстрюком.

... Труну з тілом Василя Симоненка несли найближчі його друзі,
серед них - Іван Світличний.
Повертаючися з Черкас, ми стали міркувати про те, що добре
було б справити 9 днів з дня смерти поета. Але де взяти приміщення? Я зголосився подбати в себе у медінституті, оскільки я відповідав на курсі за культурно-масову роботу. Вечір дозволили в
приміщенні інститутського клубу на вул. Леніна (нині - Б.Хмельницького), 37.
Напередодні пізно ввечері до гуртожитку, де я мешкав, прибіг
захеканий представник парткому медінституту Петров і зажадав,
щоб я скасував призначений вечір. Я відповів, що не можу цього зробити, оскільки на вечір запрошено студентів з інших міст, і вони приїдуть. Петров пішов, але за годину повернувся і зажадав програму
вечора. Не маючи програми, я склав її довільно:
Іван Світличний. Біографія Василя Симоненка;
Віталій Коротич. Спогади про поета;
Вірші Василя Симоненка. Читають студенти.
У парткомі, видно, дещо заспокоїлися, побачивши ім'я Коротича,
бо там мали його за свого. Адже ще не так давно Коротич закінчив
цей інститут.
Вечір пам'яти Василя Симоненка 22 грудня 1963 р. На сцені великий графічний портрет Василя Симоненка роботи Алли Гор
ської. На столі в глечику кетяги червоної калини. Заля переповнена.
З магнітофонної стрічки лине голос Василя Симоненка (це Іван Світличний записав його для нащадків): "Задивляюсь у твої зіниці..."
Стихає голос поета, на освітлений кін виходить Іван Світличний.
Він пристрасно, дещо схвильовано і неголосно, але чітко виголошує
своє слово про Симоненка і зачитує Василеву передсмертну записку.
Текст того слова згодом увійде до самвидавної збірки поезій Василя
Симоненка, де вперше вміщено фрагменти його щоденника. Я здогадуюся, що збірку укладав Іван Світличний. Примірник тієї збірки
мені якось була подарувала Іванова сестра Надія.
Перед початком вечора Іван бідкався, що він не вміє промовляти
з трибуни, тому й ніколи не виступає. "Моє слово про Василя Симоненка буде винятком,- казав Іван. - Я можу писати, але не гово-
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рити". Проте він з перших хвилин опанував аудиторією. Його серце
билося в унісон із серцями присутніх. Коли Світличний промовляв,
у залі було чути дихання. Закінчив - а тиша панувала далі.
Зі сцени читають телеграми, які надійшли на адресу Клубу творчої молоді "Сучасник " від молодих письменників, які в той час служили у війську, Володимира Дрозда і Валерія Шевчука. "Настав
час випробувань - тримаймося!"— у неймовірній тиші слова телеграми лунали громом.
Один за одним, без жодних оголошень до трибуни виходять
поети, друзі Василя: Михайлина Коцюбинська, Віталій Коротич, Ірина Жиленко, Євген Сверстюк, Микола Холодний; студенти університету: Григорій Халимоненко, Антоніна Гармаш, Микола Невмитий, Борис Тимошенко. У їхньому виконанні звучать: "Лебеді
материнства", "Україні", "Курдському братові", "Перехожий",
"Брама ", "Пророцтво 17-го року ".
Реакція не забарилася. Другого ж дня мене покликали до профкому і парткому інституту на розмову. Там мені сказали, щоб завтра
на лекції не приходив, а йшов до обкому комсомолу. "Ще вони
хочуть із Вами порозмовляти".
Просто з парткому я подався до Івана Світличного на пораду: як
мені триматися в тому обкомі? Іван Світличний вислухав мене й
сказав до дружини: "Льолю, поїдь завтра на 9 годину до обкому і зачекай, поки вийде Микола". На мій запитальний погляд Іван пояснив: можливо, вони замислили Тебе з інституту викинути. Треба буде
щось дуже швидко вирішувати. Отже, потрібно, щоб Ти про все розказав "тьоті Льолі".
Не знаю, чи міг Іван Світличний у той час чимось мені допомогти, якби справді постало питання про виключення з інституту, але
намір такий він мав. Я спитав Івана: "Але ж і Вам за те слово щось
буде?". Він відповів: "Я - літератор і якось дам собі раду, якщо виженуть із праці. Не хвилюйтеся".
На другий день до обкому підійшла Льоля і чекала, поки я не
вийшов з тієї "розмови".
У наступні дні мене ще слухали і "проробляли" (за проведення
літературного вечора "на низькому ідейному рівні") в комітеті комсомолу. (Усі студенти мали бути комсомольцями. Я не був винятком).
Після "слухань" комітет комсомолу міг дати рекомендацію ректорові
виключити з інституту комсомольця, який "не гідний носити звання радянського студента". Іван попросив, щоб я обов'язково приїхав
до нього і розповів докладно, що там відбувається. Іван з Льолею
хвилювалися за мене.
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Надалі я досить часто бував у Світличних - у справах і без справ.
Часом заходив, щоб лише кілька хвилин побути, переглянути якусь
книгу з величезної хатньої книгозбірні.
1968 р. я привіз із Косова кілька старих журналів, виданих у Західній
Україні в 30-х роках. Подарував Іванові. А він мені подарував прижит
тєву збірку Івана Франка "Зів'яле листя". На форзаці бісерним, але
чітким почерком написано чорнилом: "І.Франко". Цікаво, хто і навіщо написав? Адже на обкладинці видруковано: "Іван Франко. Зів'яле
листя ". Часом чи не сам Франко написав? Як би там не було, а ця книжечка мені дорога. І тим, що її подарував Іван Світличний, і тим, що
видана в 1911 p., коли Іван Франко ще жив на цьому світі.
1963-64 роки. Десь приблизно в цей час у помешканні Світличних я познайомився з Василем Стусом. Їду якось у тролейбусі і бачу
знайоме обличчя. Десь я вже бачив цього чоловіка. Виходимо разом,
а він і питає:
- Ви до Івана Олексійовича?
- Так.
- Я також. Ходімо разом.
На початку 1965 р. під час зимових вакацій я вперше в своєму
житті збирався поїхати до Львова на запрошення свого львівського
колеги. Світличний зацікавився і попросив відвідати у Львові його
друзів і знайомих та передати їм макет проекту пам'ятника Симоненкові (київських авторів). Спершу я зайшов до братів Горинів, яких
бачив усього один раз на похороні Василя Симоненка. Мене впізнали, прийняли привітно, і вже разом пішли до Теодозії Бриж. Усі
троє схвально сприйняли проект пам'ятника Симоненкові. Я мав ще
два доручення від Івана - передати листа в університеті Михайлові
Косову, а також відвідати Михайла Осадчого. До речі, всіх цих
людей, крім Теодозії Бриж, того самого року (наприкінці серпня)
заарештували. Івана арештували тоді також,- коли він повертався зі
Львова до Києва.
З ініціативи Івана Світличного серед української громадськосте,
зокрема, в Києві, збирали кошти на спорудження пам'ятника Симоненкові. Наприкінці 1964 р. Алла Горська казала мені, що Іван Світличний подав гарну ідею - на Новий рік влаштувати мистецьку
лотерею і в такий спосіб роздобути гроші на спорудження пам'ятника Симоненкові. Перша лотерея була безпрограшною. Вона відбулася 31 грудня 1964 р. в хаті мого брата Івана (вул. Канівська, 23).
Для лотереї художники давали безкоштовно свої твори, письменники - книги з автографами. У наступні роки лотереї почали проводити майже в кожному українському товаристві. (У Києві було кілька
українських кіл, дотичних одне до одного). Лотереї проводили також
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в окремих колядницьких ватагах, зокрема, в студентських ватагах
політехнічного інституту. Пізніше гроші з колядницького мішка та
від лотереї ставали громадськими і йшли, наприклад, на допомогу політв'язням: за них передплачували книги і пресу (тоді ще можна було
посилати книги до таборів). Тими грішми оплачували також квитки
студентам, які приїжджали колядувати до Києва з інших країв. Скажімо, Олена Уманець прилітала аж з Уралу, і їй частково оплачували
дорогу. Кажуть, що подібні лотереї проводили й у Львові та Дніпропетровську. Так прищепилася Іванова ідея проведення лотерей.
А тим часом у пресі розпочалося шельмування доброго імени Івана Світличного статтею в "Радянській Україні" "Еверест підлості".
Влада квапилася проскочити зі своїм пам'ятником на могилі Василя
Симоненка - так би мовити, альтернативним. Інтенсивно тиснули
на Симоненкову матір, розпускали недобрі чутки про збирання
пожертв від громади. Зрозумівши, що влада не дозволить спорудити пам'ятник на могилі поета зусиллям української людности, Іван
Світличний попросив зібрані на пам'ятник гроші передати Василевій
матері.
Наприкінці червня чи на початку липня 1965 р. гроші в сумі 4 тисячі крб. Іванова сестра Надія відвезла до Черкас і вручила матері
Симоненка Ганні Федорівні Щербань. При цьому були присутні
Галина Возна, Груня Лишак і я.
Іван з Льолею регулярно їздили до Євгена Концевича. Двічі, а
може, й тричі ми їздили до Житомира разом: 5 червня 1965 р. на
30-річчя Євгена Концевича та наприкінці травня 1967 р. Цього разу
Валерій Шевчук показував нам Житомир, його пам'ятки архітектури, історичні місця, річки, водоспади, Набережну, 12. Щоразу заходили до Бориса Тена.
...В неволю замість Івана листи мені писала Льоля, підписуючи
"Зайці".
З 1 жовтня 1984 р. я працював лікарем у Лисичому над Дінцем,
у якому перед тим відбував свою "хімію". Туберкульозна лікарня, в
якій я працював, стояла через дорогу - якраз навпроти гуртожитку,
де я жив, відбуваючи "хімію". Звісно, я розумів, що КҐБ відпустило
мене на той бік шляху не для того, щоб я відразу кинувся всіх
обдзвонювати. Тому я довго не телефонував до друзів у Києві, в т.ч.
й до Івана Світличного.
У Лисичому я любив часто ходити на базар, коло якого розміщена автостанція, і часто бачив, як вирушають автобуси до Старо-
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більська. Побачу автобус - і відразу згадую своїх кумів - Надію та
Івана Світличних.
І ось, здається, навесні 1985 р. я зателефонував на квартиру Світличних. Трубку взяв Іван, і я вперше за довгі роки почув Іванів голос.
Я назвався - він щиро зрадів. Сказав, що Льоля вийшла до крамниці, а він, мовляв, погано говорить, то "вже вибачайте, куме!"
У мене перехопило судомами горло. Я не міг нічого промовити,
а Іван через силу розпитував, як я себе почуваю, де живу. Розповів,
що недавно телефонувала Надійка, питала, "як кум Микола". А ще
спитав, чи подобається мені Лисичанськ. Я відповів, що подобається.
Іван на те сказав: "А я не люблю Лисичанська. Не подобається мені
той край". Тепер часто думаю, який "той край" - Лисичанськ? Луганщина?
Довго я ходив під враженням від тієї короткої розмови з Іваном.
Мені було приємно, що Іван зрадів моєму дзвінкові і що назвав мене
кумом та повідомив, що Надійка цікавиться моєю долею. Отже, тяжко хворий Іван і цього разу зумів морально підтримати людину, яка,
навпаки, збиралася підтримати його. Вийшло інакше.
Наприкінці вересня 1985 p., вертаючися до Лисичого з відпустки,
я зайшов на Уманську, 35, щоб побачити Івана - вперше від 1972 р.
Іван із сивою бородою лежав на ліжку. Незвичною для мене була та
борода. Тільки по добрих розумних очах, що променилися світлом,
я одразу впізнав Івана. Коло нього на стільці сиділа молода вродлива і бліда жінка. Після моєї появи вона підвелася, поцілувала Івана,
попрощалась і пішла.
- Ви не знайомі з Валею?- спитала Льоля. - Це ж була Валя Стусова.
Я справді досі не був знайомий з Валентиною Попелюх - тепер
уже вдовою Стуса.
Іванові важко було говорити, він часто зупинявся. Зупинявся на
півреченні, а то й на півслові і казав: "Хай Льоля скаже" - і Льоля
продовжувала Іванову думку. А він вдячно дивився на неї, потім на
мене, усміхався, ствердно кивав головою, знову продовжував розповідати і знову просив Льолю, щоб вона закінчила речення чи навіть слово - так йому бувало важко висловитись.
А говорив він весь час про Василя Стуса. "Я його дуже любив...
Якби Василь не вмер, то він став би лауреатом Нобелівської премії",- казав Іван.
сел. Буча Київської обл., 1994 р.

ЗИНОВІЙ

АНТОНЮК

Народився 1933 р. на Холмщині. Інженерекономіст. У 1972—84 pp. перебував в ув 'язненні (табори в Пермській обл., Володимирська тюрма, с. Бодайбо Іркутської обл.).
Мешкає в Києві. Співголова громадської ради
Українсько-американського бюра захисту
прав людини

ЯК НЕ Я - ТОДІ ХТО?
Писати про конкретних людей, яких знав десятки років у різноманітних ситуаціях, завжди складно, особливо якщо пишеш про того,
хто перемінив тебе, став якоюсь твоєю суттю, з ким маєш потребу
досі подумки все звіряти.
Щоденника я не вів з відомих причин, а пам'ять сьогоднішня
дуже далека від тої, що була в 60-70-ті роки, тож прошу вибачення
за неминучі великі лакуни та можливі неточності в деталях навіть у
тих кількох епізодах, що їх я вибрав з бурхливого потоку тридцятирічного спілкування з Іваном Світличним.
Сподіваюся, кожен зрозуміє, що будь-які спогади про когось
неминуче стають спогадами передусім про себе, а тому й закликаю
читача робити корекцію всього, що лягло мені на папір, аби вилучити оте світличнинське "Як не я, тоді - хто?" з потоку пам'яти подекуди надмірно егоїстичного антонюківського "я".
З Іваном Світличним познайомила мене десь у 1962 p.- точнішої
дати не пам'ятаю - Алла Горська, до якої потрапили мої спроби
бодай якогось першого узагальнення історичних поглядів мого
покоління. Прийшов я за вказаною адресою на Уманську вулицю.
Добрий, усміхнений вусатий чоловік зустрів мене дуже привітно,
наче ми давно вже зналися, і запросив до своєї кімнати-кабінету,
вщерть заставленої й заваленої книжками. Там було багато рідкісних
для Києва книжок з української минувшини. Вони не були для мене
відкриттям Америки, але таким відкриттям стала їх кількість і неймовірна старанність їх добору: маса книжок, виданих на крайньому
заході України, деякі з них я пам'ятав з дитинства, але побачити їх
у такій кількості в людини з крайнього сходу України - то було
щось неймовірне. І вони не просто "існували" у Івана - вони були
пропущені крізь його індивідуальну свідомість із дивовижним рівнем
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осмислення та узагальнення, чим я, вирісши в середовищі тих
книжок, похвалитися не міг.
Розмова була ознайомчою, але тривалою, а тому не формальною,
як це буває здебільша під час знайомства, а одразу занурилася глибоко в історичні джерела, їх інтерпретацію, в гостру потребу мобілізації потенцій особистости.
Голос у Івана був тихий, а думка розвивалася, наче в легкому леті.
Здавалося, що він наче з якогось іншого суспільства, "суспільства
духу". Та коли його думка раз по раз ударяла в граніт реального життя,
тоді я бачив, що це не якась гола абстракція, втеча від реальности, а
піднесення над нею з чітким моральним максималізмом для особистости, бо тільки така особистість і здатна чинити опір сповзанню суспільства по похилій площині, опір отій "вселенській втечі без погонь".
Я сприймав тоді життя доволі пасивно; чекав змін, але щоб якось
так... само собою. Мені тоді ще мало боліло, що серед численного
населення маємо так мало індивідуальностей, що так багато людей,
готових скинути не кайдани рабства, а суто людські невід'ємні тягарі - тягар свободи, тягар національної свідомости, тягар моралі, тягар
творчости... Тоді я ще не усвідомлював, що регресові духовного
розвитку можна протидіяти тільки через подолання будь-якої ідеологізації свідомости, через становлення особистости.
Іван ставився до світу активно. Людину сприймав як феномен
динамічний, багатомірний, а водночас цілісний. Його дуже цікавило питання, як допомогти людині подолати пасивність, як допомогти їй реалізувати прихований потенціал. Його цікавило становлення особистости (пізніше я спостерігав, яке це щоразу було для Івана
свято!), а тоді він підкреслював, що активність приходить тільки як
результат самоусвідомлення, як обґрунтування ідеалів та протидія
руйнуванню усвідомлених вартостей.
Чи не під впливом тієї розмови я почав згодом складати свій
"Конспект самоусвідомлення ", який забрав у мене багато часу, бо
розрісся на понад 600 стор. машинопису. Незважаючи на прихильні
відгуки багатьох на цей мій конспект, я все ж послухав Івана і не
пустив його в люди: кількагодинна розмова з ним на цю тему в
1970 р. закінчилася фразою: "Треба «переварити» 600 сторінок на
200, тоді це й буде справжнє туге самоусвідомлення".
Іван був певен, що "розкута" "самоусвідомлена" особистість обов'язково створюватиме не замкнений новий "згуртований загін революціонерів за волю народу", а виключно в і д к р и т і громадські
структури, бо "інакше все піде по старому колу"...
Переваги відкритої структури перед закритою я зрозумів досить
легко, хоч і походив, здавалося б, із тих районів, де ще недавно пану-
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вав принцип закритих підпільних структур,- панував, незважаючи
на потоки крови з обох боків. Важче було із співвідношенням особагрупа - нація - людство.
Звичайно, в цій розмові я не міг одразу не відчути кардинальної
різниці між нами, принципово різного світобачення. Я сповідував
тоді "отарне", "отарно-групове", як я сьогодні називаю, що можна
визначити делікатніше як "в основному свідомо національне". Але
сьогодні я вже знаю той психологічний парадокс, що групове неминуче тягне за собою змаління свого справді особистого, а отже в процесі реалізації - і справді національного. Іван мав чітко виявлене
особистіше світобачення, а через особистість - громадянське, а отже,
й справді національне, яке не мало на собі жодних зовнішніх етнографічно-національних атрибутів. Сам Іван казав, що в нього просто естетичне бачення світу.
Все це я відчув одразу. Але осмислював почуте і відчуте довго,
мабуть, кілька років. У цьому й полягає головний урок, який я виніс
від Івана. І мушу визнати, що давався він мені не так уже й легко, хоч
я вважав себе добре вишколеним, та й якийсь позитивний імпульс у
цьому напрямі відчував у собі вже давно, ще до зустрічі з Іваном, під
впливом життя. Тепер я розумію, як важко буває ламати стереотипи,
всмоктані ще з молоком матері, а тому дуже ціную результативні
зусилля людей, що спричиняються до такого ламання.
Походжу з Холмщини, що входить нині до складу Польщі.
Пройшов прекрасну холмську школу вуличного формування національної свідомости через постійні пікірування з польськими хлопчаками-ровесниками, що намагалися розпекти нас перекривлянням
окремих українських слів або фраз, а коли цього було замало,- гучними викриками типу: "У русіна дупа сіна!", на що ми відповідали
всією дитячою зграєю ще гучніше і дошкульніше: "У поляка чорна
срака!". Адже ми всі вже давно засвоїли ще добукварний патріотичний вірш:
Я маленький холмщак.
Український козак.
Україну люблю здавна,
Віра моя православна.
Я не знаю, що то страх,
Ворог мій - поганий лях...

Згодом, коли трохи підріс, уже не сприймав довколишній світ
виключно крізь призму отих спрощених постулатів національного
виховання. Вже дружив з кількома польськими ровесниками, бо
бачив батькову дружбу з їхніми батьками - тими польськими інтелігентами, що не тільки доброзичливо ставилися до українців, а й ви-
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ступали за нечуване: за право українців мати свою незалежну державу, хоч це, звичайно, дуже дисонансувало із загальними настроями у польському середовищі Холма. Десь тоді я почав розуміти, що
бабусині розповіді "на сон грядущий" про упирів, що смокчуть кров
у людей, про відьом, які висмоктують молоко в корів і корови перестають доїтися, про жидів, що додають християнську кров до мациусе це чистісінька фантазія допотопного розуму, як і інші "забобонні істини". Але звільнення від забобонів відбувалося дуже поволі,
часто із рудиментарними трансформаціями в інші забобони. Сьогодні я розумію, що так було через те, що відбувалося постійне підживлення забобонів із сфери підсвідомосте, бо й саме тодішнє свідомонаціональне виховання виходило з пріоритету не особистосте, а
групи, з абстрактно-національної шкали вартостей, тобто базувалося на певних, мабуть, іще середньовічних стереотипах, які теж давно
стали забобоном: ми хотіли, щоб нас сприймали політично, а самі
продовжували дивитися на світ з етнографічними шорами.
Ходив до школи при Холмській українській гімназії. Вчився за
граматикою української мови Івана Огієнка; у катедральному соборі
на святій Даниловій горі слухав його проповіді як митрополита з
характерним рефреном: "Служити народові - то служити Богові!";
ходив з ровесниками колядувати до нього в митрополичі палати з
бібліотекою безмежних розмірів; географії вчився з товстелезної
"Географії України та суміжних земель " В.Кубійовича, історії — за
М. Грушевським; бачив живого Омеляновича-Павленка і часто милувався на вулиці гордою поставою українського морського офіцера
Шрамченка з кортиком... Одне слово, вважав себе дуже національно
вишколеним та свідомим, так само й пізніше, коли вчився у Львівській політехніці чи університеті. Вважав себе таким "дуже-дуже"
українцем і тоді, коли весною 1960 р. переїхав до Києва - аж до зустрічі з Іваном Світличним.
І ось нарешті такий "національно свідомий та вишколений" стою
перед зовні непоказним, щуплої будови вихідцем із зрусифікованого
Донбасу. І куди поділася ота моя "національна вишколеність"! Бо
одразу відчув, що насправді перебуваю тільки на перших щаблях
вишколювання - вишколювання духового, в якому національне природно вплетене у мозаїку вселюдського.
Звичайно, я себе теж виокремлював із загалу людського, але те
виокремлення було більше схоже на виокремлення бугая з-поміж
череди перед боєм. Іванове виокремлення було зовсім інше, воно
підносило в духову сферу, було настільки органічним і простим, що
змушувало ламати навіть мої усталені стереотипи. Він не пригнічу-
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вав іншого своєю особистістю, а ставив поруч як побратима. І не його вина, що дехто побратимом бути не зумів.
Отак я вперше зрозумів, що справжній, а не показний патріотизм завжди некрикливий, завжди серйозний і завжди громадянський, а
не вузько етнічний. У Івана він був навіть якийсь священно світлий.
Забігаючи трохи наперед, скажу, що цей перший головний Іванів
урок із 1962 р. дуже знадобився мені через десять років у 35-й різнонаціональній зоні. Завдяки отому широкому безшорному поглядові - принципові українців (українці там становили, як і скрізь серед
політв'язнів, більшість) вдалося дуже швидко перетворити на "притчу во язицех" не тільки емведешного та кагебешного начальства, а
й на об'єкт пильної уваги правозахисної громадськости всього світу,
що саме тоді бурхливо набирала сили. Як твердить президент Спілки
товариств за права людини Памела Коен зі США, набирала сили
саме завдяки нашому завзяттю.
Але треба віддати першість самому Іванові, а не його принципові, колись кимось засвоєному. Бо, пам'ятаю, як Іван допомагав
мені ламати вже в зоні певні залишкові стереотипи у ставленні до
деяких росіян, коли з прибуттям до зони В. Буковського реалізовувалася ідея круглого інформаційно-дискусійного столу. Отже, без
Івана його принципи так швидко не запрацювали б.
Повертаючись до перших років нашого знайомства з Іваном, пригадую, як буяв тодішній Київ різними вечорами поезії, художніми
виставками, дискусіями, диспутами — всупереч спробам начальства
взяти все під свій контроль.
Іван бував скрізь і до всього причетний. Він підтримував ідею
створення в 1964 р. при Інституті нафтопереробки та нафтохімії, де
я працював, постійного історичного лекторію, роботу якого мав скеровувати Михайло Брайчевський. Партбюро нашого інституту звернулося з відповідним листом до дирекції Інституту історії АН, і такий
лекторій було створено. Активну участь у його роботі брали Олена
Компан і Олена Апанович. Але вгорі швидко розчовпали, що і до чого,- лекторій закрили, пославшись на те, що його відвідує публіка,
яка не працює в інституті. Та все ж ця плідна ідея історичного лекторію проіснувала ще якийсь час у вигляді офіційного загальноміського лекторію при Будинку вчених.
Бачачи мою глибоку зацікавленість історією, Іван все ж узявся
формувати в мене ширше зацікавлення іншими сферами. Попросив
перекласти українською мовою з польської кілька великих статей з
історії українсько-польських відносин періоду другої світової війни,
а коли я десь через тиждень приніс переклади, то якось по-особливому похвалив, розлого відзначаючи добру українську мову і заохо-
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чуючи до поширення інтересів за рахунок соціології та мовознавства. Соціологією я справді зацікавився. І до словникової сфери Іван
мене згодом, уже в зоні, "укоськав", коли під час мікрофільмування однієї "ксиви" під виглядом часто практикованого методу мозкової атаки вичавив з мене 50 синонімів до дієслова "їсти", а потім,
окрилений успіхом, обіцяв ще "вичавити" всі відомі мені синоніми
до інших головних дієслів. Але незабаром я поїхав до Володимирської тюрми, і моє захоплення Івановим словником синонімів зачахло, а безпосереднє дуже приємне спілкування перервалося.
Поновилися контакти на засланні, і одразу характерним для Івана
сюрпризом: величезними пакунками з теплою білизною, одягом та
взуттям. Я знав Івана добре, але це було несподіванкою, хоч і дуже
приємною; бо скільки ж то часу й енергії треба було витратити
спершу на збирання і нагромаджування всього, а потім на пакування та пересилання! Неймовірно, навіть якщо врахувати, що головне
несла на собі Льоля. І дороге мені спілкування з Галею Горбач - теж
через Івана, як і безліч інших дорогих мені знайомств...
Знову повертаюся спогадами трохи назад, у серпень - вересень
1965 р. Про перший арешт Івана, як і про інші тодішні арешти, дізнався з других рук - від Михайла Кутинського, зайшовши до нього
в Москві під час службового відрядження в перших числах вересня
1965 p. (M. Кутинський мешкав у Москві, а весну й літо проводив в
основному в Києві).
Звичайно, то був шок. Але не можу сказати, що він паралізував
мене чи когось із моїх близьких знайомих - тільки зробив нас дещо
обачнішими, серйознішими й зібранішими. Здається навіть, що навпаки: стимулював суспільну активність, незважаючи на численні, як
для того часу, звільнення з робота Ми з викликом ходили колядувати під стіни тюрми КҐБ, де сиділи Світличний та інші кияни. Колядували дуже голосно і були впевнені, що нас у камерах обов'язково почують.
Та головним був самвидав. Важливо було переконати начальство,
що воно вибрало не тих, що самвидавівська активність триває і без
заарештованих.
Дуже підносила духом праця Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи
русифікація?", над якою він тоді закінчував працювати мало не в
мене на очах. Далі було розмноження її та розповсюдження сотнями
примірників, найчастіше спільно зі статтею М. Брайчевського "Возз'єднання чи приєднання? ". Розмножували машинописом, фотографією; знаю з десяток людей, що переписували Дзюбин трактат від
руки - в Україні й поза Україною (зокрема, в Москві, в Казахстані).
Масштаби цього розмноження важко визначити, можу тільки ска-
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зати, що через мене пройшло виготовлення понад сотні примірників
цих самвидавівських праць; не меншою була кількість читачів моїх
двох примірників, що курсували з рук у руки.
На цей період припадає певна зміна акцентів у суспільній свідомости, бо зростання тиражности за рахунок Дзюби і Брайчевського
викликало спад тиражности Загальної Декларації прав людини, а
також різних, у тому числі й захалявних, спогадів з періоду культу
Сталіна (загальна тиражність була досить обмежена). Згодом було
"Лихо з розуму" В Чорновола, "Український вісник" тощо. Але весь
час фаворитом був трактат Ів. Дзюби, навіть після Морозового "Серед
снігів ".
На Дзюбин трактат був, зокрема, значний попит з боку партійних
працівників, особливо найнижчого та нижчого рівнів, і цей попит ми
намагалися задовольнити, поки той трактат не потрапив до розряду
крамоли, тобто до 1970 р.
Але повернуся знову до 1966 р. У середині квітня почали готувати вітальну телеграму (використовуючи наближення 1 Травня) на
ім'я Івана Світличного, ретельно добираючи прізвища, які мають
стояти під текстом телеграми. Але 30 квітня Івана випустили, тож
ця телеграма фізично не могла до нього потрапити, навіть коли слідчі
й допустили б її. Можливо, ті підписи стали в якійсь пригоді КҐБ в
1970-71 pp., коли там почали розробляти сценарій арештів на січень
1972 року.
Я не знав, які корекції в своїй поведінці зробить Іван після
звільнення, тому не спішив зустрічатися з ним. Але зустріч відбулася випадково в книгарні "Наукова думка ", де й перед тим ми часто
мимохідь зустрічалися.
У його очах я відчув той самий вогонь і ту саму доброту, і я був
безмежно вдячний долі, що знову звела мене з ним. Між нами нічогісінько не змінилося. Я регулярно, як і колись, бував у нього. Іноді
з сином Тарасом. І тут я побачив Івана ще з одного боку: виняткову
ноту в ставленні до дітей, особливу радість у спілкуванні з ними. І,
знову забігаючи вперед, зазначу, що коли після його повернення із
заслання повним інвалідом, я прийшов до нього з меншим сином
Максимом - майже ровесником його племінника Яреми - побачив
усе того ж особливого з дітьми Івана. А коли наприкінці візиту Іван
якось неймовірно тепло дякував мені, що приходжу до нього саме з
сином, а з очей текли сльози зворушення, що й мене сильно зворушило, я збагнув, що це десь із глибини його свідомости, навіть його
архетипу, проривається нереалізований батько. А ця розмова Івана
з Максимом, хоч йому було важко добирати слова, і він компенсував це якимсь незбагненним порухом тіла, очей, голови і все ж до-
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сягав повного успіху, контактуючи з моїм сином, стоятиме завжди
перед моїми очима: такий батько завжди порозуміється з сином. Його
душа прагнула вчити, виховувати, леліяти дітей. Але я певен, що вона це робить і робитиме, бо мій Максим цей візит згадує і, маю надію,
не забуде.
Досі чомусь розриваємо ідею України, ідею свободи й ідею особистости. У Івана все було в єдності, в якійсь особливій естетичній
єдності. І з тої єдности Іван Світличний поставав не просто як правозахисник, а як зачинатель правозахисного руху на Україні. Звичайно,
не один він причетний до засвоєння Україною сильної вселюдської
ідеї виокремлення з людського загалу окремої особистосте, піднесення її та послідовного захисту її прав і свобод. Але ніхто так, як він,
своєю особистістю не унаочнював ваги усвідомлення особистости
як саморушія суспільного розвитку, як гаранта від скочування людства до прірви дикунства.
Взагалі Івана "розкласти на полички" неможливо, бо то була дивна органічна єдність, велика особистість. Умів бути і в центрі опору
і центром опору. Спочатку, і то протягом досить тривалого часу, ідея
правозахисту в Україні була досить аморфною, не мала глибшого
громадянського осмислення. Україна важко усвідомлювала потребу
вплетення своїх визвольних змагань у світовий контекст універсальної ідеї захисту прав людини. Заважав менталітет - звичка підпорядковувати себе міфічно вищим національним інтересам, обожнювання
етнографізму, а головне - ігнорування особистости. Навіть по
десятьох роках широкого розповсюдження в Україні Загальної
Декларації прав людини інерція сприймання світу через групову
свідомість у нас була жахливою, важко піддаючись модерним впливам. По собі знаю, що тільки зустріч з Іваном Світличним та Семеном
Ґлузманом у 35-й зоні допомогла мені остаточно поставити крапки
над і та одірватися од групової свідомости в сприйманні світу й
вилікуватися від мислення в рамках етнографізму, що й досі дає мені
постійне відчуття тих років як найкращих років мого життя.
Не торкатимуся тісних і регулярних контактів Івана-правозахисника з правозахисниками Москви, дуже плідних і для Івана, й для
України, і добре відомих начальству, що пильно за ним стежило.
Для Івана ідея особистости взагалі не виходила з новітніх потреб
правозахисту, а мала глибоке культурологічне коріння й куди більший
заряд, заряд суто естетичний, і куди ширше поле застосування. Але
правозахисний аспект у ньому був максимально насичений.
Ми часто хизуємося якоюсь особливою українською традицією
волелюбности. Часом здається, що зусиллями новітніх інтерпретаторів нашого не такого вже й далекого минулого витіснимо навіть
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Росію з її почесного місця "родины слонов". Але ж традиції волелюбности є в кожного народу, що розвивався в рамках потужного
юдео-греко-християнського річища з його орієнтацією на свободу
як головну вартість. Та Україна ще й сьогодні погано засвоїла ідею
самодостатности особи з притаманністю їй свободи безумовної, а
також вартости свободи особи самої по собі, особи, що дотримується
чітких моральних максим. Я не хочу кидати камінь у когось, не хочу
бути комусь суддею, але пошесть надмірного вибілювання персонального чи групового минулого дуже гнітить перед пам'яттю Івана.
Якось під час "мікрофільмування" чергової порції зонного самвидаву Іван каже мені, лукаво усміхаючись: "То, виявляється, ви з Надійкою майже не знайомі...". У голосі не було докору, а просто фіксація раніше розказаного про те, що він читав усі протоколи, складені
в справах 1972 р. Єдине, що тут можна було "притягнути за вуха",це якесь легке глузування з наших "хитрощів" зі слідчим. Звичайно,
Іван мав свою лінію поведінки під час слідства, а для мене зведення контактів з Надійкою до "шапочного знайомства" здавалося єдиним способом розірвати ланцюг, який стягував у єдине ціле ланцюжок: Селезненко - Шумук - Надійка - Антонюк - Світличний спогади Шумука. Я розірвав це біля Надійки, але після Іванової репліки збагнув, що були й інші можливості розірвати той обруч. Хоча
своїм методом розриву я нікому, крім себе, нічого лихого не скоїв.
Словом, мені це засіло в тім'я, і при першій же нагоді я спитав
Надійку, як вона ставиться до того мого "мало не шапочного знайомства". І хоч Надійка сказала, що ця "деталь" майже не зачепила
тоді її уваги, а сьогодні, після цієї зустрічі і поготів,— однак, щось
мені все одно муляє в Івановій тодішній репліці. Мабуть, муляє мій
фальш... На слідстві?.. Бодай і на слідстві... Адже завжди є можливість "не сказати" по-іншому...
До З5-ї зони мене привезли майже на рік раніше за Івана. Я вже
встиг добре вжитися в ситуацію, і мене дуже турбували часті розпитування підозрілих зеків про моє ставлення до можливого приїзду
Світличного. Не знаю, чи справді спрацювали мої хитрощі, але Івана
таки прислали до нашої зони - на величезну радість усіх, хто його знав.
Іван одразу взявся за відновлення віршів, створених у слідчому
ізоляторі КҐБ в Києві. Я з великою приємністю прилучився до тої
його роботи. Усе було зроблено швидко, і перша велика хвиля зонних репресій не застала нас зненацька, бо все найважливіше і найбільше обсягом уже встигло опинитися на волі. Ми встигли навіть
із великою книжкою, томом вибраних поезій зеків різних національностей 35-ї зони та відомим інтерв'ю газеті "Уніта", до якого
було залучено широкий спектр зеків.
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Про погану Іванову пам'ять ходять легенди, але я цього не помічав. Звичайно, ідеальної пам'яти він не мав. Міг легко забути щось
другорядне, але важливе, як мені здається,- ні. Його пам'ять рухалася дивною спіраллю, використовуючи якийсь компенсаційний механізм. Це я спостерігав під час послідовного, одного за одним, відновлення його віршів, створених у слідчому ізоляторі КҐБ. Про якусь
особливо цілеспрямовану пам'ять Івана свідчить також проведена
на дуже високому рівні, наче на одному подиху, лекція про Чернишевського як предтечу більшовизму (десь одразу після прибуття до
табору зі слідчого ізолятора КҐБ в 1973 p.). Лекцію без жодного запису на папері. Він збирався перенести на папір, але чи встиг,- не
знаю. Словом, щось важливе, як результат інтелектуального напруження, пам'ятав або згадував, ще й дуже своєчасно нагадував іншим,
що мали кращу механічну пам'ять. Бо сповідував свою максиму:
"Як не я, тоді- хто ?".
Коли хтось хоче докладніше познайомитися з Іваном-правозахисником в ув'язненні, нехай читає вірші, хроніки і все інше, що
виходило з 35-ї зони. Запевняю, що на всьому є рука і серце Івана.
Пишу про це із знанням справи, бо більшість речей, що виходили із
зони "лівим шляхом" до мого від'їзду у Володимирську тюрму, "мікрофільмував" я - із чернеток, які правив Іван; я ж і передавав потім
ті "ксиви" та пакети за зону.
І коли тепер читаю опубліковані нині в Україні вірші, надіслані
тоді із зони чи то у вигляді мікроксив, чи офіційно через цензуровані
листи додому, то чомусь із щемом згадую всі Іванові правки - і в
Ігоря Калинця, і в Тараса Мельничука, не кажучи вже про Івана Коваленка та інших поетів, згадую типові Іванові слова та образи, як
згадую й ту неповторну атмосферу зонної творчости - і в умовах ПКТ,
і в умовах карцеру - творчости всупереч пильному окові наглядачів
і стукачів. Атмосферу творчости, яку створив Іван і ніхто більше.
Для Ігоря Калинця то була реалізація девізу: "Ни дня - без
строчки!". А для Івана - "Кожен день - Великдень " як відчайдушна
спроба протиставитися аморальності суспільства зусиллям ДУХУ,
"бо (за Жоржем Бернаносом) усе в сфері Духу - Голгота ".
Київ, 1994 р.
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ДВИГУН РУХУ
ШІСТДЕСЯТНИКІВ
Зміни, що настали в політичному кліматі СРСР після Хрущовської критики культу особи Иосифа Сталіна, невдовзі знайшли
свій вияв у художній літературі і, зокрема, в найчутливішому і найоперативнішому її виді — в поезії.
З часом струмочки творчої свободи в Україні почали пробивати
собі шлях і в інших формах — у літературній критиці і публіцистиці, в образотворчому мистецтві і навіть у музиці, в театрі й кіно.
Аналогічні процеси наприкінці 50-х - на початку 60-х рр. відбувалися
майже в усіх тодішніх республіках СРСР. Але якщо в переважній
більшості республік період короткої "відлиги" привів до появи окремих, хай навіть яскравих творчих індивідуальностей, то в Україні
"відлига" породила суспільне явище - національно-культурний рух,
що активно набирав обертів і переростав у рух суспільно-політичний,
рух опору існуючому тоталітарному режимові та його політиці денаціоналізації і русифікації України.
Для таких процесів, що невпинно розросталися вшир і вглиб, потрібен був міцний і надійний інтелектуально-організаційний двигун.
Таким двигуном руху шістдесятників судилося стати Іванові Світличному. Без його щоденної копіткої праці, без його консолідуючої ролі
Україна мала б окремі вияви - хай навіть ґеніяльні,- у поезії, з часом
у прозі, публіцистиці, інших жанрах і видах літератури й мистецтва.
Але без активної цілеспрямованої діяльности Івана Світличного не
було б руху шістдесятників як історичного явища, не відбулися б ті
процеси консолідації серед різних верств української інтелігенції, які
тодішній імперський режим розцінив з часом як особливо небезпечні
процеси, що загрожували існуючому радянському ладові.
Визначення такого особливого місця Івана Світличного у русі
опору не означає применшення ролі інших шістдесятників. Зовсім
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ні. Чимало талановитих людей віддавали свою енергію і час для розширення і поглиблення процесів демократизації, національного
відродження, але робили це через індивідуальні творчі вияви - в
поезії, як Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Василь Симоненко, Василь Стус; у літературній критиці та публіцистиці - Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська; у мистецькій творчості - Опанас Заливаха, Алла Горська,
Галина Севрук, Веніамін Кушнір, Анатолій Зубок, Софія КараффаКорбут та ін. Усі вони - яскраві постаті шістдесятництва. Кожен із
них випромінював творчу енергію великої сили. Але акумулювати
цю енергію, спрямувати її в русло національно-культурного руху,
надати тому рухові певної організаційної окреслености, певного
ладу,- для осягнення такої історичної місії доля обрала Івана
Світличного.
Виникає питання: як вдалося Іванові Світличному досягти консолідації творчих індивідуальностей, чому саме Світличний, а не хто
інший став головним двигуном руху шістдесятників? Які передумови, риси характеру і особливості таланту сприяли цьому?
Роздумуючи над цими питаннями, я дійшов висновку, що Світличний досяг цієї ролі у національно-культурному русі опору, завдяки кільком своїм властивостям, які разом складають феномен його творчої особистости.
Одна з найголовніших рис його творчої натури - енциклопедична освіченість, поєднана з постійним прагненням поповнювати, поглиблювати знання з історії, літератури, мистецтва, філософії, мовознавства. Досягав він цього двома способами - працею в бібліотеці
і постійним, я б сказав, ритуальним відвідуванням книгарень, вишукуванням джерел букіністичної літератури. Його тісне однокімнатне
помешкання буквально тріщало від переповненосте літературою, а
він усе продовжував її скуповувати, придумуючи різноманітні варіянти, де і як розмістити новопридбані книжки. Виготовляючи стелажі,
Світличний проявив справжній талант конструктора і сам реалізовував свої конструкторські ідеї.
Є різні натури серед енциклопедистів, у тому числі такі, що не
здатні навести лад у своїй бібліотеці. Іван Світличний був прямою
протилежністю тих анархічних натур. Кожна книжка, кожна папка
мали своє місце. Він легко знаходив мініятюрний збірничок поезії
або тонку папку з рукописом. Ота сувора система в усьому, чим би
він не займався, була однією з таємниць, чому тягар, який узяв він
на свої плечі, міг нести тільки він - іншим було не під силу.
Виконати таку важливу ролю в національно-культурному і суспільно-політичному житті України Світличний міг, мимо названих
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рис таланту, ще й тому, що внутрішньо посвятив себе великій ідеї. Готовність до самопосвяти і самопожертви була в нього не афішована,
не деклярована - то був стан його душі. Навряд чи була ще в Україні
аналогічна постать, яка б так обкрадала себе в часі, творчості, ба навіть
у побуті, у скромних фінансах, як Іван Світличний. Адже в Києві та
інших містах було чимало письменників, художників, науковців, які
мали незрівнянно кращі умови життя, але чомусь усі, хто і звідкіля б
не приїжджав - із Москви, зі Львова, з Черкас, Харкова чи інших міст у першу чергу потрапляли у силове поле Івана Світличного.
Якщо не щоденні, то щотижневі відвідини гостей із різних міст
України, з багатьох республік і з закордону, не кажучи вже про постійні турботи киян, забирали час, енергію, витворювали, здавалося б,
нестерпну ситуацію, за якої Іван був позбавлений можливости не
тільки сісти за стіл, аби щось написати, а навіть нормально виспатися,
бо треба було якось розмістити гостей. Найбільше дивує, що таке
абсолютно ненормальне всіма сторонами життя не викликало в нього
роздратування - все це він сприймав як звичну жертовність заради
реалізації великого задуму.
...Ім'я Івана Світличного вперше привернуло мою увагу в час,
коли я був студентом п'ятого курсу Львівського державного університету імени І. Франка і працював над дипломною роботою
"Питання художньої творчости у праці І. Франка "Із секретів поетичної творчости ".
Занурення у праці видатних філософів, психологів не заважало уважно стежити за публікаціями у періодичних виданнях. Восени 1958 р. в
університетському кіоску придбав свіже, п'яте число журналу "Радянське літературознавство " і звернув увагу на статтю І. О. Світличного
"Про внутрішню суперечність художнього образу. (З історії питання) ". Вразила глибока обізнаність дослідника з історією питання. Висвітлюючи тему, Світличний опрацював велику кількість літератури.
Крім Добролюбова і Чернишевського, що було звичною нормою, він
навів ряд цитат із праць Лессінґа, Дідро, Канта, Гегеля, Вінкельмана,
Еккермана. Ерудиція, ґрунтовність в опрацюванні матеріалу захопили
мене. Вирішив зберегти цей примірник журналу і поставив на ньому
дату придбання: 18 листопада 1958 р. Отже, невдовзі сповниться сорок
років, як я зберігаю цей журнал - він нагадує мені, як я вперше відкрив
для себе невідоме раніше ім'я Івана Світличного.
Очевидно, що після мого відкриття це ім'я не випадало з поля
моєї уваги. Мене тягнуло до публікацій Світличного, але я не знав,
що прийде час, і я познайомлюся з ним особисто.
Не можу пригадати, як відбулася перша зустріч і особисте знайомство зі Світличним, з ким уперше прийшов я до його помеш-
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кання, але не маю сумніву, що було це в кінці літа або на початку
осени 1962 р., про що свідчить листівка, датована 13 листопада 1962р.
Наприкінці 1962 р. Світличний був уже не тільки відомим літературознавцем, теоретиком літератури і літературним критиком, а й
громадським діячем. Це був час, коли Світличний прийшов до усвідомлення необхідности активної громадської праці, яка тепер відбирала в нього чимало часу.
Важко, а навіть неможливо передати портрет Світличного на підставі того, що він говорив з людьми, бо говорив він мало. Цілісне
уявлення про Світличного можна скласти на основі того, що він
написав, що встиг зробити як організатор руху шістдесятників. Мушу
зазначити - Іван завжди волів писати, аніж говорити. А писав він
легко, розкуто, логічно й цікаво. Читати його статті, дослідження справжня насолода. Але крім зафіксованого на папері матеріалу, є
ще чимало такого, про що доведеться розповісти, щоб ця видатна
постать нашої історії переломового періоду постала в усій своїй
повноті.
4 травня 1963 р. о 6 год. ранку я був на київському вокзалі, а оскільки в моєму розпорядженні було ще шість годин до московського поїзда, то відразу поїхав до Світличних. Як завжди, Льоля та
Іван зустріли мене з радістю. Вислухавши розпорядок дня, Іван сказав, що після сніданку поїдемо до центру, бо має там зустрічі.
Усміхнувшись, зауважив, що мені пощастило з приїздом,- він щойно
повернувся з подорожі по Україні, яку організував Клуб творчої
молоді. Із його слів я зрозумів, що Клуб творчої молоді має в Києві
велику популярність, устиг провести вечори, присвячені Курбасові,
Кулішу, Шевченкові. На вечір Шевченка прийшло близько двох
тисяч людей - для Києва це справжня подія. Слово виголосили Євген
Сверстюк і Михайлина Коцюбинська. Іван із сумом зауважив, що
вечори Клубу привернули увагу партійного начальства, перша критика вже прозвучала у виступі секретаря ЦК Компартії України
Скаби, інші партійні функціонери теж кривляться, коли згадують
Клуб. Світличний був захоплений організованою Клубом поїздкою
по Україні, радів, що з Москви приїхав Іван Драч і теж приєднався
до екскурсії.
Ми разом попрямували до Спілки письменників, де о 12 год. мало
відбутися "напутствіє" тим, що їдуть до Москви на нараду молодих
письменників. Іван сказав, що має деякі справи в Інституті літератури і зустрінемося через дві години. Посміхнувшись, додав, що того
часу буде достатньо, аби отримати інструкції на дорогу. До будинку
Спілки якраз підходили ті, що мали напоумлювати молодих. Іван з
іронією зауважив, що пора йти, бо збирається високе керівництво.
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Згідно з домовленістю, о 14 год. зустрілися біля Головпоштамту.
Склали план, як найдоцільніше використати вільний час. Я запропонував відвідати майстерні художників, на що Іван радо погодився,
і ми взяли курс до майстерні Веніаміна Кушніра. Дорогою Іван розпитував, як відбулася зустріч у Спілці письменників, хто був з молодих, хто виступав. Я розумів, що Іван хоче мати якнайдокладнішу
інформацію про зустріч у Спілці, що його цікавить усе, до деталей,
а тому розповів йому, що на "настановчу" зустріч прийшли Олесь
Гончар, Юрій Збанацький, секретар Компартії України Іванов (який
приїжджав до Львова, коли там виступали Драч, Вінграновський,
Дзюба), що був "білоголовий метр" Дмитерко, поважно бездумний
Собко, перший секретар ЦК комсомолу України Єльченко, секретар ЦК комсомолу Чмихало, редактор "Літературної України"
Цмокаленко, письменник Козаченко - оце, здається, й усі, кого я запам'ятав.
Оскільки Світличний допитувався, хто виступав і що говорив, то
я розповів, що з "напутственным" словом виступив Єльченко. Усім
сподобався щирий, зворушливий виступ Олеся Гончара, який сказав,
що треба пам'ятати, хто ми, кого представлятимемо в Москві і куди
повернемося. Згадав, як у далекому 1947-му був учасником першої
Всесоюзної наради молодих письменників і що з того часу відбулося багато змін...
Зовсім в іншому ключі виступив секретар парторганізації Спілки
письменників Юрій Збанацький, який нагадував мені одного голову
колгоспу. Його "напутствіє" полягало в тому, щоб у Москві ми "не
дуже заривалися вперьод і не дуже відставали"- ці слова багатьох
розсмішили.
Закінчивши промову, Збанацький запитав, хто виступить із тих,
що їдуть до Москви, і чомусь звернувся до мене. Та коли я побачив,
як із ним перезирнувся Іванов, який запам'ятав мене, бувши у Львові,
то вирішив відмовитися, розцінюючи цю пропозицію як намагання
спровокувати мене до критичного виступу і тим самим зробити докір
Олесеві Гончару, що не тих, кого слід, включив він до списку на нараду. Після мене наступною жертвою обрали Валерія Шевчука. Він
блискуче зорієнтувався в ситуації і вибрав жартівливу, майже комічну форму виступу.
Світличний слухав мою розповідь з великою увагою. Коли я
вичерпав інформацію, він зауважив, що дарма я відмовився від виступу - у мене вийшло б краще, ніж у Шевчука, такої нагоди не варто
було втрачати; хоча, з другого боку, невідомо, чим би це закінчилося, особливо, якщо б у виступі було зачеплено начальство, то після
цього могли б не дати слова в Москві. Тож, може, й добре, що від-
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мовився, буде нагода виступити на нараді, а це важливіше,- закінчив свої міркування Світличний.
Під вечір Іван мав зустріч з двома невідомими мені молодими
людьми, яких представив як активістів Клубу творчої молоді. Із тих
зустрічей з молодими людьми я зрозумів, що Іван покладає великі
надії на Клуб і намагається якомога більше допомогти в його роботі.
Наскільки я міг збагнути, свою, часто тіньову ролю Світличний бачив
у тому, щоб забезпечувати активістів Клубу творчої молоді найрізноманітнішою літературою. Він розумів, що молоді люди, які стали
на шлях громадської роботи, мусять бути насамперед освіченими,
поінформованими в різних періодах історії України, знати маловідомі чи заборонені її сторінки.
Обмінюючись враженнями від літературного життя, аналізуючи
ситуацію, за якої найталановитіших представників літературної
зміни - Драча, Вінграновського, Симоненка та ін. - усунуто від участи в Московській Нараді, розцінюючи цей факт як початок "приморозків", а "морози", можливо, ще попереду, ми приїхали на залізничний вокзал.
Після закінчення наради молодих письменників я мав намір по
дорозі до Львова зробити зупинку в Києві, зустрітися з Іваном Світличним і, як він жартома казав, "скласти йому докладний звіт про
нараду" до найменших подробиць, бо хоче на цю тему написати окрему статтю, розкрити всі метаморфози, які відбулися при кількаразовому перенесенні дати, корективах списку учасників наради тощо.
Я обіцяв, що обов'язково буду в Києві, бо ще в багатьох художників
хочу побувати в майстернях.
Але вийшло інакше.
На початку червня я отримав від нього листа, де він писав:
"Дуже-дуже шкодували ми з Сонею *, що Ти не заїхав до Києва
з Московії. Для нас були б цікаві справи...
Отже, до зустрічі у Львові".
Зустріч у Львові, про яку говорить Світличний,- це поїздка через
Львів у Карпати. Ця подорож вимагала б окремої розповіді, про неї
вже дехто писав. Завдяки Надії Світличній, з тої подорожі збереглося
багато фотографій - чудовий матеріал для документального фільму
про Світличного. У Карпатах усі про все наговорилися досхочу.
Вважаю, що поїздка в Карпати була переломним моментом у
ставленні Світличного до руху шістдесятників. Після Карпат організаційна праця набрала нових форм. Тепер ми вже знали, чого хочемо, як будемо працювати - чимало організаційних питань, мета і
завдання руху були докладно і неодноразово обговорені. Після
* Софія Караффа-Корбут.
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Карпат з'являється новий фактор - політична діяльність, поєднання легальної і нелегальної форм боротьби.
Буваючи в Києві, я зустрічався з багатьма знайомими, проте не
пам'ятаю, щоб хтось із них запропонував мені розширити коло контактів. На такі ініціативи був здатний тільки Іван Світличний. Де
тільки я не побував із ним! Кілька разів їздили до Григорія Кочура,
Бориса Антоненка-Давидовича, Віктора Петровського, який так блискуче розповідав про своє перебування в тюрмі. А ще багато разів
були в майстернях Люди Семикіної, Алли Горської і Віктора Зарецького, Галі Севрук, побували в майстерні-музеї Івана Гончара; познайомив мене Іван і з Юрієм Івакіним, який мав непогану колекцію живопису, і з багатьма працівниками Інституту літератури.
Отаким був Іван Світличний - весь для інших. У тій діяльності
чув радість, хоча вона забирала в нього чимало часу, який міг бути
використаний для ґрунтовної літературознавчої, мовознавчої чи філософської праці, для рецензій або перекладів, чи врешті, для підготовки збірника статей, які час було видати окремою книжкою. Але
тут Іван був на диво подібний до свого вчителя Олександра Білецького. Чимало з того, що говорив Білецький про себе і свою творчість,
Іван міг би повторити, зокрема, такі слова Білецького:
"Признаюсь, ніколи не думав я про те, що метою життя є підготовка зібрання своїх творів, і завжди більше цікавився творами
інших авторів, що виростали на моїх очах. І найбільшою радістю
для мене було усвідомлення того, що моя мисль знаходить відгук, є
стимулом до роботи самостійної думки моїх молодших товаришів —
учнів, які вже створили або створюють серйозні дослідження ".
Вважаю, що ті слова О. Білецького завжди були на поверхні свідомости Світличного. Він зріднився з думкою, що одна з найважливіших справ його життя полягає в тому, щоб пробудити до активного
громадського життя молоде покоління української інтелігенції.
Далеко не всі, навіть серед близького оточення, розуміли вагу
діяльности Івана з налагодження контактів між представниками
української інтелігенції в межах і поза межами України. Вважаю, що
в цій справі я був його однодумцем і, можливо, це був один із секретів того, що між ними встановилися такі тісні, довірливі взаємини.
Зрозуміло, що коли Світличний або хтось із його знайомих приїжджав до Львова, то я вже не рахувався зі своїм часом і своїми справами - знайомив гостей не тільки з архітектурою Львова, з музеями, а
й зі своїми друзями, рідними та знайомими. Я ходив із ними до львівських письменників - Михайла Рудницького, Ірини Вільде, водив їх
До майстерень львівських живописців і скульпторів - Володимира
Патика, Теодозії Бриж, Карла Звіринського, Дмитра Крвавича, Софії
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Караффи-Корбут, не оминаючи помешкання свого брата Михайла,
а з Іваном навіть їздив до Ходорова, щоб познайомити із своїми
батьками.
Приїзди Івана Світличного та його друзів до Львова розширили
контакти інтелігенції Сходу і Заходу України, вторували шлях "Київ - Львів" і навпаки, сприяли витворенню спільного національного
менталітету. Велике враження на киян справляли Личаківський та
Янівський цвинтарі, але чи не найбільше - збережені старі книгозбірні, де можна було ознайомитися з рідкісними виданнями часів
Шашкевича, Франка і особливо 20-х - 30-х років. Про вплив Львова
на свідомість східного українця добре написав Василь Симоненко,
а пізніше - Валерій Шевчук, Володимир Дрозд та ін.
Бувало, що Іван спеціально спрямовував когось із Києва до Львова, супроводжуючи того посланця коротким листом-рекомендацією
чи просто коротенькою запискою, мовляв, прийми такого-то чоловіка, що прийде з цією запискою, з цілковитою довірою і розмовляй
з ним без дипломатії. Очевидно, що ті записки доводилося знищувати, оскільки в них не раз була конфіденційна інформація, але деякі
збереглися, зокрема, лист, який вручила мені Зіна Ґеник-Березовська.
Перед тим вона побувала в Києві і, наскільки я зрозумів, Світличний
порадив їй поїхати до Львова й зустрітися зі мною. У супровідному
листі, датованому 16 січня 1964 p., Світличний писав:
"Передаю листа товаришкою з Чехії- Зіною Ґеник-Березовською
для того, щоб Ти, якщо треба буде, допомагав і сприяв їй. Все, що
треба передати до Чехії, можна передати нею. Драча, Симоненка,
Мамайсура - краще я дав їй. Якщо матимеш щось, передай теж їй, або для Зілинського, вони близько знайомі. Сприяй Зіні і говори з
нею без дипломатії".
Цей лист є дуже важливим документом того часу, бо засвідчує
розширення контактів на закордон. Ідеться не тільки про людські
взаємини, а й про передавання за кордон позацензурної самвидавної
літератури. Тут необхідно зазначити, що в плані виходу інформації
про український національно-культурний рух опору на ширші європейські обрії 1964 рік був переломним.
Не пригадую, як я познайомився з Орестом Зілинським, про якого
згадує Іван у листі, але не виключено, що його також він спрямував
до мене, як і Зіну. Після від'їзду Зілинського до Праги ми деякий
час листувалися, але добре налагоджені стосунки перервали репресії у серпні 1965 р.
Напевне, що аналогічною була історія мого знайомства і з Вірою
Вовк, яка прийшла до Музею українського мистецтва, де я працював,
здається, з Іриною Вільде. Я пробував розповісти Вірі про музей, про
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експонати, але вона, наче стріла, бігала від експоната до експоната, і
з моїх зусиль нічого або майже нічого не вийшло. Повернувшися з
концтабору, я написав їй кілька листів, зустрічався з нею в Києві, знову ж таки у Світличного, разом ходили ще до когось у гості. Спілкуючись, Віра говорила (щоб не підслухав КҐБ) настільки тихо, що я ледве
розумів, про що йдеться. Коли ми прийшли до когось із знайомих,
можливо, це було в помешканні Ірини Стешенко, то під час нашої
розповіді Вірі про політичну ситуацію в Україні хтось накрив телефонний апарат подушкою. Все це виглядало досить комічно, якщо
врахувати, що КҐБ використовував більш досконалі способи підслуховування розмов, вмонтовуючи підслухачки в різні місця - не
тільки в кімнатах, а й в одяг, як це було навіть у концтаборі.
Нема сумніву, що знайомство української діаспори із національно-культурними і суспільно-політичними процесами, які відбувалися
в Україні, додавали українцям у світі віри, сподівання, що їхня
діяльність недаремна, що в серцях національно свідомих українців,
в Україні і поза Україною сущих, клекотять одні й ті самі пориви до волі, до національного визволення, до державности.
Врешті, всі ті контакти переслідували головну мету - поширювати українське слово, українську національну ідею серед найширших верств світового українства, а також серед чужинців, які
змушені були рахуватися з фактом пробудження національної свідомости в Україні і нарешті зважити на те, що Україна - це не частина Росії та що в СРСР поневолені тоталітарним режимом нації прагнуть здобути волю. Ось чому поширенню вільного українського
слова Світличний надавав такої великої ваги.
У працю тиражування і поширення самвидавної літератури на
повну силу втягнувся і я, закинувши повністю або частково десятки
задумів з питань мистецтва, літератури, психології творчосте. Було
усвідомлення, що найголовніше завдання - будити національну свідомість людей, розкривати перспективи національного відродження в
Україні. Спочатку велику місію пробудження національної свідомости
і національної гідности виконувала молода українська поезія, а тому
Світличний віддав чимало часу для записування на магнітофон голосу Івана Драча, Миколи Вінграновської о, Василя Симоненка, Ірини
Жиленко, Бориса Нечерди та ін. Іван добре розумів, що він робить і
для чого він це робить, який це дасть ефект, який буде вплив, а тому
підпорядковував свій час і енергію великій ідеї - ідеї українського
рисорджименто. У листі від 20 вересня 1963 p.* Світличний писав:
"Користуюсь оказією і передаю для Тебе книжки, для Г. Садовської й Р. Крип'якевича -магнітофонні стрічки Це - вибране з поеДо речі, це - день 34-річчя І. Світличного. (Прим. Н.С.).
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зій Симоненка, Жиленко, Нечерди, Вінграновського і Драча. Здається, я вибрав краще...
Стрічок такого складу постараюся наштампувати більше - їх
можна передавати і в інші міста. Тут немає тільки Мамайсура,
але тому, що запис поганий, а він скоро приїде, і я запишу наново,
краще, тоді й для Львова передам ".
Іван часто просив мене напитувати у Львові книжки з історії Ук¬
раїни. Спрощені історичні схеми, які розробили досвідчені радян¬
ські ідеологи, вже нікого не задовольняли, тому надруковані в різний
час у Галичині книжки з новітньої історії України викликали незмін¬
ний інтерес. Попри всі навантаження, Іван продовжував поповню¬
вати свою бібліотеку не тільки новинками, а й букіністикою. У час
його приїздів до Львова він приділяв чимало уваги пошукам книжок.
Разом ми побували у кількох старших людей, які розпродували бібліотеки. Чимало книжок Іван придбав у Марії Деркач. Від неї ми
почули цікаву розповідь про радянського розвідника Віктора
Петрова, який після війни ввійшов у довір'я Проводу ОУН, був професором Українського Вільного Університету в Мюнхені, а після
"таємничого" зникнення жив деякий час у Москві, а від 1956 р. - в
Києві. Марія Деркач під час війни бачила Петрова, якого знала ра¬
ніше, у Львові. Він був у гестапівському мундирі, приїхав до Львова,
щоб скласти список цінних книжок та гравюр для переправлення до
Німеччини. Щойно після високих нагород, які отримав Петров після
втечі з Мюнхена, все стало ясно: В Петров виконував за кордоном
завдання особливої ваги.
Під час зустрічей і в листах Іван часто запитував мене, чи не розшукав я для нього чогось із старих видань. У листі від 19 січня 1963 р.
писав:
"Ти пам'ятаєш свою обіцянку напитувати для мене літературу з україніки? Між іншим, дуже хотів би мати "Етнографічні збірники " Наукового Товариства ім. Шевченка, хоч і всі. Навіть, якщо
трапиться, по кілька примірників...".
У час приїздів до Києва мені часто доводилося відповідати на
запитання про діяльність ОУН-УПА. Іван попросив мене роздобути щось із літератури про цей складний і маловідомий період
України, тим більше, що ОУН і УПА були козирними картами в руках комуністичних ідеологів. Я пообіцяв, що роздобуду все, що зможу, і негайно привезу до Києва. Коли до Львова приїхав український
мистець із Польщі Омелян Мазурик, я попросив його, щоб прислав
книжки і журнали, в яких висвітлюється діяльність ОУН - УПА: в
той час польські історичні часописи приділяли цій темі чимало місця.
Омелян виявився на рідкість оперативною людиною. Не минуло й
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двох тижнів, як він прислав два числа часопису "Огляд військовоісторичний ", у яких було поміщено ґрунтовне дослідження про діяльність УПА з багатьма фотографіями - Бандери, Шухевича та інших, з великою кількістю інформативних матеріалів про структуру
і озброєння УПА. Ці журнали принесли справжню радість для Івана
і його оточення. Серед переданої до Києва літератури були й деякі
закордонні видання. Іван не втримався, щоб не прореагувати на це
"майно". В листі від 22 червня 1963 р. він писав:
"До Львова привезу багацько нових поезій Драча і К°. Є дуже цікаві. А що ще привезти - Ти не пишеш. Чи везти що з Твого майна,
чи нехай воно тут «акліматизується»? Йому тут дуже непогано
жити... Хоч напиши, чи щось везти - я Тебе з півслова зрозумію ".
Отака була конспірація. Процитований лист засвідчує активне
поширення нелегальної літератури. Таким чином, маховик руху
шістдесятників набирав дедалі більших і більших обертів, наближаючи багатьох із нас до обшуків і арештів. Мушу визнати, що Іван
мав відчуття небезпеки. Коли я приніс йому лінотипні відливи з поезіями Симоненка і сказав, що невдовзі будуть виготовлені й деякі
публіцистичні матеріали, Іван зауважив, що така форма розповсюдження літератури може нам зашкодити. Якщо в люди піде тираж,
набраний друкарським способом, КҐБ все переверне, щоб знайти
друкарню, в якій виготовляють лінотипа Лінотипами ми не встигли скористатися, як і кількома кілограмами друкарських шрифтів,
що їх мені вдалося роздобути через одного знайомого. Цілком можливо, що і лінотипні відливи, і шрифти до сьогоднішнього дня переховуються в надійному місці. Арешти в серпні 1965 р. надовго розлучили мене з Іваном Світличним. Повернувшися з ув'язнення, я
вісім років працював на різних фізичних роботах під суворим наглядом КҐБ - у Роздолпромбуді, Південьзахідрембудмонтажі, а пізніше
кочегаром. Трагічно склалася доля у Івана Світличного. Йому судилося нести на високу українську Голгофу до кінця життя найтяжчий
хрест. Мої контакти з Києвом надовго перервалися.
Київ, квітень 1996 р.
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АРХІТЕКТ
ШІСТДЕСЯТНИЦЬКОГО
РУХУ
Неможливо уявити епоху шістдесятників без Івана Світличного.
Він був найголовнішим її архітектом. Паростки нонконформізму,
що появилися після смерти Сталіна, без його участи могли б і не
оформитися так швидко у всеукраїнський рух та вийти поза межі літературного середовища.
Потрібний був координатор, який згуртував би поодинокі групи
людей, розкиданих по Україні. Ним став Іван Світличний. Він творив
цей рух, а рух, до певної міри, розставляв акценти в його світогляді. Еволюція, без сумніву, відбувалася. Але було б помилкою думати, що лише
концтабірний період остаточно визначив його як політика-державника.
Моє враження від перших зустрічей: ця людина має чітку державницьку мету, знає технологію її досягнення і готова працювати
над її реалізацією. Можливо, таке категоричне твердження викличе
у декого певні застереження, оскільки вже набула популярности версія про Івана Світличного як нонконформіста, що залишився в полоні
марксистської демагогії і ні словом, ні ділом не став, за словами
3. Красівського, "на прю з чудовиськом сторуким".
Тут я хотів би поділитися своїми враженнями від бесід зі Світличним на політичні теми, його політичної діяльности. Про нього як
літератора написано чимало і напишуть іще більше.
ВИБІР ШЛЯХУ

Моє знайомство зі Світличними відбулося влітку 1963 р. у Львові.
Кажу Світличними, бо познайомився не тільки з Іваном, а з усією
благословенною трійцею - з Леонідою та Надійкою, які, власне,
разом вписали славну сторінку в історію шістдесятників.
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Був сонячний день. Вулицею Драгоманова вгору підіймалася
групка людей, серед яких я впізнав Івана Світличного, бо в якомусь
журналі бачив його знімку. Іван мав вигляд мандрівного філософа,
одягнутий у дешеві вилинялі китайські штани, таку ж картату сорочку та стоптані сандалі. Велика лобаста голова, може, трохи затяжка для його нетренованого тіла, а тому ледь нахилена вперед, і
очі, що сміються щиро, без тіні насторожености чи недовіри.
Світличні прямували до Музею українського мистецтва, де
працював мій брат Богдан, який пізнав їх скоріше. Для мене ця зустріч була подією, а перші розмови переконали в тому, що я знайшов
серед наддніпрянців людину, яку хвилюють ті самі політичні проблеми, що й мене. І в технології їх вирішення в нас не виявилося
протиріч.
Це була друга зустріч з киянами у Львові. Навесні того самого року до Львова приїжджали Іван Драч, Микола Вінграновський
та Іван Дзюба, а з ними галичанин Дмитро Павличко, і виступили в
Спілці письменників та Шевченківській авдиторії Львівського університету. Ці виступи стали подією мистецького Львова, який прийняв гостей як провісників нової літературної доби. Щире, запальне,
безкомпромісне слово 25-річного Івана Драча заворожило слухачів:
Куди йдемо? Яка нас віра
Жене на кам'яні вітри?
Якого виґвалтуєм звіра,
Щоб з ним сконати до пори?
Атомні цвяхи, мудрі бляхи
Та філософські манівці,
Та сита морда костомахи
З кривавим прапором в руці.

Так після другої світової війни в Україні не писав ніхто. Для нас,
галичан, які після кривавого погрому партизанського руху 1944-52
рр. мріяли про нові форми боротьби за незалежність, таке пробудження було святом. Представники старшого покоління конформної літературної братії скептично сприйняли цей літературний вибух, а
покійний Антін Шмигельський назвав молодих киян "мухамиодноденками".
Проте це було лише поетичне слово. Я шукав серед наддніпрянців людей, готових обміркувати політичну ситуацію в Україні і
шукати шляхів її поліпшення. Перші розмови зі Світличним справдили мої надії.
В наших стосунках не було увертюри приглядання, зважування,
сумнівів у порядності. То був якийсь спалах довір'я. Те, що комуністична система виховувала десятиріччями - недовір'я до людей,- pan-
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том десь розвіялося, як дим. З перших же зустрічей у нас почалася
ділова розмова.
Що робити? Як робити? Про те, що ця діяльність суперечить політиці компартії, само собою розумілося. Отже, йшлося про тактику.
Я звернув увагу на досвід оунівського підпілля і запропонував
обмізкувати, що можна з нього взяти для розробки нашої тактики,
враховуючи тотальне стеження за всіма прошарками суспільства.
Іван Світличний відразу висловив сумнів щодо нелегальних форм
діяльности. Густа агентурна мережа не дасть їй розгорнутися. І вона
дуже швидко стане жертвою гігантської репресивної машини. Тоді
ніхто з нас не знав, що рік тому відбулися судові процеси над підпільними групами у Львові. І вони канули, як у воду, не збуривши
мовчазного плеса заляканого репресіями народу.
На думку І. Світличного, слід діяти легально, вміло використовуючи громадські та політичні інституції. Я погодився з ним. При
тому зауважив, що ця тактика якоюсь мірою нагадує мені столітньої
давнини досвід народовольської організації "чайковців" з її "ходінням у народ". Але вони проіснували недовго.
Після цієї розмови я ознайомився з судовими процесами народників, особливо з гучним судилищем над "групою 193-х", і під час
наступної зустрічі розповів Світличному, що "ходіння в народ" було
коротким. Активної праці - не більше трьох років. Якщо ми повторимо цю практику на новому витку, часу в нас залишиться мало.
Він усміхнувся з властивим йому придихом і сказав: "То натискаймо на педалі". Іван вимовив цю фразу, як завжди, спокійно. Не
"хворів" на метушливу поквапливість, галасливе геройство чи прихований страх. Внутрішньо не приймав людей, які вдавалися до
шумових ефектів із власною парсуною в центрі.
Робив свою роботу ґрунтовно і у властивому йому темпі. Чи
редагував самвидавівську статтю, чи перекладав Беранже, а чи
майстрував унікальні стелажі до своєї бібліотеки - завжди і в усьому
проявлялася селянська добротність (сьогодні це називають професійною сумлінністю).
Не зносив ледачого політикування, отаких спорадичних словесних спалахів за столом, після яких наставав період стагнації. Уявляв
собі політичну діяльність у царині і через фахову працю. Адже стільки
неораного поля! Тому закликав до конкретної праці. Сам, у міжчасі,
перекладав і схиляв до перекладів знайомих йому філологів.
Цитував Шевченка: "Один у другого питаєм, на що нас мати
привела?.. І не дізнавшись, умираєм. А покидаємо діла". Згадував
Гегеля, його оцінку сутности народу, який проявляється і зберігається завдяки матеріальній і духовній діяльності.
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У русі шістдесятників Іван Світличний був не тільки учасником,
а й господарем (хазяїном, як кажуть наддніпрянці). Тому багато часу
віддавав для контактів із регіональними групами однодумців. У його
тісному однокімнатному помешканні, яке більше нагадувало бібліотечне сховище, де дві третини площі займали книжкові полиці,
завжди хтось ночував із заходу, Слобожанщини чи півдня України.
Весь побут сім'ї Світличних був підпорядкований цим щоденним організаційним клопотам, які наростали з кожним місяцем, як
кинута вниз у горах грудка снігу. І дати їй якийсь лад можна було
лише спільними зусиллями. Спочатку з головою поринула в цю працю Іванова дружина Льоля, а згодом ще й сестра Надійка.
Я наголошую на деталях, бо в них випукліше виявляється жертовність цієї родини. Навіть після першого ув'язнення, коли кожен
крок міг знову повернути Світличного за грати, він не покидає своєї
політичної діяльности. Саме через нього здійснюється контакт
вільного світу з концтаборами.
Ми, що опинилися в Мордовських таборах, зустрілися з кількома
тисячами політв'язнів 40-60-х рр. і переконалися в перманентності
руху опору в Україні. Матеріали судових процесів над політичними
організаціями, учасниками УПА помандрували в Україну. І кожна
така передача супроводжувалася проханням: "Передайте Світличному". Саме завдяки йому на Заході з'явилися документи про
Український національний комітет, Українську робітничо-селянську
спілку, жорстокість вироків над якими уже в післясталінський період потрясла демократичну громадськість.
А пізніше десятки статей і звернень про умови концтабірного утримання політв'язнів знайшли дорогу до читача саме завдяки
І. Світличному, в тому числі звернення до ООН групи політв'язнів
про застосування фармакологічних засобів у Володимирській тюрмі. *

СТЕЖКА ДО СЕБЕ
Критика культу особи Й. Сталіна, започаткована М. Хрущовим
на XX з'їзді КПРС, дуже швидко вийшла за межі дозволеного.
Дедалі ширше коло громадськости дізнавалося про Биківню,
масові розстріли в'язнів у галицьких тюрмах напередодні втечі Червоної армії в 1941 p., про смертні вироки С. Єфремову, В. Чехівському, О. Близьку, Г. Косинці, загибель у концтаборах М. Куліша,
П. Филиповича, С. Плужника, О. Слісаренка, М. Зерова, самогубство М. Хвильового та М. Скрипника. Ця лавина фактів просто при* Іван Кандиба, Левко Лук'яненко, Михайло Горинь.
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голомшувала думаючу молодь. Міф про соціалістичний рай на землі
мав кривавий ореол. Обіцянки партноменклатури щодо утвердження соціалістичної законности сприймали скептично. Адже при владі
були "вчорашні". Кожне гостре критичне слово супроти системи
піддавали шельмуванню в пресі. Людей поки що не арештовували,
але звільняли з роботи, цькували на зборах.
Звільнили й Івана Світличного з Інституту літератури АН. Деякі
з тих, хто повернувся з концтаборів, ділилися своїм пережитим.
Помешкання Бориса Антоненка-Давидовича перетворилося на
своєрідну Мекку. Зустрічі громадськости з В. Гжицьким у Львові,
Г. Кочуром та Б. Антоненком-Давидовичем у Києві доповнювали
картину довготривалої Варфоломіївської ночі. У світлі позацензурної інформації почався процес швидкого переосмислення нашого
"вчора" і "сьогодні". Мрії про можливість гуманізації соціалістичної
держави танули. Хоч і точилися дискусії про правову соціалістичну
державу, але поборники чистого соціалізму не могли встояти під
тиском фактів кривавого минулого. Тим більше - виправдати їх.
Десь, мабуть, на початку 1963 р. стався прорив інформаційної
ізоляції СРСР. В Україні з'явилися перші видання української діяспори. Щоправда, і раніше попадалися окремі книжки. Так, на Міжнародному фестивалі молоді і студентів у Москві 1956 р. я придбав
книжку про українських неокласиків. Але це були поодинокі випадки. А тут ішлося про потік література
Звичайно, для сучасної молоді контакти з діаспорою - цілком
нормальний процес. Але тоді перші кроки назустріч таким контактам вимагали громадянської мужности. Всі засоби масової інформації постійно ліпили образ ворога з тих, хто опинився поза межами
СРСР. Ліпили не тільки потоком інформації, а й репресіями. За два
десятиріччя терору й інформаційного промивання мізків у свідомості людей виросла потужна стіна страху, через яку переступали хіба
одиниці. Треба було подолати цей психологічний бар'єр.
Це зробив Іван Світличний. Він сміливо пішов на контакти з українською діаспорою спочатку т.зв. країн соціалістичного табору, а
згодом - держав Заходу.
Невдовзі в Україні появилися закордонні видання, які мали великий вплив на формування світогляду молоді. Серед них "Вивід
прав України ", "Збірник на пошану українських вчених, знищених
більшовицькою Москвою ", "Україна і українська політика Москви "
Мирослава Прокопа, а також часописи "Сучасність", "Український
самостійник " і багато інших. Ці книжки розмножувалися фотоспособом, на друкарських машинках, передавалися з рук у руки. І в центрі цієї роботи знову ж таки був Іван Світличний.
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Зв'язки з діаспорою - це те нове в українському русі 60-х років,
що відрізняє його від тактики підпільних груп цього періоду, які
були ізольовані від українського середовища, а особливо від діаспори. Згодом за тими закордонними зв'язками помандрує інформація з України про нові репресії.
А поки що події навколо постаті Івана Світличного розвиваються
дуже швидко. У 1962 р. можна було бачити Світличного в оточенні друзів з магнітофоном "Весна ", на якому прокручував записи поезій Драча, Вінграновського, Симоненка, Мамайсура, Ліни Костенко
в авторському виконанні і навіть поему Є. Плужника "Галілей" у
виконанні Михайлини Коцюбинської. То був час, коли національне
пробудження еволюціонізувало в бік радикалізму. Від нонконформної поезії вказаних авторів і статті "Думки збентеженого читача " до гострих статей типу "З приводу процесу над Погружальським ", "Українська освіта в шовіністичному зашморзі", "Сучасний
імперіалізм ". В них немає надій на гуманізацію існуючого режиму,
бо він ворожий українському народові, спрямований на винищення
української культури та поголовну русифікацію. Ці статті писалися
в середовищі І. Світличного, за його активного сприяння та з його
участю і так само поширювалися в Україні й поза її межами.

SEMPER TIRO
Іван Світличний був натурою, що постійно всотувала в себе все
нові потоки інформації. Те, що проходило через його руки, піддавалося ґрунтовному аналізові. Щось він сприймав беззастережно,
з чимось дискутував, але ковтав усе жадібно, з юнацьким завзяттям.
Його пошуки галицьких видань дорадянського періоду перетворилися на пристрасть. Припускаю, що це був пошук матеріалів для
довершення власної світоглядної будови.
Коли траплялась якась цікава книжка з нашого минулого, скажімо, "Історія українських січових стрільців", рясно ілюстрована
знімками та документами, він радів, як дитина. Так уміють радіти
люди, які живуть у повній злагоді з собою.
Любов до книжки, особливо книжки, яка не пройшла через руки
більшовицької цензури, була викликана потребою поповнити університетські знання. Адже його університетські студії припали на післявоєнний період. Сп'янілі від перемог над фашизмом, ідеологічні розбійники очищували студентські бібліотеки від позацензурної літератури.
Періодично цензурні комітети присилали до бібліотек списки
видань, які підлягали вилученню і знищенню, як застарілі. Застаріла
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в бібліотеці книжка! Коли Іван розповідав про це під час знайомства з книжковими скарбами однієї львівської пані, він обурювався:
"Назвіть мені країну, де книжку в бібліотеці вважають застарілою!
Небачений досвід!"
Якось зовсім випадково я дізнався, що в центрі Львова, напроти
Ставропігії, мешкає дружина колишнього палітурника газети "Діло ",
яка зберегла немало старих видань і оправлених газет. Я повідомив
про це Світличного. Він дуже швидко приїхав із Києва, і ми відвідали симпатичну сиву бабусю. В одній із просторих кімнат, яка
служила колись за палітурну майстерню, стояли громіздкі саморобні полиці, заповнені книжками й оправленими підшивками газет.
Ми представилися. Сказали, що хотіли б придбати дещо з цієї бібліотеки. Кілька фраз, що їх кинув Іван Світличний, відразу настроїли
господиню на дружній лад. Вона допустила нас до своїх скарбів. Ми
кинулися оглядати їх, а бабуся тим часом радила по-галицькому: "А
ви, шановні панове, не тільки оглядайте, а відразу відбирайте для
себе, що вам до душі, та складайте в стовпчики". Іван усміхнувся у
вус, підморгнув мені і наскладав два стовпчики книжок. Бабуся
відчула, що до неї прийшли люди, близькі їй по духу, тому ціна була
доступною. Прощалися ми, як давні знайомі. Проте це не були останні відвідини бабусі.
Якщо добирання галицьких видань було викликане потребою
доповнити знання, то вибір літератури, особливо публіцистики в
1964—65 рр. для розповсюдження по Україні якоюсь мірою відбивав
настрої Івана Світличного. Я вже згадував про те, що статті про освіту, підпал бібліотеки були гостро викривальними, спрямованими
протиімперськи.
Не знаю, чи І. Світличний вів із кимось розмови про свої світоглядові засади, проте факти певною мірою спростовують думку
про І. Світличного як прихильника соціалізму "з людським обличчям" або людини, далекої від антирадянщини чи націоналізму.
Отже, чи був І. Світличний антирадянщиком? З позицій слідчого КҐБ - був, бо виступав проти існуючого режиму і снував плани
ефективної боротьби з ним. Адже в ті часи антирадянщиком вважали
кожного, хто виступав проти існуючого режиму, хоч той режим ніколи радянським і не був. Але коли поняття Ради трактувати як демократичний державний інститут, який в Україні мав давню традицію від козацьких Рад до Центральної Ради, тоді можна сумніватися,
чи Світличний у той час виступав проти такого інституту.
Якщо поняття націоналізм трактувати з позицій КҐБ, то таким
націоналістом І. Світличний не був. Він далекий від ксенофобії. Зневага і образи інших народів були нижче його гідности. Він постійно
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спілкувався з євреями, росіянами, мав серед них щирих друзів (зокрема, таких, як Семен Ґлузман), був близький у контактах із Романом
Корогодським, часто відвідував російськомовну громаду, яка гуртувалася навколо Л. Плюща,- не тільки сам, а й зі своїми друзями
та знайомими. І ми, львів'яни, завдяки йому теж познайомилися з
тим середовищем.
Словом, у каґебістські рямці вузьколобого ненависника інших
народів він не вміщувався. Але чи означає це, що українська ідея, її
реалізація була для нього чужа? Чи була рушієм Світличного лише
ідея соціальної справедливости й свободи особи в суспільстві без
чітко окреслених національних ознак? Чи був Світличний демократом-інтернаціоналістом, для якого доля власної нації лишалася на
узбіччі його свідомости й не хвилювала загроза її занепаду або зникнення? Чи уявляв він свободу особи, зокрема, творчої особистости,
без свободи отого суспільного цілого з його інтелектуальними, моральними, звичаєвими, обрядовими взірцями мислення, почуттів і
поведінки, власним минулим і мовою, вічним прагненням мати власну державу - отим повним набором понять, які мають узагальнену
назву нація?
Чи не реагував він на приниження нашої національної гідности,
чи не ставав в обороні нашої культури, проти профанації нашого
минулого - із завзяттям автора "Історії русів " в Україні або Лессінґа
чи Гердера в Німеччині? Чи не хвилювала його доля України, на
вівтар якої він поклав два десятиріччя напруженої праці, жертовної
політичної боротьби?
Замість відповіді на ці й десятки подібних запитань, пропоную
замислитися над таким запитанням: чи Тарас Шевченко з його
"Гайдамаками " і з його зворушливими зверненнями до ляха, друга,
брата був націоналістом чи інтернаціоналістом?

ПОЛІФОНІЯ СЕРЕДОВИЩА ІВАНА СВІТЛИЧНОГО

До Світличного потоком ішли люда Він улаштовував зустрічі
приїжджих із киянами, організовував поїздки друзів на природу для
обговорення важливих проблем, які не були призначені для "всевидящого ока і вуха". Соборницька діяльність Івана Світличного була
часткою його внутрішньої потреби глибше пізнати Україну. Він
приймав людей, він організовував невеликі групи киян для поїздок
До Львова, Івано-Франківська і в Карпати. І завжди зі своїм магнітофоном "Весна ", принагідно знайомлячи оточення, в якому бував,
із сучасною молодою поезією.
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То була абсолютна посвята справі. Його внутрішній імператив визначав пріоритети в роботі. Він усвідомлював значущість згуртування
людей із різних регіонів і тому часто залишав на столі недописану
статтю, не шкодуючи часу на те, щоб перезнайомити всіх з усіма.
Приїжджаючи до Києва, я ходив з ним до Антоненка-Давидовича,
Ліни Костенко, до майстерень Галі Севрук, Віктора Зарецького й
Алли Горської, на зустріч із Юрієм Івакіним, на сходини в Леоніда
Плюща, до Григорія Кочура в Ірпінь і до багатьох інших. То було
творення "єдиної родини". Хоч цим займалися й інші в різних регіонах
України, але нікому не вдавалося робити це з таким успіхом. Лише
один раз я чув, як він зронив репліку, що за цими всілякими клопотами
лишається мало часу для творчости. Але чи тільки один раз стукалися
лобами в його особі організатор і мистець?
Контакти Світличного розширюються. Вони стають багатовимірними не тільки по горизонталі на рівні літературних зв'язків, а й
по вертикалі. В його середовищі з'являються фахівці різних галузей
мистецтва, науки і виробництва. У нього можна було побачити хіміка Генріха Дворка, художників Аллу Горську й Люду Семикіну, літературних критиків Івана Дзюбу і Євгена Сверстюка, поетів Івана
Драча, Миколу Вінграновського й Василя Симоненка, театрального
режисера Леся Танюка, не кажучи про знайомства серед київського
робітництва.
Я не випадково згадав про цю властивість таланту Івана Світличного шукати, гуртувати і запалювати іскрою великої ідеї людей
різних соціальних верств і фахів. Як природно виникла в Києві науково-мистецька, громадсько-політична поліфонія. І знову ж таки, двигуном цієї важливої справи був І. Світличний. Це був справжній організаційний лідер у нашому середовищі. Він відрізнявся від
партократичних керівників. Його харизма була ненав'язлива, але
своїм моральним підґрунтям мала великий вплив на людей. Кожен,
хто був у його оточенні, відчував непідкупну доброзичливість і щиру
радість за творчі успіхи колеги.
- Ти читав Євгенову* статтю "Котляревський сміється "?
- Ні, не читав. А хіба в ній є щось таке, чого ми не знаємо?
- А Ти прочитай. У ній я відкрив собі нового Котляревського.
Можливо, це одна з тих рис, що гуртували навколо нього таких
колоритних особистостей, про яких я тут згадував.
Не було заздрости, не було намагання підвищити себе за рахунок
применшення інших, а була велика жага допомогти, відстояти
молодий талант. У подібних ситуаціях виявлялася ще одна сторона
його характеру: коли захищав когось, ставав твердим, як криця,
* Євген Сверстюк.
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запальним дискутантом. Для мене, який уважно спостерігав за Світличним, це було відкриттям.
Я був свідком дискусії Світличного з працівниками журналу
"Дніпро " з приводу добірки віршів Ігоря Калинця, молодого тоді
поета. Безкомпромісність його суджень, наступальний тон у розмові
з людиною, яка не приймала манери письма І. Калинця, показали,
що Світличний може бути не тільки "доброоким" і заворожуюче
усміхненим, а й непохитно принциповим.
Водночас Іван був надзвичайно уважний до близьких йому
людей. Серпень 1971 р. Я повертаюся з першого ув'язнення. Залізнична станція "Київ". Я вискакую на перон, з радістю вдихаю київське повітря. Адже минуло шість років відтоді, як я востаннє блукав
київськими вулицями. І раптом бачу, як назустріч мені йде група
друзів на чолі зі Світличним. Дорогі лиця Льолі, Наді, Михайлини,
Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Данила Шумука і ще когось.
Мистецьке середовище навколо Світличного радіювало на всі
боки й охоплювало дедалі ширше коло людей. На очах спантеличених чекістів відбувалася консолідація молоді різних регіонів
України. Для збереження контролю над молодіжними процесами
компартійні ідеологи в ранніх 60-х почали творити при обкомах та
міськкомах комсомолу Клуби творчої молоді, які мали стати альтернативою неформальним угрупуванням або замінити їх.
В одній із розмов Світличний висловився за якнайактивнішу
участь у цих клубах. Адже задаватимуть тон ті сили, які активно і
творчо працюватимуть у них. Усміхаючися, розповідав, як він здійснив поїздку на Лівобережжя в наших справах за рахунок ЦК комсомолу і що в цій справі йому сприяла секретар ЦК Тамара Главак.
У Києві Клуб очолив Лесь Танюк, у Львові - Михайло Косів - люди,
для яких ідеї середовища Івана Світличного були близькі. У Києві
відбуваються вечори поезії (навіть на заводах), у Львові - дискусії
з національних проблем і Шевченківські вечори. У цих заходах ангажувалися тисячі людей.
Звичайно, тактика легальної діяльности не розставляла остаточних акцентів у формуванні національної свідомости молоді, зате
охоплювала широке коло і протиставляла її існуючому режимові.
"Ми" і "вони". "Вони" не хочуть нашого пробудження, їх лякає
зростання почуття власної гідносте, "вони" роздратовані нашою
втратою страху і самоцензура "Ми" робили те, що вважали за потрібне без вказівок згори.
... Не так давно я запитав близьку мені людину, яка знала Івана
Світличного, але зустрічалася з ним рідко, що вона думає про нього.
Ось її відповідь: "Добрий. Уважний. Терпеливий. Не мораліст.
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Делікатний. Умів працювати з молодими талантами і підтримувати їх. Умів гуртувати навколо себе молодь. Умів підпорядковувати весь триб власного життя великій справі".
СУД
На судовому процесі Іван Світличний тримався так само невимушено, як удома, в колі друзів. Не було палких промов, а була спокійна, врівноважена поведінка людини, яка впевнена в своїй правоті, не думає збочити зі своєї стежки.
Його відповіді були тихі, але категоричні. Зі свідками захисту і
звинувачення поводив себе рівно, не ображав нікого.
... Перед судом стояла велика людина. Здавалося, що Світличний
заповнив собою всю залю. А десь там, по кутках, туляться вершителі
його долі, готуючи йому вирок, який призведе його до могили.
Не знали судді, що скоро їм винесе вирок доба, прихід якої наближав своєю самовідданою діяльністю Іван Світличний.
Київ, травень 1996 р.

Іван ГРЕЧКО
Народився 1929р. в м. Надвірна (тепер ІваноФранківської обл.). Родина була репресована
за участь брата Ярослава в бойових з'єднаннях УПА. За фахом - інженер. Найбільші
зацікавлення -релігія і релігієзнавство, народне мистецтво і народознавство. В цих трьох
ділянках має багато публікацій. Голова Клубу
греко-католицької інтелігенції.
Мешкає у Львові.

PRO AETERNA MEMORIA
Писати спомин або некролог про того, хто ще за життя став леґендою, дуже трудно. Бо скільки б і що б не писалося (навіть якщо
й у самих суперлятивах) - усе одно це буде тільки фрагмент з того
великого цілого, яким та людина була насправді.
Очевидно, що й моїх кілька слів, які я хочу вписати до поминальника Іванові Світличному, будуть дуже суб'єктивними і дай
Боже, щоб стали бодай маленьким штришком до змалювання його
духовного портрету. З його іменем асоціюється літературно-мистецький рух, що увійшов у нашу історію під назвою шістдесятництва.
Світличний був натхненником того руху, а потім став символом
мучеництва за його ідеали.
Усім, хто цікавився літературним, а ширше кажучи, культурологічним процесом у часи короткої хрущовської відлиги, були відомі імена Ліни Костенко і Василя Симоненка, що першими протиставили себе пристосуванству й сервілізмові старшої генерації
літераторів. Згодом за ними пішли й інші молоді таланти. Але мало
хто знав, що творцем ідеології шістдесятництва був літературний
критик Іван Світличний. Усі з його оточення, навіть ті, що були його
ровесниками, шанобливо звали його Іваном Олексійовичем. А ті, хто
найближче стояв до нього,- казали просто: Олексійович.
Моє знайомство з Іваном відбулося літом 1963 р. Був це рік, коли
закінчувався короткий період сякої-такої політичної напівсвободи,
Що настала після смерти Сталіна, і починався новий наступ репресивних органів російської большевії на всякі, навіть маленькі, навіть
етнографічного характеру, прояви національної свідомости українців. За посередництвом молодого тоді ще літературного критика
Богдана Гориня до Львова приїхала чимала група киян, молодих неформалів з літературно-мистецьким зацікавленням. Перезнайомив-
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шись тут у Львові зі своїми ровесниками, що мали подібні творчі
аспірації, ця нашвидкоруч зорганізована київсько-львівська група
молодих інтелектуалів, на бажання киян, надумала вирушити в
туристичний похід гуцульськими Карпатами. Мені, як уродженцеві
тих сторін, що відносно добре орієнтувався в географії визначеного маршруту, традиціях та звичаях гуцулів, випала місія бути провідником. Треба сказати, що в ті часи слово "провідник" асоціювалося
з боротьбою УПА проти окупанта. Спомини про боротьбу ще були
свіжі в пам'яті учасників тієї боротьби з одного і з другого боків.
Тому це слово мало тоді подвійну, взаємопротилежну семантику,
залежно від політичної позиції того, хто усно або письмово користувався цим словом. У випадку нашої, так якось несподівано укомплектованої київсько-галицької групи, це слово мало гейби жартівливо-поважне семантичне навантаження.
Мушу сказати, що мені імпонувало саме таке ставлення до мене,
бо це якось згладжувало певні упередження, які завжди бувають між
свіжими знайомствами, а водночас воно гуртувало, зближувало групу. Тут варто додати, що тоді існувало (бодай з нашого галицького
боку), може, й не завжди й не цілком умотивоване, упередження до
українців зі Сходу. Ми, галичани, підозрювали їх у "совєтизмі", а
відтак- в антинаціональній ідеологічній поставі. На це склалося багато причин історичного порядку. Але свіжим і головним у той час
був факт, що багато адміністративних чиновників партапарату й оперативників з репресивних органів, які вели нещадну боротьбу з бойовими з'єднаннями УПА і тероризували цивільне місцеве населення, мали українські прізвища і розмовляли українською мовою. Були,
отже, уродженими українцями - "східняками", які вірно служили
московському окупантові і тим самим спричинювали нехіть, а то й
приховану ненависть до всього і всіх, що з-за Збруча.
Згадую про це принагідно, аби представити психологічне ставлення "західняків" до "східняків" у тих жорстоких часах. Щоб якомога
швидше такі упередження зникали, потрібний був авторитетний для
обох сторін посередник, що виступав би своєрідним гарантом політичної дискреції й порядности одних перед другими.
Наш карпатський маршрут пролягав від Надвірної через село
Маняву, далі верхами каменистих Ґорґанів з найвищою їх горою Сивулею в напрямі Чорногори з обов'язковим виходом на Говерлю та
гору Піп Іван. Два тижні походу дали можливість не тільки пізнати
романтику гірського туризму й умови полонинського життя та побуту карпатських пастухів, а й ближче пізнати один одного, вивчити,
як то кажуть, хто на що здатний і хто що може. І треба сказати, що
мимо загального захоплення чаром безмежних панорам то каменис-
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тих, то полонинських верхів, кожна наша зупинка на короткий перепочинок, а головно - бесіди при вечірній ватрі мали характер якогось інтелектуального дискусійного клубу. Хтось пропонував тему,
провокував дискусію, в якій завжди останнє слово, що розв'язувало
суперечку, було за Йваном.
Годі описати тепер увесь перебіг того походу і тематику дискусій
при вечірній ватрі десь на полонинах Малиновищі або Братківській,
Боярині чи Стеришорі, або над озером Марічейка під горою Піп Іван,
та й інших неслов'янського звучання, як то Негрова, Менчул, Данциж. Далекий час зітер із пам'яті багато з того, що говорилося і що
діялося тоді. Та залишилося тепле, ностальгійне відчуття чогось непроминального, дорогого, але вже назавжди і безповоротно втраченого. Залишилася радість, а властиво її ремінісценції від самого
факту зустрічі з вартісними людьми з Великої України, які своєю
тактовністю й делікатністю суджень в оцінці певних фактів новітньої
трагічної нашої історії поступово ламали стереотипи нашого галицько-українського мислення, і наша політична обережність і підозрілість поступово переростали в щирість, відкритість, а потім - у беззастережну довіру, ба навіть подив щодо тих, зі Сходу, які витривали
і не втратили свого національного "я". А на додаток - розуміли Україну від Донецька й Луганська до Львова й Ужгорода і від Чернігова до Одеси й Миколаєва. Вона була для них реальною, тоді як для
більшости з нас, галичан, це була історична, але змосковщена, ворожа національній ідеї Україна, а правдива непоборна Україна замикалася в межах між Сяном і Збручем із заходу на схід, та Прип'яттю
і Прутом - з півночі на полуднє. Мусило бути все ж таки багато світлих духом "східняків", які в контактах із "західняками" своєю поставою міняли стереотипні погляди цих останніх, що, узагальнюючи дії різних "-енків"- енкаведистських яничарів у боротьбі з
УПА,- породили отой стереотип українського "совіта" в понятті вимученого галицького загалу.
Кажуть, час або затирає в пам'яті якісь факти, або їх гіперболізує
і ушляхетнює. Але можу з глибоким переконанням твердити, що для
мене Іван Світличний був не тільки моїм ровесником з протилежного кінця України. Вже від самого початку наше знайомство скоро,
там-таки в горах, на моїй малій батьківщині, переросло в дружбу і
навіть, я би сказав, у приятельські стосунки однодумців. Мені імпонувала його врівноважена тактовність у розмові, вміння дуже аргументовано переконати опонента, його велике почуття гумору, а
понад усе - його величезна, подиву гідна ерудиція в усіх ділянках
гуманітарних наук і культури не тільки української, а й світової. Для
мене, що (не на похвалу собі кажучи) майже від дитячих років три-
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мав дружбу з книжкою, було дивним і нез'ясованим, де і коли сей
мій ровесник, скромний у побуті, тихої вдачі й поведінки чоловік,
набрався всіх отих книжних премудростей, коли він устиг "поїсти
всі розуми", як кажуть гуцула А однак був він таким.
Властиво, то він витолкував мені в одній з бесід при ватрі
Ф.Ніцше як поета, а не лише як волюнтариста і мало що не ідеолога сатанізму. Це змусило мене ще раз узятися до студіювання і під
іншим кутом зору розглянути тексти "Так мовив Заратустра " та
"Присмерк богів", з якими я довго мучився і не зовсім давав собі
ради, попередньо читаючи і перечитуючи в польських тлумаченнях
цього автора, та й інших авторів, таких як Шопенгауер, Шеллінґ,
Фіхте. Не було випадку, щоб Іванова відповідь чи дискусійна рація
були непереконливими або половинчастими. Його українська мова
(з властивими для східних українців артикуляцією й інтонаціями)
була багата і посідала величезний лексичний багаж. При всьому тому
він умів дати дефініцію або витлумачення якогось поняття, якогось
факту дуже точно, добираючи слова немовби з інженерною ощадністю та обрахунком.
Часто буваючи в Києві в службових справах, я ніколи не оминав
нагоди навідатися до Світличних і завжди виходив від них духовно
збагачений, з якоюсь нездоланною вірою в майбутнє нашої культури,
нашої національної ідеї. Там я пізнав Василя Стуса, Віктора Зарецького, Аллу Горську, Галю Севрук, Люду Семикіну, Ніну СтрокатуКараванську і багатьох інших вартісних людей із ближчого і дальшого оточення Світличного, що служили українській справі.
Іван був чудовим співбесідником. І про що б він не говорив, він
завжди вів розмову лагідним, притишеним голосом, з рівновагою
духу та погідним і якимось дуже ласкавим виразом обличчя. Тому
його світлої особи завжди було мені замало. Хотілося бути з ним якнайдовше і якнайчастіше.
Про нього як про найвищий авторитет у колі шістдесятників та
й взагалі як про неформального духовного провідника в процесі
культурно-національного відродження, що розпочався на грунті
шістдесятництва, була добре поінформована й репресивна служба
режиму. На всіх допитах і т.зв. "собеседованиях" представників цієї
служби найбільше цікавили зв'язки з Іваном Світличним.
Значення його як центральної фігури в процесі національного
відродження 60-70 рр. брежнєвсько-андроповська система кваліфікувала дуже високо. Відповідно до тієї оцінки й було визначено термін та спосіб покарання,- байдуже, що вина його документально не
була доведена. Та хто тоді з тим рахувався?! В "Союзе нерушимом
республик свободных" судочинство працювало виключно на систе-
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му. "Сроки" прокурори визначали ще перед слідством. "Злочинець"
або "враг народа" міг собі, нічого не підозрюючи, ще на волі гуляти, а "срок" йому вже давно був заготовлений у прокурорських актах.
А далі - т о вже було лишень "приведение приговора в исполнение".
Зрештою, це факти відомі.
Остання моя зустріч з Іваном відбулася в домі нашої невіджалуваної пам'яти Оленки Антонів. Але то вже був тільки ДУХ Івана.
Тіло його - то була руїна, що після довголітніх ГУЛАГ'івських "гараздів" трималося виключно на силі та подвижницькій витривалості
його дружини Льолі. Про цю - найсвітлішу з українських жінок самовідречену помічницю, порадницю, опікунку, ангела-хоронителя
і дружину Івана Світличного варто і треба писати багато й правдиво. Це окрема велика тема в історії наших страждань і наших терпінь у боротьбі за національні ідеали. І напевне знайдеться небавом
сумлінний біограф і дослідник цього дивовижного, найшляхетнішого
феномену, ім'я якому - Льоля Світлична. І подасть її пресвітлу,
героїчну постать як взірець, як приклад для наслідування всім українським жінкам. І дай Боже, щоби це сталось іще за її життя.
Іван Світличний жив тихо, в дуже скромних достатках, але був
це аристократ духа найвищої проби. Він і відійшов тихо. Але, як казав псальмопівець, "у пам'ять вічную будет праведник сей. І пам'ять його з рода в род, із віку в вік".
А нам, живим, - плекати його леґенду.
Львів, 1994 р.
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Народився 1935 р. на Житомирщині. Від
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Мешкає в Житомирі.

БІБЛІЙНИЙ ПІДТЕКСТ
ЙОГО ДОЛІ...
Одержав щемкого листа від Романа Корогодського: "А Київ приголомшив смертю Івана. Боляче на Льолю і Надійку дивитись.
На дев'ятинах, учора, Дзюба запропонував усім друзям Івана написати коротенькі спогади, Женя Сверстюк конкретизував: ким
був Іван для кожного з нас. Треба зробити терміново для "Сучасності ". Якщо Ти хоч якось тримаєшся купи, у формі, обов'язково
зроби ".
Маю над багатьма одну перевагу (пригадуєте Іванові слова: "Не
люблю я, братове, ритуальної смерти "?) - ніколи не хоронив я
близьких своїх чи друзів, і тому завжди вони для мене живі, завжди
чекаю їх, навіть тих, хто пішов уже давно і далеко. Просто... десь
відлучилися, забарились, а скоро неодмінно таки зустрінемося; рік
мине, чи два, чи двадцять - яка дрібниця, коли ми, бува, волочимо
за собою всю тисячу...
Завжди чекаю і на Івана, живого вусатого нашого Івана, хоч розумом давно вже, кілька років знаю: живий Іван Світличний, живий,
але не прийде більше до моєї кімнати, бо Льоля привезла його із
заслання згоропашеного, хворого, нерухомого; і живе, і тримається
він на світі Божому завдяки її відданості та любові...
Тему ж цю - Іван Світличний, ким він був нам - нашвидкуруч не
вичерпати. Вона настільки глибока, що, боюся, чи й життя цілого
вистачить на неї, а слів вимагає вона виплеканих і високих.
Життя не раз усміхалося мені, даруючи спілкування з неймовірно
цікавими людьми. Цього разу мені випав унікально щасливий дарунок: нас з Іваном Світличним десь узимку 1963 р. звела докупи легкої руки мініатюрна Ірина Жиленко, яку ми всі тоді ніжно називали Ірця; і відтоді аж до свого останнього арешту Іван, як тільки
траплялася можливість, бував у мене в Житомирі. В цьому місті
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Світличний стрічався з Миколою Васильовичем Хомичевським; Борис Тен високо цінував Іванові переклади, а про людину по якійсь зустрічі казав: чоловік дуже необережний. Тут, у Житомирі (та поіншому й бути не могло) Іван близько зійшовся з братами Шевчуками,
Анатолієм і Валерієм - спрацював магнетизм споріднених душ і, як
далі виявилося,- споріднених доль українських інтелігентів. А оскільки приїздив Іван до мене частіше не сам - з чарівною Надійкою,
рідною меншою сестрою, чи, рідше, зі своєю "більшою" половиною Льолею, на кому трималася вся коловерть їхньої гостинної домівки,а траплялося, і з цілим гуртом людей, то я таким чином мав змогу безпосередньо прилучатися до того вируючого кола на Уманській, 35, яке,
тепер усі знають, було епіцентром шістдесятництва...
На тлі масової, воістину всенародної зажаханости, покірного
змертвіння, брехні та неволі, коло це було, без перебільшення, єдине
на всю Україну справді живе, що могло ще відчувати біль і справді
щиро вболівати за правду, хоч і було це досить-таки вузьке коло всього жменька, здебільшого інтелігентів. Правда, якщо судити з тюрем, то для них стало замало місця і в неісходимому Сибіру, і в мордувальній Мордовії, зате в малогабаритній квартирі Світличних кожному знаходилося і місця досить, і тепла.
Діти комуністичної системи, щирі радянські люди, чи як тепер
кажуть,- "совки", сприймали шістдесятників далеко не однозначно,
діапазон сприйняття досить широкий: у кращому разі, називали їх
ідеалістами, романтиками з болем у серці (а для кого - з невиліковними вавками в голові), вживали науковоподібних визначень - дисиденти, буржуазні націоналісти, фантасти, ірраціоналісти; Боже
борони, щоб тільки не реалісти, зважаючи на силу й аргументи реальної влади; вдавалися й до звичайної брутальної лайки - параноїки,
відщепенці і т.д. і т.п.
Самі ж шістдесятники не всі були однодумцями, хоч і згукувала,
і єднала їх совість; а що імперія зла так швидко западеться, чого вони
домагалися всіма силами,- не кожний сподівався за свого життя
дочекатися; вимріяна ж, вистраждана, виборена з'ява 1991 р. Української незалежної Держави - т о й справді для багатьох, і шістдесятників у тому числі,- ірраціональне диво, так би мовити, реальна метафізика, бо саме в ній можливе все; реальне ж тут насправді і
найсуттєвіше тільки одне - ціна, яку заплатила Україна за не зовсім
Ще реальну незалежність: покладено мільйони неповторних доль
найкращих її синів і дочок. У цьому неосяжному, чесному і святому ряді, серед шістдесятників, одне з найперших - ім'я Івана Світличного. Ой, як же мало хто вірив, а тим паче розумів тоді, у 60-ті,
Що Україна цією маленькою жменькою інтелігентів сіє на скам'янілі
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свої чорноземи зібрані й збережені живі зерна правди, гідности, волі,
демократії і незалежної державности...
Кажучи газетними словами тих часів, "ідеологічне забезпечення
посівної" шістдесятників трималося на трьох китах: на двох Іванах
і на Євгенові (пізніше підоспіли й інші); Євген - то Сверстюк, а Іванів
ми розрізняли так: один Вусатий, другий - Дзюба.
Іван Дзюба, як би це точніше вистругати,- був, як довгоочікуване
академічне видання чи вершина десь на обрії: трохи дистанційований, з холодним манливим зблиском. До нього прагнули, його ж
і побоювалися свої й чужі, навіть страхали одне одного: хай тебе подзюба Дзюба...
І Євгена Сверстюка трохи побоювалися: у нього витончена і водночас залізна парадоксальна, як і вся подальша доля його, логіка з
іронією, часом із дошкульним сарказмом, що дало привід Іванові
Світличному охрестити Євгена - Салтиков-Сверстюк...
Що ж до самого Івана Світличного, то він був для нас Вусатим
Сонечком, хай для декого з нинішніх то - наші сантименти, але, на
щастя, ми їх, сантименти ці, мали, і з ними були дужчі й чистіші, а
про Івана Вусатого точніше й не скажеш - це ж Стусові слова.
У моєму рідному селі Млинищі, що під Житомиром, у яке
приїздив до мене Іван, у моєму Млинищі про таких, як Іван, говорять
теж виношеними словами: такі люди, мовляв, приходять на Землю
до нас - на візерунок, на диво нам... Він був старшим братом не лише
для Надії Світличної,- до нього всі ми йшли, як до брата, а він з
ясним світлом у добрих очах і батьківською усмішкою під тими
вусами мав неймовірне терпіння вислуховувати, розуміти і співчувати; він мав пастирську і водночас лікарську доступність, доброту,
м'якість і мудрість у стосунках із людьми.
Іван Світличний навіть катів своїх, кагебістів, жалів якимось незбагненно мудрим людським жалем. Ділячися враженнями по своєму
першому арешті, Іван говорив, що то здебільшого люди, яким щось
долягає, мучить їх - у когось усвідомлене, а в когось підсвідоме - відчуття злочинносте їхньої організації і гріховности їхньої місії; внутрішньо вони більше шукають власного виправдання, ніж звинувачення
інших; звинувачувати інших завжди легше й простіше. Ці Іванові спостереження - в жодному разі не ідеалізація каґебешників, він цілком
реально бачив і знав глобальне зло і страшну суть таких людей і їхньої
організації, але тільки з його висоти він міг настільки чітко роздивитися їхню, теж глобальну, ущербність. А ущербних, як відомо, завжди
по-людському жаль, а тоді вже ніби й боятися нема чого...
Для мене цей Іванів досвід не раз мав чи не пряму дію інструкції: він звільняв від понурої скутости, втоми, обридження і збай-
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дужіння, буквально додавав сили, коли мене, як кролика, гіпнотизували удав'ячі очі капітана, майора чи навіть полковника в цивільнім
мундирі, а я в той час ретельно вишукував між ними Іванове тавро,
і як тільки воно проступало на лобі бойового офіцера в цивільному,
мені ставало іноді навіть смішно...
Недарма на тих допитах ім'я Івана Світличного викликало в
ґебешників особливу лють, аж пінились; по-моєму, такою реакцією
вибухали вони ще тільки на ім'я Надії Світличної та Михайлини Коцюбинської; не беруся пояснити, але факт стверджую, він мені добряче в'ївся в пам'ять...
Якщо я скажу, що Іван Світличний мені багато чисто по-людськи
допомагав, то значить, я нічого не скажу: його допомога завжди була
конкретна, вчасна і необхідна мені. То він, наприклад, клопотався
магнітофоном (річчю на той час не такою вже й доступною чи дешевою), щоб я мав змогу слухати самвидавські стрічки з віршами Симоненка, Ліни Костенко, Мамайсура... То він розшукував мені потрібні книги або ліки... Це рідкісна світла порода людей з даром
різдвяного діда Мороза, вони знають, як і коли зробити ближньому
сонячний святковий день навіть у похмурий будень; між іншим, це
в нього, очевидно, в генах, бо й рідна сестра його Надійка Світлична
теж уміє несподівано, на безпросвітному безнадійному тлі спалахнути раптом незабутнім осяйним святом...
Ще штрих. Уже понад сорок літ маю непросту виправу з медициною. І от за всі ці роки я не стрічав ані однісінького офіційного
медика, жодного лікаря, який би з такою зацікавленістю і доскіпливістю вивчав мої можливості і хвороби, щоб якось допомогти, навіть винайти, так, саме винайти щось, що б полегшило моє існування,- як це робив далекий від медицини Іван Світличний...
Тут, певне, на місці буде зауваження: мені здається, я не користувався в Івана якимось особливим статусом. У нас справді склалися
приязні товариські стосунки, але таких "пацієнтів", чи "клієнтів",
яким Іван Світличний дієво допомагав, за кого клопотався, просив,
робив, радив і т.ін., у нього завжди був легіон.
Не замахуюсь ґрунтовно оглядати творчість Івана Світличного
як поета, перекладача, вченого, громадського діяча - це і не в жанрі,
і не в моїх силах. Але дещо з особистого є.
Вже на початку 1960-х Іван Світличний тримався далеко осторонь
тієї офіційної бригади критиків-нормувальників, які виписували соцреалізмівські трудодні членам колгоспу, чи пак Спілки письменників.
Учень О. Білецького, з глибоким аналітичним проникненням був щирий і природний, і до нього, як до чистого джерела, потягнулося все
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спрагле і талановите, особливо молодь; його думка важила багато і
серед "пишущої братії", і серед художників, і серед кіномитців...
Мої оповідання Іван сприймав загалом прихильно, він говорив
мені про це, і я, звичайно, мав з того авторську втіху. До письменників з Божої ласки я завжди ставився шанобливо, мало не побожно,
а скуштувавши цього каторжного хліба, досить швидко усвідомив
свої можливості і зрозумів, що письменник я з легкої руки важкої
чи дурної долі. Писала ж мені якось одна читачка-піонерка: жорстока доля залізним цепом прикувала вас до ліжка, але ви і в постелі
ведете активне життя, боретеся зі своєю долею і т.д. і т.п. Іван
читав цього листа і дуже мило сміявся. Взагалі сміявся він якось
невимовно зворушливо і довірливо; а репліку Іванову на ці піонерчині слова чую неначе зараз: якщо доля гарна й молода, то кращого місця боротися з нею годі й шукати... Інтимна особисто для
мене тема - лежачий письменник - у тій чи іншій формі і під різним
соусом жувалася навколо мене часто, а оскільки я, як видається мені
й досі, давно хворію на комплекс повноцінности, то мене при цих
балачках завжди цупко напинало на правець; Іван те відчував дуже
тонко і коли вже встрявав чи ловився на подібній темі,- природно
виважував її у бік щадливої делікатности: він не розподіляв
письменників за місцем чи площею опертя, тобто на сидячих,
лежачих чи фігурно стоячих...
Бачив я на власні очі й те, яким Світличний-критик міг бути, кажучи делікатно, неделікатним, навіть жорстким, коли йшлося про
фахове і принципове. Думаю, старші не забули тієї пам'ятної кубинської кризи, коли хрущовсько-кастровськими стараннями людство
було підвішене на волосинці від третьої світової війни. Про відчуття отого катастрофічного моменту я написав оповідання "Про сіль,
сірники і мило..."; відразу по його виході в журналі "Дніпро" одержую листа від Івана: "Оповідання про Кубу я перечитав, і воно мені
зовсім не подобається (до речі, не одному мені); написане воно вправно, але внутрішньо воно штучне: просто Ти піддався чадові офіційної свистопляски Гадаю, що це в Тебе від того, що Ти, звичайно,
менше з людьми спілкуєшся і, може, не зовсім розумієш, для чого то
робиться ".
Незабаром він приїхав до мене з Надійкою, Іриною Жиленко і
Юрієм Бадзьом - привіз, як сам сміявся, для підлещення і до архіву примірники журналу з моїм оповіданням, і коли ми, чоловіки, залишилися втрьох у кімнаті - Іван, Юрій і я,- заговорив знову "Про
сіль, сірники і мило..." і про письменника, який, не завдавши собі
клопоту осягнути глибинну суть явища, береться з наскоку судити
про нього, ще й робити висновки для інших. Я почувався, мов на га-
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рячій сковорідці: головне ж - ніде дітися - Іван відверто різав мені
матку-правду...
Магія особистого впливу в Івана Світличного, мені так видається,
як ні в кого іншого серед шістдесятників,- була велика і світла. З
природи своєї, з покликання він був просвітителем, учителем правди;
він подавав її доказово, переконливо - і словом своїм, і життям; тоді
як навіть людська фізіологія защемлювалася в суспільні лещата підозри і контролю, він власним прикладом учив нас жити з піднесеною головою, гідно, в гармонії з самим собою, зі своїм сумлінням,
всупереч принизливим обставинам, нав'язаним недоброю силою.
Чи не в першу чергу це, певно, стосується і національної ідеї.
Івана Світличного названо лицарем національної ідеї; тепер її часто
(чи від нерозуміння, чи, швидше, від свідомого лукавого) протиставляють загальнолюдським правам, загальнолюдським цінностям,
не співвідносячи її з окремою людиною. Але ж відчуття й усвідомлення витоків своїх властиве лише людині, без потреби знання свого
коріння нема повноцінної особистости - цей ланцюжок міцний; без
усвідомлення власної національної гідности і розуміння її в іншій
людині нема і загальнолюдської суверенної особистости, нема,
зрештою, звичайної людської гідности, нема вільної людини - тоді
нема чого чекати на якийсь розвій чи правдиву демократію...
Цю, у кого забуту, у кого забиту, у кого заснулу, а в кого й не народжену національну людську гідність розворушував, пробуджував і
відроджував у нас Іван Світличний; ніс він її, як і більшість українських патріотів-демократів, великодушно і красиво, в чистому руслі
людської любови, без краплини ненависти до інших, до чужих, в отому, пам'ятаєте? - довженківському руслі: якщо нема ненависти до
жодного з чужих народів, то чому любов до свого - злочин чи гріх?...
І все це за умов, коли нам затято й люто, але неодмінно по-братському, імперською сокирою затісували лоба, підганяючи його під
правильне розуміння нашої історичної, релігійної, мовної і, найголовніше, - кровної братської спорідненосте з імперією старшого брата; щастя України, що вона все-таки дужа була народжувати таких,
як Іван, синів, і вони відкривали нам очі на зашпаровану брехнею і
міфами дійсність, на те, що кровна спорідненість з імперією зла зовсім не братська, а кровна спорідненість жертви і вбивці - спорідненість пролитої крови, а якщо вже й братська, то - доки існуватиме
лапчива до чужого, амбіційна старшобратством імперія, а не просто держава доброго сусіди, брата,- це буде завжди кровна спорідненість Авеля і Каїна...
Тепер часто всі наші сьогоднішні біди зачіплюють на розриві цих
кровних, мовляв, живих зв'язків, але ж на Україні здавна чесні й муд-
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pi люди (зокрема, і 60-ники) ясно бачили ненормальність, моральну
й технологічну виродженість такого однобічного нашого братського
міжнародного кровообігу, з насильницьким перегоном у бік дужчого; орієнтацію ж України на Європу вважали найбільшим злочином.
І саме тоді ми чули від Івана Світличного глибокі роздуми про європейську суть України, її європейський дух і, на теперішній модний
кшталт, - європейський менталітет українця. Між іншим, особисто я
вперше в житті довідався про Хвильового саме від Івана Світличного,
Іванові перекладацькі уподобання не випадково мають теж чітко
європейське спрямування; взагалі, незалежна, демократична цивілізована Україна в цивілізованій Європі - ідеал шістдесятників.
Цікаво, чи в темряві сучасного морального "беспредела" ці орієнтири для нинішньої молоді - 90-х рр. - добре видимі і дорогі їм?
Адже шістдесятники виходили з того: що посієш, те й пожнеш; і дійшли-таки своїх жнив. А вихідна нинішніх молодих дуже часто: що
посмієш, те й пожнеш... Різниш] найменша, навіть не в слові - всього
лише в одній літері, а тривога велика... Тим більше, що карнавальна
радість серпня 1991 р. декому дозволила і подумати, й сказати, що
Україні незалежність і волю принесли путчисти і К° мало не на тарелі з жовто-блакитними берегами. Що ж, революція 90-х рр. нинішнього століття в Росії й на Україні - таки найбільша і найкардинальніша революція усіх часів і народів; в історичній логіці криваві
пертурбації і катаклізми всіх імперій, і навіть цей блазенсько-зловісний путч,- явище, властиве імперській природі, і неминуче, невідворотне, як блювотний поклик нестримного ненатлі,- все одно
вирвалося б, все одно скоїлося б... А Україні ж усі ці сотні, не десятки - сотні літ вистачило волячої впертости і терпіння, де причаївшись, навіть завмерши, де відкрито чекати, і тягти, і цупити на кривавому горбі своєму врослу в живе тіло прокляту линву, аж поки не
витягти свій-таки, останній, але вірний шанс... І не скоїлося б це в
серпні 91-го року, відбулося б пізніше, хай і без нас уже, проте все
одно здійснилося б неодмінно: як залишався в світі хоч один свідомий українець,- і надія на визволення України не вмирала. Впродовж
усієї історії свідома Україна важко і наполегливо робила собі цей
серпневий день, бо його не приносять на тарелі, його, як і народження, не подарує старший брат - на нього здобуваються всім своїм єством і його здобувають самі,- в напрузі і в муках, у крові і боротьбі...
Трагічне життя Івана Світличного - чистий і прозорий узагальнюючий образ цієї боротьби. Іван - благородний борець нескореного українського опору комуністичному молохові. Свідомий український патріот. Український інтелігент - учений, поет. Шістдесятник
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XX століття. Зрештою, переможець. Усе правда, все ясно, все на поверхні. Все очевидне, чітке...
А Іван, однак, усміхається собі у вуса. Вусате Сонце!.. Він то знає,
що правдиві поети одноденних образів не творять.
Доля вибрала, уподобала Івана Світличного ще за життя земного вознести в символ дивний, шекспірівського драматизму і обширу,
в ірраціональний символ, моторошний, і саме тому, напевне, наш,
український, і незбагненний...
Зізнаюсь щиро, я не подужав осягнути його, лише краєм душі
відчув жахку безодню; і то порівняно недавно, як прочитав в "Україні" слова рідної Іванової сестри і соратниці Надії...
Ми тепер начулися й начиталися такого, що вразити нас уже не
так просто. Проте вчитайтеся, вдивіться, вдумайтеся в ці слова - в
них біблійна глибина підтексту, це про долю людську взагалі і про
кожного з нас зокрема, боюсь - і про мене, й про вас, і про нашу
Україну...
Ось вони, ці слова:
"... ВІН У ТАКОМУ СТАНІ, ЩО ЙОМУ ВЖЕ НІЩО НЕ
ЗАШКОДИТЬ. НЕ ЗНАЮ, ХТО БІЛЬШЕ МУЧЕНИК - УПОКОЄНІ... ЧИ ІВАН СВІТЛИЧНИЙ, КОТРИЙ НІБИ ЖИВИЙ І
ДОЧЕКАВСЯ ЗМІН, ЗА ЯКІ БОРОВСЯ, І НАЧЕ НЕМАЄ ПРОБЛЕМ З ВИДАННЯМ ЙОГО КНИЖОК, І ОРГАНІЗАЦІЄЮ АВТОРСЬКИХ ВЕЧОРІВ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО БЕЗ ЙОГО ПРИСУТНОСТИ.. ТЯЖЧОГО СТАНУ ВАЖКО УЯВИТИ".
Тут варто помовчати.
І далі можна вже не читати.
Я повернуся до того, з чого починав цю розмову: ніколи не хоронив близьких своїх чи друзів, і тому вони завжди для мене живі.
Вусате Сонечко тим більше.
м.Житомир, 1993 р.
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Роман КОРОГОДСЬКИЙ
Народився 1933 р. в Києві. Мистецтвознавець,
культуролог, видавець, автор численних публікацій. Нині працює в Архіві-музеї літератури і мистецтва.
Мешкає в Києві.

САДІВНИК
Іван Олексійович Світличний ще за життя став леґендою. З огляду на трагічні обставини - невиліковна хвороба як результат
фізичних і духовних випробувань в ув'язненні - він фізично віддалявся від нас протягом довгих років, а духовна енергія, його ідейний потенціал дедалі більше опановували уми і душі в Україні
сущих. І він, як і Василь Стус, не лише для його друзів, а для всієї
мислячої України ставав знаменом національної ідентичности,
державности в найглибшому е м о ц і й н о - і н д и в і д у а л ь н о му й водночас м а с о в о м у переживанні. Як на мене, це ще один
прояв глибокої національної традиції міфологізувати своїх святих.
Найяскравіший приклад - Шевченко. Для мене така традиція зрозуміла: для колонізованої, недержавної нації необхідна духовна твердиня, житейський приклад громадянської поведінки, на які можна
було б спертися в національному самоутвердженні.
Такою постаттю на початку 60-х рр. XX ст. став Іван Світличний.
Усвідомлюючи цей факт, мені хочеться спробувати відтворити не
узагальнені аспекти його діяльности - це зроблять згодом історики,
а конкретно людські живі риси Івана, надзвичайно теплого, компанійського хлопця, зі знаменитим почуттям гумору, що з ним могла
конкурувати хіба що його вроджена доброта.
Отже, Іван Світличний, як тепер кажуть,- у людському вимірі.
Після ліквідації в Києві Клубу творчої молоді, усунення Леся Танюка з України Клуб у вужчому складі перемістився до Дому ГорськоїЗарецького і Дому Світличних. Навколо його хати постійно оберталися
десятки людей. Туди приходили рафіновані українські інтелігенти Михайлина Коцюбинська, Василь Стус, Євген Попович, Іван Дзюба, Євген
Сверстюк... Женя Сверстюк і мене привів до Світличних послухати вірші Василя Симоненка. Це було десь на початку 1963 року.
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Сюди приходили люди різні: неофіти (серед них - я); просто ці¬
каві; такі, що потребували Іванової професійної поради; приходили
з розмаїтими справами (бібліофіли, перекладачі, редактори, автори)
і нарешті, авантюристи, честолюбці, гебісти. З Іваном я зустрічався
досить часто - у нього вдома, в місті (в книгарнях "Сяйво " чи "Друж¬
ба ", в Аллочки Горської), у мене вдома. Згодом зрозумів, який він
у в а ж н и й до кожного, кого впускав не лише до своєї хати, а в неви¬
диме зовні, ним окреслене коло свого товариства. Його уважність
була не підкресленою, ніколи не педальованою, проявлялася
надзвичайно природно і напрочуд буденно. Довідавшися, що моя
Оксана за фахом психолог, Іван тут-таки приніс дуже цінну книжку
В. Виготського "Психология творчества ". Підкреслюю: не урочис¬
то, навіть не як подарунок, а ніби на грунті вузького факультативу:
він - знавець психології творчости, ми цікавимося цим предметом почитаймо разом, а потім обміняємося думками...
Говорячи про уважність Світличного до людей, хотів би відзна¬
чити людинознавчий, глибоко психологічний, індивідуальний під¬
хід до своїх нових знайомих. Іван досить швидко зрозумів характер
моїх зацікавлень, мої можливості, знав, що мені "протипоказано",
тобто речі, яких я не сприймаю. Майже ніколи нічого не нав'язував,
був толерантним, хоч завжди п р и н ц и п о в и м і навіть часом
жорстким в оцінках людей.
Саме Іванові й Аллочці завжди буду вдячний, бо вони допомогли
мені "зрозуміти" самого себе й остаточно професіоналізуватися. Іван
постійно виявляв інтерес до моїх творчих початків, він перший від¬
крив "абонемент" своєї чудесної бібліотеки Вперше україніка потра¬
пила до моїх рук завдяки йому. Наші бесіди вдвох чи в невеликому
товаристві були завжди по-справжньому змістовні й для мене над¬
звичайно цікаві, корисні. Фактично в Івана, Михайлини Коцюбин¬
ської і Валерія Шевчука я скінчив курс Українського Університету.
Іван Олексійович був тут моїм першим учителем. І хоч у 70-х рр.
Дружні стосунки з Валерієм Шевчуком були значно щільніші, а йо¬
го вплив під час трохи не щоденного спілкування відчутніший (ми
багато років не мали ані праці, ані змоги друкуватися, а мешкаємо
по сусідству...), але Іван залишився таки першим і справжнім
учителем. Якось так ненав'язливо - часом дасть книжку, а потім
невимушено поговоримо, й не спам'ятаюсь, як мені хочеться реалі¬
зувати замір написати чи то про Петрицького, чи про Іллєнка, чи про
модерне зарубіжне кіно крізь призму прочитаного, обговореного,
краще осмисленого. У такий спосіб я став українським кінокритиком
(означення - не за місцем проживання - "... ота готельна Україна"
М.. Вінграновського, а за національною сутністю).
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Іван Світличний створив навколо себе магнітне поле, і знайомства з цікавими людьми зростали в геометричній прогресії. Скажімо, у нього я познайомився з Богданом Горинем. Я не міг собі й уявити, які наслідки будуть від цього знайомства - завдяки йому, я
ввійшов до найелітарніших мистецьких майстерень: Леопольд Іванович Левицький, Роман Миколович (отак підкреслював своє ім'я
по батькові) Турин, Роман Юліанович Сельський та його чарівна
дружина і великий митець Марго). Не кажу вже про Андрія Бокотея,
Стефанію Шабатуру, Богдана Сойку, Романа Петрука, Богдана Сороку. Заприятелював з родинами Крип'якевичів, Калинців, Горинів,
Сорок... Говорячи про "геометричну прогресію", маю на увазі, що
кожен з них впроваджував нас із Оксаною до нових домівок - Косова,
Галини Захарясевич-Липи, Ярослави Музики, Володимира Овсійчука, Олени Антонів, Любови Максимів, Любови Попадюк. Заприязнився я і з трьома Славками (Максимчук, Чорновіл, Кендзьор). З багатьма з них я не раз зустрінуся знову й знову у... Івана Світличного.
Майже всі вони ставали гостями нашої родини. І не було такого,
щоб ми не говорили про Світличних, бо ідеї та діяльність Івана Олексійовича стали цементуючою основою шістдесятництва, його міцним ядром. Він у кожному із своїх друзів лишав зерна національного самоусвідомлення, що непомітно проростали й виводили кожного
з нас на індивідуальну, тільки йому Богом визначену орбіту. А він,
"вусате сонечко", пригрівав усіх нас і дуже тішився, якщо траплялося побачити паросток.
Після нашумілої статті "Глибокий екран режисера Іллєнка "* Алла
й Іван попросили мене почати копати "штольню" до справжнього
Довженка. Знову-таки цьому передувала не одна розмова. Іван знав
про мої дружні контакти з Лідією Євгенівною Вовчик-Блакитною,
Варварою Олексіївною Губенко-Маслюченко, Ларисою Миколаївною Петрицькою, а також про спогади, які я назбирую. Саме Іван
Олексійович дав мені почитати передсмертного листа Довженка до
Президії СПУ.
Про лист ми розмовляли втрьох - Світличний, Стус і я. Не втримавшись, я спитав: "Як він до тебе потрапив?". Іван усміхнувся й
жартома сказав щось на кшталт: "Сталася «утечка информации»...
Довженко - всенародний улюбленець. Тільки люблять його по-різному... Нам просто необхідно більше знати. І нікому не вірити, бо писателі - народ брехливий».
Василь Стус мовчки курив. Чи не тоді в нього народився вірш
"Останній лист Довженка"? Передсмертний лист Довженка фігурує в "Карній справі №45 Івана Олексійовича Світличного в 33 то* "Жовтень", 1970, №2.
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мах (архів КҐБ) " серед інших матеріялів, вилучених під час трусу.
Знайшли й фотонегатив - то вже Надійчина "хімія"*...
Наприкінці 70-х я ближче познайомився з Оленою Григорівною
Смолич і в одній з розмов із нею про Довженка почув, що вона дала
друзям читати останній лист Довженка, аби його... зберегти. Дуже
подібно до правди, бо оригінал листа вона здала на зберігання до
ЦДАМЛМ** України, звідки він потрапив... до першого відділу. Отже,
Іванів авторитет був значним навіть у середовищі нешістдесятників.
Іван Світличний був тонкий стратег, знавець редакторських пасток, і знав, як їх оминати. Принаймні, пробувати. Йому належала загальна ідея: якщо хочеш таке написати, що, сам відчуваєш, редактор обов'язково викине, спробуй починати здалеку, про щось зовсім
інше... Цікаво, що про те саме зі мною несподівано заговорив мій
давній приятель і професійний редактор Анатоль Макаров.
Уперше я спробував 1969 р. при сприянні Павла Скачка, редактора альманаху "Природа і людина ", поставити питання про Довженка: чи правомірно генієві відображати кожну партійно-державну
віху в своїй творчості - громадянську війну ("Арсенал ", "Щорс "),
колективізацію ("Земля "), індустріалізацію ("Іван "), шпигуноманію
("Аероград "), боротьбу з Генетиками ("Мічурін "), будови комунізму ("Поема про море")?.. Замір спіткала невдача: навіть Юрій Бураківський у видавничій рецензії пропустив і схвалив мою статтю,
але головний редактор видавництва "Урожай " був пильний - вирізав саме це питання. Іван, довідавшися, розсміявся: вчися, мовляв, і
вдосконалюй "техніку". Залишилася наука писати в умовах тоталітарного режиму. І, головне, неначе Іванів заповіт - підважити совєтський міф про Довженка.
Поступово я ставай безіменним автором самвидаву. Дві статті з
однаковим заголовком "Біль "— про фільм "Білий птах з чорною ознакою " (реж. Ю.Іллєнко) і новелу "Гординя " Ярослава Ступака - я
писав з таким прицілом. Статті про "Гординю " вже не підписував.
...Через двадцять п'ять років, працюючи над фільмом "Українці.
Любов " (реж. А.Ящишин), я вивчав "Карну справу №45 Івана Олексійовича Світличного в 33 томах (архів КҐБ) ". Там зустрів багато
повчального з нашої минулої молодости. Зокрема, все, що стосувалося моєї статті про "Гординю ". На превеликий жаль, я не міг пожартувати з Іваном на цю тему - він був уже надто слабий. При згадці про ту історію Надійка Світлична, яка чимало передруковувала
самвидавної літератури, сумно усміхнулася і, як завжди, кинула своє
*Фотокопію передсмертного листа О. Довженка я принесла Іванові з архіву кіностудії ім. Довженка приблизно в 1968 p., коли допомагала йому готувати матеріал
до навчального діафільму про Довженка. (Прим. Н.С.).
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва.
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жартівливе "любовь - кольцо"... Отак, ніби було завершено цикл
моєї науки в Івана Олексійовича.
Однак, є кілька "обривів" у нашому, загалом гармонійному, стилі
взаємин, які інакше як дружніми не можна було назвати. Ми любили один одного, ходили на родинні свята, на всілякі "капусники", на
зустрічі нових гостей. Гості тих років бували різні. З'явилися й
політв'язні, колишні вояки УПА, що, відсидівши по 25 років, наприкінці 60-х рр. поверталися з таборів. Це були люди різного досвіду,
різних характерологічних і моральних настанов. Іван Олексійович
при своїй нібито безберегій доброті й, здавалося, навіть всеядності,
був людиною вимогливою й принциповою. Людинознавець, він
серед близьких обов'язково називав речі своїми іменами, всі взаємини з'ясовував до кінця - для нього важливою була ясність у всьому. Зокрема, досить швидко Іван, який фактично відкрив мені трагічну сторінку руху Опору, давав мені рідкісну літературу з історії
створення ОУН-УПА, цей самий Світличний був дещо розчарований
від ближчого знайомства з конкретними персоналіями. У нас вони
також не викликали захоплення, та Оксана як психолог пробувала
пояснити деякі деформації характеру, що їх наклала страшна доля
на тих трьох "хлопців", з якими мали нагоду познайомитися.
В одній розмові з Іваном я розповів про аргументацію Оксани. І
почув приблизно таке: нічого не треба пояснювати. Рух був масовий; були там і такі, зовсім конкретні люди, з якими ми познайомилися. А були й інші - високі постаті, які створили ОУН-УПА, вели
довголітню війну з двома мілітаризованими державами. З ними, на
жаль, ми особисто не знайомі.
Це було дуже жорстке і справедливе судження: працюючи над
фільмом "Українці. Любов", я познайомився з вражаюче цікавими
листами, "Щоденником ", а також "Карною справою " Михайла Михайловича Сороки, листами Катерини Миронівни (Катрусі) Зарицької - і переконався в справедливості Іванових суджень.
Згадую нашу давню суперечку щодо Віталія Коротича, з яким я
приятелював ще до виникнення Клубу творчої молоді, десь від
1960 р. У мене були всі підстави говорити про нього як про порядну й добру людину, тому я не сприймав Іванової категоричности
(цитата): "Коротич - байдужа людина і закінчений кар'єрист ". Отак
сказати 1964 р. міг тільки ясновидець Іван Олексійович.
Здається, 1971 р. в Івана виникла думка видавати самвидавний
альманах. Запросив мене до співпраці. Я відмовився. За якийсь час
він повернувся до цієї розмови: пояснював, що альманах не буде
політичним, а лише культурно-мистецьким, що він його очолить і
надішле примірник до Спілки письменників України. Іван зачитав
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мені творчу "декларацію", де говорилося про виключно культурномистецькі завдання альманаху. На той час я вже знав країну, в якій
живу, де був фашистський режим одновимірних понять. Мені було
ясно, як зреагує репресивний та ідеологічний апарат. Я знав, що мої
друзі Валерій Шевчук і Михайлина Коцюбинська також утримуються від участи в цій акції. Мені було важко відмовляти Іванові,
і я сказав приблизно таке: якщо Михайлина й Валерій дадуть тобі
свої твори до альманаху,- я також дам. Іван ніби зрадів, і я чекав, що
буде далі. Ніколи більше до цієї розмови ми не повернулися...
Її кінці я також віднайшов у "Карній справі №45 Івана Олексійовича Світличного "- своєрідній Енциклопедії громадсько-політичного опору шістдесятників.
Хочу розповісти й про свій гріх перед Іваном Олексійовичем. Я
не писав йому листів до табору й на заслання. А, тепер уже знаю,він їх чекав. Це був мій компроміс із КҐБ: я не підтримую зв'язків з
таборами, вони не перешкоджають мені влаштуватися на працю. Після чотирирічного періоду безробіття, заборони друкуватися, нарешті
1976 р. я влаштувався на працю. Тут можна було б знайти безліч аргументів, які пом'якшують мою провину. Я не хочу цього робити.
Усі мої хвилювання, всі мої турботи, гризоти, страхи, безсонні
ночі, пов'язані з фільмом "Українці. Любов ", були малою дещицею,
якою я прагнув спокутувати, відмолити в ще живого Івана, який був
останні роки постійним поводирем мого внутрішнього "я". Вдячний
Андрієві Ящишину, що допоміг мені, зробивши пристойний фільм.
На цьому кінчаються наші с т о с у н к и з Іваном, а далі хочу
розповісти, як я розумію його бачення світу, смаки, оцінки людей.
***

Іван Олексійович Світличний був, як на мене, типовий демократєвропеєць. Людина широко ерудована, він не приховував свого скепсису до квасного патріотизму, хуторянства, провінціалізму, всіх
форм рабства, що нам було накинуто імперією. Слова "імперія" ми
не вимовляли, ніколи не чув я й слова "самостійність", але такі поняття, як "культурно-психологічна Європа", "хвильовізм", "Геть від
Москви", "ОУН-УПА", "національна самосвідомість", "національна
ідея" тощо в наших розмовах не раз фігурували і їх тлумачення було
однозначно позитивне. З гумором, іноді дошкульним, ставлячись до
зовнішніх ознак "українськости", національного фасаду, не поділяючи концепції "Україна наша радянська ", Іван високо цінував український фольклор, етнографію, розмаїті форми народознавства як сутнісну основу національного світовідчування. Зокрема, він звертав
Увагу, що в класиків (Шевченко, Леся Українка, Франко, Хоткевич)
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цей потужний струм, ця духовна енергія сягає філософських висот,
загально-людських обріїв, а в епігонів перетворюється на щось
вузьке, загумінкове, про що не варто й говорити. Таких називав декоративно-"патріотичним" активом, пейзанами, що зійшли з печі Самійленка й знову туди залізуть, як тільки запахне смаленим. Додавав,
усміхаючись: "Не кабаном смаленим, не салом, бо українське сало найпрогресивніше в світі й завжди буде гордістю "патріота" з хрестоматійної печі". (У той час вийшов томик В Самійленка, і всі прочитали його сатиричний вірш "На печі. Українська патріотична душа ").
Іван мріяв про модерну літературу, в якій національне світобачення органічно розчинялося б у розмаїтій сучасній проблематці
(громадянській, соціальній, історико-психологічній). Неодноразово
виділяв у розмовах Калинця, Жиленко, Ліну Костенко, Вінграновського, Нечерду, Мамайсура, Драча, зовсім молодих Воробйова,
Голобородька. Говорячи про Василя Симоненка,- аж світився. (Про
поетів скажу ще окремо). З прозаїків вирізняв Валерія Шевчука.
Іван перший звернув мою увагу на Шевчука-бібліофіла, на його
україніку. Радив попастися там. Книжки були Івановою найбільшою
втіхою. І коли говорив про Шевчукову бібліотеку, я навіть відчув
певну заздрість.
Із художників найвище цінував Панаса Заливаху, хоч усім відоме
було його надзвичайне ставлення до Алли Горської, в якій Іван
убачав свій ідеал художника - громадського діяча. Він завжди з пієтетом говорив також про Зарецького, Сороку, Севрук, Семикіну,
Кушніра, Остафійчука, Лесю Крип'якевич, з якою й мене познайомив. Він знав дуже багатьох художників у Львові й Києві, любив
ходити по майстернях і не раз радив мені подивитися твори того чи
того художника.
У мистецтві, та й літературі, його все-таки більше приваблювала
яскрава громадянська заангажованість. Ми не раз сперечалися щодо
віршів Бориса Мамайсура (я їх не сприймав) і кераміки Галі Севрук.
Згодом, уже працюючи в архіві, що міститься на одному подвір'ї з
керамічною майстернею, де вона працювала в 60-80 pp., я часто заходив до неї і ще десь у сімдесятих роках зрозумів свою помилку: її
кераміка, направду,- самобутнє й глибинне явище в українському
образотворчому мистецтві.
Іван Олексійович був надзвичайно різнобічною людиною, обдарованою, здавалося, несумісними в одній оболонці талантами.
Скажімо, міг серйозно і довго розмовляти про політику (в той пері-,
од мені такі розмови здавалися безпредметними) і був тонким знавцем західної й східної літератури, зокрема, поезії. Був також знавцем
психології творчости (національної, західної, східної), а водночас
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був блискучим редактором, і це ремесло бачив як вид творчости, де
необхідні знання, відчуття слова, делікатність, такт. Глибина його
поглядів не відповідала існуючій реальності, і мені часом здавалося,
що ми говоримо різними мовами: у видавництві "Мистецтво", де
я працював, на конвеєрі були напівграмотні рукописи й, за незначним
винятком, такі самі безкрилі редактори, а Іван говорив про ідеальну
модель. Мав право так говорити з єдиної причини - сам був напрочуд
сумлінним професіоналом.
Професійність була надзвичайно істотним чинником, бо йшлося
про його особисту причетність і відповідальність щодо літератури,
а ширше - культуру взагалі.
Якось прийшов, бачу: Іван читає збірку віршів, а поряд лежать
картки. Вся збірка в закладках. Механічно поцікавився: чиї то вірші?
Виявляється, Валентини Ткаченко. Як на мене, в 60-х поетеса впала
в густу сентиментальність і надто серйозно згадувала, "як дівкою
була". Я, грішний, у таких випадках ставав дошкульним, знав і Іванову думку про таку поезію, тому запитав: навіщо йому тим засмічувати голову? І почув (буквально): "Хтось має все читати —
адже я критик, літературознавець ". Сказав він це тихо, був стомлений і не схотів підтримувати мого іронічного тону. Запам'ятав цю
історію на все життя: він був не лише блискучим критиком, літературознавцем (звичайно, в межах своєї доби),- головне, Іван Олексійович ставився до своєї професії з максимальною вимогливістю й
відповідальністю. Згодом був період, коли я намагався дивитися
мало не всі українські фільми й багато про них писав. Це був безпосередній вплив Івана. Зізнаюсь — не витримав...
Про сумлінність і професіоналізм Івана я розповідав 1965 р. капітанові КҐБ Фесенку. Це було моє перше побачення з Івановим
слідчим і перше побачення з "живим" чекістом взагалі. Тому запам'ятав його прізвище і всю процедуру "висповідання" на тему Світличних. Кінцівка була така: ну, мовляв, у всіх людей є недоліки, а у
вашого д р у ж к а ( ц е й обертон я зразу почув)немає - ну, просто
лицар без страху і докору... Тоді я йому розповів про Іванове читання поезій Валентини Ткаченко і описану розмову. Капітан різко встав
і довгими коридорами з переходами на вищий поверх повів мене до
кабінету, де сиділо троє сірих чоловіків. У тій самій послідовності я
мав відповідати на запитання. Коли дійшло до фіналу: "... в усіх людей існують недоліки, а у вашого дружка...", я знову, не змигнувши
оком, повторив, як магнітофонний запис, про Іванові поняття критики й вимогливість до себе, відповідальність перед собою. І перед
літературою. Я знав, що вони "слухають", але потім збагнув, що це
була перша і остання проба на витримку, чи то "детектор брехні".
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Звичайно, після звільнення Івана Олексійовича я розповів йому
про ті "походеньки". Іван з великою цікавістю ставився до таких розмов. Багато розповідав про свої "вечорниці" з Нікітченком і Калашем, найвищими керівниками українського КҐБ. Навіть збирався
познайомити мене з якимось генералом, але міра моєї цікавости була
інша. І це зрозуміло - я ж не сидів. Бог милував...
Згадуючи ті роки, маю констатувати: як усе-таки оті мерзенні
"органісти" отруювали нашу молодість! Скільки енергії пішло в пісок! - постійний самоконтроль: "самвидав" заносиш до хати, швидко
читаєш, віддаєш... Постійні розмірковування: можна чи не можна
дати прочитати знайомому? Де переховувати півдюжини, як правило, статей, книжок? Коли вивчав Іванову "Справу №45 ", довідався,
що в нього вигрібали сотнями позицій ("виїмка" називається): книжки, статті, знімки, листи... Забрали навіть 153 томи Записок Наукового
Товариства ім. Т. Г. Шевченка. Само собою - друкарську машинку.
Так і не повернули...
Досить часто ходжу попри дім на Володимирській, іноді - попри
дім на вулиці Рози Люксембург, куди ходив 14 років (майже чверть
життя!), і хочеться гукнути хрестоматійне: "Чума на ваші доми!"

Іван Олексійович був, як на мене, сміливою і ризиковою людиною. В 60-ті рр. до Києва, до Львова почали приїздити московські
дисиденти (Ю. Данієль, Л. Богораз, дружина А. Синявського М. Розанова), а також українські вчені, літератори з-за кордону (слова
"діаспора" тоді не вживали). Крім того, почали нарешті повертатися
політв'язні, що відсиділи свої 20-25-річні терміни... Природно, це
були люди дуже різні за своїм життєвим досвідом, рівнем культури,
моральними настановами. Рафіновані інтелігенти Віра Вовк, Зіна
Ґеник-Березовська, закоханий в етнографію Микола Мушинка, обережний інтелектуал Андрій Куримський, дуже симпатичний Еміль
Крюба, красуня Оксана Смішкевич...
Іван Олексійович спілкувався з десятками людей, і, власне, він
став чи не єдиним каналом, через який надходила література з-за
"границы на замке", а світ довідувався, що в поневоленій Україні
пишуть вірші Симоненко, Калинець, Стус, Голобородько, Воробйов,
працюють критики Дзюба й Сверстюк... Світ довідувався, що "ще
не вмерла Україна". На той час таке спілкування було вкрай
небезпечне. Але що було робити, якщо ми були герметично замкнені, геть заблоковані? Як відкритися для цивілізованого світу? Як пояснити, що таке тоталітарна цензура? Як розповісти світові, що совєтські міфотворці успішно ошукали Захід і ліва інтелігенція,
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особливо Франції, Англії, стає резонатором ідеологічних міфологем
спецслужб Совєтського Союзу?
Згадуючи Івана Олексійовича, ми маємо дякувати йому за його
одчайдушність, самопожертву - він, без сумніву, першим перетво¬
рив свою хату на Вільне Агентство колоніяльної України. Якби він
більше нічого не зробив, його ім'я мали б золотом витиснути на скри¬
жалях історії Вільного Слова України.
Ліна Костенко ще 1965 р. дотепно назвала тему самвидаву
"брав-давав"... Добрий десяток грубезних томів "Справи №45 " при¬
свячено саме цій темі. Багато сторінок, пов'язаних з Оксаною Сміш¬
кевич, - це перейшло ще з першого ув'язнення. Але найстрашніше,
як на мене,- це історія зі "Щоденником " Василя Симоненка. Пам'я¬
таю, як обурювалися навіть Іванові друзі (липові!): як так - передав
за кордон Симоненків "Щоденник"?! Еверест глупоти, боягузтва,
нікчемности української інтелігенції, яку зламав-таки тоталітаризм
і прищепив їй поняття лжепатріотизму, багатьох перетворив на
"донощиків і фарисеїв".
Історія Василевого "Щоденника "- найгостріша моральна колі¬
зія тих років, і тяжко було читати покази проти Івана вже 1972 р.
Це - Шекспірівський сюжет: Василь ставився до Івана побожно, як
до найближчого друга, побратима; адже саме Іван Олексійович від¬
крив Василя Симоненка, всіляко ним опікувався, ніжно любив; а
головне - створив таку високу хвилю Симоненківського посмерт¬
ного самвидаву, що це уможливило видавничий прорив книжки
"Земне тяжіння ". Іван записував на плівку голос Василя (я був свід¬
ком), розмножував запис, Надійка Світлична передруковувала вірші
в десятках закладок (одна до цього часу в мене зберігається). Іван
влаштував посмертний вечір Василя Симоненка і виголосив блис¬
кучу доповідь на тому вечорі, одному з найкращих, найтраґічніших
зібрань шістдесятників.
Симоненко і Світличний - це тема окремого роману. З трагічним
фіналом...
Іван Олексійович був, поруч з Аллою Горською, інтегруючою
постаттю всього шістдесятництва. Широта його інтересів дозволяла
приятелювати зі, здавалося, далекими від його професійних зацікав¬
лень людьми. Адже з кінорежисером Леонідом Виковим саме він
мене познайомив. У середині 70-х, коли ми приятелювали з Виковим,
Льоня неодмінно згадував Іванів авторитет ще за часів харківського
періоду навчання. І сумував, що не може показати йому фільму "У
бій ідуть самі «старі» ".
Особливо Іван любив поетів. Пишався молодим Драчем. Це в хаті
Світличних я вперше (і востаннє) почув Драчеве "Куди йдемо?".
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Іван Олексійович тут-таки записав на плівку, і я згодом вивчив
напам'ять, а десь 1989 р. ми з Танюком згадали рядок за рядком увесь
цей крамольно-пророчий вірш.
Так само любив Іван молодого Миколу Вінграновського. Я чув,
як він заперечив недбало кинуте на адресу поета: "Дурний, як чіп...".
Іван сказав: "Ми всі дурні, та його рукою водить сама Поезія з великої літери. Отака між нами різниця".
Він знав ціну кожному й тонко розумівся на людях. Василь Стус
неадекватно реагував на звільнення з роботи. Василь просто страждав. І то не за себе... При нагоді я розповів про це Іванові Олексійовичу й почув лаконічне: "Поет". Сьогодні Василя Стуса тільки так
і знають, а в 60-х про поезії Василя майже ніхто не знав. Іван знав, і
не тільки самі вірші, а присутність в особі Стуса, неначе Духа
Святого,- таланту. Звідси - як визначальна риса - Поет.
Особливі стосунки були в Івана з Аллою, Михайлиною і Стусом.
Це помітно було й із якихось ледь відчутних дрібниць, і з постійної
неприхованої взаємовідданости, щирої любови одне до одного.
До Івана мене привів, як уже згадано, Євген Сверстюк, якого Іван
називав "Салтиков-Сверстюк" за любов до видатного російського
сатирика та схильність Жені до іронізмів і сарказмів. Це був щасливий вечір. У домі Світличних я познайомився з Євгеном Поповичем, і ми заприязнилися. Згодом довідався, що крім суто літературних інтересів двох перекладачів, їх в'язала значно сильніша
пристрасть - книжки. Вони були завзяті бібліофіли, й між Світличним, Поповичем і Шевчуком існував якийсь незбагненний зв'язок. Навіть мова їхня ставала незрозумілою, коли вони допадалися
до с п е ц і а л ь н и х теревенів. Євген Попович казав: "Я можу на
книжках спати і книжками вкриватися". Іван міг би повторити цю
максиму бібліофіла.
Окрема сторінка - ставлення Івана Олексійовича до родини. Всі,
хто приятелював зі Світличними, знають, що в них панувала сімейна гармонія. І це - найдивовижніший парадокс: матеріально жили
сутужно; постійні гості в хаті - з півдня, півночі, заходу, сходу; до
хати прикута пильна увага спецслужб, час від часу труси, "виїмки",
арешти... Тобто життя на постійнодіючому вулкані. Але, підкреслюю,- ж и т т я, а не існування. Магнітне поле добра й любови, якогось романтичного нурту й заанґажованости серця (даруйте пишномовність, якої так не любив Іван) притягували різних людей, і двері
хати не зачинялися. Іван був ліберальнішим у спілкуванні. Його дружина Леоніда Павлівна Світлична, в миру - Льоля, була значно вимогливішою й, гадаю, краще розумілася на людях. Зовні вона здавалася неприступною й відчуженою. Я їй співчував і все чекав, коли
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вона, нарешті, зірветься й усіх вижене. Та минали роки, і я збагнув,
що всі Іванові пристрасті й відчайдушні ідеї мають надійне людське
забезпечення, оперте на... Льолю. Льоля і Надійка Світличні були
міцним підмурівком Дому Світличних. Це окрема тема - сага про
Світличних. Я ж скористаюся аксіологією самого Івана Олексійовича, який у листі до Михайлини Коцюбинської писав з табору: "Ти
ж знаєш, які вони в мене — і Льоля, і Надійка: родинно вони поводилися так, що якби я вірив у абсолюти, я б назвав їх бездоганними,
взірцевими, і я тому перед ними боржник по самі вуха ".
Перед Льолею, напевно, ми всі боржники.
Десь наприкінці 70-х випадково зустрівся з Льолею в книгарні,
що на майдані Перемога Випадкова зустріч досі стирчить іржавим
цвяхом у голові моїй. Ми не бачилися років три - чотири. В мені все
клекотіло, все боліло - я к Іван? Але рабський компроміс стулив мені
вуста, і я мовчав про головне. Не сумніваюсь: і Льоля прагла розповісти про Івана, та вона стримано сказала, які шукає книжки, ми взяли
потрібні книжки, під час розрахунку в касі мені забракло одного карбованця. Льоля позичила...
Я не повернув їй карбованця. Зумисно. Мій борг має зростати мій тяжкий моральний борг.
...У травні 1994 р. прилетіла з Америки Надійка - прилетіла на
похорон мами. Так збіглося, що 9 травня виповнилося десять років
від дня смерти Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича і була
якраз Провідна неділя. Ми поїхали на могилки. Не знаю, з чого
виникла балачка в трамваї, та раптом Надійка ні з того, ні з сього
каже щось у такому дусі: "Ти даруй мені, Романе, що я отак на слідстві бовкнула щодо Твоєї статті "Біль ". Уже майже минуло слідство - пройшов, може, рік, ведуть знову на допит. Останнім часом
предмет розмов зі слідчим уже вичерпався, і я розслабилася. Так собі
слухала його й думала про своє. Часом зацікавлювалася, коли йшлося
про друзів. Слідчий охоче розповідав про них: хто як виглядає, хто
де працює... Не зчулася, як слідчий ствердно спитав щось з приводу статті Корогодського "Біль"- про новелу Ярослава Ступака "Гординя ". Це було, як уві сні. А він тут же й протокольчик: підпишіть,
будь ласка. Мені б схопитися, заперечити, але пружину було розслаблено, і я тихо підписала те, що говорив слідчий, але вже від мого
імени. Аж тоді до мене дійшло: що я наробила?.."
Згадав про спецрецензію А.Каспрука, де мою статтю було визначено як наклепницьку, антирадянську. Я тоді вперто не визнавав
авторства і вимагав очної ставки...
Надійка розповіла, як вона протестувала проти каспрукового визначення - про це я знав: читав у тій самій "Справі N945 ".
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Надійчине зізнання, та ще в присутності Льолі, відкотило з душі
тяжку брилу, що завжди чавила мене, гнітила мій дух. До Іванових
слів про Льолю й Надійку я б додав: втілення совісти, самопосвяти,
жертовности. Тому борг залишається, й лише Богові відомо, як мені
спокутувати провину перед Іваном: ми з Льолею ніколи не говорили про листування в період його ув'язнення і заслання.
Надійчине зізнання було для мене надзвичайно важливим: воно
хоч незначною мірою пояснює складні мотиви мого компромісу. І
через десятки років я думаю, скільки "підлянок", пасток було розставлено перед тим нещасним українським інтелігентом, який мислив бути самим собою і слугувати своїй культурі. Скільки травм,
душевних ґуль набив кожен шістдесятник за свій вік! І скільки таланту, терпіння й любови потрібно було Іванові Олексійовичу, щоб
допомогти кожному з нас віднайти себе, якнайповніше реалізувати
свій потенціал! Він був направду великий садівник і закладав свій
сад на століття. Хочеться вірити, що колоніальна Малоросія з часом
відійде в Лету, а культура України розцвітатиме потугою наступних
генерацій. І сподіваюся, що вони згадають того дбайливого садівника, і знадобляться їм плоди того саду, якщо, звичайно, в тому
саду плекатимуть нові породи дерев і чиститимуть засохле й хирляве галуззя.
Іван Олексійович знав міру всім речам і сміливо виводив
українську новітню культуру на обрії світової - це була його місія,
яку нам ще належить осмислити.
Київ, 1994 р.
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ІЗ ЧАСУ,
ЩО ЗАКРИВАВИВСЯ
Мовчання обертається ганьбою. Той зрадив, хто сьогодні ще живий. Бо
кожен абсолютно неправий, хто думає залишиться собою. Живуть лише
злочинці після бою чи смерти друга. Хоч на місяць вий,- не вернеться. Є
те, що ти живий. І те, що ти не з ним,- він не з тобою.

Цей сонет було написано безнадійно глухого 1981 року,- не
особливо, а навіть фатально глухого, і стосувався він (сонет) у першу
чергу Алли.
А переможець ордена би дав, якби ти встав і всім отак сказав.
Твій біль йому не випаде бідою. Поводитись, як вчили нас діди?
Чи цілувати Пієві сліди? — Ми інший вибір зробимо з тобою.

Саме Горська познайомила мене з Іваном Олексійовичем, і це
було, виходить, уже понад тридцять років тому. Термін, у який могло
б цілком укластися - спеціально в Україні - ціле життя, від самого
початку й до самісінького кінця.
Віктор Зарецький задокументував наше з ним знайомство, подарувавши етюд - голову дівчини у світлій хустці з дарчим написом .
Отже, до нього з Аллою на Рєпіна, 6 я вперше потрапив 17 листопада 1963 р. Представлено мене як молодого поета,- справді молодого,
бо ледве 15-річного, і саме з тодішніми віршами я опинився в
Світличних.
Якщо Симоненко помер 13 грудня (тут для мене ще одна хронологічна прив'язка), то виходить, що Алла одвезла мене до Івана Олексійовича на диво оперативно - не пізніше, як через тиждень після
нашого з нею знайомства. Насамперед, мабуть, на експертизу. Просто скажено спресований час, ніби тюрма й смерть нависали над ними фізично, і вони це відчували.
Тільки чи не занадто безлюдним виглядав тоді - тридцять літ
тому - Київ, якщо так охоче відчинялись у ньому будь-які двері? На
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виставах, на всіляких імпрезах досі присутнє те саме нешироке коло, що сформувалось у Клубі творчої молоді тридцять літ тому. Усі
знають одне одного, вітаються на всі боки і на очах старіють, старіють. Яка все-таки порожнеча серед посполитої суспільности!
У перехідну епоху найкраще вростати замолоду. Не треба силувати себе жодною перебудовою. Наприклад, я не мусив переходити
періоду шабліовських чи засенків, бо з самого початку знав, що найбільші, справжні літературознавці в нас - це Світличний і Дзюба
(себто навіть у такому порядку, як у книжці Осипа Зінкевича 1967
року), а варіації зводились лише до перестановки цих імен місцями.
Варвара Олексіївна Губенко-Маслюченко переказувала свою розмову з Надією Віталіївною*, що головний усе-таки Іван Світличний.
Так, ніби йшлося про лідера національного відродження.
Топографія Світличних викреслювалась дуже виразно. Якщо стати обличчям до кінотеатру "Супутник ",— ліворуч у кутку буде парадне хрущовки і там - знову крайність - горішній п'ятий поверх,
далі вже тільки горище,- і останнє помешкання. Уманська, 35-20.
Екзальтованість у 15 років - р і ч , може, нормальна? М'який Льолин
терор щодо цих спогадів передбачав виявити погляд наймолодшого,
от я й виявляю. Коротше кажучи, якби помешкання пересунулося на
третій чи на четвертий поверх, для мене воно багато втратило б.
Адже за цими крайнощами починалось те, що вже по той бік. Як на
старій гравюрі - небо із зірками торкається землі, а чоловік вистромив собі голову назовні й роззирається.
Єдину кімнату в своєму помешканні (28 метрів) Світличний розгородив саморобними шафами і ліворуч вийшов кабінет, а праворуч - закапелок із ліжком.
Атракцією вітальні, що утворилась таким чином, виглядала в ті
часи копія однієї з Архипенкових "Жінок ". Та конкретно, що зачісує
собі волосся.
У цій самій кімнаті, "на покуті", я застав невдовзі нетипову гостю - Тетяну Яблонську. Дуже зібрана й серйозна, вона прийшла з
питаннями із сфери неофіційної культури, доти для неї закритої. Тепер у неї самої починавсь період, пов'язаний із творчістю народних
майстрів, і розмовлялося в цій, "центральній" кімнаті.
Скільки метрів могло припасти за тих обставин на кабінет
Світличного, і говорити незручно. Він тулився до єдиного вікна (як
зайти - праворуч), зате по всіх інших стінах попід невисоку стелю
йшли нівроку наповнені книжками саморобні полиці.
Усе добротно функціонувало. Белетристика дуже по-діловому (і
це чомусь вражало в хатніх умовах) стояла за валовою абеткою.
* Н. В. Суровцова.
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Уперше в житті я побачив монографію І. Кошелівця, антологію
Б. Кравцева "Шістдесят поетів шістдесятих років", що кінчалася Світланою Хміль.
Якщо не маєш періоду шабліовських і засенків, Кошелівець із
Кравцевим увіходять у свідомість дуже органічно. Одним махом поширюють уявлення про довколишню літературу, встановлюючи нормальні, себто справдешні критерії, де ролю Світличного було визначено назавжди.
Чомусь мало хто звертає увагу, що книжки відрізняються й запахом. Наприклад, петербурзькі видання вісімсот сорокових - шістдесятих років мають пах дуже міцний і трохи ядучий, а папір у них
ніби випалений від шрифту. Еміграційні видання принесли з собою
зовсім нові виразні пахощі, які неможливо не впізнати одразу. Вони
такі солодкаві. Як же солодко було гортати того самого Кошелівця,
сидячи в кабінеті Світличного!
У бібліотеці Івана Олексійовича, яку я оглядав як зразкову, мене
здивували підкреслено неестетичні томища "Матеріалів до вивчення історії української літератури" на долішній полиці, очевидно,
теж надійно паспортизовані власницькими підписами на титулах.
Доти не бачив їх і не траплялось чута Але "Матеріали " теж мусили бути присутні, щоб із усією рештою скласти цільну перспективу
літературного процесу, причому перспективу в добірних зразках. Бо
Тичину представляли не лише нові збірки, а й видання "Друкаря"
двадцятого року з обкладинками Лозовського, убитого у віці 22 роки.
Тієї збірки, яку приховували особливо ревно,- "Замісць сонетів і
октав"- Іван Олексійович не мав, тож зробив собі точну, сторінка
в сторінку, рядок у рядок, машинописну копію, а зверху наклеїв фотознімок обкладинка За якийсь тиждень я мав собі таку саму копію
(наука до лісу не йде), видання прийшло не скоро.
Але найцікавіше, заради чого я унадивсь приїздити на
Уманську раз за разом, стояло спорим рядком на окремій полиці.
А під нею в двох примірниках (другий мав якийсь ґандж) зберігались такі модерні, надсучасні тоді машини, якими Світличний
творив у літературі технологічну революцію. Це були журналістські магнітофони "Весна" у світло-брунатних пластикових
чохлах і рядок касет - з усім найкоштовнішим, що мала на той час
молода українська поезія. Такого було не вичитати ні зі шпальт
"Літературної України ", яка тоді ще й називалась не так, ні взагалі ніде. Записи з живими голосами В. Симоненка, Б. Мамайсура,
М.Холодного, не займаного ще І. Драча, М.Вінграновського. Суто
містичною інтуїцією Світличний надумався фіксувати їх так, ніби
прозрівав, що Симоненко зовсім скоро має померти. Та й
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Мамайсура життя теж лаштувалось уже відтрутити з першої
п'ятірки молодих українських поетів, де він міцно на той час перебував. Фізично він лишився живий, але потрапив у таку біду, що
й подвір'я його в селі коло Борисполя заросло за якийсь час
потужним бур'яном.
Та Світличний створив не просто духову коштовність. Він явно
затіяв альтернативний до чотиритомової совєтської "Антології"
канон справжньої української поезії. Не більше, але й не менше.
Іван Олексійович мав довершений смак - уже в перестройку 90,
чи 91 року Льоля витягла на світ у "Літературній Україні" його
давнє, з 1968 р., інтерв'ю для "Дуклі"*, і стало очевидним, що в усіх
до однісінької оцінках і нюансах він лишився бездоганно й гостро
сучасним, а минуло ж чверть сторіччя, ще й якого! Отже, якби його
проект здійснився і якимось дивом ота його антологія вийшла в світ,
вона попросту перевернула б українську літературу повоєнної доби.
Перейшовши на той час довгу дорогу, Світличний встиг виробити систему духових і життєвих вартостей, а слово, що він його добирав, належало до категорії таких слів, від яких валяться стіни.
Чи тільки випадок, що помер на серцевий удар упорядник ще однієї такої антології - Орест Зілинський, і то ніби в іншій країні? Мікулаш Неврлі переказав фразу лікаря, що вивчав обставини цієї
смерти:
- На удар так не падають.
Отож, не можу не протестувати проти узагальнень Миколи
Холодного, який розповідає про ті часи не все те й не все так. Гріх
говорити, ніби Світличний сів лише за читання й розповсюдження.
Мені навіть не цікаво зараз, що саме вони записали у винувальний
висновок, але ж Іван Світличний валив ідеологічну систему. Його
стаття про революційні займенники**, називаючи конкретне ім'я Білодіда, поціляла в яблучко. У народних казках фантасмагоричний,
незрозумілий звір особливо боїться саме того, щоб його часом не
назвали! Система воліла судити жорстокіше, ніж сама формулювала
звинувачення, але боялася заволати від раптового болю, що в неї
влучено.
...Отже, приїжджаю в призначений день слухати магнітофонні
записи далі, а Світличний стоїть при дверях сам не свій і руки
трусяться:
- Сьогодні слухати не будемо. Помер Симоненко.
За життя Івана Олексійовича малювала чи не одна тільки Алла.
Великі долоні з великими неушкодженими пальцями обгортають,
* "Літературна Україна", №1,4.01. 1990р.
** "Гармонія і алгебра "//"Дніпро", 1965, №3.
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захищають кетяг калини - і червоне, червоне тло. А вже під час
хвороби страшний своєю лагідністю портрет зробив Панас Заливаха. Портрет з того часу, коли Світличний опинивсь уже в своєму
останньому закапелкові на Уманській і м'язи перестали діяти Він
складав руки на грудях, одна рука тихо сповзала набік, і другою,
здоровішою, Іван підтягав її назад, а тоді знову підтягав, і ще...
Але був ще один портрет, і створив його сам Іван.
Один час в Алли було заведено, щоб кожен відвідувач 52-ї майстерні намалював автопортрет - для цього давали аркуш паперу
А-4 й олівець. Оглянувши мій орнаментний шкіц — половина трагічна, а симетрична їй друга все-таки весела, — Алла зауважила, що сама
вона продемонструвала сутий брак фантазії: дві хвилясті лінії - могутні такі стегна, і нічого більше. Іван Олексійович лишився маломовний
і в своєму автопортреті. Два пуголовки, дві велетенські коми — його
вуса, що увійшли в літературу. (Не знаю, чи збереглися ці речі.)
Котрусь добірку віршів (другу? бо щось же приносилось і на
перше знайомство) Світличний мав повернути мені не вдома, а в
Інституті літератури. На третьому поверсі я увірвавсь до певної кімнати. Крім Івана Олексійовича, побачив поруч із ним живого Кирилюка і ще когось. Вони, виходить, разом працювали. Ніби й несподіваний людський контекст і антураж, від якого так швидко довелося
йому одвикнути (як і Михайлині Коцюбинській, до речі). Цікаво,
хто сів потім за їхні столи?
Світличний вийшов у коридор, виніс мої шпарґали й розхвалив
їх понад усяку міру, хоч поезії там, правду кажучи, було негусто.
Але тепер мені тяжко й зацитувати, бо в своїх поетичних можливостях розчарувався, на щастя, своєчасно. І не останню роль відіграло
тут те, що мене Світличний - не записав! Втім, узяв у мене два переклади до антології білорусів.
Скільки траплялося читати, теперішні мемуаристи в один голос
говорять про Іванову й Льодину доброзичливу гостинність. Це справді кожен відчував на собі, тож, мабуть, не одного приголомшив у
пору гласности його табірний вірш про Максима Рильського - такий він був Світличному ніби й невластивий, такий несподіваний
своєю безжальною жорстокістю:
Він, бард, сидівши у лайні по вуха,
Всіх інших, смертних, закликав у рай.
І хто там його слухав чи не слухав,
Кричав він "слава" і кричав "ура". *

Як тлумачити цей текст тепер, як вписати його у лагідну вдачу
Світличного? Довгою дорогою в літаку, коли вже багато перегово* Цикл сонетів "Рильські октави"- першодрук у ж. "Сучасність", 1978, ч. 10.
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рили із Сверстюком про справи давні й сьогочасні, зайшла мова про
цей вірш, і він запропонував, здається, слушне тлумачення. "Вірш
про Рильського,— проказав він своїм звичайним тоном,- можна розглядати із двох точок зору - з табору і з т.зв, волі". Ідея зводилась
до того, що з табірної точки зору він сприймався нормально, бо
ставив останні крапки в оцінках, і варіантів ніби не виникало. Що ж
до ширшої точки зору, то цей твір і лишався правдивий, тільки містив
усе-таки не всю правду, а лише її частину. Табірні інвективи, таким
чином, тільки відтінили враження про його доброзичливість.
Важко не пригадати проведеної наосліп бібліофільської дуелі
1968 р. в Ленінграді.
Поїхавши в чергове турне до тамтешніх архівів і книгозбірень по
україніку, вужче кажучи,- нарбутіану, я нагледів у букіністичній
книгарні на Герцена, біля арки Генерального штабу, розкішну річ.
Виставлено її було у вітрині, а сама книгарня була на переобліку в ідеальному стані "Южнорусский сборник " Амвросія Метлинського
1847 р. Тільки що дуже дорого - 20 крб., усі мої гроші. Воно було й
боязко, але чому б, зрештою, не зробити мужній самостійний крок?
Підійшов довідатися, коли вони відчиняють. З'явився до відкриття, перший зайшов - заплатив - забрав. Чинно, благородно й
таки мужньо, бо лишилося тільки на квиток. .
За якийсь час у Києві чую вже оповідь Івана Олексійовича (чи
Льолі,- не пригадую) про велику їхню невдачу в Ленінграді. Блукаючи собі містом, надибали вони, бачте, на дуже рідкісне видання,
дивовижно збережений примірник - "Южнорусский сборник " Метлинського! Світличний і каже: "Треба прийти, щойно вони відчиняться після переобліку, аби ще хто-небудь не перехопив!..". Приходять собі зранку, десь об одинадцятій, і що б ви думали,- нема,
перехопили!
Отут уже я мав сатисфакцію за свої недоїдені обіди!.. (Тільки хто
тепер це зрозуміє, коли в книжках зник елемент пошуку. Аби гроші:
можна в казіно програти, можна книжок накупити - свобода!) Метлинського, до речі, Іван Олексійович хотів придбати не собі, а комусь до Чехословаччини, так що я тішився, що забрав книжку до
Києва і не пустив її за кордон.
Звісно, не мені писати про Світличного, але так уже ведеться в
нашій історії, що часом саме ті, хто повинен був би писати,- якраз
цього не роблять.
Лишились у пам'яті деталі, яких, можливо, Іван Олексійович не
встиг занотувати навіть у листах. Коли, захопившись текстологією
і джерелознавством, я замріявся, як було б гарно пройтися через
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черкаські газети й до рисочки вибрати все, що тільки підписано ім'ям
Василя Симоненка, Світличний виразно відказав:
-І не було б йому гіршої послуги.
Він перший висловив думку, що збирання всього разом - пізніх
Симоненкових віршів (зрілих, талановитих і протестантських)
разом із ранніми його творами (виразно слабшими й прорежимними) - по суті нікому не потрібне. Перемішано ці вірші щойно
1981р. для видавництва "Молодь ", і - треба ж таке - ніде в книжці не сказано, хто ж це персонально зробив і на чиє соціальне
замовлення.
Кілька років я інтенсивно працював з паперами пані Орисі Стешенко. На третьому курсі написав курсову роботу про СтарицькуЧерняхівську, а в першому числі "Радуги" за 1970 р. опублікував
заповіт її батька, де дуже позитивно оцінено її особу. За це по мені
добряче проїхався в "Радянському літературознавстві"'такий собі
Бєляєв. Десь у ті часи Вірі Семенівні, що завідувала письменницькою
кімнатою в книгарні "Сяйво ", заборонили зустрічі й розмови покупців межи собою. Тож Світличний і Кочур (із своїм вічно непідйомним портфелем) перенесли свої спільні прийомні години до пані
Орисі (обоє ж мешкали від центру задалеко). Ірину Іванівну це, до
речі, не дуже радувало, бо вона надто добре пам'ятала, яку довгу
тінь кинув на процесі СВУ літературний салон її тітки.
До чого я все це веду - до говореного в салоні пані Орисі. Сама вона дуже близько стояла до восьмитомника Мопассана. І стояв Кочур.
Отже, ще до сумнозвісної поїздки Ярослава Добоша1*1 віршованих
перекладів Світличного - замовлених і виконаних - чомусь не випадало друкувати. Льоля уточнює тепер, що вони планувалися в першому томі, тоді злетіли, потрапили до останнього, але й там вийшли
за підписом не Івана, а Д. Паламарчука. Він повернув Льолі гонорар,- так, як робилося в ті часа Зовні все в цілковитому ажурі, навіть
те, що Івана Олексійовича заарештували 12 січня 72 р., а том підписано виразно пізніше - 12 червня (все-таки 12-го!). У видавничих
гарнітурах, підкреслюю, повний порядок. Не знаю, як це документувати, але про заборону говорили все-таки ще перед Добошем, так
ніби в Києві хтось уже чекав на нього й на його місію.
"Отака історія нашого народу..."
Прикро тільки, що й досі, за 23 роки, еміграція не сказала свого
ваговитого слова про аферу з Добошем...
Лишається теоретичне питання: чи був Іван Світличний дисидентом? Наскільки розумію, ні київські, ні тим більше львівські
шістдесятники, ні Клуб Творчої Молоді, ні Світличний дисидентами
* Бельгійський українець, візит якого в Україну КҐБ використав як привід для арештів
12 січня 1972 р.
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не були. По-перше, ще не існувало в тодішньому обігу самого цього
слова. По-друге, і це навіть важливіше, типологічно вони відрізнялися. Опозиційне думання, як і в Росії, виникло в нас на хвилі XX з'їзду, в атмосфері певного полегшення. Але наші діячі одразу долучилися до традиції українського Розстріляного Відродження
двадцятих років. Щойно виходили з таборів вояки УПА. Особисто
я був надто юний, щоб мене посвячували в усі секрети, але добре
пригадую, що Алла Горська зустрічалася з Дужинським*, пробувала
йому допомогти через Данила Нарбута. Усі читали Грушевського й
Аркаса, Лавріненка й Мирослава Прокопа. Відтак відновилися українські визвольні змагання, і куди їм було розвиватися, як не в напрямку до державної незалежности? Садовили українців теж не за
що, як за український націоналізм.
Перед Світличним щойно відкривалися світи. Як хотілося йому,
видно, працювати, як він хотів вірити в те, що встигне зробити багато, безмірно багато, коли - і це не пізніше якогось там 1964 р. - мовив
із притиском:
- Ні, репресії вже неможливі.
Ми йшли від бульвару через Шевченківський парк і розмовляли про джерельну вартість слідчих справ декабристів...
Публічне життя забирало, певно, забагато часу, планів ставало
дедалі більше, а строки все скорочувалися, коли нарешті прийшла
ватага чекістів і показала великій людині Світличному якогось свого
паршивого клаптя паперу, якусь свою квитанцію, ордер, після чого
все завалилось і гавкнулось.
Зараз вони їздять у тих самих автобусах, пішли у підприємництво, зберігають пенсії. Він уже нікуди не поїде і нічого не промовить, бо з того світу важко консолідуватися. Хотілося б консолідуватися тут з усіма підряд, хто тільки їде з тобою в одному вагоні
метро. Але десь же серед цих людей їде і той конкретний, хто вбив
Аллочку. Він ніколи в цьому не признається.
Шістдесятники розбрелися різними дорогами. Хто в парламенті,
а хто нидіє, непотрібний цьому суспільству й навіть небажаний. Як
крайність - грає на акордеоні, поклавши кепочку на асфальт...
У ті роки мені завжди допомагала специфічна орієнтація, яку
можна назвати парадоксальною. Якщо пропаганда щось вихваляє —
це найкраща ознака того, що воно погане. У той бік краще не поглядати. Коли пропаганда щось ганить - увага! Там вочевидь щось світле, хороше, те, до чого тільки й тягтися. Цим я жив, і це завжди рятувало від ідейних манівців, ставши одним із найсокровенніших
підсумків досвіду.
* Учасник визвольних змагань у Галичині.
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Іван Світличний для мене - абсолютний камертон громадської
позиції. Він здобув лідерство не ліктями, а талантом. Таке могло
статися, природно, лише на самісінькім початку руху, коли всі громадські вакансії лишались незайняті, але сама його доля свідчить,
отже, що він був справжній. Тут ідеться не про фах - про якості
людські. Василь Стус загинув, а отже, був справжньою людиною.
Аллу вбили, а отже,- вона була справжня.
Тому головний підсумок їхнього життя, який тепер можна зробити, занурюючись у ті найкращі, найщасливіші роки,— їхня перейнятість свободою. Світ ловив їх, але ніколи не міг спіймати. На що
цей убогий світ міг здобутися, крім як убити? Але навіть тіні цих
людей - вільні.
У страшному сні не могли привидітись нинішні реалії незалежної
України, де найбільше грабують власники найбільших кабінетів.
Світличний промовляє з того світу кличем незаанґажованости, некар'єрности, неучасти. Матеріальні принади розікладено саме там,
де пастки.
Бо найважливіше вміння, яке можна набути на цій нещасній землі,- коли роблять найспокусливішу пропозицію, спромогтися
вимовити коротке "ні".
Київ, 8 квітня 1995 р.
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Євген ПОПОВИЧ
Народився 1930р. на Черкащині. Перекладач.
Опубліковано переклади з німецької Лессінга,
Т.- А. Гофмана, Т. Манна, Е. М. Ремарка,
М. Фріша, Г. Гессе та багатьох ін.
Мешкає в Києві.

З КОГОРТИ
НАЙКРАЩИХ
З Іваном Світличним я запізнався з легкої руки Бориса Антоненка-Давидовича. Він, як уже бувало й перед тим, просто запитав:
"Євгене, Ви знайомі з Іваном Світличним?"- "Ні". - "Ну, то вам треба
познайомитися". Я тоді й подумати не міг, як багато важитиме для
мене те знайомство.
То були роки так званої "відлиги", люди більш чи менш національно свідомі або й зовсім ще не свідомі, але з живим, допитливим
розумом,- а такі були завжди, навіть у найчорніші часи,- шукали, як
тепер кажуть, джерел інформації. Адже національна свідомість зростає тільки на знанні - в першу чергу своєї культури, своєї історії в
якнайповнішому, неспотвореному вигляді. Таких знань, чи, пак,
інформації, не можна було набути з офіційних видань - ані з книжок,
ані з преси. Все було брехливе, і це вже знав майже кожен, але щоб
мати повну картину цієї брехні, треба було відтворити для себе повну
картину правди. Молодь була спрагла правди, спрагла елементарної
порядности, на яку далеко не завжди спромагалися зацьковані, з
поламаними хребтами, люди старшого покоління. Ту правду по крихтах добували де як могли: виловлювали сліди її між рядками тієї
брехливої преси; вичитували в брудних, брутально лайливих
книжках про запеклих ворогів українського народу - буржуазних
націоналістів, міняючи знаки "мінус" на "плюс", хоч картина від
того виходила не конче правдива; а кому випадало щастя познайомитися чи й заприязнитися з тими небагатьма чесними інтелігентами старшого покоління, які пережили сталінщину чи по той бік
колючого дроту, чи по цей бік і не боялися розповісти все, що знали
про свою добу й що самі пережили, діставали таку дозу правди й
такий урок морального та національного виховання, яких на той час
не могли дістати з жодного іншого джерела.
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Я був із тих, кому пощастило. По-перше, був запеклим книгарем
і, тільки-но влаштувавшись після університету на працю й розжившись на сякі-такі гроші, почав вишукувати й скуповувати старі
книжки й часописи, особливо з україніки, хоч ще й не мав де їх тримати, а ті книжки були незрівнянно об'єктивніші й багатші на корисну інформацію за тогочасні видання. По-друге, я працював у
видавництві, отже, мав більше, ніж інші, шансів познайомитися з
письменниками, що вийшли живими не тільки фізично, а й духовно
зі сталінського млина і мали мужність не лукавити, а ділитися своїм
знанням і своїм досвідом із тими, хто того знання прагнув. Так, я ще
1958 р. заприязнився з перекладачем Віктором Петровським, що саме
повернувся із заслання, тоді з Борисом Антоненком-Давидовичем,
а трохи згодом з Іриною Стешенко — цих троє людей, особливо Антоненко-Давидович, найбільше вплинули на становлення моєї національної свідомости. Але стосунки мої з цими людьми все-таки
були, як стосунки учня з учителями. Я випитував у них усе, що міг
випитати, й слухав. Вони розповідали. Б. Антоненко-Давидович учив.
Це був справжній Учитель. Але хотілося ще мати якесь коло
однодумців свого покоління, яких не тільки слухалося б, а з якими
можна було б дискутувати, сперечатися, обговорювати свої проблеми, як рівний з рівними. У країнах із нормальною структурою громадських стосунків для цього існують клуби, що об'єднують людей
однакових зацікавлень. У Совєтському Союзі таке було неможливе,
адже весь Coюз мав утворювати єдиний велетенський клуб однодумців - людей із мрією про світле комуністичне майбутнє в інтернаціональному суспільстві. Будь-яке інше об'єднання бачилося як
змова проти державного ладу.
І ось я познайомився з Іваном Світличним, побував у нього вдома
і знайшов там те, чого зроду не сподівався знайти: клуб української
інтелігенції, якого за всіма писаними й неписаними законами в
Україні не повинно було існувати. Сам Іван був не просто, сказати
б, головою того клубу, а й порадником, помічником, проводарем,
добрим духом для всіх, хто туди приходив, незалежно від їхнього
віку, бо в Івановій оселі бували люди якого завгодно віку. Я сказав
вище: клуб української інтелігенції. Ні, до Івана горнулися не тільки
українці і не тільки з України - якби слово "інтернаціоналіст" не було таке заяложене й наповнене таким брехливим змістом, то я б назвав його справжнім інтернаціоналістом, громадянином цілого світу.
Його оселя та її відвідувачі були ніби островом живих серед царства
мертвих.
На Івановому похороні, коли його тіло виносили з Володимирського собору, до мене підійшов кореспондент із диктофоном - я не
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запам'ятав, звідки, бо думав про інше,- й запитав, ким для мене був
Іван Світличний. Я відповів: найдобрішою людиною з усіх, кого я
знав у своєму житті. Він вражено глянув на мене і більше нічого не
спитав. Мабуть, сподівався зовсім іншої відповіді. Згодом я цю свою
думку повторив на одній урочистості, пов'язаній з Іваном, і зустрів
у відповідь не тільки подив, а й заперечення нашого спільного приятеля, що знав Івана не гірше за мене. І все ж, якби мені знов довелося
відповідати на питання того кореспондента, я сказав би те саме: добрішої людини за Івана я в житті не зустрічав. У чому я вбачаю його
незвичайну доброту, рівної якій не бачив більше ні в кого?
Для мене доброта - це бажання і вміння робити іншим добро.
Кожній нормальній людині притаманне чи принаймні має бути притаманне це бажання. Але дехто робить добро не без задньої думки
піднятися цим в очах оточення. Дехто, роблячи його, сам милується
собою і своєю добротою. І майже всі роблять добро тільки подеколи - або просто втомлюються робити його постійно, або той, кому
вони роблять добро, перестає їм подобатись, або якісь обставини, і
матеріальні також, стають їм на заваді. Тобто їхня доброта, сказати
б, одноразова, а не постійна, це не риса їхньої вдачі, а виконання
людського чи, в того, хто вірить у Бога, християнського обов'язку.
Легко бути добрим на хвилину. Іван був добрий завжди, щодня й
щомиті. До нього горнулися всі - від колег з інституту, від літераторів і мистців, що наверталися до своїх праджерел і, звичайно ж, шукали підтримки, поради, допомоги й тієї ж таки інформації не в когось, а саме в Івана,- до голодних, бездомних студентів і недавніх
студентів, поетів-початківців, які приїздили до Києва завойовувати
український Олімп і яких обігрівав, підгодовував і виводив на стежку
знову ж таки Іван. І треба було бачити, якою ласкою і любов'ю світилися Іванові очі, коли він помічав у них талант. Тоді той талант
плекано, вірші редаговано, передруковувано, якщо була змога - записувано на стрічку.

Іванових статтях немає особливих відкриттів чи особливої глибини.
Це не так. Їхнє значення не в особливих відкриттях чи в особливій
глибині. Він стверджував і боронив у них аксіоми, на сьогодні прості
і зрозумілі кожному,- але тоді вони були відкриттям і крамолою.
Він був ніби той мандрівник, що простував шляхом, на якому всі
дороговкази були перевернуті навпаки, і він їх ставив на місце, щоб
ті, хто йшов за ним, не блукали. Але його внесок у літературу не
обмежується тими статтями, перекладами й віршами, які тепер ми
знаємо майже в повному обсязі - принаймні в такому, в якому вони
дійшли до нас. Бо він був редактором, натхненником, вихователем
багатьох талантів, що не розкрилися б у всій своїй повняві, якби не
спілкувалися з ним, не користалися його допомогою, не перебували
в тій атмосфері, що утворювалася в літературі й культурі завдяки
йому. Він був за своєю природою Учителем, навіть для людей
старших чи й талановитіших за нього. Я певен, що І. Дзюба,
найталановитіший критик та есеїст серед свого покоління, не написав
би своєї блискучої праці "Інтернаціоналізм чи русифікація?" або
написав би її не на такому високому рівні, якби не спілкувався з
Б. Антоненком-Давидовичем та І. Світличним. Василь Стус сам казав,
що його світогляд сформувався великою мірою під Івановим
впливом. Думаю, що й поетичний талант також, але Василь ніколи
не говорив про себе як про поета, хоч залюбки годинами читав свої
вірші. Пам'ятаю, яке значення мало знайомство з Іваном для Василя
Симоненка, і як людини, і як поета. Приїжджаючи з Черкас до Києва,
він переважно жив у нас, але першого ж дня біг до Івана. Приходив
звідти окрилений і осяяний. А з якою любов'ю Іван підтримував у
їхніх перших кроках до літератури І. Драча, І. Жиленко, Б. Мамай¬
сура, І. Калинця і багатьох інших! Чимало з них посіло визначне
місце в літературі, і велика частина в їхніх здобутках належить
Іванові, він уклав у них свою душу, свою працю і свій критичний та
педагогічний хист.

Таких людей, що потребували його уваги або допомоги, була сила-силенна, і тому, практично, Світличні ніколи не були в хаті самі.
А треба зауважити, що жили вони вже дуже сутужно, заробляла на
прожиток сама лише дружина, Льоля, Івана скоро звільнили з інституту, гонорарів майже не було. Дивом дивуєшся, де ця родина брала
силу й кошти, щоб допомагати стільком людям.
Певне, що якби Іван не витрачав стільки сили й часу на допомогу іншим, він устиг би набагато більше створити свого, адже був дуже добрим критиком і мовознавцем, блискучим перекладачем і, як
я дізнався аж згодом, після його смерти, талановитим поетом.
Правда, я недавно чув твердження одного критика, буцімто в

Хочу ще відзначити надзвичайну толерантність І. Світличного.
Він умів терпляче вислухати кожну думку з добрим усміхом в очах.
Якщо та думка збігалася з його власною - радо погоджувався, якщо
ні - не накидав своєї. Я, скільки знав його, не бачив, щоб він сер¬
дився на когось. Він до всіх був вибачливий, навіть до тих сексотів,
що напевне крутилися навколо нього та й бували серед його гостей.
Казав: "Хай ходять, може, і з них будуть люди". Тільки раз ми з ним
посперечалися, і він аж почервонів, гостро обстоюючи свій погляд.
Якраз вийшов Лукашів Лорка*. Ми всі тоді були зачаровані Лукашевими перекладами, але саме Лорки я не сприйняв: мені здавалося,
* Федеріко Гарсія Лорка. Лірика (Серія "Перлини світової лірики"). — К.: Дніпро, 1969.
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що в цьому випадку Микола не мав права брати для своєї версії гуцульський діалект, як і будь-який один український діалект. Іван почав
завзято боронити його, хоч, зрештою, наша суперечка не мала сенсу,
бо ми обоє не бачили оригіналу. Потім я збагнув: йому йшлося не
стільки про переклад, як про перекладача; Іван любив Лукаша, як
брата, і вважав блюзнірством робити йому якісь закиди.
Говорити про Івана легко й приємно, але й сумно: це одна з найбільших втрат України в другій половині нашого сторіччя. Йому
було дано незмірно більше, ніж він устиг зробити. Добротворча природа Світличного стала для нього згубною: народжений для добра,
він був надто великою небезпекою для тих, хто творив зло.
Київ, 1995 р.
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ІВАН СВІТЛИЧНИЙ "ЙОГО СВІТЛІСТЬ"
Іванові Світличному судилася доля мовбито тільки для трудів і
мук. І того, й того йому випало вщерть. За сприятливих, себто нормальних суспільних обставин він за життя був би увінчаний
загальновизнаною (на державному рівні) славою, почестями, нагородами - як учений, поет, перекладач. Він став би гордістю національної культури. За тих обставин, які ми пережили в т.зв. "часи застою"
(насправді - регресу і нового витка терору), Світличний став гордістю української культури для українців діаспори та небагатьох у себе
на батьківщині, і вічним "зеком" для органів неправосуддя, пробувши дванадцять літ у брежнєвських концтаборах, а решту - під "недремним оком".
Найяскравіший виразник ідей шістдесятництва, Іван Світличний
перетворився для наступних поколінь на леґенду. Для нас же він був
не тільки другом, а й визнаним авторитетом. Ми не переставали
дивуватися, як умів він поєднувати щоденну заклопотаність, діловитість, працездатність, приступність для кожного з високістю мислі
і духу. В ньому справді жило ідеальне поєднання "вершин і низин".
А ще Світличний відзначався якоюсь особливою безбоязню. Іноді
складалося враження, що ані жорстокість, ницість, підступність, продажність тих затхлих років, ані житейський досвід ("Коли раз
опечешся, то й на холодне дмухатимеш") - не годні були його навчити, переінакшити. Він ішов по життю з відкритим заборолом, і вся
його сумирна, лагідна, зовсім не геройська постава була суцільним
викликом, запереченням суспільних основ, які культивували деспотизм, придушення людської особистости. Він поводив себе так, нібито не існувало на світі сексотів, спецслідчих і спецізоляторів, його
"правила гри" видавали в ньому людину, абсолютно вільну від перестрахів і перестрахувань, йому не потрібно було вичавлювати із себе
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по краплині раба - в нього просто не було нічого принизливо рабського.
Це, одначе, зовсім не означає, що він не розумівся на правилах
конспірації в практичних діях, пов'язаних, скажімо, з поширенням
самвидаву. Але внутрішньо він завжди тримав себе так, як має тримати себе нормальна людина в нормальному, вільному, цивілізованому світі. Це було нормою його щоденного життя, це відчувається
у його творах.
Його тісна однокімнатна квартира на Уманській, 35 у Києві була
постійно переповнена людьми. Коли хочеш когось знайти в Києві
чи про когось довідатися,- йди на Уманську, до Світличних. Гостинні господарі, Іван та Льоля, влаштовували в себе своєрідний притулок для приїжджих, на порозі зустрічали вас привітною усмішкою,
а згодом, знаючи "гнаність і голодність" своїх відвідувачів, Іван
Олексійович (вічний безробітний, через що постійно вдома, за
робочим столом) усаджував прибульця в крісло, давав у руки якийсь
цікавий матеріал і говорив: "Ви тут почитайте, а я тим часом буду
Вас культурно обслуговувати". Йшов на кухню й готував підкріплення. А гість чи то читав, чи оглядався доокіль кабінету Івана Олексійовича, всуціль заставленого саморобними полицями з книгами.
Словники й довідкова література, тематичні полиці спеціальних
зацікавлень господаря з літературознавства, історії, філософії, психології... Й Іванова пасія - поезія. Й архіви "безпритульних" шістдесятників: папки з неопублікованими віршами Ліни Костенко, Василя
Симоненка, Миколи Вінграновського, Івана Драча, Василя Стуса,
Ігоря й Ірини Калинців, Михайла Осадчого, Василя Голобородька,
Бориса Мамайсура; магнітофонні плівки із записами їхнього авторського читання; статті Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Михайлини
Коцюбинської, Михайла й Богдана Горинів, В'ячеслава Чорновола.
А до того ж, і його власні творчі теки.
Під час обшуку в одного нашого "розхристаного" знайомого
слідчий лаявся, ставлячи йому в приклад Світличного: он, мовляв,
у Івана Олексійовича візьмеш папку, прочитаєш напис із переліком
матеріялів і, будь певен, усе так і є, як написано... З одного боку, Іван
був академічним ученим, у нього в усьому панувала наукова організованість; а з другого, він не сприймав творчість як "крамолу". Не
міг пристати на їхні умови, за яких літературу сприймали крізь призму кримінального кодексу.
Тоді, в шістдесятому, ми якось не усвідомлювали, що проминуло всього 15 років після війни, лише 5 років після останнього бою
воїнів УПА (двоє дівчат і один юнак проти загону енкаведистів), що
відбувся біля хутора Березівка, поміж селами Солонка і Скнилів Пус-
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томитівського району біля Львова (в моєму нинішньому виборчому
окрузі). Ми познайомилися з Іваном Світличним, несучи в собі досвід
двох цілком несхожих поміж собою окраїн України - Слобожанщини
й Карпатського регіону. Тоді ці два регіони, дві, століттями роздирані
чужинцями частки української землі кинулися назустріч одна одній
у прагненні взаємопізнання.
Про УПА згадую не для того, аби віддати данину нинішнім настроям або якось долучити до цього Івана — він був із тих країв, які
попередніми десятиліттями набули зовсім іншого історичного досвіду: переживши голод 1932-33 рр. (Івана врятувала від смерти лише
саможертовна любов матері), його земляки усе ж вважали війну Великою Вітчизняною, тоді як ми, галичани, сприймали її як велетенську бойню двох тоталітарних рівноворожих нам сил, що хотіли встановити своє панування над світом, у т.ч. й над нашою Україною.
Після століть розлуки, підозрінь, недовіри ми з жадібністю взаємно пізнавали одні одних. Східняки кинулися до Львова, в Галичину, в Карпати; ми - до Києва, на Наддніпрянщину, "на тихі води
і ясні зорі", у край козацький, благословенний. Так, власне, на львівському вокзалі в липні 1963 р. ми познайомилися з Іваном та групою киян, а потім провели разом тиждень у походах Карпатами.
Здавалося, ніби перед тим усе намертво було скуте кригою більшовицького деспотизму. Але ж ні! У Києві створено Клуб творчої
молоді "Сучасник". Художники, композитори, актори, кіномитці,
літератори - усі творили єдине ідейно-мистецьке середовище. Душею його відразу став Іван Світличний. У Львові аналогічний клуб
назвався "Пролісок": назва тендітної, беззахисної квітки, що пробивається з-під снігу, всупереч морозам, які ще даються взнаки, якнайкраще уособлювала наш тодішній душевний стан.
Президентом "Проліска " було обрано мене, й поміж нашими клубами відразу налагодилися тісні стосунки. Почастішали поїздки до
Києва, зустрічі з тамтешніми колегами, насамперед з Іваном Світличним. Обговорювали стратегію спільних дій, укладали плани проведення окремих акцій, звіряли навіть деякі сценарії літературних
вечорів. Напевно, нинішній нашій молоді чи людям з іншого, вільного світу важко це збагнути, але ми тоді були просто голодні зустрічей і розмов. Аби набутися один з одним. Адже кругом панувала
брехня, відступництво, запроданство, неволя. Розмовляти українською мовою, говорити про Україну - вже це саме було неабиякою
крамолою, а отже, й сміливістю. Тому зустрічі й розмови були нам
потрібні, як повітря, аби відчувати себе людьми, аби не задихнутися
в смердючій атмосфері держави-тюрми. А ще ж ми відкривали для
себе цілі пласти забороненої української історії, літератури (пам'я-
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таю, наприклад, що поему Володимира Сосюри "Мазепа " намагалися вивчити напам'ять). Українська історія і культура - це було для
нас те джерело, з якого ми набиралися сил самі і прагнули оздоровлювати інших, збуджувати національні почуття, підносити гідність
українця, не давати остаточно заснути збайдужілим.
У середовищі наших клубів виник і той вид нелегальної діяльности, який потім було названо самвидавом. По руках ходили тексти віршів тодішніх молодих авторів (навіть проза й солідні наукові
дослідження), передруковували на машинці, переписували від руки
твори тих, хто був розстріляний або загинув у тюрмах і таборах.
З'явилися гострі статті на політичні правозахисні теми: захист української мови, переслідування культури, спалення україністики в
київській бібліотеці Академії Наук. Над нами збиралися чорні хмари.
Отож відлига тривала недовго: 27 серпня 1965 р. почався новий
етап брежнєвських ҐУЛаґів. Того дня в Києві, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі відбулися арешти серед української інтелігенції
з обвинуваченням в особливо небезпечних державних злочинах (антирадянська агітація і пропаганда). Мене заарештували при виході
з університету. Світличний також опинився серед перших жертв політичних репресій. Відтоді його вилучили не лише з літературного
процесу, громадського життя, а намагалися витравити і з людської
пам'яти.
Лише через двадцять п'ять літ він знову заговорив до широкого
читача на повен голос. Власне, заговорило його слово, насамперед
поетичне, що було заховане найглибше. Наше духовне довкілля
знову виповнилося присутністю Світличного, як це було і в шістдесяті, коли наше "вусате сонечко" світило на всю Україну. У вересні 1989 р. вперше після довгої перерви в журналі "Дзвін " опубліковано добірку поезій Івана Світличного з моєю передмовою. 1990 р.
вийшла книжка Івана Світличного "Серце для куль і для рим ", видана
київським письменницьким видавництвом, куди ввійшли поезії, переклади, наукові та літературно-критичні статті. Згодом, 1993 p.,
харківське видавництво "Основа " видрукувало збірку ув'язненої лірики "Очима серця ", де вміщені твори літераторів-політв'язнів повоєнного покоління, а серед них і добірка тюремних сонетів Івана
Світличного з біографічною передмовою його дружини Леоніди
Світличної. Тоді ж часопис всеукраїнського Товариства політв'язнів
і репресованих "Зона " (1993, №4) під рубрикою "Страстотерпці
твої, Україно " вмістив збірку спогадів, есеїв, публіцистичних та літературно-критичних матеріалів про Івана Світличного, поетичних
послань до нього та уривки з листів і його поетичні твори Перед читачем відкрився Світличний-поет, знаний досі в цьому своєму вияві
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лише вузькому колу рідних і друзів, та ще за кордоном. У лютому
1994 p., напередодні Шевченкових святкувань і в пору присудження Шевченківських премій, я вдруге спробував підступитися до усвідомлення творчости і самої постаті Івана Світличного, опублікувавши в "Літературній Україні" статтю "Віддаймо йому належну
шану ". Одначе, повне осягнення й одного, і другого як неповторного
явища в нашій історії і культурі - справа майбутнього.
У шістдесяті роки ми знали Світличного як літературознавця,
учня Олександра Білецького. Він працював у галузі теорії літератури, літературної критики, виступав з рецензіями й проблемними оглядами найприкметніших явищ поточного літературного процесу. До
того ж, Іван був доскіпливий знавець української мови. Це завдяки
йому та колу його краян у мене назавжди утвердилася думка, що попри всі асиміляційні (русифікаторські) тортури, депортації і демографічне засилля, попри мовні "мутації" і глум над Україною та її
мовою усіляких "двоязичників", Слобожанщина - це таки Україна.
І буде нею завжди.
Нам здавалося, що Світличний знав усе і розумівся на всьому. У
власній творчості він був аналітиком, у ньому поєднується глибина
мислі з простотою її викладу. Його міркування доказові, до того ж,
читача полонить доскіпливість, ущипливість, вишукано-ґраціозна
манера бесіди. За його словом відчувається характер людини великої
душі, спраглої правди після десятиліть схоластичної казенщини, людини, яка не сприймає правил гри, продиктованих комуно-демагогічною фальшивою пропагандою.
"Полум'яне слово Шевченка я любив змалку. Тільки довгий час моя
любов була темна, святою наукою не просвіщенна. Любив - і все. А
чому, навіщо, за що - цього не розумів. І вирішив я свою любов науково просвітити,"- так починається стаття Світличного "Гармонія і
алгебра ", видрукована 1965 р. в журналі "Дніпро " (№3). Я його, цей
початок, з тих пір пам'ятаю досі майже слово в слово. Скільки пристрастей було довкола цієї статті! Можна лише уявити, яку бурю протесту викликало його дошкульне кепкування над грубезними монографіями псевдонаукового шевченкознавства, яку лють викликала ця
стаття в тихому болоті тодішньої літературної олігархії. А такими ж
є і його публікації "Поезія і філософія ", "Людина приїздить на село ",
Боги і наволоч ", "Все є і нічого зайвого ".
Не берусь судити про ідейні позиції Івана Світличного, аналізувати складові його світоглядних категорій, скажу тільки, що прилучати
його до "демократичного соціалізму", як то робить тепер дехто з його сучасників,- значить грішити проти істини. Насамперед хоча б
тому, що, як засвідчив світовий досвід, соціалізму не буває і не може
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бути демократичного. Крім того, я не став би наші національновизвольні змагання ділити на суто політичні й культурологічні. Боротьба на ниві української культури за виживання нації у нас завжди
була високою національною політикою. Отож кагебісти знали, що
робили, вилучаючи Світличного не лише з літератури, а й із життя.
Якби Іван Світличний був людиною не післявоєнних, а передвоєнних (двадцятих-тридцятих) років, то неодмінно був би серед
плеяди неокласиків. Висока душевна культура, доброта ("доброоким" називав його Василь Стус), інтелект, предметні знання, володіння іноземними мовами й світовою художньою класичною спадщиною, навіть деякі споріднені риси жанру і стилю ставлять його
врівень із Миколою Зеровим. Та й долі - такі подібні. А за тематикою, навіть лексично-образним паралелізмом, мотивами, настроями його збірка "Ґратовані сонети ", як і цикли "Ars poetica ", "Персонали" (присвяти) мають лише один аналог у нашій культурі збірку "Тюремні сонети " й аналогічні цикли Івана Франка.
Позаочі ми називали Івана "Його Світлість". Він і справді світився наскрізь добротою, розумом, любов'ю. Нам здавалося, що нема
такої сили, яка посміла б зазіхнути на нашого Івана. Суспільство,
яке б на таке зважилося, дозволило,- було б злочинне або хворе. Виявилося, і те, і те. Але він все одно встиг зробити немало. Все це
тепер повертається до читача. Понад усе полонить його мужня, карбована поезія,- втілення нашої громадянської совісти, свідчення того,
що не всі ми були "німими подними рабами", коли зловорожа лапа
стискала горло нашому народові. Кожен рядок у цій поезії шмагає
сумління, бо все в ній - правда. Гірка й болісна, як ті часи, що випали
на розквіт його таланту.
Львів, 1994 рік

Ярослав ДЗИРА
Народився 1931 р. на Львівщині. Кандидат
філологічних наук. Протягом 17 років зазнавав заборони на професію (12 років був
безробітний, 17 р. не публікувався). 1995 р.
поновлений на роботі в Інституті історії
НАН України.
Мешкає в Києві.

ТЕРНИСТИМИ
СТЕЖКАМИ
Восени 1958 р. я успішно склав вступні екзамени до аспірантури
Інституту літератури ім. Т.Шевченка до відділу давньої української
літератури. Моїм науковим керівником став директор інституту академік Олександр Білецький, який кілька років раніше керував дисертаційною працею Івана Світличного. З уст академіка я почув імена
його аспірантів, якими він пишався, - Івана Світличного, Михайлини
Коцюбинської, Флоріана Неуважного. Їх він ставив мені за взірець.
Творче життя аспірантів, які мешкали в гуртожитках, проходило з ранку до пізньої ночі в академічній бібліотеці ("академці"), меншою мірою - в приміщенні інституту. Так мої аспірантські стежки
почали перехрещуватися з Івановими.
Ім'я Світличного тоді вже часто з'являлося на сторінках періодичної преси і багато говорило вдумливому читачеві. З ним та його
молодими однодумцями пов'язана нова, свіжа хвиля української
критичної думки початку 60-х років.
Перше моє побіжне знайомство з Іваном відбувалося невимушено під час офіційних святкувань, суботників, коли ми чергували дружинниками. В розмовах із наддніпрянцями я був обережний,
мовчазний, старався тільки слухати. Якось Іван кинув мені репліку,
Що ми з ним схожі профілями облич.
Мені було відомо, що Світличного після закінчення аспірантури не залишили співробітником інституту, і він якийсь час працював у журналі "Дніпро ". Доля звела його з недавно репресованим
Борисом Антоненком-Давидовичем, і між ними встановилися теплі,
Дружні взаємини. Письменник складав тоді словник різних мовних
ляпів", кальок із російської мови. Він заохотив до цієї праці також
Івана, який і собі визбирував їх із рукописів і опублікованої літератури.
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Коли ж 1961 р. мене, з політичних мотивів, вигнали з Інституту літератури, перешкоджали друкуватися, зірвали захист дисертації "Літопис Самійла Велична і творчість Тараса Шевченка ", моєю темою
зацікавився Іван. Саме в цій критичній ситуації Іван Світличний звернув на мене особливу увагу. Незабаром і його вигнали з інституту, і
він повів нещадну боротьбу з Білодідом, Івакіним і Шамотою,
видрукувавши в ж. "Дніпро " блискучі критичні рецензії: "Коментар
критичний до коментаря наукового " та "Гармонія і алгебра"*.
Наші взаємини з Іваном дедалі більше стали носити характер
наукового однодумства. У роки відлиги почали з'являтися нові імена
і твори, що їх випустили із спецфондів або які зберігалися в рукописах. Стало можливо відвертіше висловлювати свої думки, сміливіше
розкривати свої національні погляди. Почали також з'являтися праці
ревізіоністського характеру літературознавців і філософів різних країн,
і Світличний ними захоплювався. Зокрема, він студіював праці Дьєрдя
Лукача і німця Коха про свободу творчости і прилюдно висловлював
свої думки, полемізуючи з Шамотою. Протиріччя між ними зростали,
аж поки Іван не покинув інститут "за власним бажанням".
Світличний, Дзюба, Іванисенко, Плачинда, Коцюбинська, Стус,
Бадзьо та інші рішуче і безповоротно стали на шлях національної
ідеї й духового національного відродження українського народу, коли простудіювали і звернулися до популяризації творів Василя Симоненка, Олександра Довженка, Володимира Сосюри, заборонених
і репресованих письменників 20—50-х pp., їхньої рукописної і маловідомої широкому загалові спадщини, зав'язали дружні взаємини з
Борисом Антоненком-Давидовичем, Григорієм Кочуром, Надією
Суровцовою та багатьма іншими.
У час перших брежнєвських репресій української інтелігенції Івана після 8-місячного ув'язнення випустили на волю 30 квітня 1966 р.
Цю радісну подію, як перемогу, ми радісно відзначили в родині доктора історичних наук Олени Компан та її чоловіка, письменника
Івана Сенченка, разом з Іваном та його дружиною й сестрою, Ліною
Костенко, Михайлом Брайчевським та ін.
Коли Світличний сидів у в'язниці, ми в інституті й поза інститутом збирали між собою гроші, як тоді казали, "на куфайку Світличному до в'язниці". Це формулювання дуже подобалося Брайчевському, і він часто питав мене, коли наступного разу треба давати
карбованця. Ідея була - складатися по одному карбованцю, щоб
залучити якнайбільше симпатиків Світличного й інших політв'язнів.
Серце Світличного було зігріте теплом до чесних людей, до правди, і ненависне до фальшу, до лжі, лакейства. Він міг довірливо, як
* ж. "Дніпро". - 1965. - № 3 .
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дитина, тихим голосом викладати з усмішкою будь-кому свої погляди, морально-політичне кредо. Казав мені, що знає приставлених до
нього сексотів і донощиків. Вони крутилися біля нас, як оси, були ввічливі, улесливі; наче випадково, зустрічалися на вулиці, в бібліотеці,
часом приїздили здалеку, об'являлися наче земляки, друзі дитинства,
скривджені режимом. Світличний не викривав їх, не відганяв від себе
і мені радив так робити, бо на їхнє місце, мовляв, з'являться інші,
спритніші, і тільки за якийсь час можна буде їх розпізнати.
Восени 1968 р. в приміщенні Будинку письменників відбувався
вечір. А в одній із кімнат інвалід-математик* збирав підписи на захист
репресованих інтелігентів. Зіновія Франко запросила до тієї кімнати
Компан, Брайчевського й мене підписати заяву-протест. Світличний
підійшов до мене й порадив не підписувати, бо я тоді почав готувати до друку першу пам'ятку із серії "Джерела з історії України "—
знаменитий "Літопис Самовидця ". Світличний вважав, що видання цієї серії, яку я готував сам, важливіше за мій підпис. Я був свідком, як підписували ту заяву Брайчевський і Компан. Письменник
І. Сенченко був тієї самої думки, що й Світличний, і порадив своїй
дружині О.Компан викреслити своє ім'я, що вона й зробила наступного ранку. Брайчевського ж, як і багатьох інших "підписантів",
тяжко покарали: його вигнали з інституту.
Ще на початку 60-х рр. мій старший приятель - патріот Микола
Кошель, який ще від кінця 30-х років переховував у себе широковідомі тепер спогади Михайла Грушевського, передрукував їх у п'ятьох примірниках і один із них, переплетений, передав Іванові, а
той через свою сестру Надійку дав мені на студіювання й збереження. Цей примірник і досі зберігається в мене, його використав Сергій
Білокінь для публікації в ж. "Київ" 1992 р.
Творчі контакти, які стосувалися української літератури і культури, Світличний підтримував і зі студентами, аспірантами, науковцями, зокрема, з Польщі й Чехословаччини, які навчалися в Києві
або приїжджали до столиці України,- зі Стефаном Козаком, Флоріаном Неуважним, Михайлом Мольнаром і багатьма іншими. Це
був тоді найнадійніший шлях передавати рукописні матеріали на
Захід чи одержувати звідти українські видання, особливо ті, що виходили у Варшаві, Братиславі, Празі, Пряшеві. Одначе, не завжди й
тут щастило. Так, 1971 р. Зіновія Франко разом зі мною передавала
на Захід через Зіну Ґеник-Березовську та її товаришку гостро публіцистичну статтю Валентина Мороза "Репортаж із заповідника імени
Берії", а кагебісти виявили рукопис на кордоні. Чешка вимушена була сказати, від кого вона отримала рукопис, але всю вину взяла на
Юрій Цехмістренко.
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себе, мене не видала, хоч я передруковував його разом із Леонідом
Селезненком і передав Зіновії.
Іван вважав своїм обов'язком і заохочував інших відвідувати на
провінції своїх знайомих, переслідуваних режимом, українських
інтелігентів, хворих, тих, що перебували в матеріальній скруті.
Товариство разом відвідувало вистави і концерти, ходило 22 травня до пам'ятника Шевченка. Як молитву, читав Іван Світличний,
уперше прилюдно, заборонені вірші Василя Симоненка:
Ради тебе перли в душі сію.
Ради тебе мислю і творю.
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю...

Цілий рік наша "академія" спілкувалась у вихідні дні на волі,
серед природи, в лісах, на річках, у полях. Завжди були напоготові
наплечники й козуби, намети, туристська вдяганка, лижі, ліхтарики.
Ми вирушали пити березовий сік, збирати ягоди й гриби. Професор
Дворко - чудовий знавець зеленого світу. У Василя Стуса один вірш
так і починається: "Наладую рюкзак, подамся до лісу, електричка
відходить в 22.45"...
Заснував професор і "Прип'ятську республіку", яка протрималася
майже 15 років. Поїздом товариство виїздило до витоків Прип'яті,
там купували кілька човнів і - гайда красунею Прип'яттю на всю відпустку! Одні від'їздили, інші прибували, адреси були відомі багатьом.
Іван з дружиною часто брав участь у цих прогулянках, Василь Стус
із дружиною й сином - теж. У В.Стуса є навіть такі рядки в одному з
віршів: "Там, поміж Туровом і Мозирем". В останніх мандрах 1971 р.
Прип'ятська республіка налічувала 27 "громадян".
1970 р. в серії "Перлини світової лірики " вийшла книжечка
"Пісні" II'єра Жана Беранже, де 51 вірш із 78 було вміщено в перекладах Івана. 19.ІІІ.1970 р. він подарував мені ще свіжий примірник
з його улюбленим коротким написом: "Ярославові Дзирі дружньо ".
(За столом його улюбленим тостом було "Будьмо!", "Шануймося!").
У вересні 1972 р. нас, істориків Компан, Апанович, Брайчевського
і мене, як і багатьох інших представників української інтелігенції,
вигнали з роботи. Крім того, вимагали писати пасквілі на своїх
друзів-націоналістів, каятись прилюдно в пресі й по телебаченню,
стати сексотами, донощиками, передусім на Івана. Я категорично
відмовився, внаслідок чого мене довго тягали по міліціях, слідчих,
прокурорах, КҐБ, погрожували вбити, повісити, як націоналіста-бандерівця. Одинадцять років я не працював жодного дня і сімнадцять
років не видрукував жодного рядка.
Якось до районного КҐБ прийшов сивоголовий високопоставлений функціонер у чорному костюмі і в присутності молодого район-
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ного кагебіста ввічливо пояснив мені, чому мене вигнали з роботи:
"Ви попали під вплив Світличного!". Схвильований і роздратований
ганебними домаганнями, я вибухнув: "А чому ж Світличний не попав
під мій вплив, адже я галичанин, ви мені давно, ще зі школи приліпили ярлик бандерівця-націоналіста, а Іван з Луганщини, закінчив російську школу". На цьому наша полеміка обірвалась. Він накреслив
дальший шлях моєї кар'єри: "Виступіть з "разоблаченієм" націоналістів, ваших друзів і знайомих - у пресі, по телебаченню, допоможіть нам. Це в вас не забиратиме багато часу. Підете працювати
на рік-два в наукову бібліотеку, а тоді вже в один із наукових інститутів Академії наук". Я рішуче відповів, що в нашій родині такого
ганебного фаху не було, а студіюючи літературу, я вичитав у журналі російських революціонерів-демократів "Современник ", що це "гнуснейшее дело всех народов и всех времен"!". Він розвів руками
і сказав: "Ну, як знаєте!". Насамкінець мене зобов'язали пояснити
письмово мої зв'язки з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською. Оскільки Зіновія Франко на той час уже
оприлюднила своє каяття, її імени не згадували. Зазначу, що до
1972 р. Зіновія Франко була нашим чи не головним інформатором
про національно-визвольний рух в Україні, про всі форми репресій.
...Після остаточного повернення знесиленого і тяжко хворого Івана я більше його не бачив, одначе, як і всі його друзі й знайомі, цікавився в дружини, в товаришів станом його здоров'я.
Свої спогади я хотів би завершити такою багатозначною, символічною деталлю. У козацькому реєстрі 1649 p., що його склали
творці Української козацької держави Богдан Хмельницький та Іван
Виговський, у Миргородському полку, в сотні Кирика Якименка зустрічаємо ім'я козака-державотворця Івана Світличного, який
шаблею виборював українську державу - і виборов. А його далекий
тезко Іван Світличний із колишнього Дикого Поля через 350 років
повторив подвиг свого пращура - зброєю слова - і також виборов
Українську державу, соборну і незалежну. І віримо, що тепер — остаточно, на віки вічні.
Справді, козацькому роду немає і не буде переводу.
Київ, січень 1996 р.
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Михайло ОСАДЧИЙ
Народився 1936 р. на Сумщині. Журналіст,
кандидат філологічних наук. Поет, публіцист.
1965-67 відбув перше ув'язнення в Мордовії.
1972 р. арештований удруге за ст. 62, ч.2 КК
УРСР. Вирок (7 + 3) відбував у Мордовії (сел. Сосновка) і в Комі АРСР. Після звільнення викладав
в ЛДУ, видавав альманах "Кафедра ". Автор поетичних збірок "Місячне коло", "Я вас",автобіографічної повісти "Більмо " та ін. творів.
Лауреат премії ім. І. Франка.
Помер 1994 р. у Львові.

ОЧНІ СТАВКИ
НА ВСЕ ЖИТТЯ
Я познайомився з Іваном Світличним 1963 р. у Львові. В той день
обласна газета запропонувала мою добірку віршів. То було явне наслідування популярного тоді Межелайтіса. Світличний сказав:
- Топтати вже утоптану стежку - і ніг не зіб'єш, і втома легша.
А де романтика відкриттів?
Потім був золотоглавий Київ. Ранок. Я ледь притиснув кнопку
дзвінка, як потойбіч дверей зашаруділо замком. Іван якраз виходив
із помешкання. Славетні вуса усміхнулися білою голубкою:
- А-а-а! Ось хата й ключ. До Твоїх уподобань бібліотека, тапчан
і холодильник. Умова одна: взяту книжку ставити на місце. Бо інакше - рейвах.
У київському помешканні Всеукраїнського громадського президента Івана Світличного я познайомився з Василем Симоненком,
Іваном Дзюбою, Борисом Нечердою, з десятками інших людей. Здається, що не було на Україні закутку, який не гостював би в тісному, але такому принадному світі Івана та Льолі Світличних.
Якось пізніше показує паку листів до нього Василя Симоненка.
На кожному листі ліворуч зверху Василевим каліграфічним
почерком виведено: "СЛАВА УКРАЇНІ!".
- Де б був Василь Симоненко зараз?
На це питання чітко відповіла Ліна Костенко 17 листопада 1967 p.,
коли ми справляли у Львові, в світлиці Олени Антонів, вечерю після
першого реченця Вячеслава Чорновола:
- Якби Василь не помер, він був би зараз за бар'єром з Вячеславом або тут, на нашій вечері.
Очна ставка з Іваном Світличним під час нашої першої в'язниці
1965 р. з фотографічною точністю передана в "Більмі". До неї ні додати, ні відняти. Так було на нашій ув'язненій українській землі.
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... Милий і добрий Іван. Чомусь усі звикли звертатися до нього
саме так, як до близької і чулої людини. "Комфорт" його невеличкого помешкання: стіл, двоє стільців і... всі чотири сторони світу, закладені книжковими полицями. Усе його багатство, багатство людини,
яка знає йому справжню ціну. Тут істина закладена віками і мудрими
смертними. Тут життя і наше завтра. [...] Такий Іван Світличний, геть
занурений у книжки. Якби він тільки знав, як не вписується в них, як
випадає, мов осібне тіло, із своїх літературних клопотів! Щось виганяє
його звідси на село, межи квітучі гречки та дерева, межи неспокійні
вулики. Якось навіть не віриться, що таку людину не любили б бджоли.
Середнього зросту, сухорлявий, зовні спокійний, од нього віє якоюсь
нехитрою людською доброзичливістю. В його натурі ніколи не буває
демон. Навпаки, тут осіла врівноваженість, мудра зосередженість,
переконаність у правоті свого покликання громадянина...
Оточений гуртом незнайомих людей, що пильнували за ним, мов
за мавзолеєм, він увійшов у кімнату слідчого і сів на стілець. Тримаючи себе невимушено і спокійно, він і тут не вписувався в речі,
випадав із сірих зловісних лиць працівників КҐБ, не личив до заґратованих вікон, і мені знову подумалося про пасіку і село.
Нас по черзі запитували, коли ми познайомилися, що говорили
один одному - питання були на диво дріб'язковими і незначними.
Слідчі весь час "промацували" нас, домагаючись чогось більшого,
а чого саме, певне, не знали й самі. [...] Мене питали, чи впливав на
мене Світличний, а якщо впливав, то як саме і з якою метою. [...]
- Світличний передав одним хлопцем вам з Києва записку, а в
ній писав, що з ним ви можете говорити про все. Як ви зрозуміли
зміст записки і що значить "про все"?
- Так,- мовив я , - справді отримав від Світличного таку записку.
Але вияснити, як я зрозумів і що саме мав на увазі Іван Олексійович,
не можу. Зрештою, він тут і можете його про це запитати.
- Ми спитаємо й без вас. А зараз питання торкається лише вас.
Прошу відповідати, як зрозуміли зміст записки?..
Про цей зміст у мене запитували протягом години. Я геть
онемощів від безглуздих запитань і нарешті вмовк.
- Я давав йому свої вірші,- сказав я. - Деякі з них були згодом
видрукувані в пресі. - "З якою метою ви давали йому читати свої
вірші?"- "Він літературний критик, і я хотів знати його оцінку". "Ви могли б дати комусь іншому, чому саме йому дали?"- "Я багато читав його критичних статей, вони подобались мені своєю об'єктивністю, безкомпромісністю, якістю оцінок..."
Я згадав собі один з процесів над Шевченком за царської Росії. Тоді
слідчі задавали йому такі ж самі питання: "С какой целью сочиняли
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стихи?.. С какой целью вы побуждали в Киеве Костомарова? Кто такие... и почему они в своих письмах называли вас..." Це було 118 років тому, проте я зрозумів, що й досі в судовій практиці нічого не змінилося: ані характер запитань, ані мова, якою питали, ані самі люди...
Хитрі "наводящие вопросы" закінчилися, і слідчий зайшов у
безвихідь. Я подумав, що їх зовсім не цікавить, де і як ми зустрілися,
про що розмовляли, вони хотіли визначитися, чи впливав Світличний
на мене, чи не свідомо посіяв у мене зерна "крамоли". [...]
Тепер мене полишили із запитаннями і "перейшли" до Світличного. "Ви знаєте, що я цього не пам'ятаю,- сказав він. - У мене
останнім часом аж надто посилився склероз. [...]"
Подекуди відчувалося, що його вся ця безглуздість починає дратувати, і тоді він допомагав слідчим у складанні протоколу. "Пишіть,- казав він,- як вам зручніше перед кодексом, мені байдуже.
Тільки пишіть лише те, що стосується мене. Я не хочу, щоб за мої
"дії" відповідали інші..." [...]
Він вийшов, залишивши в мені якусь тиху радість, впевненість
у собі і в бодай елементарну справедливість. Я довго ходив під
враженням його усміхненого обличчя. Єдиного, як мені здалося,
людського і природного обличчя за кілька місяців ув'язнення. Він
був "веселий", хоча його теж "зітерла" машина слідства. Проте,
очевидно, він набагато раніше збагнув середньовічну безглуздість
нашого "дєла", розпочатого комедіантами у цивільному. Він знав,
що фальсифікувати можна геть усе; можна за будь-що засудити,
навіть за те, що ми перейшли вулицю в дозволеному місці. Все
залежало від "чарівної палички", яку хтось напоготові тримав у
руках. Ця "чарівна паличка" вже зробила своє чорне "дєло" в тридцятих роках. Вона зараз знаходиться в тих самих руках, у тих самих
людей: нічого не змінилося, окрім цифр років.
Ось вона змахне - і тоді потягнуться вагони Калнишевських і
Курбасів, Драй-Хмар і Хвильових... А потім... потім можна буде все
реабілітувати, причепити мертвому ярличок: жертва того-то і тогото... і навіть визнати їх за відомих. Смішні літа.
Була в мене й друга очна ставка з Іваном. У добу других репресій 1972 р. на Україні. До мене:
- Не переживай. Нас мало, але ми - "в тільняшках".
Виглядав блідим, втомленим, але по-чернечому супокійним. Я
відповів:
- З таким товариством можна рушати квіти збирати з вершин і
низин.
А ще живо пригадую листи Івана Світличного із заслання в Алтаї
до мене в Комі АРСР. Зараз пишуть: "Ґратовані сонети ", поема
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"Курбас ", переклад "Слова о полку Ігоревім "- то творчі вершини
Світличного. А як по мені - то його листи до мене. Ой, який жаль,
що були вкрадені в мене ще в Комі. А ще якось - бандеролька. Розгортаю обмотаний скарб - лист і каламар з коричнюватою рідиною.
У листі: "Це — моєї власної аптечки настій золотого кореня. І рецепт. Спробуй. Зміцнює нервову систему ". Не відаю, що більше
цементувало мою нервову систему - Іванових рук настій тисячолітньої китайської медицини чи його заспокійливі листи, що діяли, як
магія від смутку заслання.
Ми багато говорили про талант - що це? Як визначити, адже
немає приладу - талантоміру? Іван на це: "Коли я прочитаю вірш
чи прозовий твір і при всьому бажанні не можу прискіпатися не те
що до сюжету, композиції, архітектоніки, а навіть вилучити чи додати бодай слово, "ніже тії титли"- тоді таку річ іменую художньою,
а її автора - талантом".
Зі своїх стосунків з Іваном я не можу вилучити й хвилини. Душа
його - вічно нев'янучі квіти. Слова його - бджілки на пелюстках, а
все життя Івана Світличного - мед. Солодкий для людей, і полинно
гіркий для нього — Людини, що уособлює своїм життям нещасливу
долю України.
Львів, вересень 1989 р.
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Народився 1936 р. на Пряшівщині. У 1964 65 рр. був аспірантом КДУ. Від грудня 1965 p.,
після видворення з СРСР, був відлучений від
фахової праці і літературного життя. Після
реабілітації в 1990 р. повернувся до Університету ім. Шафарика в Пряшеві. Голова
Асоціяції україністів Словаччини та НТШ в
Словаччині. Автор кількох десятків книжкових видань і близько тисячі статей.
Мешкає в Пряшеві.

ПОМЕР ЧИ БУВ
ЗАМОРДОВАНИЙ?
(уривок зі спогадів)
З Іваном Світличним я познайомився в листопаді 1964 p., будучи
аспірантом Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН,
який містився в тому самому будинку, де й Інститут літератури. Від
першого знайомства між нами виникла взаємна симпатія. Він увів
мене в коло шістдесятників (тоді вони ще так не називалися), в якому
я знайшов щирих однодумців. Вони постачали мене українською літературою (зокрема, самвидавною), я їх - чехословацькою, яка в той
час виходила на шлях політичної незалежности. Час від часу я відвідував І. Світличного в його київській квартирі на вул. Уманській,
ч. 35. Його квартира була під постійним наглядом, протикана підслуховувальною апаратурою, тому в нього ми здебільшого розмовляли завуальованою мовою або мімікою, свідомі того, що нас підслуховують. Відвертіше ми говорили під час прогулянок по Києву
і поза Києвом. Хоч сам він не був киянин, екскурсоводом він був
знаменитим. Спілкування з ним було для мене завжди святом. Іван
був напрочуд доброю і шляхетною людиною. Від нього я вперше
довідався про його друга Василя Симоненка. Згодом я став своєрідним кур'єром між шістдесятниками і Пряшівщиною, яка в середині
60-х рр. була мостом між Україною і Заходом. Пригадую, він дав
мені рукопис своєї дуже цікавої розвідки про лібрето Антонича до
опери про Олексу Довбуша.
У грудні 1965 р. при черговому поверненні додому мене арештували на прикордонній станції Чоп. Під час "тілесного обшуку"
працівники КҐБ знайшли в мене рукопис І. Дзюби "Інтернаціоналізм
чи русифікація?" (під іншою назвою) і повезли мене до Ужгорода,
протримавши понад тиждень. Інші самвидавні матеріали, між ними
й матеріяли І. Світличного, який у той час уже був за ґратами, мені
вдалося знищити.
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Ясна річ, що про свій "інцидент" на кордоні я при найближчій
нагоді повідомив своїм київським друзям.
З Іваном (якого тим часом звільнили зі слідчої тюрми) та його
сестрою Надією я відновив листування десь у 1967 р. Це листування обмежувалося вітальними листівками. Обоє ми знали, що наші
листи проходять сувору цензуру, тому й надалі користувалися
"езопівською" мовою, навмисне використовуючи совєтський словник. Обидва ми писали про "дружбу народів", "інтернаціоналізм",
"солідарність трудящих" тощо.
На початку 1968 p., коли в Чехо-Словаччині повіяло пахощами
"Празької весни", я знову почав висилати йому нашу пресу,
головним чином українську, в якій ми друкували і твори
шістдесятників, що в Україні були під забороною, включно зі статтями Івана Світличного й Івана Дзюби. Пригадую, що тоді я вислав
йому збірник матеріялів З'їзду чехо-словацьких письменників, на
якому було скасовано цензуру. Отримавши одну з таких посилок,
він написав мені 30 квітня 1968 p.: "Дорогий Миколо! Зворушений
Вашими чудесними виданнями. Я і мої друзі читали їх, як Святе
Письмо. І я радий, що у нас так багато спільного і завжди -у свята
і в будні - ми разом. Вітаю ж Вас від себе і наших спільних друзів зі
святом Весни, інтернаціоналізму і міжнародної Солідарності
трудящих, котра росте, міцніє і дає добрі плоди. Хай буде справжня
весна, без приморозків і сльоти! Хай щастить Вам усім! Щиро Ваш
І. Світличний".
Усі ми добре знали, що під "святом Весни" він розумів не свято
"міжнародної солідарності трудящих" Перше Травня і навіть не Великдень, а "Празьку весну", яку хотів бачити "без приморозків і
сльоти".
На жаль, "Празьку весну" було жорстоко придушено 21 серпня
того-таки 1968 р. інвазією в Чехо-Словаччину півмільйонної армії
країн Варшавського договору.
У новорічному вітанні на 1969 р. І. Світличний написав мені:
"Сподіваюся й вірю, що контрреволюція у Вашій країні врештірешт потерпить крах ". І мені, й моїм друзям було ясно, що під
"контреволюцією" він мав на увазі не процес відродження (як
твердили комуністичні окупанти), а совєтські танки, які прибули
придушувати справжню чехо-словацьку "революцію".
Наступного року Іван Світличний разом із сестрою Надією надіслали мені отаке чудове новорічне вітання:
"Сійся, родися, жито-пшениця на Новий рік,
Щоб Вам було ліпше, ніж торік,
Щоб не було сварок у хаті
Ані вітру на загаті.
Щоб книжки писалися
І вороги боялися ".
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Дня мене це вітання, витримане у чистому фольклорному стилі,
мало глибокий політичний зміст. Кожен його рядок можна було
тлумачити по-своєму.
Останню листівку від сім'ї Світличних (Івана, Льолі та Надії) я
одержав на початку 1970 р.
Після того в нашому спілкуванні зі Світличним настала майже
20-річна перерва. Я про нього не забув, хоч і не мав змоги листуватися. На початку 70-х рр. я підготував до друку під псевдонімом
Микола Вірук збірник "Книжковий знак шестидесятників" (БавнБрук, 1972, 308 с.) і був дуже радий, що художній редактор цього
видання Богдан Певний поставив на обкладинку цієї й справді гарної
книжки екслібрис Івана Світличного, на якому Богдан Сорока
зобразив його в постаті св. Юрія-Змієборця.
Під час першого після перерви приїзду до Києва наприкінці 80-х
років я відвідав і свого давнього друга Івана Світличного. Відвідини
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були сумні-пресумні. Я побачив перед собою людину, прикуту до
ліжка з паралізованими руками й ногами, шрамом на чолі після операції мозку та буйною бородою. Він не впізнав мене навіть тоді, коли
ми з панею Льолею посадили його в ліжку. "Іване, це ж Микола Мушинка з Пряшева, невже не впізнаєш його?"- говорила пані Льоля.
Довго ми так сиділи один напроти одного. Дивлячись на свого
друга, я слухав розповідь його дружини про пекло, яким довелося
йому пройти за чверть сторіччя після нашої розлуки; як вона оббивала пороги різних інстанцій, благаючи: "Відпустіть чоловіка додому,
він же помирає!"; як головний лікар обіцяв, що як тільки випишуть
із лікарні, на другий день відправлять хворого додому, до Києва, але
начальство (КҐБ) тримало його на засланні до останнього дня...
Іван спочатку сприймав усе байдуже. Та раптом його очі засвітилися якимось ясним вогником, обличчя засяяло чи то усмішкою,
чи то смутком... Він хотів щось сказати, але не зміг. Ледь-ледь потиснув мені руку неспаралізованою лівою рукою, а в правому оці в нього
появилася сльоза. Вона все збільшувалася і, досягши величини гороху, покотилася по лиці, на мить спинилась на буйній бороді і впала
на його спаралізовану ногу. Впізнав! Отой потиск руки я відчуваю
ще й зараз, а сльозу, що котиться з його ока, весь час бачу перед своїми очима.
Вдруге я приїхав до Києва з дружиною і сином Олесем у лютому 1990 р. Щасливим випадком ми потрапили на прекрасний вечір
Івана Світличного в Будинку вчителя, а наступного дня відвідали
Івана вдома. Його стан ще погіршився. І програму вечора, й візит на
його квартиру ми зняли на відеоплівку. Вийшов непоганий відеодокумент, який колись займе гідне місце в майбутньому музеї жертв
комуністичного терору.
Адже Світличний не помер. Він був замордований червоною
Москвою.
м. Пряшів, 1994 р.
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ВІН ОБРАВ СОБІ ШЛЯХ
ШЕВЧЕНКА
У цьому житті мені дещо пощастило: путівку в літературу дав Василь Симоненко, а пізніше духовним наставником став Іван Олексійович Світличний. Ці імена для мене однаково дорогі й рівновеликі. За
словами Симоненка, вони - "не боги". Та духовне розкріпачення, звільнення від страху за слово мовлене, без Симоненків, Світличних, Стусів... навряд чи настало б. Саме такі поодинокі "не боги", жертвуючи
власним життям, наблизили й передали нам свободу слова і духу.
Ось переді мною фото: ми несемо труну з тілом Василя. І згадується грудень давнього 1963 р. на засніженому Черкаському цвинтарі. У похоронній процесії засмучені родичі й друзі покійного Симоненка. Поруч зі мною підставив плече під труну Іван Світличний. У
той найтрагічніший моєї юности день мені судилося познайомитись
із Аллою Горською, Миколою Вінграновським, Анатолем Перепадею, Володимиром Коломійцем та іншими друзями Симоненка,
що приїхали на похорон із Києва.
Пізніше Ганна Федорівна (мати Симоненка) і Люся (його дружина) розповіли мені, що Василь незадовго до смерти просив їх, аби
його архівом могли користуватися київські друзі. Як одного з них
він мав на увазі Івана Світличного. Тепер загальновідомо, що саме
завдяки Світличному світ пізнав творчу спадщину Симоненка, яка,
набувши широкого розголосу, стала символом українського шістдесятництва.
Ближче з Іваном Олексійовичем я познайомився весною 1964 p.,
після підпалу бібліотеки в Києві. На Уманську мене привів Жора
Міняйло - студент КДУ і земляк знаменитого Івана Піддубного.
Світличний зустрів нас у своїй невеликій квартирі на п'ятому повер-
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сі, і я відчув себе там, як вдома, настільки господар був простий і подомашньому привітний. Енергійний блиск його очей, високе чоло під
чорним чубом, зачесаним назад, чорні пишні вуса, жваві й точні рухи,
тепла і сердечна усмішка привабили мене до себе, і якесь невідоме
передчуття ніби шепнуло мені, що саме в ньому я знайду продовження
Симоненка. Попри те, що мої вірші, надіслані йому раніше на рецензію, не знайшли схвалення, а радше навпаки (лише один із них привернув увагу критика) - я не відчув гіркоти розчарування. Мене охопило бажання довести (і в першу чергу самому собі), що я чогось таки
вартий, адже поза поезією не усвідомлював себе в цьому житті.
Познайомившись на літоб'єднанні в редакції газети "Черкаська
правда" з Миколою Воробйовим, ми одразу заприятелювала Його
вірші, майже невідомі не лише мені, викликали в літоб'єднавців
жваву й доброзичливу розмову, і я вирішив познайомити його з матір'ю Симоненка. Одного разу вона сказала: "А для вас гостинці", і
ми цілий вечір розкошували Тичинівськими "Замість сонетів і
октав " та кованими строфами Маланюка. Ті гостинці передав нам
І. Світличний. А коли Воробйов не поступив на філософський
факультет КДУ і виїхав до Чигирина, я отримав від Світличного
лист: "Шановний Миколо, Ви, мабуть, знаєте, де зараз перебуває
М. Воробйов — кажуть, він не в Черкасах. Якщо знаєте, напишіть
його адресу, або, краще,- напишіть йому, щоб надіслав свої нові
вірші, якщо в нього є. Я тут домовився, щоб їх надрукували, але
треба побільше нових. З пошаною І. Світличний. 7.11.1964. А що у
Вас є новеньке? ". Я виконав прохання.
У Черкасах розповсюджувались тексти про підпал бібліотеки й
процес над Погружальським, свідчення очевидців із залі суду. Все
це робилося майже відкрито. Мені дав їх Анатолій Сірик, із яким ми
якийсь час жили в одній кімнаті в гуртожитку. Особливо пожвавилося літературне і політичне життя з приїздом до Черкас художника Івана Кулика та поета Андрія Ярмульського. На квартирі Івана
Кулика збиралась уся черкаська еліта: художники, театрали,
письменника.. Серед усіх вирізнявся Данило Нарбут. Іван Кулик
розпитував мене про Симоненка, щоб відтворити його образ. Після
відомих арештів 1965 р. громадське життя пішло в глибоке підпілля. Тоді ж в Ірпені я познайомився з Михайлиною Коцюбинською.
Майже 20 років "компетентні органи" цікавилися цим знайомством...
На нараді молодих письменників А. Хорунжий запропонував
написати спогади про Симоненка в потрібному для офіціозу ракурсі. За це обіцяли прийняти до Спілки письменників, можливість від-
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почивати в будинках творчости. Мене це обурило... Дорога до друку
в Черкасах була мені заказана.
У 1966 р. я переїхав на Дніпропетровщину, а потім до Миколаєва, хоча в одному з листів Іван Олексійович радив переїхати або до
Житомира, або до Львова, оскільки Житомир близько Києва, а Львів
багатий на літературні традиції. Однак мене потягло на південь, і за
тим я ніколи не шкодував. У Миколаєві мені гарно писалося, там я
уклав рукопис поетичної збірки й написав про це Світличному. Він
відразу відгукнувся, попросивши, щоб я привіз йому той рукопис. 9
травня 1967 р. я приїхав до Києва. На дверях була записка, щоб я
їхав до Ірпеня і що знайду його в Кочура.
За святково накритим столом (у дружини Григорія Порфировича
був день народження) звучали негучні привітання на честь ювілярки,
настрій був дещо піднесений, однак не забували й "за тих, хто в морі" (в ув'язненні) - це був улюблений тост Івана Олексійовича (за тих,
хто в ув'язненні). Розмова точилася навколо літератури, мистецтва,
філософії, перекладацької справи Іван Олексійович сказав, що за перекладами Лукаша вивчатимуть у вільній Україні світову літературу.
Тоді ж Іван Олексійович показав мені часопис, який виходив у
Мюнхені, з матеріалом про М. Воробйова... Того вечора я довго читав
машинопис про Зінаїду Тулуб. Тут, між книжками, що тіснилися на
полицях аж до стелі, мені було особливо затишно і приємно. Мені
здалося, що вони спостерігають за мною. Я насолоджувався таким
станом, а на ранок ми читали з Іваном Олексійовичем мій рукопис.
Вірші сподобалися Світличному, і він сказав, що видати книжку буде
дуже тяжко. Особливо йому сподобався триптих "Верблюди ", і він
порадив назвати так книжку, що я й зробив. За його порадою відніс
цей рукопис до видавництва "Радянський письменник" та вручив
Володимирові Підпалому. Пізніше рукопис зазнав істотних змін, однак і донині не виданий. Слова Світличного виявилися пророчими
Надвечір зайшли Воробйов, Голобородько, Кордун і Саченко з
новими творами Але літчитання того дня не відбулося: Іван Олексійович був зайнятий чимось нагальнішим і важливішим, загалом
же він ніколи не оминав нагоди поспілкуватися з молоддю.
Того самого 1967 р. я вступив до КДУ і мав можливість часто навідувати Світличних. Саме тут я ознайомився з творами Віри Вовк і
поетів Нью-Йоркської групи, Хвильового і Винниченка, з репродукціями Ганни Собачко, Катерини Білокур, Марії Примаченко,
Олександра Архипенка... Тут я вперше почув голос Ніни Матвієнко.
Перед початком першої сесії мене викликав до себе декан Білоштан* і, між іншим, сказав: "Ви думаєте, що ми не знаємо, з ким ви
* Білоштан жив у тому самому будинку, що й Світличний.
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зустрічаєтесь?".... Саме тоді виключали з вузів усіх невгодних. Так
я опинився поза КДУ.
За словами Михайлини Коцюбинської, квартира Світличних була
містком між Сходом і Заходом. Вона була також містком між минулим і майбутнім. Там можна було зустріти Валерія Шевчука, Миколу
Вінграновського, Надію Кир'ян і Валю Отрощенко... це був чи не
єдиний у Києві прихисток, де можна було вдихнути озону. Кожна
розмова з Іваном Олексійовичем зміцнювала мій дух. Якось я сказав
йому, прочитавши роман Гемінґвея, що Гемінгвеєві твори не зовсім
задовольняють мене. Він порадив почитати Фолкнера. Відтоді цей
письменник - мій чи не найулюбленіший. Мені здається, що жодна
літературна новинка не поминула цієї квартири, а кожен талановитий
літературний твір для Світличного був святом.
Одного зимового дня я застав його недужим. Усміхаючись, він
сказав: "Найкращий стан для творчости". Я не знав, що він теж пише
вірші, а тому здивувався - звідки йому відомо, який стан найкращий
для творчости? Про Світличного-поета я вперше почув по радіо
"Свобода ", коли він відбував покарання за нескоєний злочин. Його
привітність і доброта не заважали йому бути твердим і непоступливим у принципових питаннях. В особі Світличного я не бачив ні покровителя, ні ментора, але відчував плече старшого товариша.
... День був сірий, вітряний, і ми з майже порожніми кишенями
ходили від кав'ярні до кав'ярні в пошуках дешевого обіду, аж раптом хтось із-поміж нас сказав: "А знаєте, нас сьогодні запрошено на
вечір". Тоді часто влаштовували на приватних квартирах художні
виставки, музичні вечори, а тут хтось із любителів поезії вирішив
послухати молодих. Наскільки пригадую - нас було четверо: Воробйов, Голобородько, Кордун і я. Нас уже чекали. Завели в якийсь
напівтемний коридорчик, там по черзі налили кожному по склянці
вина, яке мало запах і смак оцту, і повели до великої залі, в якій уже
зібралися люди Ми читали вірші (я читав своїх "Верблюдів"), а коли
ми закінчили читати, хтось, відкашлявшися, сказав, що всі наші твори
схожі один до одного, як сіямські близнята; говорили й про те, що
це взагалі - чистої води абстракція. Ми зрозуміли, що вони чекали
від нас копій Євтушенка і Вознесенського, які тоді збирали в Москві
величезну авдиторію. І тоді встав Іван Олексійович. Він коротко й
чітко проаналізував щойно прочитане, загостривши увагу на моїх
"Верблюдах". Усі ми вийшли звідти, як обпльовані. Чи не тому Голобородько досі не любить виступати перед авдиторією?..
Іван Олексійович рідко коли розповідав про себе. Здавалося, він
жив нашим життям і заради нас. А того вечора він розповів нам із
Воробйовим про одиночну камеру, де він сидів під слідством, про
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те, як його пересадили до якогось єврея, що сидів мовчки, втупившися в одну точку, і як він попросився назад, в одиночку. Про те, як
відмовлявся від баланди, вчинивши справжній переполох між "обслуговуючим персоналом", а коли сказав, що це не голодівка протесту - заспокоїлися.
Після 1965 р. Іван Олексійович, очевидно, постійно готував себе до 1972-го. Він навіть намагався знайти в ув'язненні певний позитив. Він розповідав, як до одної камери посадили інтелігентів різних
фахів і як ті по черзі читали лекції, збагачуючи один одного.
На відкриття пам'ятника Василю Симоненкові на його могилі в
грудні 1967 p., разом з Іваном Олексійовичем і Анатолем Перепадею,
ми прилетіли до Черкас уранці й відразу поїхали до Ярмульського. Було ще темно. Однак не встигли ми навіть роздягтися, як задзвонив телефон. Пізніше Ярмульський казав, що дзвонив сам секретар обкому.
Відлучення мене від університету Іван Олексійович сприйняв
явно небайдуже. Він намагався зробити все, щоб я залишився в університеті. Але університет лишився глухим.
Весною 1968 р. я поїхав в археологічну експедицію, а повернувшись, зайшов одразу до Світличного. Він запропонував мені поїхати
разом у Карпати. На другий день я вже був у Чорноволової дружини
у Львові. А невдовзі приїхав і Іван Олексійович зі своєю дружиною.
Наступного дня під вечір з повними наплечниками виїхали зі
Львова на Коломию. Водій трапився не лише свідомий, а й сміливий.
Його таксівка мала обслуговувати лише Львів і область, однак, він
погодився поїхати до сусідньої Івано-Франківщини. Дорогою він
помітив, що за нами, не відстаючи й не наближаючись, їде біла "Волга", і сказав про це нам. Іван Олексійович із Льолею переконали його,
що то не за ним, а за нами. Водієві це навіть сподобалося: "Якщо так,
то цей хвіст залишиться в Івано-Франківську". Далі все відбувалось,
як у детективному фільмі. В'їхавши до міста, водій не тільки не стишив ходу, а, навпаки, піддав газу, і коли стрілка спідометра сягнула досить високої позначки, — повернув праворуч, і я почув, як позаду
заскреготали гальма. Машина переслідувачів проскочила провулок,
у який ми повернули, і я ще встиг побачити зловісні червоні підфарники, як їхня машина здавала назад. Надалі вони загубились, а
ми відразу виїхали на трасу і небавом були на автовокзалі в Коломиї.
Ми вже повечеряли і вляглися в спальні мішки на привокзальних
лавках, і щойно тоді під'їхали наші переслідувачі. Дивно, як вони
знали наш маршрут, адже ми про це нікому не говорили?
Ранком ми виїхали в глибину Карпат. Я вперше дихав Карпатами.
На одній зупинці ми покинули гірську шутровану дорогу. Вдалині
виднівся Піп-Іван. А поки що ми йшли понад грайливим потічком і

Спогади про Івана Світличного

343

невдовзі опинилися в наметовому містечку. Наметів було щонайменше з півсотні. Сонце хилилось до гір, а в "містечку" було галасливо і життєрадісно. Жінки прали, варили вечерю, а повечерявши, розпалили величну ватру. Вона осявала сотні людей, які під невидиму
гармонію співали. Співали стрілецьких пісень, упівських... Співали
чоловіки, співали жінки. Високо, з іскрами ватри, злинала пісня.
Злагоджена, розважлива, натхненна. Подібного хору я ніколи не чув.
Співали всі, крім Світличного. Він стояв осторонь, і задума на його
обличчі якось не вписувалася в хор співаків. Про що тоді думав Світличний? На ньому зосереджувались погляди присутніх, ніби саме
від нього чогось чекала До нього постійно підходили, про щось розмовляли, а коли відходили - підходили інші. Про що тоді йшли розмови - можна здогадуватись: усіх обігрівала "Празька весна". Пам'ятаю сказані тоді слова Світличного "Якби я жив тоді тут, я був би в
партизанці".
А ось фотокартка: ми на руїнах обсерваторії, на вершині гори
Піп-Іван. Тут, крім нас із Світличним, Іван Русин, Атена Волицька,
родина Марусиків із Яремчі. Там ми жили кілька днів. Поруч паслися вівці; вівчарі, далекі від цивілізації, розповідали нам, як і коли
збирати лікувальні трави... А на Петра і Павла ми були вже на храмі в знаменитому Космачі.
Протягом двох київських років і постійного спілкування з Іваном
Олексійовичем я працював з художниками над монументальною
картиною в Академмістечку, перекладав із білоруської для антології білоруської поезії, яку впорядковував Григорій Кочур, відвозив,
на його прохання, кореспонденцію до Ірпеня. Мені довелося бути
під час обшуку квартири Світличного... Матеріалу вистачило б на
роман.
Думаю, що ні Шевченко, ні Франко, ні Леся Українка, ні Іван
Світличний за своєю натурою не були політиками в повному
розумінні цього слова. Всю вагу національної ідеї вони звалили на
свої плечі лише тому, що в добу їхнього життя бракувало політичних
діячів, які взяли б цей тягар на свої плечі.
Не можна не погодитися з Михайлиною Коцюбинською, що їй
бракує Івана Світличного. Зараз його бракує всім нам, бракує його
всій Україні. Завжди зосереджений і зібраний, урівноважений і во¬
льовий, він ніс свій хрест і хрест своєї доби. У моєму житті він відіграв першорядну ролю, й тепер, у найскрутніші хвилини я подумки
звертаюсь до нього.
Чомусь постійно закрадається мені до голови думка: незважаючи
на те, що він був завжди в колі друзів, десь у глибині душі Іван Олексійович почував себе самотнім. Мені не раз доводилося заставати
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його з томиком Симоненка, який писав: "Часто я самотній, ніби Крузо...". Можливо, як зараз нам бракує Світличного, так йому бракувало Симоненка? Адже це були по духу брати, й не випадково він
у 1972 p., будучи ізольованим, звертався саме до Симоненка:
Ти тут? Я стукаю. Ні звуку.
Ти тут? Хіба не чуєш стуку?
... Самотня камера Твоя...

Нині питають, чи був Світличний віруючим. Мені доводилося
говорити на цю тему з Калинцем, і він стверджує, що Світличний не
вірив у Бога. Біблію він знав. Звичайно, знання не має жодного стосунку до віри, та коли взяти до уваги ціле його життя з усіма плюсами
й мінусами, а не окремі висловлювання,- перед нами постане постать,
дії якої ніяк не вміщуються в рамки невіруючого.
Кожен, хто знав Світличного лише до ув'язнення (я належу саме
до таких), пригадає людину надделікатну, в якої дружньої енергії
стало б на всіх. Можливо, тоді він міряв мірою своєї порядности, та
коли пробив час випробувань, багато хто від нього відійшов, а дехто
й зрадив. Мало тих, хто тоді розділив його долю, і недарма поема
"Рильські октави" викликала в літературних колах такий спалах емоцій ("Як посмів? На самого Рильського!.."), а бачили, безперечно, не
Рильського, а самих себе. Проте в Світличного залишились і справжні друзі: "Та чиста муза Калинців і Стусів у нас, громадо чесна, і при
нас, ґвалтована на ложищі Прокрустів...". А все ж, як йому бракувало ще й інших, про що свідчить сонет "Парнас ":
І враз ні стін, ні ґрат, ні стелі.
І хтось невидимий збудив
Світ Калинцевих візій-див,
Драчеві клекоти і хмелі,
Рій Вінграновських інвектив,
Чаклунство Ліни, невеселі
Голобородькові пастелі
І Стусів бас-речитатив...

Важко сказати, за яких обставин написано наведений вище сонет,
та за цими віршованими, скупо кинутими рядками виростають цілі
світи, і ці світи несуть йому повну свободу: зникають стіни, грати,
тюремні замки, брами, колючі дроти, вартові з автоматами й собаководи з лютими вівчарками, зрештою зникає не лише тюрма як така,
зникає сама тюрма народів з окривавленою верховною вежею, що
йменується Московським кремлем:
Вщухає суєтна тривога,
І в небесах я бачу Бога
І Боже слово на землі.

Спогади про Івана Світличного
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Ось він, невіруючий Світличний. Він залишається на самоті з
Богом; чи не тоді, коли він писав цей сонет, у нього в серці визрівала літературознавча стаття "Духовна драма Шевченка ", де немає
меж трагедії самоти Шевченка. Подібна драма — і в поемі "Курбас ".
На жаль, наша есеїстика загальмувала в самому зародку, тож не
дивно, що сучасна українська поезія належно не поцінована, в тім
числі й Світличного.
Те, що Світличний писав клясичною формою, не ставить його в
ряд тих, хто обстоює лише клясику. Так, в інтерв'ю "Час змінюється і ми з ним " для журналу "Дукля " він не надає переваги жодній з
поетичних течій. "Всі вони (поети), як бджоли мед, беруть із поетичних квітів, які трапляються на їхньому шляху, і важко сказати, коли
яких квітів буває більше і які кому до вподоби".
Світличний був сином свого часу, і для нього національне відродження важило над усе. Він свідомо обрав шлях Шевченка. Історія
вимагає жертв.
Буковина, і березня 1996 р.

Спогади про Івана Світличного

Василь СТУС (1938-1985)
Народився на Вінниччині, виростав на околиці
Донецька. Після Донецького університету вчителював, служив в армії. 1964 р. став аспірантом Інституту літератури АН УРСР. Виключений за протест проти арештів 1965 р.
Працював кочегаром, будівельником. У січні
1972 р. ув'язнений. Відбув 5 років у мордовському
таборі й 3 - в засланні на Колимі. Вдруге ув'язнений у 1980 р. на 10 років пермського спецтабору і 5 заслання. Загинув у таборі 1985 р. Похований на Байковому цвинтарі в Києві.

"ІВАН - ТО МОЯ ЛЮБОВ
НАЙБІЛЬША"
(уривки листів із неволі)
Великий мій уклін сонечку вусатому, низький уклін - безвусим
господарям, де я мав стільки теплих розмов і мовчань. Згадую стіни,
завантажені книгами і гравюрами, керамікою і книгами — думну
сутінь, де добре мислилося і почувалося.
Їй-Богу ж, коли є в Києві найрідніші закамарки, то один з них там, у ластів'ячому гнізді, під самим дахом.*
21. 11. 77, Матросове.

Дорогі Надіє, Льолю, Павле, Яремо!**
Мав листи від Тебе, Надіє, і від Льолі. Дуже дякую.
Насамперед, любі мої, стану казати компліменти. Збірка Ліни***
,***
і вірші Івана дали багато до роздумів.
Іван справді має рацію, пишучи: "Сам я грішний, братове, і вам
не суддя". Я не грішний, як Їван, тому напишу таке...
На превелику радість мою, кожна подача Іванових віршів
сповнює мене вдячністю до благословенної Перми, що змусила таки
Івана до писання віршів, які він, на жаль, покинув був десь на початку
60-х рр. Оце і є гріх його. Дуже великий. Але - в межах милих його
провин, на які нема серця. Казали, що поема Їванова кінця 50-х літ
"звучала" в періодиці.**** На жаль, я або не читав її, або не пам'ятаю (пам'ять періодики 50-х років слабка).
Тоді зайшов час молодої генерації - Їван чемно дав їм місце, як
прекрасний зичливий критик-літератор... І зайшов час - каліфів на
перебіжний період. Їван, абсолютно безамбіційна людина, що думала
про молоду літературу та її здобутки насамперед - стояв збоку. Він
* 3 листа до дружини від 20-30. 09. 76 з Барашева (Мордовія).
** 3 листа до Іванової сестри з чоловіком і сином та до дружини Світличного.
*** 36. Л.Костенко "Над берегами вічної ріки".
**** Цикл "Рідний корінь " (ж. "Дніпро", 1961, ч. 8.).
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пускав добрі сльози, читаючи Симоненка, Драча, Вінграновського,
Ліну Костенко. Він ініціював усіх усмішкою, тактом, добрістю, людяністю, з того радіючи і тим живучи. І десь, мабуть, 10 Іванових років — у кожному з нас, т.зв. "молодих". Все кращого в мені — це Їван.
Усе кращого в багатьох інших - від Івана. Він роздаровував себе по
проскурах. Виняткова роль, виняткове самопожертвування - без тіні
докору. Сама радість від врун молодих геніїв, що чогось варті лише
в його непомітній орбіті (без неї вони зникають, як без сонця: Бог
дав мені колись назвати його "вусатим сонечком своїм"- тоді я й не
розумів головою те, що чуло серце!).
І почалося: гики і крики, а Їван радів: стрибайте, дурні телята весною, на вигоні, так вам і слід, бо ж сонце, бо зелень, бо струмки,
бо славні телята ви. І ось телята підросли, бо Їван доглядав їх, поїв
молочком, чистив шерсть, аби не було знати посліду на боках. Брикайте, мовляв, на здоров'я - як природний батько-господар.
Згадую, як уперше прийшов до Вас, нітячись трохи, а обрів - таке
літепло очей, що одразу де все й поділось. Небагато говорили ми з
Іваном - він умів премудро слухати і мудро мовчати, викликаючи
на саморозмову.
І ось — по тяжких літах розлуки — стрічаюся знову з Їваном говорящим.
І згадую: вечір у музеї Лесі. Виступає Ліна, читає свої запальні
вірші і над громом оплесків здіймає свої ніжні кулачки... Бідна Ліна
намовчалась, наїлась гіркої тиші - і появилася збіркою, де сліди втрат
чималі. Ван Ґоґ казав: раніше добрий ранок, нині недобрий вечір.
Багато любови, непристойно багато любови, яка здобувається й на
таке:
Я не люблю нещасних. Я щаслива.

Слава Богу, ми з Їваном не нещасні. У кожному разі - набагато
щасливіші за багатьох киян! Отже, чисто в принципі, "я не люблю
нещасних"- фе. Їх не треба любити. Їх треба не забувати. Їм і допомогти можна, як є чим. Але - не люблю?..
Отож, Іван грішний тим, що колись увічливо поступився місцем
таким, як Ліна, Василь, Їван. А тепер, слава Богу, він, чемно перепросивши наперед забіглих, вийшов з-поміж юрби каліфів на час, сказавши: досить я давав вам часу, тепер дайте ж і мені (фігура ввічливосте: під настрій я б на Ївановому місці вжив би інакших, гострих
слів). І заговорив сам. І ні на йоту - пози (а як поетові хоч трошки без пози?), чесно, розумно, без надриву, голосом згори - мовляв, зле,
геть зле, але ногами совати - не будемо. І мова славна (стилістика),
така сьогоднішня, така пружна, гола геть. Без докучливих шмаркатих
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поетизмів, без дистиляції: житній зеківський глевкий хліб, грубою сіллю присолонений! Хто з нас умів так? Ніхто. Хіба - де-не-де - Ліна.
Василь Симоненко був такий же безпозний, але мав іншу естетику.
Надієчко, я просто захоплений "Смертниками " (інші теж славні,
але цей!), мисленням-відчуванням Івановим захоплений, захоплений,
захоплений! Навіть якісь там дрібнички - свідчать тільки, що в камері
колупати шпателем глину - треба поспішати. Це - класика (не пиши
того Іванові, бо розсердиться, дай я його заочно вихвалю).
Колись я читав вірші Еріха Фріде - німця. Він - логік, як Їван,
але парадоксальні виробляє крем'яхи. Згадав Еріха Кестнера - теж
німця, мав схожі тексти - публіцист гарний. Але Їван - увесь як на
рентгені - з усіма своїми найбільшими достойностями!
Молю Бога, аби стрітися колись з Іваном, схилити за дружнім
тихим столом свої сиві чуприни (коли в Івана вона ще буде), відчути джерельний голос Сверстюка - і померти можна, їй-Богу.
Шлях нам був тяжкий. У іншому смислі (життєвого справування) ми (я, принаймні) теж не безгрішні. Але - дав би Бог, щоб побільше людей були такими грішниками, як ми. Будемо сподіватися
на це, Надійко, на те, що той стіл уже тужить за нами, що він уже
змайстрований, а тільки ми - забарилися до нього. О, Їван - то моя
любов найбільша!
Знаєш, Надійко, на кума свого навіженого я ніби й не в гніві. Послав йому своє телеграфне "ФЕ "— шкода його й уже. Ну, що Ти скажеш, так от гепнутися з високого неба в гебістську прірву! * Там же —
при його совісті—жодної кісточки цілої. А оклигати як при його совісті?
Буду радий, коли Ти пришлеш мені й вірші Ігоря Калинця. На
жаль превеликий, я не захоплений його Сковородою, як Їван (у Ївана
ширше, місткіше серце, ніж у мене, отож я, певне, грішу проти Ігоря).
Але коли б сусідування з Їваном спростило стиль Ігорів - як би то
було добре! Пришли, Надієчко, прошу.
Цьомай Івана - за мене. Цьомай Льолю, цьомай Ярему, цьомай
Павла - за мене. Цьомай Михасю - за мене, сестро. /.../
21.11.1977

* Ідеться про Василя Захарченка і його покаянну статтю "Право бути чесним ", опубліковану в газ. "Літературна Україна" 1977 р.

Леонід ПЛЮЩ
Народився 1939 р. в Киргизії. За фахом математик. Автор самвидаву. 1972р. був заарештований, відбув 4 роки в Дніпропетровській
психотюрмі. Від 1976р. живе у Франції. Займається літературознавством і громадськополітичною діяльністю. Автор книжок "У
карнавалі історії", "Екзод Тараса Шевченка" та ін., автор сценарію фільму "Від
Малоросії до України ". Був членом Європарламенту, член Закордонного представництва Української Гельсінської Групи.

"І ВСЕ Ж Я - ВИПАДОК.
САМ ПО СОБІ."
Кожне історичне явище - неначе людина, як її бачив Сковорода,"внутрішня" і "зовнішня", "іста" і "тінь"... Мій особистий термін,
пароль українського Дисидентства - Іван Світличний.
Доля — не прокляття і не милість Божа.
Доля — ми самі у високосний час.

Якщо я пробую відділити зерно, ідеальну сутність, мисль українського руху опору 60-70 років від "зовнішнього", вторинного, полови того самого руху, то для мене ім'я йому знову ж Світличний.
А воно означає:
У мільйонних митях жити, як в одній.
Пити, як бальзам, терпку, первинну правду
І вростати цупко в сухожилля днів.
Будні - високосні. Кожен день - Великдень.

Це означає "жити без чернеток", "жити речевисто, первозданним
проби, осяянням криці, вглибленої в гарт ".
Жити у нестямі максим — і тоді...
Ти готова? Браво! Я- також:. Ходім.

Він згасав ці останні роки, зберігаючи таку волю життя, яка була
хіба що лише в Алли Горської. У квітні 1990 р. під час нашої зустрічі після зимного 72-го, не можучи вже висловити мисль, Іван знайшовся: жартівливо, міцним потиском-грою рук "хто кого перетисне",
поздоровив - "перемогли", неможливою перемогою. Неможливою,
бо ж 20 років тому були можливими лише "сподівання без надії",
або, як проголошував дисидентський тост, "за перемогу нашої безнадійної справи!"...
Познайомилися ми з Іваном уже в досить пізню добу, перед
самим його арештом 1965 року. Не були ми й близькими інтимними
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друзями, як були йому І. Дзюба, В. Стус, А. Горська, Л. Семикіна,
М. Коцюбинська, Є. Сверстюк, Г. Севрук... Тому не наважуся на спогади. Друзів у Івана було багато, і вони, без сумніву, змалюють Івана
ближче - його образ, характер, його особистість, яка зіграла таку
надзвичайну ролю в народженні сучасної незалежної демократичної
Україна
У Київському самвидаві їх було троє, які визначили напрямок
мислі, що її нині називають націонал-демократичною: І. Світличний, І.Дзюба, Є.Сверстюк. Новонароджена незалежна думка 60-х років осмислювала ними навколишнє життя і себе в ньому. Ними, такими ж різними, як і сама ця думка. Лірично-філософська критика і
есеїстика Сверстюка. Історично-соціологічна (називали "українським Бєлінським") публіцистика Дзюби. І Світличного... Та я переглянув збірку "Серце для куль і для рим " (Київ, 1990 р.) і зрозумів,
що особливосте, специфіки його критики вона не передає. Бо це переважно Світличний, який ще сам лише стає, виборсуючися з тенет
радянської критики, крок за кроком іде до автентичної, критичної
критика Саме її створення він поставив метою в 60-ті, переддисидентські роки. І почав створювати її в статтях про поезію Калинця,
про імпотентність академічних займенників у статті "Гармонія і алгебра", "А, Б, В, Г...". Це саме те, чого нам бракує нині.
"Поэтом можешь ты не быть", але якщо вже ним є, то міра твоя поетична, й саме нею - як поета, не громадянина - тебе зважує
культурний читач. І не томами валового продукту, а вагою зайвини:
Сонет вагомий, як стилет.

Саме цей критерій Світличний намагався поставити в час недовгої української відлиги на місце ідеологічно-змістових критеріїв фабрично-конвеєрного літературного процесу соцреалізму. Та прийшов
66-й і зняв "ars poetica" з порядку денного, проблеми поетичної майстерности стали проблемою права на майстерність, тобто одним із
складників боротьби за право бути чесним поетом, науковцем, просто порядною людиною.
Після ганебної "ошибки" звільнення Світличного з тюрми в 66-му,
Іван Олексійович устиг написати лише кілька суто наукових, критичних статей. Згадую нечасті розмови про поезію й літературознавство. Зацікавлений працями "тартуської школи" структуралістів, Іван підтримував мій математичний інтерес до них, сам
поступово підходячи до цього напрямку, який дає можливість позбутися "філософії", тобто ідеологізації естетичних критеріїв. Заохочуючи до "формалізму", Іван знімав мій комплекс нефаховости оцінкою існуючого професіоналізму: "Так, Ти не маєш фахових знань,
які можна набути. Але не маєш і "фахових" окулярів, які заважають
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бачити поета, підставляючи замість поезії мертві схеми". Остання
розмова на літературні теми виникла як відповідь на мої нарікання:
"Де поезія рівня 20-х років?Новий Тичина (якраз тоді з'явилася
Стусова фундаментальна праця "Феномен доби ")?" Іван загорівся
й по пам'яті, вірш за віршем, почав читати нові твори Ліни Костенко... І зрідка, одним майже словом - оцінка-окреслення. Уже в
тюрмі записав тези ("математичний жанр - сонет ") ненаписаної
тоді розгорнутої праці про вершини тогочасної поезії:
Світ Калинцевих візій-див,
Драчеві клекоти і хмелі,
Рій Вінграновських інвектив,
Чаклунство Ліни. Невеселі
Голобородькові пастелі
1 Стусів бас-речитатив.

("Парнас")

Саме цей сонет пов'язаний з культурологічними роздумами
передарештного року. Офіційна культура на той час остаточно вмерла. 22 травня 1971 р. зібралися, здається, у Р. Корогодського обмінятися думками про творчість Шевченка. Сверстюк, Дзюба,
Коцюбинська читали та імпровізували доповіді. Гаряче дискутував
Стус. Світличний тоді цікавився тезою, популярною в 20-ті pp., про
неоднозначну ролю Шевченка в історії української культура "Він
своїм ґенієм, собою придавив ціле покоління поетів, що аж до Франка
й Українки були лише його епігонами". Дещо пізніше зайшла в нас
мова про геніальну помилку Шевченка, який у "Щоденнику " переплутав, запам'ятавши Лермонтовське "И в небесах я вижу Бога" як
"И вижу Бога на земле". Лермонтовські слова послужили Іванові
епіграфом до тюремного "Парнаса ". А зіткнення їх з помилковою
цитатою Шевченка та власним тюремним досвідом ("Парнас! І що
ті шмони й допит!") викликало невільничу Музу Шевченка ("то знать
од Бога ті слова ідуть меж люди"), і все це разом породило Іванову
медитацію, тези-сонет про український Парнас, його магічну дію
Преображення ницої мізерії побутового будня.
І враз ні стін, ні ґрат, ні стелі.
Вщухає суєтна тривога.
І в небесах я бачу Бога
І Боже слово на землі.

Не лише "Парнас ", а, мабуть, більша частина "Ґратованих сонетів" є поетичним роздумом філософа і критика Світличного над таємницями поетичної творчости, дослідженням співвідношення змісту й форми, психології творчости й графоманії, джерел генія й
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нездари. Роздумом у діалозі з самими поетами. Діалог цей було розпочато ще на волі - перекладами. Тюремні сонети просякнуті цитатами фраз, слів, образів, ритму, зіткненням цитацій та пародій на
поетів, щоб виокреслити й випробувати свою власну мисль. Де вони,
ці відомі нам лише в сонетно-тезовій формі стилета праці Світличного? Якщо рукописи не горять, то невже зникають задумані праці?
А може, й написані - бо, очевидно, надруковано й віднайдено не все.
Чи ще щось залишилося в КҐБ?
Власне, КҐБ, якщо він був досить уважним та по-своєму, покагебістському, розумним, один лише й міг повно оцінити ролю Світличного в громадському відродженні України 60-х років. Цікаво було
б опублікувати "досьє" на нього: доповідні записки по начальству,
аналітичні огляди кола Світличного, рапорти "наружного наблюдения" та доноси "внутренние", вилучені статті, чернетки, "літературні
експертизи"... Нехай і без прізвищ доносителів та експертів. Бо ж і
"Жалісний сонет " Світличного радить:
Жалій суддю свого - достоту.
Як ми жаліємо повій.

Ця його жалість - серйозна, як Стусів біль за знеособлену істоту тюремного наглядача, хоча й жалить суворим сарказмом. Взагалі
Світличний - суворий і як критик, і як поет, і як політичний діяч.
Має рацію І. Дзюба: "Був суворий і нещадний до всього неподобного". Думаю, що не має рації Дзюба лише тоді, коли заявляє: "Ніяким
«антирадянщиком» чи «націоналістом» Іван Світличний ніколи не
був". Думаю, що був і тим, і другим. Питання лише в тому - яким?
Якщо був націоналістом, то не донцовським, "інтегральним". Якось
я запитав його, чому він так холодно, стримано сприймає статті
В. Мороза: "Вони ж демократичні, навіть «Серед снігів»"- "Так, за
змістом, хоча він не завжди перевіряє наведені факти. Наприклад,
щодо пограбування Параджановим церкви... Але важливіше - стиль.
Стиль - Донцовський, а Ви самі розумієте, що це означає", тобто
донцовське підґрунтя світогляду Мороза.
Донцова я тоді знав замало, а Мороз видавався тоді в чомусь навіть ближчим, ніж наші кияни, які за рідкісним винятком, належали
до так званих "культурників". Окрім філологічних проблем, мови та
етноґрафізованої історії, майже нічим не цікавилися. Винятком був
якраз Іван Світличний.
Він був практиком і організатором українського самвидаву в Києві. Самвидаву культурницького, правозахисного і політичного. Це
означало свідоме збирання інформації й творів самвидаву, розповсюдження, а також історичну й політичну аналізу самвидавом заповнюваних "білих плям". Самвидав виконував те, що сьогодні роблять
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наші (окремі) часописи й видавництва... Світличний чітко усвідомлював значення широкої мережі самвидаву для розвитку громадської
думки, творив її і сам збирав матеріал для неї, як ось збірник у справі
Української Робітничо-Селянської Спілки Лук'яненка. Так само чітко він усвідомлював потребу входження українського самвидаву в
"загальносовєтський" інформаційний обіг. Коли після створення в
1970 р. Сахаровського комітету прав людини в СРСР я їхав до Москви для обміну самвидавом, Світличний запропонував обговорити
з москвичами питання входження до Комітету представника Україна
Для чого? Бо вже тоді намітилася щілина між "правами людини" і
"правами нації". Світличний пропонував обговорити кандидатуру
Ірини Вільде... Та В Чалідзе, з яким я говорив на цю тему, ідеї не
підтримав, вважаючи, що права нації не належать до прав людини,
як, до речі, вважають сьогодні й донцівці... Крайнощі сходяться.
Світличний відчував загрозливість обох іще тоді, виходячи з досвіду
драми 19-20-го, коли права людини, точніше сама людина розбилася на абстракта: Нація, Кляса, Людина. І в цьому сенсі він не був
ні націоналістом, ні соціалістом. Не був він також і "общедемократом", за яким, як це бачимо сьогодні наочно, в кращому випадку стоїть рожевий ідеалізм розгубленого космополіта, в гіршому - імперський "всечеловек", із властивими йому комплексами шовінізму
Достоєвського. Тому Світличний був націоналістом, тобто безкомпромісно стояв на антиімперських позиціях самостійности України.
За критеріями совєтської влади, це й було "антисоветчиною". Тож
КҐБ по-своєму мав рацію, лютуючи на Світличного, вбачаючи в ньому вождя. Ні, вождем він не був ні за характером, ні за поглядами.
Це ворожа йому стилістика й ідея.
З єдиновірців варять воду,
Щоб начувались вороги.
Нема їм іншої пасії,
Як рятувати світ. Месії
На свій копил. Усе - на свій.
Ні писнути, ані дихнути
Від патентованих месій.
("Месії")

Щоб не було сумнівів, що йдеться не лише про совєтських вождів, а й про вождів усіх кольорів, у циклі "Мефісто-Фауст " він подає "Фауста множинного ":
Вожді, і фюрери, і дуче,
І ветхі деньми королі,
І кормчі людства, вчителі,
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Всеможні, мудрі, всевидющі
(Повпреди Бога на землі!).
По душах потоптом ідучи.
Мільйони чавлять і чавучать...

І все ж, повторюю, КҐБ мав свою "чавлячу" рацію: хоч і не тип
вождя, але Іван Олексійович таки справді був центром тяжіння для
активних людей, що шукали виходу з того безвихідного тупика, до
якого знову заганяла всіх нас совєтська влада. Він притягував до себе
собою самим, своєю особистістю й своїм ставленням до людей. Тому
саме його маленька квартира на Чоколівці витворювала те середовище, в якому визрівав РУХ опору. Він був джерелом енергії, наснаги, мужности.
Мужність - слово заяложене до неможливости, але без нього незрозумілою є і Йванова суворість, і м'якість, точніше "доброокість ,
за словом Стуса. І те, і друге було в нього задовго до арешту, до тих
нелюдських умов, у які довелося потрапити.
Лише для дитини, для племінника Яреми, Світличний пояснив,
що таке мужність, щоб той не сплутав її з "безумством храбрых', з
тою "мужністю", до якої пнуться підлітки та донцовські інфантили.
Ми - мужчини, й за кодексом чести ми чинимо.
Вмри й воскресни, а виконай лицарську заповідь.
Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли?

Здається, це єдиний його патетичний твір, бо патосу не любив:
"Що словесна патока?" Патос боротьби - це, як Україна - особисте,
інтимне, неголосне. Тому й саме слово Україна зустрічається в його
поезії 2-3 рази, і кожного разу це зумовлено темою - Тичиновим
"Вітром з України", Тарасом Бульбою. Так само й Вітчизна з великої
літери - лише один раз, бо є цитатою з Лєрмонтова й передає Шевченкову "странную", дивну любов до Вітчизни:
Ношу тягар пекучих правд,
Ганьбу Вітчизни.

Звичайно ж, від себе вітчизна, свій народ - цнотливо, рідко, та
ще й пропущено крізь фільтр, крізь пробу іронією й навіть сарказмом пародії, бо справжнє не боїться випробування сміхом. "Я - теж
Вітчизна". Тому й мужність окреслював не патетично, а іронічно,
просто й грубо. Як Стус, коли писав про перший арешт Світличного
й мовчання широкої "громадськости": "Сидять по шпарах всі мужі
хоробрі". Ще зліше писав про мужів сам Іван:
...унтери причинні
Нам кастрували язики.
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Мужність - це некастровані душа і мова. Тому навіть оперовоІгореве "О, дайте, дайте мне свободу!" Іван переосмислює в тому ж
саркастично-патетичному ключі:
Боже збав
Святиню жебрати. Хіба
Свобода - брати нагороду
Із чужинецьких рук? Ганьба!
Пощо плямуєш честь герба?

Грубість слова, "неґречний естетизм" поета Світличного - рідкість у нашій "солов'їно-Шевченківській" мові, хоча Шевченко якраз аж ніяк не оминав мужицько-мужського-мужнього слова. Тобто
грубости, адекватної грубості тема Навіть шмон можна описати "солов'їною" мовою. Але чи не краще ось так:
Стою - як мати народила,
Без трусиків, без панталон,
Точнісінько, як Аполон
Безличный. А сержант без мила
Поліз у рот, у афедрон.
Пильнує, стерво, щоб бацила
Антирежимности не звила
Гнізда крамоли. Шмон є шмон.

Навіть епіграф для шмону він вибрав майже блюзнірський: "Шукайте і знайдете". Блатний, безличний жаргон був побутовим, не
жаргоном навіть, а реальною мовою безличної епохи - "дуролому
велелюдного". Мовна правда цього нежитія дала нове життя давнішим позиціям філолога-естета ( "Ганебний зек, державний злодій і
волею богів естет "): "Я— дисидент в законі"; "я цюпасом не звик.
І не люблю ", бо "я — невіра. Всі Олімпи й кліри мені до лампочки ",
тому що "богове люблять бидло, твар, табун. Богове спрагнуть послуху, офіри ". Це самоозначення особливо значуще сьогодні, коли
"мільйони свинопасів" прагнуть втраченого табунного раю.
У шістдесяті в Україні — вкотре? - серед безличности бидла знову
пробудилася особистість, особа за образом і подобою Лиця Світличний.
Це протистояння світличности й безличности у 65-му році визначив Василь Стус. Бо саме тут проходить межа, яка випробовується
тим патетичним "порогом високим", який Світличний уже переступив тоді. І я не знаю кращого, правдивішого його портрета, ніж
Стусів:
Не можу я без усмішки Івана
оцю сльотаву зиму пережить.
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Він, як зоря, проміниться з туману,
але мовчить, мовчить, мовчить, мовчить.
Вусате сонечко моє!
Несуть тобі три царіє со дари
скапарене озлоблення своє.
Іваночку! Ти чуєш, доброокий?

Образ породжений найменням, але Іван саме таким і був: з усмішкою, вусами, світлом у тому тумані початків "застою". Доброоким! - і тому суворим, у своєму правдолюбстві нещадно безкомпромісним - не до людини, а до її гнилизни душевної. Бо в тому
"проклятому краї", "вітчизні боягузів і убивць" лицемірна брехня,
порційована правда навіть "три царіє со дари" обернула "скапареним
озлобленням".
З яким болем, жалем за знищеним талантом писав Світличний
свої нещадні "Рильські октави", кидав свої інвективи Тичині в "Курбасі". Не пом'якшував гостроти свого слова теорією середовища,
бо не приймав "презумпції злих обставин", саме з поваги до
особистости та її дару. Був жорстоким до зла, бо "безчестю алібі нема". До зла, не до його жертвопідданців: "Сам я грішний, братове, і
вам - не суддя".
Оцією суворою, правдивою добротою й притягав Іван до себе
всіх, хто сам виборсувався зі словесного туману "злих обставин". І
став центром політичного життя Києва: від 68-го все духовне життя
стягнулося в політичне протистояння "аматорам краси в цивільному", навіть у тих, хто зміг знайти шпарку, "екологічну нішу" мирного співіснування-неспівробітництва з владою. Політиком не був,
але був політично мислячим діячем, що в ті часи було рідкістю в
морі "філологічної етнографії", східняцького Дисидентства.
Доброокість - це безкорисливе захоплення всім, що хоч трохи
було талановитим у тодішній Україні. Із цієї доброокої суворої
зацікавленосте людьми й виріс його беззастережний авторитет навіть
у гістеричних націоналістів - була така, і, мабуть, ще не скоро минеться - порода патріотів. Саме завдяки їм я зміг на собі випробувати
безперечність Іванового авторитету. Я в той час (може, за півроку
перед першим арештом Івана Олексійовича) почав переходити на
українську мову, ніяковіючи за її суржиковість. І хтось із "гістеричних" зробив із цього висновок та включив мене в ситуацію
"верблюда"; знайомі один за одним перестали зі мною вітатися... Найгірше в таких ситуаціях, що навіть захищатися не можеш, бо в лице
тобі ніхто й не закидає страшного слова "стукач". Дякувати Богові,
я здогадався, хто причепив мені горба, і пішов до Світличного. Не
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називаючи прізвища, пояснив ситуацію: "Здогадуюся, хто запустив
чутку. Ви її знаєте - дурна, гістеризована баба". Іван не підтвердив і
не заперечив мого здогаду, але поступово кільце підозри відступило...
Але доброокість - не тільки й, може, не стільки теплота, скільки
мудрість, тобто вміння розрізняти добро і зло. Бо протилежність
мудрости доброокости - нерозрізнення, воно ж байдужість - домена вже іншого діяча Божественної комедії, Мефісто-Фауста:
А на чолі прогресу... хто там?
Мефісто? Фауст? Все одно.
Важливо що. Байдуже як.

Він був зайвим і на сьогоднішньому ярмарку марнославства. Та
ярмарок ніколи не був його полем праці. Серед "східняків" він був
чи не єдиним політиком неромантичного типу, тобто політиком у
стислому розумінні слова,- не революціонером (ним він теж був), а
працівником. Може, тому, що - з Донбасу? Як відзначає в передмові
до еміграційної збірки поезій Світличного "Ґратовані сонети " (вид.
"Сучасність", 1977) Іван Кошелівець, саме Донбас, занапащений
екологічно і мовно, дав нам Дзюбу, Руденка, Олексу Тихого... Надію,
Іванову сестру. Кажуть, що є такий екологічний закон: саме в найбільш занечищеній зоні середовища біосфера породжує найстійкіші,
відпорні до отруйної нечистоти мутації, й вони наново очищують
це середовище. Роздумуючи над "безнадійною справою" Дисидентства, над "безсенсовністю" жертви "відщепенців", Світличний
у звичайній своїй грубій, іронічній манері сформулював у "Випадковому сонеті" цей закон щодо екології народу:
Я— випадок. Я із закону випав
І впав у винятковість, яку сон.
Але не любить винятків закон.
1 все ж я, випаденець, під замком
Сиджу собі, некондиційний виплід.
Бо що як всі захочуть випадати?
Хто зможе випадущим раду дати?

Може, Донбас так щедро дав ці винятки саме тому, що в цій найнебезпечнішій точці строкатої України сходяться сьогодні, як сходилися у 18-му році, всі три складники, вектори нетяжіння української революції - політичний, національний, соціяльний. Якщо не
розв'яжемо цього трикутника, "маса" піде за Мефісто-Фаустом, тобто за теплим словом про "м'ясо".
Ідеться про масу "статистів", а не про повнокровний і повнолітній
народ. Бо Світличний не страждав ні на народництво, ні на елітизм,
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не приймав жодного компоненту тоталітарного суспільства - ні
провідної сили суперменів, ні мас, яких вони кудись ведуть. Не приймав самого розподілу народу на "отару" й чабанів, що на майдані:
Не май нас, Боже, за худобу,
Якщо Ти на Свою подобу
І образ Свій людей плодив.

Дзюба згадує Іванове "буде демократія - буде й Україна, не буде
демократії - не буде України ". Це, власне, й було його націоналізмом - воля не до абстрактної України, а до її живого народу. Бо народ, нація - це сукупність самоосмислених і відповідальних перед
собою осіб, громадян. Становлення нації - це становлення громадянина й громадянського суспільства, тобто демократії. Не визнавав
Світличний тільки демократії хамства ("свобода хама й холуя"), нівеляції цінностей, деієрархізації культури, рівносте бидла, яке породжує свою, бидлову, подобу - вождя - "фантомаса". Естет, тому не
терпів "рівности, демократії і справедливости" графоманства, безталантности, непрофесійности на чолі з фантомасом Білодідом. Дисидент в законі, тому не приймав ні дуроломного соціалізму ("бидло
стане паном "), ні націоналізму збуреної "наркотиком влади" "арійської крови у жилах ґота ".
Народ - не маса. Його еліта - не вожді, а втілення "соціалізму"
Сковороди: "нерівної рівносте".
Особистість - це індивідуальність, що за образом і подобою не
"роду", а Божої іпостасі, Лиця. Особистість, на відміну від індивіда,
не збігається з родом ("я сам по собі") і не протистоїть йому вождем, паном, слугою, злочинцем:
Я - теж Вітчизна.
Не раб нікому й не слуга
На побігеньках,
Я ласки не запобігав
І в неї, неньки.

Двадцятирічна зима пішла на народження й гарт особистости.
Нантер, Франція, листопад 1992 р.
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Народився 1935 р. на Запоріжжі. Кінорежисер, від 1958 р. - автор понад ста фільмів документальних, ігрових, телевізійних. Працює на телебаченні. Мешкає в Києві.

ПОСВІТ СВІТЛИЧНОГО
Тепер, коли ім'я Іванове стало легендарним, непросто згадувати
його земний шлях. Напевно, так само важко описати життя апостолів - звичайних людей, опромінених істиною.
У товаристві з ним навіть цинікові палахкотіла небесна Україна,
що символізувала край, у якому кожен хотів би жита
... Була в нас із ним спільна пристрасть до книжок. Зустрічалися
у букіністів і, природно, познайомилися. Років 15-20 по війні за
недорогу ціну можна було придбати україністику часів УНР, 20-х
років і початку століття, і старіші книжки. Окремі аркуші, цілі розділи, яких, бувало, в книжках бракувало, ми передруковували і реставрували. Важко описати радість, коли мені вдалося поновити 19 сторінок із "Чорної Ради" П. Куліша, виданої 1857 р. в Петербурзі...
Ми вчащали до букіністів, ніби розкопували згарища української
культури і мови. У тому політичному гетто Іван не боявся вільного
світу. Повоєнні видання в Україні здебільшого були "рекомендовані
до друку" директивними органами. А ми намагалися дивитись і читати всупереч тому потокові.
Іван поділився зі мною своєю мрією укласти словник синонімів
української мови. Я без вагань віддав йому для роботи дорогі мені
рідкісні термінологічні словники ВУАН, видані як проекти, за редакцією А. Кримського. Іван радів, як дитина, тим книжечкам на грубому жовтому папері, який мало не розсипався від дотику. Знаючи моє
захоплення виданнями Т. Шевченка, вже на другий день він приніс
мені безцінного "Кобзаря", виданого в Празі 1876 року.
Все, що стосувалося наших особистих взаємин з Іваном, завжди
мало ціну непроминальну. Люди, з якими він мене знайомив, стали
вірними приятелями на все життя. Тепле слово про Ярославу Остаф
обернулося нашим одруженням. Бесіда про цінності людських знань
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і досвіду наштовхнула на збирання бібліотеки енциклопедичного
спрямування. Напівжартівлива розмова про фізкультуру привела
мене на стезю бігу підтюпцем, з якої я не сходжу вже понад 30 років.
Складається ідеологема, що Іван Світличний знав шлях до істини.
Хіба можливо таке для смертного?
Він багато знав, але знання - величина мінлива, тому не може
бути критерієм істини.
Іван мав неабиякий досвід, але його набуття залежить від різних
умов. Тому й досвід не визначається критерієм істини.
Без сумніву, він мав багатогранний талант, але й талант - поняття не постійне.
Поступ, рух до істини був його зорею і метою життя. Він володів словом, багато знав, мав навдивовижу добру вдачу і мало не від
першої зустрічі з ним я відчув реальний блиск його особистости.
...Молоденька поетеса, на той час студентка університетського
філфаку, поділилася зі мною дивною таємницею: у переповненій
залі на літературному вечорі їй довелося стояти в проході, не все було чути, але вона виразно бачила промінчасте сяйво навколо Івана
Світличного. Спочатку я подумав, що це метафора юної поетки. Проте, хіба всі бачать, коли дивляться? Згодом, коли я дізнався, що особливо вишколені конвоїри, які везли політичних, стали приязними до
ув'язненого Світличного, я зрозумів, що Іван мав благородне життя. В якому коліні його роду було заповідано посвіт Івана Світличного, його Преображення?
Хіба народжується герой за соціальним або політичним замовленням? Світличний стався у жорстокий час:
... я - випадок. Сам по собі

Виринають у пам'яті окремі картини, які не хочеться ставити в
одну галерею, бо кожна візія має свою історію.
... Дивну історію має книжечка перекладів Беранже з добрим словом і щирим автографом, написаним буквально на спині.
Хіба забути історію зустрічі в потязі з Москви, коли ми з Миколою Вінграновським узимку 67-го верталися після "здачі в Держкіно
СРСР" фільму, а Іван з наплечником вертався після відвідин побратимів у Мордовії?
Незабутня тиха некартинна бесіда Івана з Григорієм Кочуром майже пасторальна історія з прозорою памороззю.
Яка картина, який фільм спроможний передати історію кагебістських розшуків книги А. Авторханова "Технология власти ", історія,
яку дотепно живописав блискучий, як виявилося, конспіратор Світличний?
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Якими фарбами передати наше загальне заціпеніння в холодному січні 72-го?
Давно відомо про тотальний нагляд КҐБ - професійний. Так само
давно поширена думка, яка породжувала до холодного поту й до болю в зубах підозрюваність усіх до всіх,- про "аматорів" для КҐБ. Ми
гірко жартували, що серед трьох двоє - кагебіста Іван різко, з глибоким переконанням гнівався: "У них така система: посіяти підозру тобі на мене, мені на тебе. Вони хочуть, щоб ми якнайменше спілкувалися. Недовіра - перевірений спосіб розділити "людей зі страху".
Вони добре знають людську натуру і її слабкості". Сам же він умів
досконало тримати таємницю.
Навесні 1970-го, як завжди, раненько, Іван постукав до нас і, не
відмовляючись від чаю, сказав, що журнал "Декоративне мистецтво " хоче мати слайди робіт Люди Семикіної. Як завжди, не просив,
не наказував,- просто говорив, що є така робота і будемо її робити.
Ми зробили серію фотографій винайденого художницею Семикіною стилю одягу (не відаючи, що є така професія - кутюр'є) на
Княжій горі. Одягали в дивні строї приятелів, знайомих, і вони були
природні в екстер'єрі Софії Київської, на руїнах Десятинної церкви,
пізніше - Лавра Іван також одягав Семикінські строї, усміхався у
вуса на дальшому пляні. Не ховаючись, ширяли "ангели" з КҐБ (ми
того разу називали їх слідопитами), але ми собі заповзятливо робили свою справу. Паралельно Іван з кимось обмінювався книжками,
тут таки мав призначені зустрічі, бесідував з багатьма невипадковими людьма Він завжди був осереддям усякого руху, завжди мав
більше за всіх робота
Від Івана я знав, що в Спілці художників (на теперішньому майдані Незалежности) відкривається виставка робіт Людмили Семикіної, і вже напевно знав, що ця подія варта уваги для кіноновин.
Громіздкі освітлювачі, допотопна апаратура кінохроніки ледь утислася в маленькі зали Спілки художників на третьому поверсі. Попри
все, це було непересічне свято відкриття пречудової української виставки, на якому зібралися ті, кого тепер називають шістдесятниками.
Я захоплено працював, маючи можливість зафільмувати разом, укупі
багатьох знайомих і дорогих мені людей, які не приховували свого
захоплення виставкою. Не стану стверджувати, що Іван там був у
Центрі увага Просто відчувалося, що він безпосередньо причетний
До всього. Людмила - щаслива авторка - літала, мов пісня. Кінокамеру я зупинив, аж коли скінчилася плівка. Вийшов перекурити, а
мене запросили до іншого коридору, до кімнати з написом "Партком". Спитали, хто дозволяв фільмувати. На щастя, я мав виписаний
наряд на роботу "Відкриття виставки". — "Якої?"- запитали.
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На студії кінохроніки мене так само "ввічливо" зустріли, попросили касети, і більше ніколи сфільмованого я не бачив.
Наступного дня ми з Іваном знову прийшли на виставку, але на
зачинених дверях висіла цидулка "Виставку тимчасово закрито".
Хтось дописав від руки: "Чи надовго?". Я зрозумів, що закрито назавжди. Іванові вистачило кількох секунд, щоб прийти до тями; він спокійно усміхнувся: "І все ж - виставка була!"
І ще: Іван добре грав у шахи!
Київ, 1995 р.

РИСОЧКА ДО ПОРТРЕТА
І. О. СВІТЛИЧНОГО
Був він у видавництві "Наукова думка " недовго. Здається, це
була друга половина 60-х років.* Так якось тихо і непомітно з'явився
новий завідувач редакцією мовознавства. На сходовій клітці, де ми
курили й спілкувалися, він майже не з'являвся. На оперативних
нарадах сидів тихо, "не висовувався". Але не похмуро, не зачаєно.
Просто - скромно. Його цілком поглинула робота, весь - у рукописах. Ніби поставив завдання весь редпортфель особисто якнайглибше
вивчити. Всі жінки редакції мовознавства,- а там споконвічно і
донині завжди були самі жінки,- мало не з першого дня були захоплені своїм завом. Не те що закохалися в молоду інтелігентну особу,
хоч може й не без того, але ідеалізували свого Івана Олексійовича
відверто й публічно. Взагалі та редакція традиційно була тиха, мирна
і досить дружна.
Було літо, пора відпусток. Хто тільки міг, уже зник з Києва, серед
них і директор видавництва Микола Леонідович Карпенко. За старшого залишився головний редактор Олександр Великохатько, молодий економіст, свіжоспечений кандидат наук.
Якось викликає він мене і каже:
- Керівників видавництва викликають на партком до Президії
АН. Оскільки ж нікого немає, то підемо вдвох.
- З якого питання?
- Там скажуть, сам нічого не знаю.
Прийшли, це недалечко, на сусідній вулиці. Позаглядали в двері,
здибали в кабінеті секретаря парткому Ситника й запитали, де буде
засідання парткому. Каже: тут, заходьте! Зайшли, сіли та й лупаємо
очима - мовляв, десь в іншому місці почекаємо. Де ж той партком,
людей нема?
* Липень 1965 р. /Прим. Л.С./
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Кость Меркурійович владним тоном заспокоїв, що партком - це
він і засідання вже почалося. Розмова пішла круто по-партійному,
звичайно ж, російською.
- Ви кого взяли на роботу зав. редакцією мовознавства?
- Світличного,- каже Сашко.
- А ви знаєте, хто то такий?
- Знаємо. Прекрасний літератор. У філології кохається. Ми такого давно шукали.
- А ви погодили кандидатуру в парткомі?
- Ні, ми питалися в райкомі, заперечень не було.
- Та це ж махровий буржуазний націоналіст. Він виробив програму антирадянської організації, він душа тієї організації...
- Чули ми подібні патякання, - каже Сашко, все ще не здаючись. Але ж нічого не доведено. Жодного доказу проти Івана Олексійовича немає.
- Як-то немає? А ви чули, що в Комсомольському парку на перехресті молодь збиралася, і що там читали, і які виступи були?
- Чули, але ж Світличного там не було.
- Не має значення. Дух його там був. І біля пам'ятника Шевченкові що творилося?
- Але Світличного і там не було.
- Дух його там був...
І т.д. і т.п. - в такому дусі дедалі більше громадилися "факти"
"злочинних" вчинків Світличного.
Сашко вже перестав опиратися. Слухали мовчка Нарешті висновок: негайно звільнити. Як? А як приймали, так і звільняйте. Тут
уже нарешті я подав голос як голова місцевкому профспілки: мовляв,
не маємо права безпідставно звільняти, порушуємо КЗОТ, суд негайно відновить. Ситник був невблаганний: я вам і суд, і закон. Якщо
хочете і ви обидва працювати,- звільнити, і негайно. Та так, щоб і
кінці в воду. Спробували відмовитися, аби зачекати, поки директор
повернеться з відпустки, не ми ж приймали - жодної поступки: негайно, сьогодні ж!
На прощання елементарно пояснив: "Ви що - сліпі чи недоумкуваті? Як ото у вишиванці та вуса донизу,- так і націоналіст, бери і
запаковуй".
Вийшли ми пригнічені з будинку президії, помовчали, а Сашко
й каже:
- Іване, а мені ж дружина аж дві сорочки вишила, та такі гарні!
Сьогодні ж порубаю і спалю, у мене ж двоє дітей.
Я, правда, не похвалився, що в мене теж дві, хоч, може, й не такі
гарні. Але палити не буду, краще заховаю.
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Прийшли до видавництва, Сашко одразу повів до свого кабінету й аж тепер заговорили про справу. Що робити, як звільнити, з
яким формулюванням... Про те, що дуже шкода чудового спеціаліста, й не говоримо. Зійшлися на думці, що справа не в націоналізмі, не ті вже часи. Це помста Білодіда, який був у той час віцепрезидентом АН УРСР і головою нашої редакційно-видавничої
ради - нашим безпосереднім начальством. Незадовго перед тим
Світличний опублікував у якомусь журналі критичну статтю, в якій
делікатно, але доказово прорецензував книгу акад. Білодіда. Не
читав я тієї книги, ані статті, але пам'ятаю, що те Білодідове "відкриття" в царині мовознавства називалося щось на зразок
"Українсько-російськімовні зв'язки ", і йшлося там про нерозривні
мовні зв'язки українського народу зі старшим братом. Знаю, як
Білодід бурчав, що то на нього брудний наклеп, що і в ЦК такої
самої думки, і він як науковець ще не раз доведе неспроможність
випадів проти нього.
Нічого не придумавши, Сашко попросив покликати Світличного.
Іван зайшов, чемно привітався, присів. З нашого вигляду зрозумів,
що розмова не буде легкою. Сашко вирішив бути відвертим: "Іване Олексійовичу, на превеликий жаль, обставини набагато сильніші
за нас. Виходить так, що Вам не можна в нас працювати". Всі помовчали. Сашко продовжував: "Іване Олексійовичу, чи не могли б
Ви написати заяву?"- "Яку?"- "Ну, що Ви, мовляв, помилилися, що
Ви - людина творча, а тут робота майже виключно технічна, марудна, що це Вам не підходить і Ви просите звільнити".
І ось тут я вперше зустрівся з безкомпромісністю Світличного,
почув, що таке справжня чесність: "Хлопці, нащо ж Ви мене примушуєте брехати? Це ж неправда. Робота мені подобається, вона мені
й за фахом підходить, як же я можу на себе і на мовознавство клепати? Ви тільки, якщо можна, скажіть, із якого рівня це йде?"- "Схоже, з самої гори, принаймні нам так здається",- відповів головред.
Іван Олексійович мовчки кивнув головою, а тоді каже: "Хлопці,
як мене звільнити - то вже ваша проблема. Тільки, прошу, не паплюжте мого чесного імени, на це я вам згоди не дам". Уклонився й
вийшов.
Мене також було відпущено як непотрібного. А години через півтори Великохатько знову покликав нас і прочитав чудернацький
наказ: звільнити нібито за час іспитового терміну. Знаючи, що жодного терміну ніхто не визначав, а якби він і був, то час уже минув, я
хотів щось заперечити, але Іван Олексійович зупинив мене жестом.
Спитав, де розписатися, і мовчки вийшов.
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Того самого дня він залишив "Наукову думку " назавжди. Назавжди втратив і я його з поля зору. І вже більше не бачив. Тільки чув...
Те, що й усі чули...
... У редакції мовознавства був траур. Жінки ридма ридали, хто
потай, а хто й відверто, не приховуючи свого горя. Сумно було і в
усьому видавництві.
Вічна пам'ять світлому образові чудової людини - Івана Олексійовича Світличного! Нехай земля буде йому, мученикові, пухом!

Роман ІВАНЧЕНКО

Народився 1929 р. в Києві. Доктор філоло
них наук, професор. Викладав у Полігра
ному інституті, був доцентом факульт
журналістики КДУ, тепер - зав. кафед
КПІ. Мешкає в Києві.

Київ, березень 1993 р.

НАДХНЕНИЙ
ПРИЙДЕШНІМ

Світличний Іван. Спливаючи в свідомості, це прізвище й ім'я м
моволі пов'язується із звичайністю і водночас особливістю. Із зв
чайністю, буденністю він ототожнюється тому, що був такий, як
ми, жив серед нас, у нашому загалі. Та, живучи серед нас, він б
водночас особливий, бо розумів сучасність значно глибше, дивив
на щоденність ширше і майбутнє прозрівав далі, ніж ми. Він вірив
свою правду і в неминучу перемогу цієї правда
Проте це лише один бік його особистости. Можна вірити в п
ремогу своєї правди, але все це переживати, зачаївши в собі, і чекат
слушної години, коли хтось принесе жадану перемогу, а ти тільк
станеш на перехресті епох і щосили радісно заволаєш: "Я знав! Я в
рив!"- заволаєш так переконливо і вражаюче, що всі навкруги по
вірять і утвердяться в думці: якби не ти і не твоя мрія та перекона
ність, то сьогоднішньої перемоги і не було б. Це люди холодн
самітники за природою, для яких біль загалу є болем глухим, да
леким.

Іван був не такий. Як відкрита незагойна рана, він тремтливо від
гукувався на кожен болісний зойк особистости й на невгамований
біль загалу. І це ще не все. Будь-якому болю можна співчувати жа
лісним лицем, що мимоволі промовляє: "Я стараюся пережити твій
біль разом з тобою". А можна усміхнутися лагідно, тепло, співчутливо і своєю усмішкою розбудити завзяття, жагу боротьби, спраглість до спротиву. Саме такою усмішкою володів Іван: теплою, заспокійливою, закличною. Як весняне сонечко, вона кликала кожного
скупатися в його промінні, непомітно топила лід розпуки і кликала
До життя паростки людяности, гідности. Ця усмішка виявляла Іванову
сутність. І думаю, що саме тому Василь Стус і Михайлина Коцюбинська називали Івана вусатим Сонечком.
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Серцевиною помислів та устремлінь Світличного була Україна.
Заради неї він жив, творив, мислив, боровся, терпів тортури, заради
неї він помер... Це засвідчують його вчинки, взаємини з людьми, його
терниста дорога. Це можуть підтвердити приклади.
1965 р. група київської молоді поїхала до Житомира відзначити
30-річчя письменника-інваліда Євгена Концевича. Іменини святкували як звичайно. Але "недремне око" не могло залишити без уваги
"зборище" людей, серед яких були й ті, що викликали його особливе
зацікавлення. Не покладаючися на самого інформатора, присланого
на іменини, служба виготовила альбом з листівками і вмонтувала в
його обкладинки передавач. Альбом одразу опинився в руках гостей.
Під ранок Євген розірвав палітурки і виявив передавач. Невдовзі
прибіг полковник КҐБ і зажадав повернути альбом. Альбом забрали.
І до сьогодні мені чуються Іванові слова: "Ти бач, Ромахо, які люди
піклуються про нас. Полковники... Стежать за нами, оберігають нас,
нещасних... Можеш спати спокійно, за твоєю сплячкою вони
пильнують".*
Інший випадок. У вестибюлі університетського червоного корпусу стояла велична скульптурна постать Кобзаря. Вже було
оголошено похід за єдиний радянський народ, що не буде ні українським, ні казахським, ні узбецьким, але який обов'язково матиме
мову міжнаціонального спілкування — російську. Чому саме російську - про це мовчали. Всі мали сприймати це як само собою зрозуміле. На дорозі до цього посполитого рішення більмом на оці стала
фігура Шевченка. Скульптуру винесли до вестибюлю географічного факультету, де вона стоїть і дотепер. А віконний простір, де стояв
Шевченко, вирішили заповнити вітражем.
Виготовляти вітраж заходилася група мистців. Замовили вітраж
талановитим, а вони виготовили крамолу. Дізналося начальство,
влаштувало рознос. І ректор КДУ академік АН УРСР І. Швець рановранці разом зі своєю командою власноручно розтрощив творіння
талановитих. Інтелігенція почала збирати підписи під заявою з протестом проти вандалізму.
Якось після чергового мого програшу в шахи Іван спитав:
- Скажи, Ромахо, чи за все твоє життя ректор університету хоч
раз прийняв тебе? Ти хоч раз розмовляв із ним?
-Ні!
- От бачиш, що значить бути талановитим і крамольним. Бачиш,
які люди починають цікавитись нами. Навіть сперечатись. Правда,
не узвичаєним робом. Але це вже справа натури і звички.
* Знаю, що Іван, Є.Сверстюк та ін. розповіли про те О.Гончарові. Він ходив з
протестом до ЦК КП України; його вислухали, скрушно похитали головами і
випровадили. Але розголос про цю подію розійшовся далеко поза межі України.
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На цьому історія з вітражем не кінчилася. Одна з творців вітражу - А. Горська - підняла скандал. Всесоюзний, що мав всесвітній
резонанс. Але ж кожен знає, що Совєтський Союз завжди виступав
поборником миру і спокою. Миру в світі, спокою у власній державі.
Алла Горська сколошкала спокій. Її заспокоїли. Вбили...*
Говорячи про речі, які визначили суть єства Світличного, не можу
оминути одну історію, яка перевернула й моє єство, різко позначилася на моїй долі. Маю на оці справу М. Шестопала.
У 60-ті рр. на факультеті журналістики Київського університету
(я був тоді секретарем партбюро факультету) студенти зчинили бунт
проти русифікації навчального процесу. Знаючи повадки спецслужб,
вони трактували свій виступ як протест проти недолугого викладання
і поєднали це з вимогою вигнати ряд викладачів, що, на їхню думку,
не задовольняли університетських вимог своєю кваліфікацією (Л. Суярко, В Бондар, М. Оноре-Артинов). На вимогу студентів перевести
викладання на українську мову керівництво зреагувало блискавично
і недвозначно: "Опір лінії партії і націоналізм. Хто хоче вчитися, хай
кається; інших — гнати. З вовчими білетами!" І закрутилася веремія.
Влаштували студентські збори, аби "колектив звернувся з проханням"
вигнати з університету "політично незрілих" студентів.
М. Шестопал (улюбленець студентів) виступив на зборах і
запротестував проти розправи. Я підтримав його. Сказав, що не можна посилати людей до українських газет, а фахові дисципліни читати їм російською мовою. Це було несподівано і нечувано.
Коли я розповів про це Світличному, він глянув на мене й усміх¬
нувся:
- Ну, Ромахо, ти втрапив в історію. У тебе куций вибір. Або з ко¬
пита підтримай начальство - тоді воно віддячить тобі підтримкою.
Або незворушно мовчи - тоді виживеш.
Хвилину помовчав, згасив усмішку і тихо, зовсім тихо, з нотками
співчуття продовжив:
- Є ще один вибір: раз почав підтримувати студентів, то й продовжуй. Але мусиш знати, що в цій ситуації підтримка студентства
рівнозначна самогубству. Думаю, що М. Шестопал свідомий цього.
Він працював в особливому відділі армії і знає, що такий виступ
значить і чим він кінчається. А ти? Не знаю...
На розширеному засіданні парткому університету, де мали виголосити смертний вирок М. Шестопалові, я зважився на захист викладача і студентів. На мене дружно накинулися всі, хто там був. Засу* 3 часом мені довелося чути не про одну таку дивну смерть: Ю. Пархомснка,
В. Гераська - колишніх студентів-журналістів, трактованих як "націоналісти".
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дили і визнали ідеологічно незрілим, слабким секретарем партбюро,
людиною, якій не місце в університеті.
Іван співчутливо глянув на мене і з підбадьорливими нотками
сказав:
- Не сумуй, Ромахо! Це тільки початок. Не виключений і гірший
фінал.
До цього гіршого фіналу він готував себе, йшов до нього свідомо й осмислено. Ту осмисленість засвідчив такий епізод: я в черговий раз програв Іванові в шахи, і він черговий раз повторив, що я
темний і тупий, як сибірський валянок; помовчав, потім скрушно
мовив:
- Ти бачиш, як нас душать? Хочуть знищити навіть український
дух. Що робити?
Я мовчав. Мовчав і дивився. Потім видавив:
- Є шлях. Шлях самопожертва Треба йти на відкритий судовий
процес. Раз процес відкритий, то прийдуть люди й почують...
Це була наївність романтиків. Ми знали, де живемо. Але заради
України були готові на все. Точніше, Іван був готовий. Я - ні. Іван
пішов. Його судили. Всі знають, чим скінчився так званий "відкритий процес". При всій своїй передбачливості ми навіть подумати не
могли, що процес буде відкритим тільки для КҐБ і закритим для всіх,
навіть для матері і дружини. Але ця закритість пішла на користь
Україні, її незалежності. Світ зреагував, почав стежити за мучениками сумління - і це дало результати.
Про Іванову осмисленість свідчить і його ставлення до творів
Е Симоненка. Хто приходив до Івана, той напевно слухав голос
Василя. Ніби передчуваючи близьку смерть Симоненка, Іван був
єдиним, хто записав його голос на магнітофон. З магнітофонної
стрічки в помешканні Світличних лунали знані тепер усім вірші
"Злодій", "Україні" ("Задивляюсь у твої зіниці"), "Пророцтво 17-го
року", "Де зараз ви, кати мого народу?", "Лебеді материнства"
тощо. Вони не були тоді друковані. Їх ніби й не забороняли, але й не
друкувала
Не рахуючися з часом, Іван роздавав передруки і магнітофонні
записи Василевих віршів. Світличний розумів силу цих віршів, їхню
нищівність, розумів і те, що вони не скоро з'являться друком. Дещо
з передруків дав і мені. З недавньої публікації в "Літ. Україні" я дізнався, що ті самі твори він дав і Е Яременку, й іншим. Він ніби пе* М. Шестопала вигнали з університету 1965 р. До кінця життя він залишався безробітним. Мене теж вигнали як такого, що "не пройшов за конкурсом". Правда, через
20 років один із тих, хто підраховував голоси (К. Млинченко), признався: "А знаєш,
Романе, що тоді майже всі проголосували за тебе?" Але мої поневіряння почалися
саме відтоді.

371

Спогади про Івана Світличного

редбачав, що зберегти їх буде нелегко: у мене передруки В Симоненка зберігалися довго, років з 20. Та коли посилилася увага до мене
з боку певних служб, вірші зникли. Нікому я їх не давав, ніхто їх при
мені не виносив з хати, а віршів нема. Випарувались... Та не пропали,
бач, бо Іван дав їх не тільки мені.
В цьому сутність дій, вчинків і життя Івана Світличного. Цю сутність можна вкласти в Симоненкові слова:
Україно! Ти — моя молитва,
Ти - моя розпука вікова.
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Київ, листопад 1995 р.
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Віра ВОВК (СЕЛЯНСЬКА)
Народилася 1926 р. в Бориславі на Львівщині.
Під час війни виїхала спершу до Німеччини,
потім до Бразилії. Поет, член Нью-Йоркської
групи, літературознавець, перекладач, доктор філософії. Автор і видавець численних
поетичних і прозових збірок та перекладів на
португальську, німецьку тощо. Лауреат премій ім. Івана Франка та ім. Василя Стуса.
Мешкає в Ріо-де-Жанейро.

СВІТЛО В ТЕМРЯВІ
То були незвичайні, ті шістдесяті роки. Повіяв якийсь свіжий
вітер з України, я захлиналася першими творами шістдесятників, і
ще тягнуло мене особисто познайомитися з тими людьми, хоч то
були й далі тривожні часи переслідування української інтелігенції
на рідних землях, а моя поїздка була відважною пригодою в непевне.
У Києві обабіч бульварів горіли каштанові свічі, по святих горбах розливалися літні пахощі й лящання солов'їв, у Ботанічному
саду пишно розцвіли бузки й троянди, і з трепетом серця я подалася
до Спілки письменників України, де надіялася зустріти когось із поетів-новаторів. Правда, я знала вже декого поіменно, але так прямо
питатися за ними було небезпечно, бо це могло кинути тінь на невинних людей, що спілкувалися з ворожим, декадентським Заходом.
Все ж таки мені зразу пощастило зовсім принагідно познайомитися з Іваном Золотоустим.
Треба сказати, що для мене Київ шістдесятих років був під знам'ям трьох Іванів: Золотоустого поета Драча; Предтечі, який громив усіх патріярхів України, себто Дзюби; і того Івана, що його любив Учитель,- спокійного, усміхненого Євангелиста Світличного,
що ставив себе на недосяжне місце.
Драч зараз забрав мене до кав'ярні. Заки подали каву, він подивився в дзеркальце і, побачивши, хто сидів за нами, запропонував
сісти при іншому столику. Опісля він рішив, що краще піти до парку.
Цікава була та перша зустріч: переважно ми вимовчувалися, усміхалися, потім несміло, гейби обмацуючи одне одного, почали сповідатися з наших поглядів, аж ось якось знічев'я Драч пригадав, що
треба відвідати Івана Світличного.
Ми під'їхали до Уманської, 35 і підвелися вузькими, крутими
сходами на п'ятий поверх. На наш дзвінок відчинилися двері і на
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порозі з'явився господар: худорлявий, невисокий, з усмішкою під
рясними вусами і допитливими, променистими очима. Війнуло теплом. Ми ввійшли до квартири, вщерть переповненої книжками, і
трудно було повірити, що в ній могло жити троє дорослих людей:
Іван з дружиною Леонідою (Льолею) і сестрою Надією. У цій горіховій лушпинці книги були розміщені на столі, на стільцях, на долівці, ба навіть у манюсінькій кухні. Як я пізніше довідалася, навіть непрошеним нічним шукачам набридало порпатися в тих книгах,
шукаючи забороненої літератури, і переважно вони знаходили тільки
частину того, що намірялися.
Ми знову сиділи й усміхалися, намагаючись якось заглянути одні
одним у душу. Іван Світличний врешті почав розпитувати, як мені
ведеться на Заході. Я коротко розповіла про свою працю і про обставини життя в Ріо-де-Жанейро. Потім, очевидно, хотіла довідатися
щось про своїх нових друзів.
- Это не Рио-де-Жанейро,- відмахнувся Іван, і ми всі розсміялися.
Іван ще розпитував. Довідавшися, що моє майно складається з
невеличкої бібліотеки, піяніна, скрипки й косівського гребінкового
килима (а не з авта і батальйонів різних модерних машин, що ними
хизувалися приїжджі туристи із Заходу, на яких він витратив тільки
одне речення: - У нас інші категорії вартостей!) - мене прийнято до
великої сім'ї Світличних.
Розмова розтала, але велася майже пошепки. Ми мусіли обережно
говорити, і з жестів я зрозуміла, що треба було брати до уваги підслуховувальні апарати, вбудовані майже в усіх "підозрілих" домах
Києва. Ми сиділи при столі й писали одні до одних на клаптях паперу, що їх опісля треба було дерти на дрібні шматочки й кидати в
мушлю кльозету та спускати воду.
Якось ми розговорилися про Галицьку армію, і я згадала батька січового стрільця; тоді Іван перекрутив велику етажерку з книжками,
що оберталася на 180 градусів. З другого боку була така сама етажерка, вщерть набита книгами, якої, сказав господар, до того часу нічним
шукачам не вдалося відкрити. Звідти він вибрав один том і почав
гортати.
- Ось Твій батько! - зрадів він. Зі сторінки дивилося на мене обличчя молодісінького хорунжого Остапа Селянського.
З того часу сім'я Світличних узяла мене під свої крила. Ми разом
ходили на виставки, на концерти, на всі цікавіші імпрези міста, а також відвідували різних Іванових друзів, які самозрозуміло стали
моїми друзями. Іван давав мені потрібні вказівки і старався спрямувати мої зацікавлення до деяких деталів, які могли пройти непомітно,
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в чому не мав великих труднощів, бо ми розуміли одне одного майже
без слів.
Те чисто гуманне спілкування було піском в очах тайної поліції,
яка завжди за нами стежила. Однієї неділі подружжя Світличних,
Іван Дзюба і я рішили піти по гриби до Пущі-Водиці, щоб на самоті
спокійно погуторити про наші спільні зацікавлення. Зненацька біля
нас з'явилося троє молодих чоловіків у гумових чоботях і почали,
як і ми, збирати гриби, тільки в них не було кошиків. Нас четверо
одразу збагнули, що то за товариство, і давай між деревами тікати
від причеп! Одначе, тільки ми встигли продихнутися,- а вони знову
поблизу. Тоді ми взялися на такий спосіб: обидва Івани, голосно
розмовляючи, пішли стежкою, а ми з Льолею сховалися за придорожні кущі. Дивимося, а тих троє навшпиньки біжать за нашими
хлопцями! Льоля і я почали з них кепкувати, гукаючи з-за кущів:
"Ку-ку! Ку-ку!". Ми вийшли на стежку, сміючися, заглядали їм в
обличчя, а вони збентежено як могли відхилялися, та й змилися невдовзі. Для мене то було справжнє свято, вкороноване на додаток
велетенським боровиком, якого Іван Світличний поніс замість китиці квітів якійсь іменинниці.
Часто слідкування за нами були нахабно-провокативні. Коли я
пішла з Льолею на Дніпро купатися, біля нас приліг на пісок такий
собі чолов'яга, якого ми ніяк не могли позбутися. Потім ми почали
підніматися стрімкими сходами крізь парк до міста, а він за нами. З
половини сходів ми завернули й почали спускатися вниз; тоді він
почав удавати, що відпочиває, а опісля й собі став злазити з горба.
Раз мені увірвався терпець через такого докучливого хвоста, що
плентався за мною від книгарень до кіосків, по трамваях і автобусах.
Врешті я обернулася і сказала:
- Не ходіть два метри за мною, ходіть поруч, раз у вас таке завдання. Часом треба якоїсь інформації чи навіть рук, щоб носили мої
пакунки, тоді ви могли б бути корисним.
Моя "тінь" щезла, начеб її ніколи там не було!
Іван Світличний був не тільки найбільшим другом і найвірнішим
союзником, але навіть скромним помічником у банальних щоденних потребах. Йому бракувало на кожній руці по кілька пальців дитиною він хотів розмонтувати гранату,- але каліцтво не обмежувало його зручности, коли йшлося, щоб направити мені зламані окуляри, прикріпити одірвану ручку валізки, насилити пані Орисі Стешенко обірване намисто, чи навіть спорудити лазничку в домі
Григорія Порфировича Кочура. Іван був добрий, як хліб, і лагідний,
як вода; та коли йшлося про принципові речі,- твердий, як діямант,
і бистрий, як огонь.
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Хтось колись розказав мені анекдоту, як атенець і киянин сперечалися, в кого вища культура. Грек навів приклад, що коли розкопували атенський Акрополь, знайшли там заіржавілі дроти, а це доводило, що давні атенці мали телефон. Киянин відповів, що коли
розкопували Володимирську гірку, не знайшли жодних дротів, а це
доводить, що давні кияни мали бездротовий телефон:
Якраз тоді в Києві мав відбутися мій літературний вечір. Мені
вручено надруковані запрошення на восьму годину вечора. Я
повідомила своїх друзів. А в день події покликав мене до Товариства
культурних зв'язків з українцями за кордоном тодішній голова Юрій
Корнійович Смолич і, зажурений та дещо засоромлений, оголосив
мені, що через ремонт у Спілці письменників України мій виступ
пересунули з восьмої вечора на третю по обіді. Я зрозуміла, що Юрій
Корнійович дістав такий наказ від "властей", бо ж який ремонт починається звечора? Зміна часу мала запобігти небажаному збіговиську.
На залі, очевидно, сиділи б урядовці КҐБ з награвачами в течках,
кожне моє слово було б, на всякий випадок, записане, але я була б
вдоволена з повної залі й гучних оплесків... Мені стало тоді дуже
шкода Юрія Корнійовича, який не спромігся сховати свого нечистого сумління, хоч така ідея напевно не була його власна. Я потішила
його згодою на пообідову годину й заклопотана пішла вулицями.
Випадково натрапивши на Івана Світличного, зразу ж розповіла йому
новину. Він тільки підсміхнувся:
- Не журися, адже Ти знаєш: у нас у Києві - телефон без дроту!
І справді: на моє літературне пообіддя гуртами сунулися люди,
виповнюючи по вінця залю і підвіконня, а двері мусили залишитися
відчиненими навстіж, бо багатьом не вдалося дістати навіть стоячого
місця, і вони з коридору слухали читання віршів. Найцікавіше було
те, що як мої друзі, так і недруги несли в течках сховані награвані:
одні несли їх із симпатії, а другі - з обов'язку.
Уже від перших моїх відвідин України у мене з Іваном Світличним почалося листування, хоч більше мені писали Надія і Льоля, бо
Іван інтенсивно працював. До того ж, у нього були постійні клопоти з роботою і вічна загроза стати безробітним, та й взагалі цілий
час він був під люпою КҐБ.
У серпні 1970 р. Надія попросила мене в куми разом із Опанасом
Заливахою, який якраз тоді вийшов із в'язниці. Напередодні хрестин
він цілу ніч малював та витинав єпитрахиль для отця Василя Романюка, що несподівано і неприготовано до такої події приїхав з
Космача.
Пригадую собі ті хрестини Яреми Світличного: ранком прийшла
Галина Севрук з іконою, Михайлина Коцюбинська зі свічками, я з
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хрестом, Льоля й Надійка (з хрестиком на шиї!), імпровізували вівтар і замаяли його квітами, а отець Василь говорив до нас промову
про наші новітні катакомби, і ми слухали його зі сльозами в очах.
Усі ми були свідомі нашого крихкого, небезпечного існування.
У 1968 р. мене до нитки перешукали на Бориспільському летовиську і позабирали в мене цінні літературні матеріяли, між ними
недруковані саморобні збірки поезій з авторськими ілюстраціями
Миколи Воробйова та поезії Василя Рубана. Мої дружні стосунки з
Миколою Бажаном і Юрієм Смоличем до певної міри захищали мене
від зазіхань КҐБ, але ж знову спілкування з такими людьми, як Іван
Світличний, Іван Дзюба, Василь Стус, Євген Сверстюк тощо, ставило мене в критичне положення, але я не могла кинути напризволяще
своїх друзів і всюди показувала свою солідарність із ними. Іван Світличний цінував таке моє ставлення, тоді як скрайні кола української
преси на Заході бомбили мене за спілкування з Радянською Україною.
На Заході я старалася роздобути для своїх друзів потрібні для
праці матеріяли: книжки, машинки для писання. Для Івана
Світличного я вишукувала книги з естетики і французької літератури, а він засипав мене всілякими новинками з української поезії та
українського мистецтва.
У шістдесятих роках я чотири рази з різними намірами відвідала
Україну. Я хотіла якнайкраще пізнати мій рідний край і якнайбільше
допомогти тим людям, яким моя поміч була найбільше потрібна.
Одночасно я здавала собі справу з того, як мало я могла зробити, скільки
зусиль треба було віддати, щоб тільки заткати найбільші прогалини!
Треба було також поширювати інформації про Захід, бо Україна була
тоді начебто на іншій плянеті, не обізнана з рештою світу.
З другого боку, і нам на Заході треба було знати про переслідування і засуди культурних діячів, ознайомити світ із справжнім
становищем на Україні та збудити публічну опінію. Очевидно, то
був тільки гуманітарний протест проти суцільного зросійщення України, де не йшлося про жодні стратегічні таємниці чи саботажі. Нашою спільною думкою було захистити рідний край від умисних
геноцидів і сприяти його культурі. Про воскресіння нашої самостійносте ми тоді ще не наважувались мріяти.
Якщо я тоді виступала на Заході з великим захопленням Україною, то було якраз тому, що мені доводилося спілкуватися з такими
надзвичайними людьми, де висока культура була ґеніяльно пов'язана
з особистою скромністю і працьовитою запопадливістю. Ті люди не
тільки не ставили себе на підніжжя, а радше з гумором обтрясалися
від усяких компліментів.

Спогади про Івана Світличного
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Щоб могти частіше приїздити на Україну, я спілкувалася також
і з офіційними представниками Товариства культурних зв'язків з
українцями за кордоном, і всі мої друзі на Україні то дуже добре розуміли. Мушу, однак, завважити, що і в тих колах мені доводилося
зустрічати людей, які мовчки мені помагали або принаймні заплющували очі на мої стосунки з дисидентами. До них належали Микола Бажан і Юрій Смолич, яким тут бажаю скласти післясмертну подяку. Правда, вони не належали до героїв типу Світличного чи Стуса,
але Світличні і Стуси в кожній нації є вийнятками, і з цього треба
собі здати справу!
Останньо в шістдесятих роках я була в Україні коротко перед
убивством Алли Горської, про яке Надія Світлична повідомила мене
українськомовною телеграмою до Ріо-де-Жанейро. Почалися роки
збільшення репресій, втрати праці, потім арештів і засудів моїх
друзів на довгі роки ув'язнення. Як я пізніше довідалася, першим
оскарженням Надії Світличній з боку слідчих комісарів на слідстві
було спілкування з Вірою Вовк. Дуже правдоподібно, аналогічний
гріх могли закидати також і Іванові Світличному. Я отримала від
нього ще дві вістки із заслання, а потім листування обірвалося.
Після звільнення і переїзду Надії Світличної на Захід, а потім
після двадцятирічної розлуки з людьми, що їх уважаю своєю духовною сім'єю, наново нав'язалося листування. Я довідалася про повернення Івана додому, але тоді то вже була важко хвора людина.
Леоніді Світличній випало велике горе ще декілька років спостерігати за повільним умиранням свого дорогого друга. Повернувшися
в 90-му й 91-му рр. на Україну, я їх відвідала. Першого разу Іван,
який уже не був спроможний говорити, начебто пізнав мене, усміхався й цікаво прислухався до розмови. Але останнього разу він був
уже поза межами порозуміння. Його смерть можна вважати звільненням безсмертного духа від кайданів страждальної плоті.
З відстані часу, зробивши підсумування нашої доби, розуміємо,
що без таких особистостей, як Іван Світличний, Україна ніколи не
могла б, наче Фенікс з попелу, знятися вгору і самостійно стати на
ноги. Такі люди є світлом людства, не тільки своєї нації: то носії
чесности, людяности й духовної шляхетности. Я ніколи не відчувала в ньому ненависти до своїх ворогів, радше поблажливе
співчуття до них. Він стояв у тіні: не бажав бути ані гетьманом, ні
президентом, тільки радше братом, порадником, опікуном. У ньому
вбачаю євангельські чесноти лагідности, миролюбства і тієї
чарівної скромности, якою обдаровані всі Світличні і яка в ньому
була дивно пов'язана з високою ерудицією і прецизною та непідкупною критичністю.
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Такі світила повинні б правити грядущим поколінням за життєві
маяки. Єдиною провиною Івана Світличного було його щире намагання захистити природні права нашого народу і поставити його як
рівноправного брата в колі народів, а не як упокореного, ображено
го, використаного, скаліченого і на смерть приреченого "меншого
брата".
Я горда за своє побратимство з Іваном і вірю, що там, де нема
вже терору, сліз і зідхань, в авреолі соняшника Іван Світличний вічна-віч молиться до Всевишнього за краще майбутнє своєї найдорожчої в світі Україна

Іван РУСИН
Народився 1937р. на Львівщині. Інженер-ґеодезист. Заарештований 1965р., відбув 1-річне
ув'язнення в Мордовському таборі та 5-річне - в Україні (1974-1979 рр.).
Мешкає в Києві.

Ріо-де-Жанейро, квітень 1993 р.

ВСІ НАЗИВАЛИ ЙОГО
СОНЕЧКОМ
Згадувати й розповідати про нього можна багато і легко. Але
писати спогади про Івана Олексійовича Світличного, та ще одразу
по його смерті - непросто.
Воно завжди так, що велике краще видіти здалеку. Його знали
всі національно свідомі українці. До нього тягнулися, точніше, як
соняхи, повертали голови за сонцем.
Всі називали Івана Сонечком. Він завжди випромінював тепло й
світло, обдаровував довірою і розумінням. Біля нього було затишно,
впевнено. Для мене він був великим авторитетом. Я один із тих нео¬
фітів, що грілися біля ватри, яку запалили шістдесятники і яку від¬
дано підтримували Іван Олексійович та його вірна половина. Мені
здавалося, що знались ми споконвіку, завжди. Але "тьотя Льоля"
уточнила, що особисто ми познайомилися після мого повернення з
Мордовського Явасу на початку вересня 1966 р. Може, й так... Але
я його бачив і слухав раніше.
А восьмимісячне сусідство на Володимирській, 33*, харчування
з одного "бачка", ходіння одними сходами, прогулянки в тих самих
"двориках", читання тих самих книжок тюремної бібліотеки - хіба
все це не було особистим знайомством? Згадуючи все те пізніше, ми
відчували близькість, ніби разом проходили лікнеп спротиву ре¬
пресивним органам, хоч і сиділи кожен у своїй камері. Спогад про
одночасне підслідче камерне життя зблизило нас, ми стали друзями.
Тоді ще були ліберальні часи Шелеста, Нікітченка. Після 1966 р.
почалося закручування гайок. Замість Нікітченка, головою КҐБ Укра¬
їни став Федорчук, почався наступ на Шелеста і взагалі полювання
на відьом.
Іван Олексійович і у цей час залишався собою. Організовував ак¬
ції на захист О. Заливахи та інших, сприяв переїздові і працевлашПриміщення КҐБ із слідчою тюрмою у дворі.
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туванню Данила Шумука, згуртовував творчу молодь, налагоджував зв'язки з інакодумцями з інших міст імперії, із закордонною
українською громадськістю. Кагебісти встановлюють негласний
нагляд, ходять і їздять слідком, підсилають "качечок" (як називала
підсадних стукачів "тьотя Льоля"). Пригадую епізод із подорожі
Карпатах. Ми поверталися додому поїздом із Коломиї через Львів.
Неподалік Львова до нашого купе заходить офіцер у польовій формі
капітана і заявляє, що в Коломиї біля кас трапилася покража і вони
мусять перевірити наші речі. Забирає нас з Іваном і, для камуфляжу,
ще двох солідних чоловіків до відділу міліції на вокзалі. Збагнувши,
в чому справа, ми спокійно, з гумором сприйняли це. Наші речі
ретельно обшукали і відпустили, вилучивши дещо з книжок, які везли
від однієї знайомої добродійки.
Особливою рисою Іванового характеру була щирість у дружбі.
Дружба була тоді своєрідним культом, підтримкою в передгрозяному лихолітті кінця шістдесятих. А друзів у Івана було багато, і багато часу він витрачав на них. Льоля пробувала трохи ізолювати його,
з того нічого не вийшло. Виділялася його дружба з Аллою Горською,
з ірпінцями Григорієм Кочуром і Дмитром Паламарчуком.
Згадується остання зустріч з Аллою Горською у Івана пізньої осени 1970 р. Іван, Льоля, Алла, Дворко і я. Було якось тривожно. Алла
нервово сперечалася з Дворком. Чомусь дісталося й так званому
львівському "П'ємонтові". Іван заспокоював її. Невдовзі Алла трагічно загинула. Це було потрясіння, особливо тяжке для Івана з Надійкою: вони були найщиріші Аллоччині друзі. Потім переслідували
всіх, хто виступав на похороні...
Так почалася друга для нашого покоління репресивна акція, надійшов початок 1972 р. Репресії були жорстокі: давали в основному
максимум за 62-ю статтею.
Знову я зустрівся з Іваном багато років по тому, коли Льоля привезла його, тяжко хворого, із заслання додому. Він усвідомлював,
свій стан, але намагався бути собою: жартував, любив слухати, як
йому читали (сам він ні читати, ні писати вже не міг). Дуже радий
був бачити своїх друзів; його неповторні очі висловлювали все, бо
говорити йому було важко.
А далі була воля Господня.
Поховали його, як Бог приказує.
Оплакувала Івана вся Україна.
І пам'ятатимуть його друзі, і пам'ятатиме його мати-Україна.
Київ, червень 1993 р.

Раїса МОРОЗ
Народилася 1937р. на Донеччині. Викладала
німецьку мову в Івано-Франківському педінституті. Від 1965 р. зазнавала різних позасудових репресій. 1979p., після "видворення"
колишнього чоловіка В Мороза, емігрувала з
сином до США. Нині мешкає у Вінніпезі (Канада). Бібліотекар, радіожурналіст.

ЯСНООКИЙ
ДОБРООКИЙ ІВАН*
Пішов з життя Іван Світличний. Пішов услід за Василем Стусом,
Валерієм Марченком, Олексою Тихим, Юрієм Литвином. Тільки ж
як довго довелося йому страждати, повільно згасаючи, доки сталося
неминуче... Іван Світличний залишив глибокий і світлий слід у серці
кожного, хто мав щастя знати його зблизька.
Повинна б вийти книга спогадів про цю шляхетну людину, бо,
як сказав Євген Сверстюк, жодна збірка Іванових поезій не в стані
передати того, чим Іван був для людей і суспільства, в якому він жив
і трудився. І якщо таку книгу буде написано, я б хотіла додати й
свою сторінку до неї. Бо в найтяжчі, найгіркіші часи свого життя
була однією з тих, кого він зігрівав своїм теплом і турботою.
... 1965 рік. Перша хвиля післясталінських погромів української
інтелігенції. Рік, повний тривог, невиправданих надій, розпачу.
Чоловік під слідством в Івано-Франківському КҐБ, допити в його
справі, пізніше суд і тривожне очікування виконання вироку: куди
повезуть? де перебуватиме? як це все вплине на нашу з трирічним
сином долю? Виженуть із праці в інституті, а отже, й із кімнати в інститутському гуртожитку? Куди ж тоді подітися? Зі Львова доходять
чутки, що вже всіх дружин заарештованих повиганяли з роботи, не
чекаючи суду й вироку. Друзів навколо дедалі меншає, багато хто з
колишніх приятелів обминає, переходить на другий бік вулиці, щоб
не привітатись, не зупинитися. Чуюся, немов "прокажена". Органи
КҐБ через підсунутих "доброзичливців" починають тиснути й радити, щоб зреклася арештованого чоловіка: так, мовляв, буде ліпше для
дитини... І якби не родина Люби Лемик та Опанаса Заливахи, то мені
в Івано-Франківську й щирого слова не було б до кого промовити.
Вперше опубліковано в ж. "Неопалима купина ". — К., 1993, №3-4, серпень-вересень. Зроблено невеликі авторські зміни в березні 1996 р.
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Проте ті самі чутки невідомо звідки приносять й інші, втішніші
вістки. Десь у Києві все це виглядає трохи по-іншому: є люди, які не
бояться нас, "прокажених", а навіть шукають із нами знайомства,
щоб підтримати, висловити пошану. В тих чутках називають і деякі
прізвища, найчастіше: Івана й Надію Світличних, Аллу Горську,
Оксану Мешко. Потайки мрію побачити цих людей, познайомитися
з ними.
Вже не пам'ятаю, хто дав адресу, однак потрапити до Києва і
познайомитися вдалося лише в травні або червні 1966 p., коли Івана
Світличного, потримавши вісім місяців під слідством, випустили на
волю "за браком доказів". Ішла за адресою до його помешкання на
Уманську, 35 і хвилювалася, уявляючи нашу зустріч. Чомусь Іван
уявлявся мені високим, кремезним козарлюгою з вусами - саме
таким витворила його моя фантазія з усього, що чула про нього.
П'ятий поверх, натискаю дзвінок - і двері відчиняє худорлявий,
трохи сутулий чоловік середнього зросту, впускає мене до хати і називає себе: Іван Світличний. Зовсім не велетень. Але з вусами. Уважні, проникливі очі, широка усмішка. Очі аж іскряться від внутрішньої чистоти, а в усмішці випромінюють тисячі сонячних
зайчиків. Заходжу до помешкання, а там - книжки, книжки, нема де
сісти. Починаємо розмову, і за кілька хвилин - ніби сто літ знайомі.
Приязнь і симпатія. За годину приходить дружина, як каже Іван, "моя
половина" Льоля. Діловито питає, чи я голодна. А якщо голодна, то
скільки зварити яєць і сосисок. Вимагає точного числа. (Викладає
опір матеріалів у Будівельному інституті). Прямолінійна і без жодних церемоній. "Тьотя Льоля" жартома кликатиму її пізніше. Але
спочатку було трохи страшнувато "тьоті Льолі"...
Іван розпитував про ув'язненого чоловіка. Попросив його листів,
якщо маю. Хотів знати, з ким має справу. Питав про його зацікавлення, одразу ж заходився оформляти йому передплату на газети і журнали. Сестрі Надійці доручив узяти його під опіку і надсилати
найкраще з новинок літератури просто до табору (спочатку це було
ще можливо).
Я помітила, що кияни - цілком інші люди. Вони були розкутіші,
не такі полохливі, як івано-франківці, навіть порівняно з тими, які
ще підтримували зі мною знайомство. Що й не дивно. Адже чим
більша периферія, тим жорстокіше затискали. Казали: коли в Москві
зрізають нігті, то в Києві рубають пальці. Ну, а в Івано-Франківську - цілу руку! Приклад: в один і той самий час судили в Москві
А. Амальрика, а в Івано-Франківську Мороза. Амальрикові за його
книгу "Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року?" дали 4 (чи навіть 3) роки концтабору і 3 - заслання. Морозові за три есеї про
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утиски української мови і культури дали 6 років тюрми, 3 роки концтаборів і 5 років заслання - 14 років неволі!
І Іван, і його сестра Надійка, а пізніше Славко Чорновіл, адресу
якого у Львові дав мені Іван,- поводилися цілком природно, все
було ніби само собою зрозуміле: і мій приїзд до них, і наше знайомство. Що ж до арешту чоловіка - це, мовляв, не наслідок якоїсь
забороненої діяльности, а прикре непорозуміння. Не ми порушуємо
закони, а держава порушує свої власні закони. Самі, напевно, не
усвідомлюючи того, мої нові друзі давали мені лекції громадянської
поведінки й гідности. І якщо я пізніше дійшла до такого "нахабства" в очах органів безпеки, що їздила до Андрія Сахарова і давала
в його помешканні інтерв'ю чужоземним кореспондентам про долю
ув'язненого чоловіка, то завдячую цю відвагу також і тим першим
урокам громадянської мужности, які одержала насамперед від Івана
Світличного.
Від часу нашого першого знайомства в Києві 1966 р. і багато років
по тому Іван Світличний став ніби опікуном для нашої родина Попри свою напружену працю над оглядом літературних новинок, над
перекладами з французької, він завжди знаходив хвилину, щоб відповісти на мого листа, а під час моїх відвідин Києва не проминав нагоди, щоб повести мого сина до крамниці і купити йому якусь іграшку, а то й необхідну річ: черевики абощо. І все це з власної
кишені, на той час і не широкої, і не глибокої. Взагалі Іван був дуже
і дуже щедрий. Не встигла я сказати, що мені подобається графіка
Караффи-Корбут, як він витяг із-під якихось книжок її дві речі і туттаки подарував їх мені. Це були: "Покинули стару матір..." (за мотивами поезії Тараса Шевченка) і "На чужину". Пізніше, опинившися
в еміграції, я не могла спокійно дивитися на ті дві картини: вони були ніби написані про мою долю.
Наші з сином "вояжі" до Києва були найчастіше пов'язані з черговими передачами для ув'язненого чоловіка і відвідинами КҐБ. Попри
те, що помешкання Світличних було майже непридатне для житла
навіть для них самих (одна вузесенька кімната, поділена навпіл імпровізованими стелажами), завалене і заставлене від підлоги до стелі
книжками,- Іван ніколи не дозволяв шукати якогось іншого притулку для ночівлі й аж сердився, коли я згадувала про готелі. Отож, так
ми й спали з сином - хто на розкладачці, хто на підлозі: в тісноті,
та не в обиді. Навпаки - оточені душевною теплотою господарів і
всілякою підтримкою.
Я цілком не знала Києва, а Льоля орієнтувалася в ньому, як риба
в воді. Вона завше знала, де найкраще роздобути серед зими зеленину, де купити непогану ковбасу для передачі. Отож, завжди хо-
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дила зі мною і допомагала купувати харчі для ув'язненого. Речі ніби
й прозаїчні, але якими вони здавалися важливими!
Знаю, що Іван дуже напружено й багато працював. Однак, коли
ми приїздили до Києва, він був завжди "в бігах". Можливо, що ми
своїм приїздом відривали його від праці, і він використовував чаc
на інші справи. Він завжди кудись поспішав: то до книгарні, то до
когось на день народження, то на виставку або на концерт. І завжди
тягнув нас із собою, які б ми не були втомлені з дороги. Шкодувати
не доводилося. Завдяки Іванові я познайомилася з багатьма цікав»
людьми: з Михайлиною Коцюбинською, Галиною Севрук, Євгеном.
Сверстюком, Василем Стусом і багатьма іншими. Саме в Івановій
хаті я зустрілася з Аллою Горською. Вона загинула, але моє серце
прикипіло до її образу на решту мого життя: таких жінок дуже не
багато на світі.
Кілька разів Іван брав мене з собою до Ірини Стешенко. І щоразу
ми заставали в неї когось із українських діячів культури Там я побачила Миколу Лукаша, Григорія Кочура, Леоніда Череватенка, познайомилася з перекладачкою Анною-Галею Горбач із Німеччини,
яка стала пізніше моїм постійним кореспондентом і доброю приятелькою, всіляко підтримуючи мене і словом, і ділом. Ті зустрічі в
Ірини Стешенко залишилися в моїй пам'яті яскравим спектаклем:
своєрідним змаганням в інтелектуальних дотепах - я почувалася, як
ягня серед інтелектуальних зубрів, що так і сипали жартами, грою
слів, примовками, ніби змагаючися, хто кого переплюне в тих словесних баталіях.
Одного літа Іван запросив мене приєднатися до гурту киян і
львів'ян, які зібралися відпочити в Космачі (в Карпатах) у якоїсь селянки Я приїхала за поданою адресою, а той весь гурт знявся на ноги
й вирушив пішки через гори аж до Ворохти Виявилося, що "органи"
почали інтенсивно "цікавитися" гістьми господині, де вся ватага зупинилася. Щоб це припинити, вирішили змінити плани Я була зовсім
не готова до мандрування горами: ні намету, ні відповідного одягу,
ні спального мішка. Проте пішла. Надто цікаві зібралися люди, щоб
відмовлятися від розкошів поспілкуватися з ними. Веселою була та
подорож. Пісні, жарти "Вождем" був Іван, він вирішував, кудою йти
Кілька разів губили напрям, а проте на Ворохту все-таки вийшли. Я
ночувала в Льолиному й Івановому наметі. Та й не тільки я, нас там
було, як оселедців, набито. Іван усе жартував: холодної ночі кликав
усіх жінок тулитися до нього. Запевняв, що він - як ТЕЦ, на всіх
стане тепла.
Збереглася в мене з тих мандрів Карпатами маленька знімочка:
Іван стоїть на горі, глибоко замислившись, укритий з голови до ніг
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широким імпровізованим плащем, зробленим із прозорого пластику.
Навкруги сіється дощ, а під плащем навколішках коло його ніг притулилася, сховавшись від дощу, я.* Знімка вийшла якоюсь дуже
символічною: своєю постаттю Іван ніби захищав мене від негоди Але
ж був він опікуном і порадником для багатьох упосліджених тоді,
таких, як я, жінок -дружин політв'язнів, від яких відвернулася доля...
Пригадую, як в одну з чергових поїздок до Києва в КҐБ взяли у
мене передачу, а побачення обіцяли дати наступного дня. Але того
самого дня мене обікрали злодії. Забрали геть-чисто все: пашпорт,
25 крб., що лишилися мені на зворотну дорогу, ще й чужий студентський квиток, який я позичила, щоб купити дешевший білет на поїзд.
Була зима, ми з сином брели вулицями Києва, зажурені і прибиті новим клопотом. Як же нам дадуть побачення без пашпорта? і як ми
без копійки в кишені доїдемо до Івано-Франківська? і що я скажу студентці про її квиток? Міліція, яку я ледве віднайшла, нічого доброго
мені не пообіцяла. Зарюмсана, я приплелася із сином до Іванового
помешкання на Уманську і розповіла про свою біду. Найсоромніше
було признаватися, що в мене не лишилося ні копійки на дорогу. Іван
це помітив і саме з цього приводу став найбільше жартувати Був тоді
у нього в гостях ще й Іван Русин, теж мастак на жарти Отож, клопоти клопотами, але серед тих жартів світ виглядав не такий уже й похмурий. І справді: побачення дали без пашпорта; два Івани купили нам
квитки на поїзд, іще й на дорогу дали, і все якось обійшлося.
Почуття гумору, здається, ніколи не полишало Івана. Його сестра Надійка розповідала, що й під слідством Іван не переставав жартувати. Коли слідчий закинув Світличному, що його вважають
батьком українського руху, Іван швидко зреагував на те: "Добре, я
згоден, тільки скажіть, хто мати..". В один із приїздів до Світличних
я почала розвивати перед Льолею теорію, як можна швидко схуднути, і спитала, чи вона хоче вдатися до того засобу. Іван, який нібито й не слухав нас, тут-таки втрутився: "Льоля утопіями не
займається". Дивно, як багато ми жартували й сміялися на початку
тих похмурих часів - ніби на біду!
Іван дав мені адреси львів'ян — Славка Чорновола, Олі Горинь.
Усі славні, прекрасні люди Чорноволова дружина Олена Антонів ще одна жінка з великої літери, як і Алла Горська. Вона стала найближчою моєю подругою. Ми подобалися одна одній, відчували одна одну. А Чорновіл жартома писав до Івана: "Якби не «декабристка» (себто дружина політв'язня), то й закохатися можна". Іван у
відповідь теж жартував: "На Раю не зазіхай, то моя сфера впливу".
Як уже пішла мова про жарти щодо слабкої статі, то хочу підкресли* Див. знімку на с 386.
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ти: Іван був справжнім
лицарем. Делікатний і скромний, він ніколи не переступав
у своїх жартах межі, завжди
знав міру. Так само і з патріотизмом: він ніколи не
хизувався ним, не казав гучних слів. Патріотизм його був
схований далеко в серці. І
добрі свої справи робив переважно мовчки, також ніколи
не хизуючися ними.
Трохи дивною мені здавалася пара Івана з Льолею.
Він - тендітної будови, лагідний і м'який, вона - висока,
велика жінка, прямолінійна і
без жодних, часом ніби й не| обхідних церемоній. Я завжди!
трохи побоювалася Льолі,
доки не зрозуміла, що за цією
зовнішністю ховається добра
і щира душа. Однак, до якогось часу я гадала навіть, що й
Іван Світличний і Раїса Мороз у
Іван боїться її буркотіння й у
Карпатах. Літо 1967р.
всьому її слухає. Та виявилося
все цілком інакше, і я побачила це, коли ми втрьох поїхали до Москви
шукати для Мороза адвоката після його повторного арешту 1970 р.
Полагодивши всі справи з адвокатом, Іван повів нас по мос-|
ковських книгарнях. Він не минав жодної і з жодної не виходив з
порожніми руками. Уже і в мене, і в Льолі були сітки з купленими
книжками, вже й він сам мав їх в обох руках. Льоля не переставала
бурчати, нарікаючи, що в хаті через ті книжки нема де голці впасти.
А все ж несла, ледве встигаючи за Іваном. А Іван ішов уперед незворушний і невблаганний, ніби й не чуючи нарікань. Отож, коли
Іванові було треба, він знав своє.
Що б робив Іван без Льолі, без своєї вірної і відданої "половини"? Ніби передчуваючи свою лиху долю, він саме про неї написав
у таборі:
Ти всім, чим лиш могла, була мені:
Була Великоднем і буднем,
Гарантом "будем-перебудем ",
Була росиною на камені
І каменем — твердим корундом.
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... Була зигзицею і ладою,
Живицею на рану, владою —
Єдиною на вся і все.
І ким Тобі - не знаю!— бути ще,
Коли круте житейське нуртище
Нас чорториями несе.

У повсякденному житті Іван був дуже теплою і доброю людиною.
Незважаючи на велику різницю в ерудиції, яку я завше відчувала, з
ним було легко і добре. Умів він шанувати насамперед людину в
людині. І вмів вишукувати в людях якісь таланти, спрямовуючи їх
у творчість. Так, він вирішив раптом, що з мене вийде перекладач.
І почав заохочувати до перекладів із німецької, адже я викладала
німецьку в інституті. Я й справді спробувала. Як же він радів, коли
Григорій Кочур, суворий і вимогливий до мистецтва перекладу, схвалив мій переклад повісти Зіґфріда Ленца! Іван тішився не менше за
мене саму. Дарма, що того перекладу ніхто й не надрукував, бо ж
моє прізвище було у влади на гачку. Однак, та праця дала мені відчути радість творчости і вселила віру, що і я здатна на щось творче.
1969 р. В Мороз відбув своє перше ув'язнення і вийшов на волю, на
якій йому пощастило бути лише 9 місяців. Проте за цей короткий час
він устиг посваритися з усіма моїми друзями, яких я набула за 4 роки
його ув'язнення. Посварився з В Чорноволом, посварився й з Іваном, точніше - тяжко його образив. Мені це дуже боліло. На душі
було гірко. Здавалося, що деструктивна, амбітна чоловікова натура
вплине й на мої взаємини із Світличними. Але ні. Як тільки Мороза
заарештували вдруге, Іван забув про свої образи і взявся підшукувати
для нього адвоката. Такого, який би, якщо й не допоміг, то хоча б
сам не топив ув'язненого. Якому можна було б довіряти. Такі сміливці були в той час тільки в Москві, а в Івана серед московських
дисидентів були друзі. От ми й подалися до Москви, про що я згадувала вище.
1972 р. Івана заарештували. Наше листування обірвалося на довгі
Роки. У мене розпочалася конфронтація з КҐБ: мої звернення до світової громадськости, інтерв'ю чужоземним кореспондентам у Москві
викликали страшну лють "органів": погрози арештом, допити, каміння У вікна помешкання, де ми з сином жили, і найгірше - шантаж і
помста над сином-підлітком. Усе це не заохочувало до листування,
та й листи до друзів у табори не дуже доходили. Наше листування
відновилося, коли Іван уже потрапив на заслання. Відписувала мені
переважно Льоля. Іван відбувався картками, посилав фотографії.
часу в нього було обмаль, здоров'я - не вельми. Після обов'язкової
"казьонної" служби Іван напружено працював удома.
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Мені здавалося, що під впливом тяжких концтабірних обставин
Іван змінився. З фотографії, яку він прислав мені з Алтаю, замість
доброго, лагідноокого Івана дивились на мене посуворілі Іванові очі,
замкнене, як мені виглядало, обличчя, суворо стиснуті уста. Я написала йому про це - і одразу ж дістала у відповідь іншу фотографію,
підписану з притаманним йому гумором: "Золотенькій Раї- дещо
поіржавілий Іван ".
1979 р. я виїхала з сином за кордон, слідом за В. Морозом, якого
прямо з Володимирської тюрми, разом із чотирма іншими совєтськими політв'язнями, випустили із в'язниці й завезли до Нью-Йорка,
в обмін на двох совєтських шпигунів, зловлених у США.
На жаль, усе моє листування з Іваном затримали на митниці в
Москві. Навіть збірочку з його перекладами Беранже і з автографом
не дозволили взяти з собою. Залишилися тільки фотографії. Мої сімейні проблеми, остаточний розрив із чоловіком, невимовна туга за
рідною землею першого року вимушеної еміграції долетіли й до
далекого Алтаю, хоч я ні слова про те не писала. Іван поспішає потішити нас і звідти: пише теплі, сповнені добрих побажань картки
до дня народження, до Нового року. Ніколи не забував він про своїх
друзів у біді. Золотий чоловік із золотою душею, який мало думав
про себе, але завжди - про інших. Доки не впав.
Останній лист від Івана й Льолі був датований 1 червня 1981 р.
Наче ніщо не віщувало біди. Та вже в серпні сталося з Іваном непоправне лихо. Востаннє я бачила Івана вже тяжко хворим, прикутим
до ліжка— 1989 p., коли мені вперше дозволили приїхати в Україну.
Багато говорити він не міг, але по очах я бачила, що він радий зустріти давню приятельку. В пам'яті ж і перед очима у мене залишається
Іван із попередніх років: ясноокий, доброокий, із широкою променистою усмішкою. Я щаслива, що доля дарувала мені нагоду знати Івана,
бути свідком його праведного життя.
Вінніпег, 1992 р.

Надія КИР'ЯН
Народилася 1948 р. в м. Іваново, виростала
на Полтавщині. У часи брежнєвського лихоліття її виключили з університету, змусили
виїхати з України. В Челябінську здобула фах
інженера-будівельника, пізніше закінчила
філфак КДУ. Працює у видавництві "Веселка ". Автор кількох поетичних збірок.
Мешкає в Києві.

"ПОЗНАЙОМИЛАСЯ
Я З ІВАНОМ..."
Познайомилася я з Іваном Світличним, навчаючись на другому
курсі Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, куди
вступила в серпні 1965 p.,— саме тоді, коли пройшла перша після так
званої "відлиги" хвиля арештів у містах України, коли й Світличного
заарештували на кілька місяців. Тоді я нічого про те не знала. Та й
звідки було знати про це дівчині, яка приїхала з села на Полтавщині,
яка чула, звичайно, про "культ особи", що його розвінчали, про арешти в 30-х роках... Але щоб тепер?! А преса мовчала. Та й між собою
про те говорити було не вільно, інакше — неприємності.
Трохи згодом я побачила, як деяких моїх друзів по університету почали утискувати, а потім і виключати за знайомства та контакти з людьми, які мали власні погляди, що не завжди вписувалися в прокрустові
рамки системи. Не з власної ж волі пішли з університету Михайло
Саченко, Василь Рубан, Микола Холодний, Микола Воробйов та інші.
Але ми хотіли жити й творити на повну силу. Тож не надто
боялися того, що буде з нами. Писали вірші, перекладали... І, звичайно, хотіли визнання - як це буває в юності, негайного і, можливо, не
зовсім ще заслуженого. Івана Світличного, Івана Дзюбу, Євгена
Сверстюка знали як талановитих і цікавих критиків, що доброзичливо ставилися до молодих, тому показували їм свої твори, зверталися
по допомогу. У квартирі Світличних на Уманській я була кілька разів.
Іван Олексійович, пам'ятаю, дозволяв користуватися своєю бібліотекою, словниками, допомагав знайти відповіді на творчі питання.
Він, дружина Леоніда Павлівна (Льоля) і сестра Надійка жили в
Цілковитій злагоді і згоді (хоча їхній спокій постійно порушувався
переслідуваннями Івана Олексійовича, стеженням, підслуховуванням...). Але в мене було враження, що то про їхню родину склав
народ відому приказку: "Нащо й клад, коли в сім"ї лад ".
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Тепер, після того, що відбулося, коли вже можна все осмислити
і проаналізувати, доходжу висновку, що ті люди, які вистояли проти
тоталітарної системи (це тепер її так називають, а тоді боронь Боже
було сказати щось подібне!), найстійкіші з них (серед яких я особисто
знала Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Ігоря Калинця, Івана Світличного) при всій своїй особистісній неповторності мали спільні риси. Це - гострий розум, високий інтелект і висока моральність, прагнення допомогти друзям, знайомим. Дружба чи товаришування з
такими людьми, навіть просте спілкування з ними - це найкраще,
що є в житті. Тому я думаю, що їхні дружини (зокрема, Льоля Світлична), попри всю трагічність долі, були щасливими. Взаєморозуміння, вірність, дбайливість, любов - далеко не кожній жінці випадає відчути це повною мірою.
Спогади про родину Світличних, про молодість - приємні спогади
Але було в тому житті й інше. Було таке, що змусило мене на
багато років покинути знайомих, Київ, їхати світ за очі, аби тільки
подалі від усього того. Оті підслуховування, оте "недремне око", що
стежить за твоїми вчинками, оті каґебістські штучки, коли тебе викликають, допитують, потім ввічливо подають пальто, а потім виключають із вузу - з одного, з другого... А потім знову розсипаються
компліментами і подають пальто... І це ж лише за те, що прочитала
якийсь самвидав... Уявляю, що витримав Іван Олексійович!..
Через багато років, коли я знову повернулася до Києва, вдруге
вступила до КДУ, закінчила його, влаштувалася працювати в дитячому видавництві "Веселка ",— знову бачила Івана Олексійовича. Але
він мене вже не бачив. Був тяжко хворий, а незабаром помер.
Леоніда Павлівна передала мені його твори для дітей. Це були
дуже гарні переклади, як і його вірші. Як і критичні статті. Я перечитала його критику тепер - вона й сьогодні актуальна, бо в ній пульсує
жива думка. І цікава. Навіть те, що писалося три - чотири десятиліття тому. А хіба ж не про сьогоднішній день написана дитяча казочка "Кіт і миші", в якій миші впіймали кота і хочуть покарати його
за всі злочини, що він скоїв. І ось що відповів на те кіт:
Ну, так хто там, де той горластий,
Що погрозами мені хвастав?
Хто накликував смерть котові?
Гей, давай, виходь! Я готовий!
Кіт оглянувся, а навколо —
Ні душі тобі. Пусто й голо.
Ох, і сміх то був, сміхота,
Як тікали всі від кота.

Після цього хочеться сказати лише одне: доки вже нам бути тими
мишами, які сидять по норах? Може, вже годі?
Київ, січень 1996 р.

Святослав МАКСИМЧУК
Народився 1936р. на Волині. Актор Львівського театру ім. Марії Заньковецької, заслужений артист України
Мешкає у Львові.

ІВАН СВІТЛИЧНИЙ
У МОЇЙ ПАМ'ЯТІ
Переїхавши з Харкова до Львова (1964 р.), я постійно їздив до
Києва, особливо десь від 1966-67 рр. Використовував для цього кожну найменшу нагоду, бо мав потребу в зустрічах із Валерієм Шевчуком, Миколою Вінграновським, Євгеном Сверстюком, Ліною Костенко, Романом Корогодським та його дружиною Оксаною, Дмитром
Павличком, Борисом Олійником, Олесем Гончаром та його родиною,
Іваном Драчем, Євгеном Поповичем, Ольгою Сенюк...
Десь тоді я познайомився й з Іваном Світличним. Пригадую, як
ми прийшли з режисером Миколою Мерзлікіним на квартиру Світличних, що тоді вже була знана як одна з найбагатших приватних
бібліотек Києва. (Змагатися зі Світличним у цьому могли хіба Євген
Попович із Ольгою Сенюк та Валерій Шевчук і, певна річ, Григорій
Кочур).
Іван уже знав про мої поривання до художнього читання і як професійний літератор давав свої поради щодо мого репертуару, коли
почув у моєму виконанні дещо з творів І. Франка, В Симоненка, Ліни Костенко.
Мені, як акторові, завжди цінно, коли мене, слухаючи, розуміють
і співпереживають. Саме таким слухачем виявився Іван Світличний.
Він умів слухати. Його щирий погляд свідчив, що я зробив добрий
вибір. Від першої й до останньої зустрічі з ним я відчував у спілкуванні з ним велике довір'я і непідробну щирість.
Під час тієї першої зустрічі Іван попросив Мерзлікіна, аби він
повів мене до майстерні Алли Горської і Віктора Зарецького. І пригадую, яке сильне враження справили на мене твори цих двох мистців та спілкування з ними безпосередньо в творчій майстерні!
Ми з Іваном ніколи не бували тет-а-тет. Щоразу це був гурт людей - чи то в Ірини Стешенко, чи то на квартирі Р. Корогодського
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після моїх сольних літературних концертів у Києві, які були для мене
кожного разу своєрідним екзаменом на творчу зрілість і громадянську стійкість. Такі зустрічі тривали, як правило, до ранку. У товаристві Світличного було напрочуд тепло і весело; я почувався розкуто. Він вибудовував своєрідну "духовну пастку", і хто потрапляв до
неї,- хотів бути там якомога довше. Найдорожчим для мене було те,
що я ніколи не почував себе з ним як людина, що менше знає, тому
хай краще помовчить. У тогочасній київській громаді було те, чого
мені іноді бракувало у Львові.
... Десь наприкінці сімдесятих років (очевидно, 1979) я гастролював із театром М. Заньковецької в Черкасах. Під час гастролей
мене запросив у гості мій далекий родич Микола Дячук із с. Козлин,
що на Рівненщині (він одружився там після закінчення військової
служби). За обідом він мене запитав, чи знаю я чоловіка на прізвище Світлицький, що був ув'язнений як дисидент. Може, кажу,
Світличний?
- О, так, так!
- А чого питаєш?
- Святославе Васильовичу, я служив у внутрішніх військах. Мій
взвод конвоював в'язнів, яких етапували на далекі відстані. За статутом, конвоїрам забороняли вступати в будь-які контакти із зеками.
Одного разу мій підопічний якось дивовижно спокійно, лагідно і
незвично прихильно спостерігав за мною. Я знав, що він - політичний і тому їде ізольовано від інших в'язнів. І я наважився порушити
"устав"- заговорив до нього. Він запитав, звідки я. Чомусь ні з того,
ні з сього я сказав, що зі Львова. - "А театр ім. Заньковецької знаєте?"- Кажу, знаю. - "А акторів Святослава Максимчука та Федора
Стригуна знаєте?"- "Святослав Максимчук - мій родич". Я не міг
повірити в таку зустріч! Мене потрясло. Ми довірились одне одному. Я дав йому щось кращого поїсти, а на одній із станцій кинув до
поштової скриньки кілька листів, які написав Світличний*.
Відвідавши Івана незадовго перед його смертю, я розповів йому
цей епізод. Чи пригадав він того конвоїра і ту пригоду, чи взагалі
сприйняв, що я говорив йому,- не знаю. Та коли я почав читати йому
напам'ять його "Курбаса"- він, без сумніву, сприйняв, і на його
щоку скотилася велика, важка сльоза...
8 травня 1996 р.
в м. Ірвінґтон, шт. Нью-Джерзі, США.
* Наприкінці жовтня 1974 р. я дістала картку, писану Івановою рукою, такого змісту: "Дорога Льоль! Їду етапом, московським поїздом. Куди - не знаю. Напишу з
місця. Будьмо. 1.С. 19. 10. 74. 23. 10. 74 - Везуть на Казань. І.С. " /Прим. Л.С./

ТИТ ГЕВРИК
Народився 1936 р. в Дрогобичі на Львівщині. У
1944 р. виїхав з батьками на Захід. Від 1952 р.
мешкає в США. Працює на посаді головного
архітектора-урбаніста Пенсильванського університету . Був куратором виставок в Українському Музеї в Нью-Йорку. Автор каталогів "Втрачені архітектурні пам'ятки Києва "
і "Дерев'яна церковна архітектура ".
Мешкає в Філадельфії.

ІВАН ВІДКРИВ НАМ
УКРАЇНУ
Понад ЗО р. тому ми з дружиною вирішили поїхати до Европи.
Склали маршрут: відвідати в Німеччині могилу Софійчиного тата;
звідти через Будапешт до Львова; далі - Київ, Царгород, Рим, Равенна
та Венеція. Моя особиста мрія - побачити архітектурні пам'ятки цих
історичних центрів Европа Перед нами три тижні перебування в
Україні. Літо 1967 року!
Їдемо вдвох - Софія і я, без туристичної групи, без гідів. Нашу
подорож по Україні полагодила туристична фірма Шумейків у НьюЙорку. Пізніше, в Україні, довідуємося, що тих, хто їде без туристичної групи, називають "дикими" туристами, "дикунами". Від Совєтського Інтуриста одержуємо "талони", які можна вживати лише
в готелях і ресторанах Інтуристу. Пізніше виявилося, що коли не
пити горілки з кожною їжею - залишаються великі можливості пригощати родичів чи друзів. На жаль, не всі зважувалися йти до Інтуристу, тож мою понад 80-річну бабусю ми пригощали на лавці в парку, а Софійчиного дядька - на тротуарі.
Врізалася в пам'ять подорож поїздом від Будапешту до Львова.
Поїзд мчав нас уперед до кордону, до землі наших предків, до
страшного для нас червоного царства. Вибору в нас не лишилось...
ми наближалися до Совєтського Союзу. Почуття страху й непевности зростало.
У Львові в Етнографічному музеї ми познайомилися з симпатичним старшим працівником Музею. Називався Фіголь. Ідучи сходами будинку, дискретно питаємо, чи він не є родичем Атанаса Фіґоля? Львів'янин стривожено озирається, притишує голос... Так,
Атанас Фіголь - його брат, він про нього роками нічого не знає...
Завдяки п. Фіґолю, ми познайомилися з львів'янами. Він порадив
нам і допоміг оглянути колекцію ікон, що зберігалася у Вірменсь-
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кому соборі. Там ми зустрілися з художником-реставратором Лінинським, який звів нас зі Стефою Шабатурою, а вона, в свою чергу,
познайомила з Любомиром Медведем, Леопольдом Левицьким, Іриною Калинець та ін. Стефа дала нам також деякі київські телефони.
У Києві ми замешкали в готелі "Дніпро ". Звідти телефонували:
мовляв, приїхали з Америки, хочемо оглянути Київ. Так познайомилися з Галиною Севрук, Григорієм Кочуром, Льолею та Іваном
Світличними. Пізніше зустрілися з Григорієм Логвином, Орисею
Стешенко, Іваном Марчуком, Аллою Горською, Людмилою Семикіною, Михайлиною Коцюбинською, Ліною Костенко...
Пригадую першу зустріч з Іваном Світличним. Ми подали один
одному руки. В Івана не було пальців на руках, і для мене це було
ніби підтвердженням, що Світличний не був підставленим совєтським агентом: адже ж більшовики не підставляли б чоловіка з такими
прикметами. А водночас лишилося здивування: чому ж ніхто не
сказав нам, що в Світличного немає на руках пальців?..
Яким запам'ятався Іван? - Спокійний, усе усміхнений, усе позитивний і водночас дуже діловий. Ніколи нічого недоброго — про
інших. Про Україну старався розповісти, показати все найкраще.
Закарбувалися в пам'яті теплі сонячні дні в Києві. Ми багато
ходили, оглядали місто. Іван і Льоля Світличні були нашими гідами.
Іван говорив, питався, хотів якнайбільше знати про українців на
Заході (слова "діяспора" тоді ще не вживали).
До сьогодні в мене лишилося враження, що я замало знав про
життя нашої громади в США, що я недостатньо ознайомив наших
нових друзів зі складностями еміграційного життя. Я відчував тоді
особистий брак знання, потребу довідатися більше про своє середовище.
Ми відвідували пам'ятні місця старовинного міста. Старий дерев'яний будинок у бічнім провулку, де жив колись Тарас Шевченко. Пам'ятник поета перед університетом. Софійський собор.
Коли ми стояли біля пам'ятника Богдана Хмельницького, Іван
показав нам будинок КҐБ на Володимирській вулиці, при цьому Іван
дивився в протилежний бік, у напрямі Андріївського собору, а
розказував про понуру споруду колишнього дворянського земстватеперішнього будинку КҐБ, де ще зовсім недавно Іван "сидів". Пригадуємо, як Іван з гумором говорив, що це - найвищий будинок у Києві, І
бо з нього видно аж на Соловки.
Нас вразило якесь особливе ставлення киян до Світличних. На
Хрещатику, на Володимирській випадкові перехожі надзвичайно
прихильно зустрічалися з нашими гідами: переходили вулицю, щоб
привітатися, потиснути руки, обмінятися кількома словами. У нас
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було враження, немов скромні Світличні були центром уваги в киян.
(Цікаво, чи багато з них підтримували стосунки з репресованим Світличним, у 70 - 80-х роках ? Але це - так, між іншим).
Запам'яталися відвідини книгарні "Сяйво" за площею Толстого.
Там за ширмою, говорив Іван, в окремій кімнаті, є особливо цікаві
книжки.
...Кожного разу, відвідуючи Київ, іду не стільки за книжками,
скільки за споминами - д о "Сяйва", до окремої кімнати...
На Замковій горі, де колись було Флорівське кладовище, знищене в 1930-х pp., відкривається панорама Подолу. Тут, на старім
міськім цвинтарі, казав Іван, поховано січових стрільців.
На колишнім Ринку на Подолі (на теперішній Контрактовій площі) Світличні показали нам будинки, де містилася колись КиєвоМогилянська Академія, місце знищеного в 1930-ті роки Братського
собору.
Одного дня Світличні зустрілися з нами на теперішній Европейській площі перед готелем "Дніпро". Світличні обіцяли показати нам
Видубицький манастир, а крім того, вони заплянували пікнік. На
Хрещатику Льоля й Софійка купили в гастрономі хліба, м'яса й сиру.
Пішли!
Справді пішли, хоч до Видубичів далеко, але таксівок немає, тож
ми подалися в далеку дорогу пішки. Іван заспокоював нас, казав не
турбуватися, мовляв, всюдисуще і дбайливе КҐБ не лишить нас напризволяще. І справді, раптом нізвідки виринула таксівка, і шофер
запропонував відвезти нас, куди душа забажає...
Кожен сучасний паломник до Києва обов'язково відвідує
Софійський собор і Печерську Лавру. Але дуже мало туристів їде
до Видубичів, до старовинного мальовничого манастиря, де колись
король Данило Галицький молився перед своєю поїздкою до татарського хана, де до 30-х років нашого століття пишався один з найкращих іконостасів України.
Світличні відкрили для нас Видубицький манастир. Ми оглянули територію манастиря, ансамбль будинків, могилу Богдана і
Варвари Хоменків і врешті вийшли на верхи до Ботанічного саду,
звідки відкривається один з найкращих краєвидів міста.
Усюди, де ми були в Києві, я фотографував Київські пам'ятки
архітектури. Усюди Світличні постійно відмовлялися фотографуватися з нами. Пам'ятаю, як Іван фотографував Софію і мене на тлі
пам'ятника Шевченка. Але з нами Світличні й там також не сфотографувалися. Лише на території Ботанічного саду я сфотографував
половецьку кам'яну бабу і геть вдалині - Льолю і Софійку. Це єдина
фотографія з наших зустрічей 1967 року.
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Діапозитиви архітектурних пам'яток Києва та Львова стали своєрідною сенсацією серед наших друзів та знайомих в Америці. Але
спогади про зустрічі й розмови - набагато сильніші від кольорових
діапозитивів київських краєвидів. Ми захоплено говорили про Київ,
навіть не усвідомлюючи, що ми говоримо про киян. Іван Світличний
та його друзі відкрили для нас нові обрії.
У 1982 р. я закінчив роботу над виставкою Українського Музею
в Нью-Йорку "Втрачені архітектурні пам'ятки Києва ". В каталозі виставки хотів подякувати всім, хто допоміг у підготовці цієї виставки. Особливо хотілося подякувати Іванові Світличному за те, що
в 1967 р. викликав у мене пієтизм до втраченого Києва. Але то були
суворі роки репресій, Іван Світличний був на Алтаї, і така згадка
його імени могла йому зашкодити.
Тепер є нагода: дякую, Іване!
Останній наш день у Києві. За день перед тим приїхала Віра Вовк
із Бразилії і також оселилася в готелі "Дніпро". У нашій готельній
кімнаті зібралося веселе товариство попрощатися з Гевриками і привітати Віру Вовк. А в нас, як на те, запрошення для нас із Софійкою
на вечерю до київського поета, визначного члена СПУ. Що робити?
Віра Вовк дістала феноменальну ідею: вона вклала Софійку до
ліжка, зателефонувала поетові, що Софійка хвора і не може приїхати на вечерю, просила його відвідати нас у готелі.
Товариство забавляється. За решту інтуристських талонів купуємо шампанське й закуску. Кияни, серед них Світличні, Ліна Костенко та ін., відкрито й ущіпливо говорять про совєтську систему на
Україні, льояльних комуністичній владі письменників. Новоприбулому поетові досить незручно. А західні туристи журяться: підслуховувальні апарати, вмонтовані в готельній кімнаті, напевно, записують кожне слово.
ЗО років тому відкритість і відвага киян були для нас своєрідним
шоком. Ми від'їжджали на Захід, а вони ж лишалися в обіймах тієї
системи! Вони стають нам рідні й близькі, відкривають для нас нову
Україну. Прощаємося з Києвом, задоволені, що нам пощастило пізнати Івана й Льолю Світличних, їхніх друзів.
Приїхавши на волю, до Стамбулу, посилаємо до США телеграму: у Львові арештували Вячеслава Чорновола...
Все, передане на Захід, ми щасливо перевезли через кордон, відвезли до Нью-Йорку.
У 1968 р. знову їду в Україну, цього разу як провідник туристської групи фірми Шумейків. Везу фотоплівку з матеріялами західної
преси про дисидентів в Україні. Моє перебування в Києві обмежене
до кількох днів. Зустрічаю Надію Світличну, Аллу Горську. Пам'я-
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таю вечерю з веселим товариством у ресторані над Дніпром, танець
із Аллою Горською, відвідини майстерні Л. Семикіної, поспішні роз¬
мови та обмін передачами в темряві сходової клітки в старій київ¬
ській кам'яниці...
У 1970 р. ми з Софійкою знову їдемо до своїх прибраних родичів
у Києві. Я знову провідник туристської групи фірми Шумейків.
Зустрічаємося зі Світличними.
Іван Світличний розповідав про останні події в Києві, в його роз¬
мові відчувалася тривога, стурбованість. Івана цікавило все, що сто¬
сувалося українців у США. Ми говорили про події в Україні й на
Заході, про поділ думок українців на Заході щодо зустрічей з укра¬
їнцями з Совєтського Союзу, про брак західньої літератури в Україні,
про політичні зміни в Україні. Іван постійно розпитував про життя
українців в еміграції, наголошував, що "між вами на Заході є багато
«наших» з СРСР". Просив бути дуже обережними, турбувався,
журився, щоб нікого не наражувати на переслідування КҐБ в Україні.
Прийшовши до нашої кімнати в готелі "Україна " по привезену
літературу та інформації, Іван побачив у відкритій валізці репро¬
дукцію скульптури Олександра Архипенка. Це був переданий із
США подарунок для одного львівського колекціонера. У Івана, зав¬
жди спокійного і врівноваженого, аж очі засвітилися. Взявши репро¬
дукцію, сказав, що це вона заплатить за адвоката, оборонця Вален¬
тина Мороза... А колекціонер у Львові може почекати (вони були
знайомі). Ця річ була не наша, але відмовити Іванові ніхто не міг...
Пам'ятаємо квартиру Світличних на Уманській - малесенька,
тепла, затишна. Книжки від долівки до стелі, розставлені на оригі¬
нально змайстрованих полицях,- компактних, у два ряди, на заві¬
сах. У великих американських бібліотеках тепер постійно вживають
подібні полиці, "compact shelving". Іван майстрував їх сам.
Пам'ятаю, як Іван і я йшли (здається, до п. Орисі Стешенко)
стежками, поза будинками. Попереду йшов Іван, я за ним. У депре¬
сії я говорив про комуністично-російський Київ, питався Івана, як
він та його друзі можуть бути такими оптимістами. Іван слухав, казав,
Що це останні шанси українців.
Запам'яталися зустрічі в історичній квартирі пані Орисі Стешен¬
ко. Довкруги старі меблі, на стінах картини, пам'ятні речі родини
Старицьких. Телефон прикритий подушками. Пані Орися голосно
говорить із Софією, ми з Іваном розмовляємо олівцем на папері. Піз¬
ніше Іван спускає наші розмови до унітазу.
Іван просив повідомляти на Заході про рух спротиву на Україні,
говорив, як він і його друзі ізольовані, наголошував, що потрібно
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тримати й поширювати зв'язки українців у Союзі із Заходом. Знову
й знову просив бути обережними щодо дисидентів.
Тридцять років тому ми поїхали на Україну оглядати архітектурні пам'ятки батьківщини наших предків. Київські зустрічі й розмови,
листи з Києва, а потім із-за Уралу мали для нас несподівані наслідки. Іван - до 1967 р. не знана нам людина - від першої зустрічі став
для нас, вихованих на Заході, близьким приятелем. Ми знали Івана
дуже коротко, ми зустрічалися всього кільканадцять разів, а в листах
писали здебільшого на побутові тема Та в результаті нашого спілкування Україна перестала бути для нас абстракцією. Протягом років
усміхнений Іван Світличний, уважна Льоля, їхні друзі-кияни уособлювали для нас нововідкриту Україну. До певної міри вони змінили наш світогляд і зацікавлення, мали вплив не лише на нас, а й на
виховання наших трьох синів.
... Україна святкує п'яту річницю незалежности. За мрякою років
заховані наші спогади про зустрічі в Києві, але вони світили нам тридцять замрячених років.
Лишилися подарунки від Івана:
керамічний свічник-трійця з Космача на Свят-вечірнім столі;
букіністична книжка, видана в 1930-х pp., про дерев'яну архітектуру України;
Іванова свитка з тяжкого армійського сукна роботи художниці
Л. Семикіної.
Лишилося листування, яке продовжувалось аж до фатального
1981 p.* (Тепер ми передали Іванові листи до родинного архіву Світличних).
Лишилася Україна, яку відкрив нам і якій віддав своє життя Іван
Світличний.
Філядельфія, 1996

* У серпні 1981 р. в І. Світличного стався крововилив у мозок, після чого працездат¬
ність уже не відновилася.
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Народився 1945р. Перекладач, займався культосвітньою, редакторською діяльністю. Автор перекладів з французької (Рембо, Беранже) і франкомовної (африканської) поезії.
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УРОКИ ВИСОКОЇ

людяности й

ДОБРОЧЕСНОСТИ
Моє знайомство з Іваном Олексійовичем Світличним відбулося
восени 1967 р. через мого улюбленого викладача, французького філолога українського походження Еміля Крюбу, під впливом якого я
й захопився серйозно поетичним перекладом. Людина європейської
культури, професор української мови в Національному інституті східних мов і цивілізацій Сорбонни, він приїхав з Парижа до Київського
університету читати різні курси з французької мови й літератури.
Спочатку на його лекціях завжди сидів поважний представник
університетського парткому: дотепний француз мав зухвалу звичку
кепкувати з "переваг" радянського ладу, тому пильний "таваріщ"
часто зупиняв його, дбаючи про комсомольську і партійну цноту українських радянських студентів.
Я спеціалізувався у французькій мові під орудою університетських філологів, зокрема, того ж таки месьє Крюби, поглиблював
своє розуміння мистецтва перекладу, зачитувався щойно виданими
майстерними перекладами Миколи Зерова і невтомно працював, поринувши у світ поезії Артюра Рембо.
Саме тоді професор Крюба й залучив мене до роботи над антологією французької поезії XX ст., яку він спільно з дуайєном українських перекладачів Григорієм Кочуром готував для видавництва
"Радянський письменник". Невдовзі я переклав для антології кілька
віршів Макса Жакоба й Луї Арагона, і мої переклади було схвалено.
Отоді й порадив мені Еміль Крюба піти до київської книгарні письменників "Сяйво" і познайомитися з українськими перекладачами
Григорієм Кочуром та Іваном Світличним. Заодно я мав з'ясувати в
Кочура кілька незрозумілих слів із "Тіней забутих предків " Михайла
Коцюбинського, на які натрапив мій професор, перекладаючи цей
твір французькою мовою.
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Оскільки обидва побратими були завсідниками "Сяйва", куди,
по вишукуванні всіляких дивовижних книжок в усіх (букіністичних,
поетичних і академічних) книгарнях Києва, вони приходили поповнити свої трофеї або просто, погомонівши, перепочити, то знайти їх
було дуже легко.
- Отой худенький чоловік з великим портфелем і є Григорій Кочур, якого Ви розшукуєте,- чемно підказала мені не по-радянськи
інтелігентна продавщиця.
Григорій Порфирович одразу ж пояснив значення кожного незрозумілого слова для мого професора й заходився коментувати мої переклади, вказавши на ряд мовних кострубатостей та відхилень від першотвору. Він порадив мені частіше заглядати до словника, наголосивши,
що гарний словник завжди можна читати як захопливу книгу.
Приязно усміхнений, міцно потис мені руку і другий чоловік,
відрекомендувавшись: "Іван Світличний". Він причаровував до себе
привітною усмішкою і великими, справжніми українськими вусами.
А разом із тим Іван Олексійович був надзвичайно простий у спілкуванні, й ця риса вдачі дуже до нього вабила. Тож уже через хвилину
ми розмовляли, мов давні знайомі. Я був подивований його простотою, безпосередністю і винятковою добротою.
Він почав розпитувати мене про моє студентське життя, запитав,
чи маю велику завантаженість у навчанні, а відтак запропонував мені
перекласти кілька пісень Ж. П. Беранже. Не вагаючись, я погодився,
і Світличний пообіцяв мені допомогти оригіналами, у зв'язку з чим
запросив до себе додому.
І тут Григорій Порфирович жартома закинув Іванові Світличному, мовляв, не давши йому як слід познайомитися, він украв мене в нього.
Мешкав Світличний недалеко від мого гуртожитку на Червонозоряній - його тісна однокімнатна квартира була на Чоколівці, на
вул. Уманській, 35. Сходами піднімаюся на останній - 5-й поверх
"хрущоби". На порозі мене привітно зустрічають Іван Олексійович
і його дружина Леоніда Павлівна.
Тільки-но я зайшов до квартири, як зрозумів, що потрапив до
робітні українського інтелектуаліста, глибокого ерудита, вченого,
людини всебічних наукових зацікавлень з українознавства, літературознавства, історії, мистецтва, мовознавства, етнографії, фольклористики, психології, поетики. Я захоплено оглядав кабінет Івана
Олексійовича, всуціль обставлений книжковими полицяма Яких тут
тільки не було книг і фоліантів!
Господар перехопив мій зацікавлений погляд і став показувати
мені найрізноманітніші словники й довідники, рідкісні видання, яких
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мені досі не доводилося бачити, іншомовні книги, зокрема, французькі. Він з неприхованою гордістю оповідав, що переважну
більшість стелажів змайстрував власноруч. Особа Світличного особливо імпонувала мені, вчорашньому селюкові, своїм щирим українством, високою інтелігентністю і душевною приязню, що світилася
з його очей.
Наша розмова точилася довго й невимушено. Вельми делікатно,
з великою непідробною сердечністю, без жодної нотки зверхносте,
як рівний з рівним, запропонував мені Іван Олексійович співпрацю
над перекладами Беранже, що 1970 р. побачили світ в опублікованій
видавництвом "Дніпро " в популярній серії "Перлини світової лірики " книжці "Пісні". Я мав звірити його інтерпретації з оригіналами,
а він брався допомогти мені в остаточному обробленні моїх перекладів.
Він переконував мене послуговуватися в роботі українсько-російським "Словарем української мови " за редакцією Бориса Грінченка і передусім чотиритомним "Російсько-українським словником "
Української Академії наук 1924-1933 pp., за редакцією Агатангела
Кримського, в якому зібрано величезний лексичний і фразеологічний
матеріал української класичної літератури та фольклорно-етнографічних джерел. Шість випусків цієї ґрунтовної й цінної праці,
документованої цитатами з художньої літератури й етнографічними
записами, стали настільним словником Івана Світличного.
А ще пам'ятаю, як Іван Олексійович дуже застерігав мене проти
користування "зеленим" російсько-українським (а насправді російсько-російським) словником видання 1948 p., який відзначався примітивністю і обмеженістю в лексиці й фразеології, з якої запопадливі
земляки-русифікатори залишили тільки найближчі до російських
відповідники.
Світличний любовно й трепетно ставився до рідного слова, він досконало знав народну мову й уважно засвоював її незліченні багатства.
Іван Олексійович охоче ділився зі мною всіма тайнощами свого
перекладацького досвіду. Аби уникати рабського вкладання в мову
оригіналу, він рекомендував мені прочитати Беранже в російських
інтерпретаціях Курочкіна і насамперед в українських переспівах Володимира Самійленка.
Наступного дня я з піднесенням розповідав професорові Крюбі
про своє ближче знайомство з Іваном Світличним, в особі якого, на
мій студентський погляд, так гармонійно поєдналися світлий розум,
інтелект, талант і доброта.
-І порядність,- погоджуючися зі мною, додав пан Крюба, повідомивши, що для багатьох київських поетів і перекладачів, які зголо-
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силися на участь в антології французької поезії XX століття, він здійснив сумлінні підрядники. Чимало текстів без жодної переробки з
боку "перекладачів" пішло до друку. І лише один Світличний, відшліфувавши і доробивши їх, наполіг на тому, щоб переклади були
підписані двома прізвищами - його й Крюба
- Проте влада, попри всі його чесноти, переслідує Світличного,вів далі професор Крюба. - Його неодноразово звільняли з праці, а
півтора року тому навіть арештували, але через вісім місяців випустили, бо з'ясувалося, що не було жодних підстав звинувачувати його
в якихось антидержавних діях.
Я був геть приголомшений цим повідомленням і ніяк не міг збагнути, як можна було запроторити до в'язниці таку добру, лагідну й
порядну людину. За що?
... Ніколи не в'януть квіти на Вацлавській площі Праги, де в січні
1969 р. студент філософського факультету Кардового університету
Ян Палах виступив за збереження суверенности й демократії Чехословаччини, вдавшись до самоспалення.
А ми в Україні навіть не знаємо імени того студента з філфаку
Київського університету, який, доведений до відчаю московською
тиранією і тотальною русифікацією, вдався до такої самої форми
протесту, спалахнувши смолоскипом неподалік теперішнього майдану Незалежности.
Довго намагалися відверті українофоби приректи на забуття світле ім'я Івана Олексійовича Світличного, який свідомо поклав своє
життя на вівтар незалежности України і в цинічно-підлу добу
змафіозненої брежнєвщини і щербиччини не переставав відкрито
обстоювати ідею вільної, демократичної, суверенної України.
м. Київ, 1993 р.
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ЗГАДУЮЧИ ІВАНА
СВІТЛИЧНОГО
Івана Олексійовича Світличного я вперше побачив 1967 р. на вечорі французької поезії, що проходив у Спілці письменників під головуванням Г. П. Кочура. Свої переклади читали учасники твореної
в ті роки антології французької поезії XX ст. (вона так і не вийшла
через обставини, від колективу перекладачів не залежні). Іван Олексійович, зустрінутий оплесками аудиторії (більшість присутніх знала
про його тюремні поневіряння 1965- 66 pp.), прочитав два або три
свої переклади віршів Жюля Сюперв'єля. Один із них я запам'ятав "Ніч в мені, та ніч і зовні...", інших не пригадую.
Познайомив мене з Іваном Олексійовичем Г. П. Кочур у першій
половині 1968 р. Датування це досить надійне: як виявилося при знайомстві, Іван Олексійович чув про мене, тодішнього студента біофаку університету, бо прочитав мою "дебютну" публікацію - переклад поеми Сен-Жон Перса "Сніги " з Кочуровою передмовою в
першому номері квартальника "Поезія ". Пам'ятаю, тоді ж він сказав
щось похвальне про це щойно започатковане видання, відзначивши,
що в тому ж таки першому номері друкувалися,- як згодом виявилося, чи не востаннє перед близьким уже "застоєм" з його заборонами на імена та явища,- вірші Василя Голобородька й Ігоря Калинця,
а також цикл давніх перекладів Бориса Тена, які він зробив свого
часу для іншої антології французької поезії, що, втім, так само не
побачила світу, тільки років на сорок раніше.
Знайомство моє з Іваном Олексійовичем не було близьким: бачились ми з ним у 1968-71 рр. найчастіше в книгарнях: "Букініст"
(на тодішній вул. Леніна, 42), "Поезія " (тоді містилась на розі Леніна
й Пушкінської), рідше - в "Сяйві" та в Пасажі; інколи - на літературних вечорах та засіданнях комісії з перекладу в Спілці письменників, раз або двічі був у нього вдома. Часто траплялося бачити його
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в ролі "зброєносця" при Г. П. Кочурові: Іван Олексійович тяг за
старшим товаришем важкий портфель, набитий придбаними книжками та численними рукописами колег-перекладачів.
Мені, тодішньому перекладачеві-початківцю, траплялося розмовляти з Іваном Олексійовичем переважно на теми фахові, літературні,- хоча, звичайно, поетичний переклад не міг бути і не був відгороджений від усього іншого, і передусім - від самої атмосфери,
"повітря" тих років, коли період шелестівського "національного
чванства" (пізніший ярлик-дефініція) помалу, але неухильно переростав у ватченківсько-щербицький маланчукізм-федорчукізм.
Так, говорили ми з Іваном Олексійовичем про поезію Поля Елюара, одного з чільних поетів французького Опору. Іван Олексійович
переклав для згаданої антології кілька віршів пізнього Елюара і дав
їх мені прочитати (мета його була радше виховна, бо тоді ж перекладав цього автора і я). Було цих його перекладів п'ять або шість.
Якщо пам'ять мене не зраджує, серед них були вірші "Сказати все"
та "Смерть любов життя ". Разом з кількома моїми перекладами
він надіслав їх до львівського часопису "Жовтень ". Друком вони
не з'явилися. Дальша доля цих перекладів мені невідома; хотілося
б вірити, що вони збереглися. (До речі, у своїй статті про Івана
Світличного "Перекладач ", надрукованій у часописі "Слово і час",
№3 за 1992 р., я писав: "Не можу твердити категорично, але, здається, перекладав він і вірші Рене Шара ". Пам'ять мене не зрадила:
нещодавно два його переклади з Р. Шара - "На смертнім шляху" і
"Спільна присутність "- віднайшла Леоніда Павлівна Світлична і
вмістила в книжці Івана Світличного "У мене - тільки слово",
випущеній 1994 р. харківським видавництвом "Фоліо"). Під час
читання згаданих перекладів з Елюара мені впадала в вічі істотно
помітніша їхня ритмізованість, "структурованість", порівняно з
тогочасними моїми спробами тлумачити цього автора: сам я тоді
тяжів до французької традиції, тобто до прозоподібних перекладів
з буквалістським присмаком, за що Іван Олексійович мене справедливо (як я тепер розумію) критикував.
Пам'ятаю, на моє досить наївне запитання, чому у нас нині (тобто
1969 або 1970 р.) неможливе щось подібне до французького Опору,
Іван Олексійович резонно відповів, що в нас, на відміну від окупованої німцями Франції, нема скільки-небудь сформованої "середньої
кляси", патріотичної буржуазії; а витворитись вона може, за його
словами, ще дуже нескоро, за умов загальносоюзної демократизації
та реформ. (Дочекатися ж демократизації,- здавалося мені,- не
доводилося навіть і мріяти. "Настрій" 1969-70 pp., на відміну від
кількох попередніх, можна було коротко означити, як "ніде, ніколи
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і за жодних обставин". На зайвий оптимізм не хворів і Іван Олексійович, але його від природи весела й жартівлива вдача, здавалося, натякала на щось протилежне).
Наділений значною педагогічною інтуїцією, умів він блискавично й дотепно, але разом з тим тактовно, не уражуючи природного
самолюбства, осмикнути досить-таки амбітного початківця (кажу
тут, звичайно, про себе). Так, на моє запитання, чому він перекладає таких суто традиційних поетів, як Ронсар або й Ляфонтен (машинописну добірку його перекладів з Ронсара я саме прочитав), а не
модерну поезію Франції,- не Валері, не Кльоделя, не Сен-Жон
Перса,- Іван Олексійович з перебільшено-вдаваним смиренням (хоч
його очі так і світилися) відповів: "Бо не вмію!". Мені, який тоді
тільки й носився, що з новочасними французами, стало вкрай ніяково: збагнув-бо, хто з нас таки справді "не вміє".
Доводилось мені говорити з Іваном Олексійовичем і на теми політичні: про окупацію Чехословаччини 1968 р. та про залежність
українських справ від чехословацьких подій, про наростання великодержавницьких умонастроїв у Росії (зокрема, серед літераторів, що
групувалися тоді навколо журналу "Молодая гвардия "), про спробу
групи Шелепіна захопити владу — і не лише приховано й обережно,
як це робили брежнєвці, а й формально та демонстративно скасувавши рішення XX з'їзду КПРС. (Іван Олексійович ставився до названих справ так, як і кожна нормальна людина демократичних поглядів; у можливість повної реставрації сталінізму він не вірив). Але
частіше говорилося на теми літературні та загальнокультурні: про
різні шляхи поетів-шістдесятників (70-ті роки ще не настали, але вже
формувалося те, що викристалізувалось пізніше), про "заборону існувати" поетам-постшістдесятникам - В Голобородькові, М. Воробйову, В Кордунові, М. Григорову та іншим,- ту саму негласну ухвалу, що лишалася в силі від кінця 60-х до середини 80-х pp., про
інтелектуально насичену прозу Р. Андріяшика від "Людей зі страху "
до "Полтви " (Іван Олексійович високо її оцінював); про кінофільми
"Тіні забутих предків" С. Параджанова (я був на прем'єрі цього
фільму в кінотеатрі "Україна " на початку вересня 1965 р. і став свідком по-справжньому героїчного виступу-протесту І. Дзюби проти
таємних арештів серед української інтелігенції, жертвою яких став
і Іван Олексійович) та "Криниця для спраглих " І. Драча і Ю. Іллєнка
(мені пощастило побувати на перегляді цієї стрічки на кіностудії,
незадовго до заборони фільму). Говорили ми й про полювання на
лексичні раритети в мові перекладачів, яке розгорнулося по
видавництвах у 1969-70 роках, та про голобельну "дискусію" в пресі
навколо цього питання. (Іван Олексійович був, звичайно,
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противником "заборон на слова", проте вважав, що до розгулу редакторської сваволі спричинилися не лише бюрократи-перестрахувальники, а й дехто з перекладачів, позбавлених відчуття міри й мовного смаку).
Якнайвищу оцінку Іван Олексійович давав перекладам М. Лукаша та Г. Кочура, а з тлумачів минулих десятиліть - М. Зерову та
М. Рильському. Це загалом відповідало і моїм уподобанням, хоч я
емоційно критикував Лукашеві переклади з Лорки за їхнє "онароднення" аж до "пейзанських" відтінків та за перекладацьку архаїзацію
на шкоду відтворенню модерних, а подекуди й сюрреалістичних елементів поетики. Іван Олексійович, мудро усміхаючись, захищав Лукашевого Лорку; водночас він застерігав, що всі мої слова так і залишаться словами, поки я не створю "свого" Лорку, саме такого,
яким бачу його я. Але це було мені зрозуміле й самому. (Тепер, прочитавши верстку Лукашевого "Дон-Кіхота ", я бачу, що його Лорка постав "на берегах" "Дон-Кіхота ", цього найдосконалішого з перекладацьких шедеврів М. Лукаша. Стилістично Лукашів Лорка
значно ближчий до Лукашевого Сервантеса, аніж Лорка до Сервантеса у першотворі. Це багато чого пояснює. Але тоді цього не могли
шати ні Іван Олексійович, ні я).
У різний час Іван Олексійович подарував мені три книжки, всі
гри - французькою мовою: однотомник вибраних поезій Елюара,
двомовне (французько-румунське) бухарестське видання Бодлерових "Квітів зла" та "Історію французької літератури" Лянсона:
всі три, як він казав, були в нього у двох примірниках (хоча не обов'язково в тих самих виданнях), тому це не стало втратою для його
домашньої книгозбірні. Всі три книжки збереглись у мене донині,
причому з двох із них я активно скористався: українські видання
поезій Елюара (1975) та Бодлера (1989) були великою мірою перекладені за книжками, що їх мені подарував Іван Олексійович, хоча
й не тільки за ними. (У названому однотомнику Бодлера мені пощастило надрукувати в примітках вісім перекладів Івана Олексійовича, зокрема, славетну поему "Мандри ". Це була одна з перших
публікацій творів Івана Олексійовича після ув'язнення та заслання).
Яскравіше, ніж ті або інші подробиці, тепер, через чверть століття, у пам'яті залишився образ Івана Олексійовича - чоловіка
сердечного і веселого, сповненого іскрометним гумором, наділеного даром товариської солідарности,- чоловіка, що був душею київського шістдесятницького гурту, ерудита, майстра слова і, найголовніше,- людини непохитних етичних принципів.
Згадуючи Івана Олексійовича, хочу з усією рішучістю наголосити (знаю, що багато хто зі мною не погодиться): ні політичним дія-
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чем, ні лідером чи активістом політичного визвольного руху він не
був, хоча б тому, що й такого руху в Україні 60-х рр. не існувало
(якщо не підміняти поняття літературного чи загальнокультурного
пожвавлення, та й елементарної зміни поколінь - поняттям політичного руху). Діяльність нечисленних дисидентів того часу все ж
була подвигом одинаків, а не виявом активности тих або інших суспільних верств. Інша річ, що панівна номенклатура УРСР у своїх
реляціях до Москви твердила щось цілком протилежне, та це й зрозуміло: бюрократична верхівка була прямо зацікавлена в наявності
міфічного "націоналістичного підпілля", у "ворогах", "агентах зарубіжних підривних центрів" тощо: інакше втрачався будь-який сенс
існування гіпертрофовано-розбухлих "бойових загонів" колоніальної бюрократії. Саме як реалізація відомчо-кон'юнктурних інтересів репресивного апарату були здійснені сфабриковані політичні
процеси 1966 і 1972-73 pp.: найбезневинніший обмін книжками (хоча
б із філософії або психології творчости, не кажучи вже про історію
України) трактували як розповсюдження "ворожих матеріалів", літературно-критичні тексти, а то й вірші або інші суто художні твори
кваліфікували як "підривні документи", відверті побутові розмови
навколо реальних речей або хоча б крихт сумної реальности - як
"поширення завідомо брехливих відомостей, що паплюжать соціалістичний лад", природне занепокоєння занепадом культури в умовах
безсоромної русифікації й дикунської сваволі частини партфункціонерів - як "націоналістичні вилазки буржуазних недобитків" або
"наймитів капіталу"; твори, відхилені найнездарнішими літчиновниками з видавництв та редакцій, не опубліковані через кон'юнктурне перестраховництво, оголошували "антирадянським самвидавом", нібито витвореним на замовлення "класового ворога".
Івана Олексійовича було знищено (в рамках тогочасного "укладу"
та законодавства) не тому, що він був політичним діячем або заповідався на такого, а тому, що це було вигідно тим, хто заробляв чергові службові підвищення, звітуючи вищим інстанціям про виконання й перевиконання імперських планів. Справді, Іван Олексійович
не був автором жодного самвидавського матеріалу, може, за єдиним
винятком - коротенької врізки-преамбули до добірки документів,
що стосувалися "справи львівських юристів"- але й ця преамбула
не була самодостатнім текстом, та й написана була на настійне прохання зовсім іншої людини. (Ідеться, звичайно, про роки до його
другого арешту 1972 p., до періоду концтаборів і заслання - в ув'язненні він писав і "відкриті листи", і протести, і звернення, тобто був
силоміць утягнений до політичної діяльности). Якщо вдатися до аналогій, у чомусь віддалених, а в чомусь і близьких, політиками не бу-
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ли ні веселий мудрець Ходжа Насреддін, ані дервіш Ахмед Нуруддін,
герой блискучого роману боснійця Меші Селімовича "Дервіш і
"смерть " (цю книгу, що стала колись подією в моєму житті, високо
ставив і Іван Олексійович). Безсумнівне "неформальне лідерство"
Івана Олексійовича лежало не в політичній, а в етичній площині, і
саме це не дало йому можливости ухилитися від уторованої "зацікавленими громадянами та організаціями" колії, до якої його штовхали. Щоб вирватися зі сплетеного навколо нього павутиння політичної провокації, він мусив би мати дещо інші людські риси, мусив
5и менше вірити тим людям, які його довіри й не заслуговували, і
не виправдали; зрештою, мусив би сказати собі, що не для диспутів
із нездарною владою - диспутів вимушених і нав'язаних йому проти
його волі! - був він посланий у цей світ.
Думаю, що як учений-лексикограф, що заходжувався коло "Словника синонімів української мови " (це мало б стати головною справою
його життя, і сам він про це мріяв), як перекладач і як літературознавець, зрештою, як поет, Іван Олексійович сказав би нам більше, ніж
мовлено в його "відкритих листах" із концтаборів та місць заслання: ці, без сумніву, по-людськи героїчні документи, все ж, як на мене, з усього, що написав Іван Олексійович, стоять найдалі від його
істинного покликання. Гірко про це говорити, та й легко писати про
це тепер, з відстані часу і в порівняно ліберальній ситуації.
Київ, грудень 1994 р.

Генріх ДВОРКО
Народився 1931 р. на Житомирщині. Хімік,
доктор наук. Організатор "Прип'ятської
республіки "-літніх виїздів на Прип'ять.
Мешкає в Києві.

АГЕНТИ
ІВАНА СВІТЛИЧНОГО
Я познайомився з Іваном Світличним наприкінці 1967 р. Наші
погляди виявилися ідентичними - антинародний, антиукраїнський
характер політики більшовиків; імперська, тоталітарна природа
Союзу РСР; тотожність сталінізму і фашизму; гнилий повзучий сталінізм Брежнєва; кріпацький характер колгоспів; неминучий крах Російської імперії; необхідність повної незалежности України. Ми
швидко все це з'ясували - дещо я казав сам, дещо у відповідь на його
запитання. Найбільше його зацікавила моя точка зору щодо розпаду
Російської імперії. Іван не сумнівався, що імперія мусить розпастися,
але він не дозволяв собі тішитись надією, що це станеться за нашого
життя. Це була інтелектуально-моральна позиція з ідеалістичним
ухилом.
Я давно цікавився конкретними факторами, які діють на розвал
імперії, і наводив докази на користь того, що розвал відбудеться відносно швидко, ще за нашого життя. Про це свідчив передусім стан
економіки - екстенсивний розвиток став збитковим, а інтенсивний
розвиток був нам недоступний, бо ми завжди боролися за кількість,
а не за якість. Крім того, я звернув увагу на те, що ми живемо в час
створення національних держав. Івана сильно вразив один факт, який
я навів: кількість промислових нещасних випадків, що закінчуються
смертю, почала зростати в СРСР по експоненті - устаткування
сильно зношене, змінити відразу все неможливо, наближається крах.
Ми не раз обговорювали ці питання, він завжди прискіпливо цікавився фактами, їх надійністю.
Після вторгнення в Чехословаччину стало ясно, що хрущовська
відлига закінчилася. Ми всі дуже болісно переживали ці події, повіяло песимізмом. Проте я вважав, що ця відлига сигналізує про
наближення важливішої події - справжньої демократизації сус-
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пільства і повного розвалу СРСР. Так мікроінфаркт і мініземлетрус
передують інфарктові й землетрусові. Іванові подобалася така думка
я подавав її як загальний принцип - кожній події передує аналогічна мініподія), хоча він не казав, наскільки погоджується з нею.
Іван зацікавився", що вплинуло на формування моїх переконань?
Я відповів, що вони склалися, по-перше, на основі логічного аналізу
навколишніх подій; по-друге, вони грунтувалися на моїй нетерпимості до брехні й несправедливости. Він трохи здивувався, що саме
гак формувався мій світогляд, без доданих кимось ідей, але прийняв це як факт.
Іван Світличний мав дуже тверді переконання, яких він ніколи
не нав'язував іншим і не виставляв напоказ, але постійно стверджував і розповсюджував, розглядаючи конкретні події. Стрижнем
його переконань був український націоналізм, любов до України.
Заме це робило його гуманним і демократичним, а може, він просто не міг бути інакшим, у ньому жила ментальність його народу.
Глибокий і послідовний інтелектуал, він разом з тим був емоційною
людиною, дуже тонко відчував гумор. Постійно жартував. Мене
називав вождем (я організовував наші прип'ятські поїздки і, мабуть,
любив командувати), Євгена Сверстюка називав великим Мао, бо
гой робив на Прип'яті великі запливи (можливо, Іван підмітив у
нього ще якусь відповідну рису).
Для життя і діяльности Івана вирішальне значення мали слова
Тараса Шевченка:
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю.

Для нього, як і для Шевченка, Богом було Добро, Богом була
Україна. Їй він і віддав усього себе. У нього не було ні національної
пихи, ні національного нігілізму. Іван завжди тверезо розглядав наші
національні активи й пасиви і добре бачив усе те гарне, що мають
інші народи. Він не раз звертав мою увагу на те, що дає реальну перевагу росіянам і євреям перед нами; наприклад, вказував на російську оперативність і єврейську наполегливість у вирішуванні конкретних справ.
Іван мав глибоке наукове мислення, обговорення того чи іншого
питання завжди було конкретне, цілеспрямоване і результативне.
Він умів якось одразу виділити головне і подати його в переконливому ракурсі. Іван був створений для науки. Йому не дали займатися наукою і, певно, десь у глибині йому невгасимо тлів щем від
нездійсненого. Доля вказала йому інший шлях - шлях боротьби за
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права свого народу, і він ступив на нього. Не міг він спокійно копирсатися в книжках, коли бачив, як навколо нищили й калічили його
народ.
Характерною Івановою рисою була доброта, при цьому він робив
добро не взагалі, а конкретно і без відкладання на завтра. Він весь
час комусь чимось допомагав. Пам'ятаю, коли ми познайомилися,
він цікавився лікуванням скипідарними ваннами Залманова. Він дістав рецепти приготування і застосування скипідарних емульсій, і ми
з дружиною відтворили їх виготовлення (деякі роботи треба було
проводити в умовах хімічної лабораторії). Таким чином Іван допоміг
багатьом людям позбутися радикуліту, ендартеріїту та інших хвороб. Іван був людиною, яку більше радувало те, що він робив для
інших, ніж те, що робили для нього. Коли він щось просив, то це, як
правило, було потрібне комусь, а не йому самому.
Іван мав дивовижну здатність віднаходити в людях усе добре і
розумне, що підносило людину в своїх очах. Це притягало людей до
нього. Іван допомагав людям розкрити свій ресурс добра. Його
усмішка зачаровувала, вона випромінювала доброзичливість і наче
говорила кожному: ти кращий, ніж сам про себе думаєш, ти можеш
більше, і я готовий допомогти тобі. Щось подібне, мабуть, відчував
Василь Стус, коли писав: "Не можу я без усмішки Івана..." Іван був
безкорисливий і не амбітний, завше готовий усе віддати і віддавав,
щоб допомогти людині, не дбаючи, яке це справляє враження.
Людям, які зустрічалися з Іваном, передавались його риси - так діяла
атмосфера, що була навколо нього. Івана не тільки поважали, а й
любили.
От написав це все про Івана і подумав: чомусь пишу про нього
тільки гарне, а він же був звичайною людиною і мав багато всіляких
інших рис. Треба було б пригадати про нього щось таке, що зробило б його більш реальним, земним. Почав думати, шукати і не зміг
придумати нічого такого, що мені в ньому не подобалося. Хай інші
про це пишуть.
Протягом 1967—71 рр. ми часто зустрічалися з Іваном і Льолею
Світличними, разом проводили відпустки, разом створювали "Прип'ятську республіку". Це ще буде предметом окремої розмови, а зараз
я хочу розповісти про його короткий приїзд до Києва в 1979 р. Та
спершу про події, які цьому передували.
12 січня 1972 р. Івана Світличного разом з великою групою
української інтелігенції заарештували. На другий же день після арештів почали поширюватися чутки, що десь під Києвом буцімто знайдено склад зброї. Видно, хотіли зліпити, за традицією 30-х років,
збройну організацію. Але час уже був не той, мусили відмовитися.
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Мене викликали до КҐБ в справі Євгена Сверстюка. Розмова зі старшим лейтенантом Селюком не клеїлася: я не знав, що можна, а чого
не можна говорити, щоб не зашкодити Євгенові, тому найчастіше
відповідав - не знаю, не чув, не бачив,- і переконував слідчого, що
дало знаю Сверстюка. Запропонував себе як свідка в справі Івана
Світличного: я його добре знав, володів ситуацією і міг би багато
розповісти корисного - для Івана, певна річ. Мені відмовили.
Основним свідком на суді у Світличного був Леонід Селезненко,
який величав себе кандидатом хімічних наук. Потім його так і прозвали - "кандидат наук". Це був наш спільний знайомий, який у
шістдесяті роки активно спілкувався з багатьма представниками демократичного руху на Україні. Приблизно за півроку до арештів я
сказав Іванові, що Селезненко, мабуть, співпрацює з КҐБ, а якщо й
ні, то все одно це - людина ненадійна, бо в разі допиту може все розповісти - а розповідати було що. Іван погодився, що це можливо, а
його дружина Льоля вже давно ставилася до Селезненка із застереженням. Льоля має якусь надзвичайну чутливість до людського фальшу, і це не раз відвертало від Івана небезпеку. Не помилилась вона
й щодо Селезненка, щоправда, відвернути від Івана небезпеки цього
разу не змогла. Іван отримав 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Фактично ні за що, коли виходити з букви закону. Формально - за "антирадянську агітацію і пропаганду", по суті ж - за
професійну діяльність літератора. Але головна причина - в тому,
що він був найвизначнішою особою демократичного руху в Україні.
У 1979 p., відбувши табірний термін і один рік заслання, Іван
приїхав у відпустку до Києва. На вигляд він відносно мало змінився,
соча в таборі його здоров'я було сильно підірвано. Льоля, яка на засланні жила разом з ним, зуміла значною мірою відновити його сили.
З Івановій поведінці зовні не відчувалося якихось слідів пережитого, він тільки згадував для прикладу той або інший факт і говорив
про все спокійно, зі своїм звичайним гумором.
На той час ми були сусідами (Світличні мешкали на Уманській,
ми - на Петровського) і часто зустрічалися. Якось я сказав Іванові,
до був час, коли ми тут, на волі, заздрили їм. Він відповів, що розуміє мене, бо їхнє становище після виголошення вироку визначилось,
а наше весь час лишалося непевним. Я багатьом говорив про цей
психологічний ефект, але тільки в Івана знайшов вирозуміння.
Треба було поговорити з Іваном про Селезненка - з'ясувати, коли
'кандидат наук" почав співпрацювати з КҐБ. Але вдома - ні в Івана,
лі в мене - цього не можна було робити: підслуховували. Ми зустрілися з Іваном біля пошти на вул. Пітерській. Він приніс наплечник
із книжками, щоб відправити до місця свого заслання, адже скоро
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мав туди повертатися. Підходячи до нього, я побачив стукача, який
стежив за Іваном. Я сказав йому про це. Відповів, що бачить. Хвилин
20 ми простояли під пильним оком стукача - розповідали один одному анекдоти, сміялись і водночас розмовляли про Селезненка, час
від часу кидаючи короткі, обірвані фрази. Іван вважав, що той почав
співпрацювати з КҐБ за півроку до арештів, але говорив їм не все,
що знав, бо це могло пошкодити і йому. Взагалі Селезненко — людина трагічної долі, що спаскудила своє життя співробітництвом, хай
і вимушеним, з КҐБ. Він був свідком також на суді у В. Стуса і
Є. Сверстюка.
При цій розмові Іван розповів мені про один курйозний випадок,
що стався під час слідства в 1972 р. Десь через півроку після ув'язнення його вели на черговий допит до слідчого. Проходячи тюремним коридором, він випадково почув голос Василя Рубана, якого
щойно заарештували й привели до слідчої тюрми КҐБ. Коли слідчий
запитав Івана про щось, що мало відношення до В Рубана, Іван відповів, що про це краще запитати в самого Рубана. Слідчий сказав,
що не може цього зробити, бо Рубана тут немає. Ні,- каже Іван,- Рубана вже заарештували і сьогодні він перебуває тут. Допит припинили. Івана відвели до камери. Наступного дня його привели в кабінет
одного із заступників голови КҐБ України. Той запитав, як Іван дізнався про арешт Рубана і про те, що його вчора привели до ізолятора. Іван відповів, що не може цього сказати, бо у Вас, мовляв, свої
агенти, а в нас - свої. Той був ошелешений. Почав говорити, що припинить проти Івана справу, якщо він назве своїх агентів. Іван не
витримав і розсміявся.
Через кілька днів після розмови з Іваном мене викликали до КҐБ
в справі Юрка Бадзя. Неважко було передбачити, що розмова йтиме
й про Івана, тому я продумав можливі питання і відповіді. Розмовляли зі мною полковник Шевчук (завідував справами науковців) і
капітан Канівець (мій наглядач). Шевчук запитав мене, чого це я зустрічаюся зі Світличним. Я відповів, що добре знав його до арешту,
що це дуже цікава людина, тому й спілкуватися з ним цікаво, і закінчив: "Ви що, боїтеся, що можу на нього погано вплинути?". Мене
почали запевняти, що вони так не думають. Тоді я сказав: "То невже
ви вважаєте мене таким нерозумним, що боїтеся якогось впливу Світличного на мене?". У моїх співрозмовників видовжилися лиця. Вони
замовкли. Я вже подумав було, що виграв цю словесну дуель, але
полковник оговтався й каже: "Ви працюєте в закритому науковому
закладі (тоді це був так званий Інститут хлору), де ведуться секретні дослідження; якщо Ви так добре ставитесь до Світличного, то що
Ви зробите, коли він попросить розповісти про ці секрети?". Питання
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було настільки безглузде, що я лише знизав плечима й нічого не відповів.
Увечері того самого дня Світличні були у нас вдома. Вони знали
про те, що мене викликали до КҐБ. Я розповів Іванові про розмову
з Шевчуком. "Треба було,- каже,- відповісти так: якщо Світличний
зацікавиться секретами нашого інституту, я відразу ж повідомлю
про це Вас". Я не додумався до такої простої відповіді. Та може, це
й добре, а то вони записали б мене до своїх агентів.
А мені більше імпонували "аґенти" Івана Світличного.

Борис ДОВГАНЬ
Народився в 1929 р. в Києві. Скульптор. Серед багатьох авторських робіт - скульптурні портрети Л. Грабовського, Г. Дворко,
Г. Кочура, І. Світличного, В. Стуса, М. Холодного; меморіальна дошка А. Горської та ін.
Живе в Києві.

Київ, 31 березня 1993 р.

Я ЛІПИВ ПОРТРЕТ
ШАНА
Я ліпив портрет Івана Світличного в 1968 р. То був щасливий час
моєї роботи в підвалі на Володимирській, коли до майстерні навідувалися й позували мені Григорій Кочур, Василь Стус, Леонід Грабовський, Генріх Дворко. Іван майже завжди приходив з кимось - з
Аллочкою Горською, Надійкою Світличною, Михайлиною Коцюбинською, Леонідом Череватенком.
Як модель, як натурник, Іван поводився дуже чемно. Льоня Грабовський, наприклад, під час сеансу був надто напружений; Василь замкнений; Кочур не звертав на мене ніякої уваги - щось нотував,
переглядав книжки. А Іван слухняно виконував усі мої вимоги, прохання і найголовніше серед них - посидіти спокійно.
Сеансів було десь із п'ять. Для праці - не більше як по годині, а
решта часу було просто спілкування, яким я щасливий і до сьогодні. Іван переважно був усміхнений, доброзичливий у стосунках із
людьми, зокрема - з друзями. Здавалося, що це людина м'яка, поступлива. Та ось ловлю момент, коли він відключається від зовнішнього світу, поринає у свої думки, заглиблюється в себе, і тоді я
бачу, як риси Іванового обличчя раптом стають суворими, чітко окресленими. Бачу людину незламної волі, твердих переконань.
Передати цей контраст у скульптурі було нелегко. І досі не знаю,
чи мені це вдалося.
Київ, липень 1995 р.
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Надія ОДАРИЧ
Народилася 1935 р. на Житомирщині. Лікарстоматолог. Допомагала переслідуваним.
Мешкає в Києві.

ВІН ДОСЯГ
ДОСКОНАЛОСТИ
Початок літа 1968 р. - пора, коли "молодому козаченьку мандрівочка пахне", щорічна мандрівочка, яку відкрив Генріх Дворко.
Це був рай на землі - подорож човнами від Давид-городка на Горині,
потім Прип'яттю до Мозиря і далі. Там я вперше познайомилася з
Іваном Світличним.
Згадую хвилювання, що охоплювало мене вже за декілька днів
до відпустки: я не могла приймати пацієнтів, тремтіли руки, хвилини
здавалися годинами, хотілося вирватися у завтра вже зараз... Квитки
куплено, речі зібрано. Попереду блаженні миті спілкування з друзями, а того ж року з нами мав бути Іван Світличний - найавторитетніша серед товариства людина. І недоречно - на порозі шановний
пацієнт, мушу затриматися десь днів на три. Домовилися, що друзі
чекатимуть мене на Вовчому озері. Дістатися туди можна лише
човном.
І ось я в Давид-городку на березі Горині. Сонячний ранок, двоє
молодиків споряджають моторовий човен, збираються пливти саме
туди, куди моя душа полетіла вже три дні тому. Це ж треба, щоб так
пощастило!
Довго хлопці збиралися, кудись ходили, знову приходили, щось
вантажили. Нарешті після обіду попливла Як пройшли водорозділ
прозорої Горині і бурої, настояної на травах, Прип'яті, я вийняла
пляшку спирту і подала хлопцям. Ті зраділи і зразу ж заходилися
пити. Подобрішали. На мою репліку про гарні риси білорусів відповіли російською мовою:
- Да, люди здесь неплохие, но вот стали ездить сюда на отдых
бандеровцы.
Душа моя впала і завмерла... Швидше б добратися до Вовчого
озера. Чи скоро воно? А хлопці все наливають і вже ледве тримають
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кермо. Розповідають, що відслужили в армії, повернулись чи приїхали, не зрозуміла... Білоруського акценту нема й близько.
Аж ось і наш табір. Хтось із чоловіків стоїть по коліна у воді і
щось робить. Причалюємо. Це усміхнений Іван Світличний зустрічає
човен, допомагає вийти, забирає речі. Приємний, симпатичний чоловік, саме таким я його й уявляла. Чимось схожий на мого супутника життя і тому стає ще миліший.
Дуже неприємно сповіщати, хто мене привіз. Першим зорієнтувався Генріх:
- Просимо до столу, хлопці,- маючи на увазі розстелену на землі
газету. - Може, вип'єте?
- А почему бы не выпить!
Два дні ми не могли від них відкараскатися. Завантажимо їх у
човен, заведемо двигун, відштовхнемо від берега - а через деякий
час вони знову виринають із туману, як привиди, щось шукають
серед бур'янів, збирають якісь консервні банки... Не хлопці, а якийсь
бумеранг.
Кажу Іванові:
- Я так не можу відпочивати і жити, тут скрізь підслуховують,
підглядають...
- Ну, що Ти, Надієчко,- лагідно відповідає Іван. - Ти живи, наче
їх нема - і все. Кожен робить свою справу. Людина повинна мати
внутрішню свободу.
Та я її не мала.
Згадую теплий сонячний день і раптовий дощ Змоклі, ми вскочили в чийсь намет. Хто сидить, хто лежить. "Калинцюємо"- читаємо
вголос машинописну збірочку Ігоря Калинця. Від Івана йде приємне
тепло і якісь надзвичайні флюїди, які створюють атмосферу добра і
взаємної любови в товаристві. Іван доброзичливо коментує вірші.
Чудові вірші! Які прекрасні друзі навколо! ...Спокійно несе свої темні
води Прип'ять, пахне свіжоскошеним сіном. Дощ скінчився. Нам
затишно і тепло. Благодать!..
І -дисонансом: серце починає щеміти, хочеться плаката Що чекає моїх друзів після повернення? І що то за уряд, який боїться таких
хороших людей, таких прекрасних поетів? Адже вони не роблять
нічого протизаконного: поети пишуть вірші, критики - статті. Та й
У нас же свобода слова... І скільки ж їх, таких людей - можна полічити на пальцях. У держави ж - армія, КҐБ, міліція, масова інформація - і всі в одну дудку. Чого ж боятися? Видно, на слизькому сидять,
що так міцно тримаються.
І ще один день - літо 70-го. Перевантаження мене доконали почався туберкульоз. Іду з роботи, голова паморочиться, хочеться
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їсти, а дивитися на їжу відразно. Біля Золотих воріт зустрічаю
Івана.
- Куди йдеш?- питає.
- До крамниці, куплю щось поїсти.
Запрошує до дієтїдальні, що поряд. Щось узяли, я лише трішки
відпила узвару зі склянки і залишила. Не встигла отямитись, як Іван
узяв мою склянку і допив. Світ мені перевернувся.
- Нащо Ти це зробив? Тобі мало своїх болячок?
- Та нічого страшного. Я не боюся цієї хвороби.
Певно, він знав, що мене більше за все лякало, чи не одвернуться
тепер від мене мої друзі.
1972 р. мене звільнили з робота Співробітників КҐБ, які хотіли,
аби я щось наговорила на Івана, хотілося спитати, чи мали вони таких
друзів? Чи знають вони, що означає це слово - ДРУГ? Чи знають вони
щось про порядність? Правда, партія вчила їх: "Человек человеку...".
1983 p. Іван повернувся з пекла. Його очі випромінюють радість
і ласку. Двері помешкання Світличних для мене завжди відкриті. На
жаль, я нічим не могла допомогти. Навпаки, чай, яким Льоля пригощала мене, підлабузнюючись (найбільше боялася стоматологів і
собак),- повертав мені сили після робота Іван з Льолиною допомогою ставав говіркіший і на моє запитання щодо відносної істини,
пояснював:
- Ніколи не вір, істина одна - добро, честь, порядність. Не вір,
що психотропні ліки можуть зламати волю людина Як вона сама не
захоче,- ніхто не зламає.
26 жовтня 1992 р. Ранок. Іван лежить спокійний, сумирний, уста
ледь усміхаються. Плаче сестра Марія. Блищать криваві сльози на
щоках нерукотворного Спаса. Згорьовані очі мученика... Дивно, що
раніше ця картина мене дратувала - хворому треба подавати надію
і радість, а тут - біль і мука. А тепер ранковий промінь освітив її і Христос ожив, сльози заблищали, в очах невимовний біль і горе.
Хто автор? Як художник міг це відчути, передбачити? Неймовірно! Коротким був рай і таке довге пекло. За що мучився? За
що ніс такий важкий хрест понад двадцять років?
На похороні Олексій Братко сказав мені:
- Іван узяв на себе карму свого народу і так чесно спокутував
перед Богом, що душа його зараз перебуває у вищих астральних сферах і більше на Землю не повернеться. Це - його останнє втілення.
Він досяг Досконалости.
Дякую Долі, що звела мене з Іваном Світличним. Він був для мене
посланцем Бога на Землі, апостолом світла, добра і порядности.
Київ, квітень 1993 р.
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НЕОПАЛИМА КУПИНА
Світличний... Не хочу називати його шістдесятником, сімдесятником, навіть дисидентом, бо він як особа - більший за той проміжок
часу, що його називають відродженням. Рух опору він очолив
умовно, бо організацій не створював, лідерство склалось само собою
і ним не вичерпувалося. Світличний, безперечно, належав до тієї
плеяди світочів української нації, яка була максимально активною
в боротьбі за долю свого народу. Він весь час перебував на грані
ризику, денно і нощно діяв супроти зла.
Розповідаю детально тому, що хочу не просто сказати: ось Світличний був скромний, або ж - великий. Лукавити перед історією це насамперед гріх перед Богом, який вустами пророка Ісаї, радячи
"народам згромадитись" і дати свідків своїх, запитує: "Хто розповість про минуле?" І далі: "Хай чують та скажуть «це правда»"
(Ісая, 43, 6. 9). А смертний Г. Гайне каже: "Кожна людина - цілий
світ, під кожним могильним каменем похована всесвітня історія ".
Якщо міркувати за цими тезами, то світ Світличного має живих
свідків, живих очевидців, живих сучасників. Рівні йому особистості
називають І. Світличного "доброоким", "вусатим сонечком" своїм
(В. Стус), що "як той сонячний зайчик, бігав поміж усіма порізненими...- і єднав їх у спільноту" (Є. Сверстюк).
Власне, всі порівнюють його вплив на себе із сонцем або через
образ сонця і цим свідчать: Світличний є любов. Але ж одним
словом, однією рисою Світличний не вичерпується, а з нього, можливо, лише починається.
Хоч історія часів Світличного ніколи не буде похована, хоч образ
Світличного оживає, а творчість дістає Шевченківське пошанування,
ніхто один не змалює постаті Світличного, а всі, хто знав, зберуть
по іскринці в один яскравий сніп лише видиме цієї непересічної
людина
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Казати своє слово після того, як багато іменитостей висловилося,
мені, зрослій у сільській родині та всіляких лікарнях і опиненій серед
столичної інтелігенції випадково,- дещо ризиковано, але можливо.
Бо Світличний згромаджував навколо себе дуже різних людей і за
освітою, й за соціальним становищем, і навіть за віком. І на всіх потужно впливав. У ті роки тінь тоталітарного мороку притлумлювала
всіх, але не всі під нею згасали. Щодо Світличного, то, як і всі, я також пов'язувала його особу із сонячною взаємодією. З одного боку,
він незвично просвічувався духом опору супроти зла; з іншого,
здавалося, що привабливий Світличний має душу, яка завжди освітлюється сонцем - такий він був людяний і добрий.
Постійні зустрічі з небезпечними для системи людьми, самвидавські клопоти - знаходження і передруковування літературних
творів — віршів або статей політичної та історичної тематики відомих
і невідомих авторів з України, Росії, із закордону. Навіть із-за ґрат
добував він мужні свідчення в'язнів, які своєю боротьбою там давали
силу тим, хто на волі, якщо не продовжувати опір, так принаймні
декому хоч поводитися чесніше. Іноді видавалося, що в концтаборах опір зорганізованіший і, як на мене, більш свідомий і по силі як неопалима купина. Жаринки цієї неопалимої купини жевріли й
серед нас, а в Світличного були його суттю.
Бувало, сидимо десь на видноті, я з трепетом чекаю і спостерігаю, як Світличний непомітно виймає разом з якоюсь книжкою, або
й без неї, самвидавський матеріал для передруку. Молодий і вусатий,
чимось схожий на Франка, але більш осяйний, коли усміхається, з
енергійними рисами обличчя і такими ж стрімкими рухами, з
виваженою мовою. Був лаконічним, і я вчилася бути такою ж. Дні й
години в нього розписані. Інколи мені дуже хотілося продовжити
короткі хвилини ділової стрічі, щось запитати чи почути щось надзвичайне. Він розумів це без слів, і хоч бракувало часу, не міг відмовити моїм очам: легко зітхнувши, ніби наповнюючись душевним
спокоєм, мовчки усміхався і не хапався за портфель. Ну, а я... якусь
мить вдячно спостерігала, як він гріється-відпочиває і як чекає моєї
гутірки. Що тут казати - просто хотіла збагнути його глибше.
- Ви схожі на Франка,- вимовила несміло.
Світличний зашарівся.
-І все? - сміявся. - Але, Наталочко, я дуже поспішаю.
-І нічого про Вас не знаю. Розкажіть, будь ласка, щось про себе.
Все ще сміючись, він запрошує до себе додому і швиденько
зникає. Сиджу на лавочці сама. Ні, не зовсім сама - знайомлюся з
Валентином Морозом, адже Світличний залишив мені його рукопис
"Репортаж із заповідника ім. Берії"...

Спогади про Івана Світличного
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Валентин Мороз, викладач Луцького педагогічного інституту, за
ґратами, а його слова якимось чудом опинилися в руках Івана
Світличного і підуть Україною. Моя причетність - десь у закутку їх
передрукувати. На жаль, я не друкарка і довго стукаю одним лиш
пальцем... І поки вистукаю одну-дві закладки, Світличний переживатиме і за людей, які дадуть мені для цієї праці притулок, і за мене.
Аж ось вимучила передрук. Віддаю Світличному. Обличчя його
зблискує великою радістю:
- Дякую, Наталочко.
Завжди "Наталочко", а коли про когось розповідає, то - "Оленка,
Михася"... Де він бере стільки ласкавости і вдячности до інших за
їхній елементарний людський обов'язок?
Через кілька днів в одному з київських парків пізнаю знайомі
сторінки "Репортажу... ". Щось у мені витребенькнуло. Сідаю і
зазираю обережненько раз, другий, виразніше - третій. Пильно спостерігаю. Жодного руху, жодних ознак тривога Відтак недочитаний
рукопис повільно й спокійно потрапляє до портфеля, і чоловік, навіть
не глянувши на мене, йде геть.
Розповідаю Світличному.
- Так то були Ви,- каже з полегкістю і докірливо дивиться на
мене. - Я був певний, що ніхто ще стежити саме за цим матеріалом
не може,- продовжує він, і на обличчі його крізь усміх пробивається
тінь пережитого занепокоєння. - Розумієте, Наталочко, такі речі читати ніде: на роботі небезпечно і дома бувають складності. - У голосі
Світличного море лагідносте, і говорить він з чималими паузами.
- Я все зрозуміла. -І хоч почуваюся дуже винуватою, заявляю з
гумором: - Я цього чоловіка оберігала! Знаєте, він не з лякливих,пояснюю дещо іншим тоном. — Він мене зігнорував і навіть не глянув
на мене.
- Інтуїтивно відчув "цікаву" сусідку? Еге ж? - сміється Світличний, і з його тону я збагнула: сказала те, що його в глибині душі
все ж цікавило і про що він з міркувань такту до тієї людини не
поспішав запитувати.
Своєрідною людиною був Світличний: він впливав і виховував
з великою делікатністю і дружелюбністю. Згадуючи наші зустрічі і
коротенькі розмови, доходжу висновку, що він був неабияким педагогом. Прикро, що не слухала його безоглядно, що властивий мені
елемент селянської психології не все брати на віру гальмував мене.
Адже як зараз бачу його і чую голос Світличного, який м'яко і твердо вчить мене, як послуговуватись набутим досвідом. Він показує
мені свою картотеку, читає записи з деяких карток. Яскраво й дохідливо демонструє і розтлумачує, нащо він це робить і що це дає.
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Просто, ніби щось звичне, відкриває переді мною секрети своєї творчости і громадської лабораторії. Його громадська діяльність також
мала відтінки творчости, а може, й була такою. Зокрема, була дуже
дисциплінованою. Він занотовував, коли в нього має бути зустріч із
друзями чи з кимось із приїжджих або просто телефонна розмова,
якась подія...
- Щоб не забути, щоб хтось не чекав. У всьому слід тримати слово,- говорив він.
Він ніколи не зловживав закликами й емоціями, не говорив з трибун. Безперечно, був тонким політиком так само, як і вчителем.
Слухаю Світличного, і мене проймає біль: згадую рецензію Івана
Дзюби на своє писання і його абстрактну пораду працювати, як віл,
десятки років, аби чогось добитися. А я хвора і не бачу перед собою
десятків літ життя, не бачу особистого майбутнього - то пощо мені
все те?..
Слухаю Світличного і поволі щось із його внутрішньої сили
переходить до мене. Вражає дисциплінованість Світличного буквально в усьому, що він робить, вражає його безконечна доброта і
вміння контактувати з іншими людьми. Взагалі впливати на вже
сформований світогляд молоді і колег - на це справді треба мати
хист від Бога. Не знаю, наскільки він сам мав себе за педагога в
найсвітлішому розумінні цього слова, але мене він учив свідомо, і
Надійку також.
- Ну, і вперта ж Ви,- іноді чудувався він. -І Надійка така ж. Ніяк
не можу її переконати, що впертість - не така вже й добра риса. Вона
заважає гнучкості в мисленні.
- Впертість - це твердість, свою точку зору треба захищати,
інакше не буде характеру,- сперечаюсь я.
Не пам'ятаю, в чому полягала моя впертість конкретно, минуло
ж близько тридцяти років, але Світличний довго мене переконував...
Як зараз бачу його азартне обличчя: сидячи за письмовим столом,
він навіть вимахував руками.
Норов Надійки, Іванової сестри, мабуть, полягав у тому, що вона
справді вперто намагалася допомогти йому, підставляючи свої худенькі плечі в найнебезпечніших справах. Вона була його правою
рукою скрізь і в усьому. Перша помічниця в справах, спілкуванні з
людьми, надзвичайно любляча і віддана йому сестра. Для Надійки
слово Івана було законом і обговоренню не підлягало, й вона кілька
разів обурювалася мною. Про свої взаємини з Надійкою я ще розповім, але в той день, коли Світличний звинувачував нас в упертості,
я перекинула докір на нього: - Чого Надійка має так багато доручень?
Гляньте, яка вона худенька!
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Догадуюся, що Іванове серце здригається - на лиці пробігає тінь
смутку, і він тихо пояснює, пильно дивлячись мені у вічі:
- Я не можу без неї обійтися, а коли можу, вона проявляє таку
впертість, що я змушений рахуватися з її бажанням.
Ми розмовляємо у квартирі Світличних, вона прослуховується.
Я весь час відчуваю невидимі каґебістські вуха і боюся бовкнути
щось зайве, хоч уже зробила це своїм запитанням про Надійку.
Житло Світличних і підхід до нього контролюють усіма можливими технічними засобами секретної служби. Тому, щоб відвідувачі не забувалися, Світличний іноді показує на стелю; коли потрібно, розмовляємо письмово, потім ті папірці він на очах співрозмовника
відразу спалює. Слава Богу, цього разу Іван не зиркнув на стелю.
- Не Ви одна турбуєтеся здоров'ям Надійки. Крім друзів, і я про
неї думаю.
У тоні Світличного нема докору чи невдоволення, що я втручаюся в чужу сім'ю. Ба більше, мою нетактовність він уже не вперше
згладжує своєю делікатністю і рівноправністю. Я можу розмовляти
з Іваном на будь-яку тему, запитувати про все, що заманеться. З
милою усмішкою, з братньою ніжністю все пояснить, простить і
наблизить до себе.
- Іншого разу ще поговоримо. Гаразд?
- Так. Але Ви обіцяли трішки розповісти про себе,- нагадую я. І ще дуже прошу хоч щось прочитати із Ваших творів. Адже Ви
пишете, так?
-І так, і ні,- одказує Світличний. - Нема коли писати на повну силу,
суєта,— сміється він. Його обличчя трохи зашарілося, зніяковіло.
- Дуже, дуже прошу,- кажу благально.
Несподівано Іван зіщулюється, низько нахиляється над письмовим столом, ніби намагаючися стати якомога меншим. Перевтілення
відбулося б, якби не осяйне обличчя.
- Наталочко, я зовсім трішечки пишу. Статті, віршування. Нічого
особливого. Ви ж знаєте, що нас не друкують. Хоч може статися, що
деякі переклади побачать світ.
Таке сталося. У 1970 р. видавництво "Дніпро ", продовжуючи серію "Перлини світової лірики ", видало збірку пісень Беранже, в якій
із 79 пісень 51 - в перекладі Івана Світличного. По кілька пісень у
перекладах М. Зерова, М. Рильського, В. Самійленка, Г. Кочура та
інших - явний компроміс проти цензури, аби пішли у світ переклади Світличного. Не пам'ятаю, чи особисто, чи через Надійку Іван
подарував мені ту збірку з дуже зворушливим авторським підписом.
Можливо, через хвилювання не запам'ятала цього моменту точніше,
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а може, тому, що тих зустрічей було багато, а книжки Іван і особисто
дарував, і надсилав у Колки сам або через Надійку.
Світличний був відкритий для всіх. Точніше, дуже скромний і
дуже доступний для контактів з людьми чесними й порядними таких умів відчувати. Але він ніколи не був Іваном-покиданом із
постійним усміхом на вустах. Могутня робота душі й серця, творчість і громадська діяльність не в унісон з вимогами системи - приховано від стороннього ока. Він жив надзвичайно складним життям,
часто непосильним для його здоров'я. А здоров'я мав слабке. Не раз
заставала його хворим, але не в ліжку. Він, приміром, прив'язував
до спини грілку і сідав до письмового столу працювати.
- Хіба не можете полежати? В ліжку краще зігрієтеся. Швидше
біль мине.
- Ніколи лежати,- одказував коротко.
Серйозно страждав Іван на болі голови. Чомусь більшість загальновідомих пігулок йому не підходили.
- Все одно болить,- скаржився він.
Був час, коли я не знала про широкі знайомства і можливості
Івана Світличного. Тому самовпевнено запропонувала Світличному
спробувати моїх складних порошків, що їх замовляла собі в аптеках;
розповіла, які складники в ті порошки входять, як вони діють.
- Не продовжуйте, бо я в медицині не розбираюсь.
- Хай так, але розкажіть, як Вам болить.
Іван розказує, але брати мій порошок не поспішає:
- Без лікаря не можна.
- А Ви зважтеся один раз,- умовляю щиро. - А як допоможе, подзвоніть, будь ласка, я видам саморобний рецепт, а Ви вже зробите
з нього такий, як треба. Я ж бо днями додому їду.
- Гаразд, дякую,- зітхає Світличний.
Коли я пішла, біль у нього посилився, і він випив мій порошок.
На ту пору я жила в Михайлини Коцюбинської. Наступного дня
зателефонував Іван. Порошок йому добре допоміг, і він просив усе
"розписати". Здивована Михайлина розповіла мені, що серед його
знайомих є дуже досвідчені лікарі. Чому ж він не скористався їхніми
послугами? Просто вважав незручним їх турбувати, хоч для інших
просив допомоги. Отож, природна вроджена скромність Світличного - не голослівна фраза. Таким Світличний був насправді. Для себе
на життя він не брав навіть того, що лежало зверху, було доступним
і необхідним. Як от лікування у знайомих лікарів. Можливо, Світличний зрідка послуговувався порадами Оленки Антонів, своєї куми й
однодумиці. На жаль, Оленка жила у Львові, а до Києва приїздила
не так уже й часто.
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Кабінет Світличного пам'ятаю невиразно, більше почуття, з ним
пов'язані. Коли я входила до кабінету Світличного, він одразу створював у мені самій особливий внутрішній світ: відчуття спокою, очищення від суєти і недовіри до людей.
Пам'ятаю заставлені книжками полиці вздовж стін кабінету,
вікно, з якого ллється світло на стіл Світличного. Книжки на столі,
картотека розкладені дуже охайно, ніколи не бачила, щоб книжки
лежали абияк. Дуже впорядкований, дисциплінований стіл... Пам'ятаю обрамлення з книжок навколо дверей, а самі двері оригінально
розписані.
Жили Світличні дуже скромно і дуже невибагливо, мабуть, сутужно. Щоб не завдавати їм зайвого клопоту, намагалась уникати
візитів в обідню пору. Знаючи мою нехіть до громадського харчування, Світличні намагалися чимось пригостити мене.
Згадую декілька таких випадків. Якось запросив мене Іван до
маленької кухні. Сутеніло. Запропонував мені стілець, аби я зручніше
вмостилася. Сам почав нишпорити в холодильнику.
- Дивіться, що будемо їсти,- раптом каже радісно. В руках у Івана - великий апельсин, який ніби спалахнув. У кухні стало світліше
й затишніше.
- Ділитимете Ви.
Апельсин опиняється в моїх руках. Тримаю його, як манюнє прохолодне сонечко.
- Де Ви його взяли?- запитую по-дурному.
- Гості з Москви привезли,- одказує просто, прекрасно розуміючи, що мені ніяково.
Я не знаю, як той апельсин розділити порівну. Мені не хочеться
розривати його пальцями. Взагалі шкода руйнувати його цілісність.
Прошу ножа.
- Апельсинів не ріжуть,- пояснює Світличний чемно. - Якщо Ви
не вмієте, давайте покажу, як його ділити.
- Вмію,— одказую з притиском. - Дайте ніж, я сама.
Якась нечиста сила влізла мені в руку, і я не можу випустити
апельсина з руки й віддати його Світличному. У замішанні дивлюсь
на нього, Іван з тривогою спостерігає за мною.
- Ви тільки не ріжте,- просить стиха.
Але впертість спрацювала спонтанно. Я різко і дуже рівно
розрізала апельсин навпіл. Іван аж зойкнув. На мить з його лиця зникла усмішка й лагідність.
- Я поділила порівну.
- Порівну, але не так.
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Від хвилювання, від сорому пересохло в роті. Потихеньку почала
смоктати свою половинку апельсинового сонечка.
- Смачно, їжте й Ви,- попросила Світличного ніяково. Він сидів
мовчки.
- Радий, що смакує. Жаль, що немає більше апельсинів, я б вам
показав, як з ними треба обходитись.
- Ділити на дольки? Так справді гарніше.
Ось із такої нібито дрібниці доходжу висновку про ще одну органічну рису Світличного - його естетичність.
- Ви хотіли швидше? - по-доброму дивиться на мене Іван і знову
м'якшає, нараз усе зрозумівши.
Половина розрізаного апельсина яскравіє на холодильнику. Для
тьоті Льолі, про яку я забула. Свою ж частку Іван віддав мені.
Відтоді, якщо хтось вносив у мою хату південні фрукти, я згадувала апельсинове сонечко Світличного.
Ще один випадок, пов'язаний з кухнею. Іноді Світличний запрошував до себе і без справ. Щось вибрати з книжок і просто посидіти за читанням, в разі потреби заночувати. Але перед тим як їхати,
я мусила йому задзвонити. Зробила, як домовлялись, однак, на призначену годину запізнилась. Долаю сходинку за сходинкою. Їх так
багато: другий поверх, третій, на четвертому і під дверима на п'ятому поверсі довго перепочиваю. Серце ще калатає, та легені заспокоїлися, вже не задихаюсь і можу зайти до квартири.
- Втомились? - пильно дивиться на мене Світличний і заводить
до кухні. Я слухняно йду за ним, адже у Світличного можуть бути
люди. Та скільки б гостей у нього не було, він завжди на хвилинку
залишав їх і знаходив мені місце, аби я могла перепочити.
- У Вас люди? Даруйте, що спізнилась. Може, іншим разом зайду?
- Ні, ні,- швидко заперечує Світличний і заглядає до каструльок. Льоля зварила суп, і я хочу Вас пригостити. Не відмовляйтеся,випереджує він мене. - Я знаю, що Ви не любите ходити до їдальні.
Суп із зеленого горошку дуже смачний. Їм з великим задоволенням.
- А Ви? Як Ви можете відмовитись від такого супу?
Світличний з'їв салат і п'є чай: пора ж обідня. Сталося так, що
того дня я була в Світличних довше звичайного. Світличний працював у кабінеті, я трохи напівприлягла на канапі в кімнаті. В помешканні було тихо, спокійно, навіть ніхто не дзвонив, і мені нікуди
не хотілося йти звідси. Спокій і затишок майже заколисали, і я отямилась, лише почувши слова тьоті Льолі:
- З'їв суп ?- спитала Івана. - Сподобався?
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Я збентежено подивилась на зраділе обличчя тьоті Льолі. Вона
відразу все збагнула, стала, як завжди, стомленою і суворою.
- Я ще ніколи не їла такого смачного супу,- кажу їй винувато. Як Ви його варили?
- Все гаразд, Наталочко,- одказує вона заспокійливо. - Просто
Іван систематично забуває поїсти, і я мушу пильнувати.
Те, що вона, стримана тьотя Льоля, назвала мене Наталочкою,
сповнило мою душу вдячністю. Мені завжди було добре в Світличних, завжди в їхній хаті я відходила від своїх негараздів.
Пам'ятаю ще одне пригощення. Цього разу до кухні запросила
тьотя Льоля, а Іван гаряче її підтримав. Тьотя Льоля підігріла мені
картопляники і, щоб мені було смачніше, полила їх сметаною.
— Я завжди готую трохи більше,- розмірено сказала вона,- може,
Надійка завітає чи хтось інший.
Звичайно, мабуть, мене ще і ще підгодовували, спливло багато
часу, чимало подробиць забулося, але що в тій господі завжди думали про "інших", я запам'ятала назавжди.
Основним у моїх взаєминах з Іваном Світличним були самвидавські клопоти. Читаючи і передруковуючи, я принагідно збагачувалася знаннями і певними відомостями, вчилася розбиратися в
подіях, у житті суспільства. Звичайно, по тому, як я сприймала той
або інший матеріал, Світличний міг судити про мій світогляд.
Я добре розуміла, що для мене видима лише якась часточка цієї
постаті, що збагнути й розпізнати її повністю для мене неможливо.
Але Іван Світличний був дружелюбним, дуже доступним, і між нами
траплялися гарні хвилини взаєморозуміння.
З ним було легко дихати.
Ще пригадую: в Будинку архітектора мала відбутись дуже цікава лекція (здається, про Хортицю). Чи не вперше за довгі роки
йшлося про щось суто національне. На лекції була присутня вся та
столична інтелігенція, якій боліла доля України. Заля була невелика і не могла вмістити всіх бажаючих. Лекція, як наукова, не мала
реклами, розголос її міг спричинити заборону. Отож, прийшли ті,
кого повідомили телефоном або переказали знайомі. Конкретних
моментів лекції не пригадую, але пам'ятаю інше, можливо, важливіше за слова і деталі. Те, що народжується або відроджується і
стає вічним, переходячи від одного покоління до наступного - почуття любови до України, відчуття приналежности до своєї нації.
Як знати, може, в ту хвилину всі, хто сидів у залі, були охоплені
єдиною емоцією, дихали, думали і почувались однаково. Жодного
стороннього звуку, всі тихі й задумливі. Інколи здавалося - щось
струменить неквапним променем між сивими і молодими людськими
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головами. Може, саме про такі миттєвості кажуть: "О мить, спинися,
ти прекрасна!"...
Ночувати ми приїхали з Надійкою до Світличних. Господарі
прийшли додому раніше і вже спочивали.
- Тихо... — застерегла мене Надійка. - Іван погано спить. Якщо
раз збудимо - всю ніч не спатиме.
Надійка постелила на підлозі в Івановому кабінеті.
-Вибач,- прошепотіла вона,- з розкладачкою не випадає вовтузитися, та й удвох на ній буде тісно.
- Перестань, я люблю спати на підлозі.
Не пам'ятаю, чи були в нас під головами подушки, але книжки були точно. Ночі в містах не такі, як у селах. У нас темна, аж синьочорна сутінь, а тут віконні клітинки будинків, в яких ще не спали, та
електрика на вулицях створювали видиво, в якому окреслювались
контури.
- Спати на книжках корисно,- сказала Надійка,- пам'ять поліпшується.
Я заснула тоді, коли треба було звільняти кабінет Івана. Прокинувшись, я побачила, що в кабінеті нікого немає. Тьотя Льоля, приготувавши сніданок, побігла на роботу, мене Світличний не дозволив
будити. Він лише, як миша, прослизнув до свого кабінету, взяв щось
необхідне і зник. Надійка очікувала мене на кухні. Отак відкрилась
мені ще одна риса родини Світличних і самого Світличного: зворушлива чуйність, піклування про інших і забуття себе самого.
А ще того вечора я була свідком копіткої праці Світличного з
людьми. Він зі своєю тендітною сестричкою та найближчими друзями сприяв єднанню людей науки, мистецтва, літератури, зокрема,
талановитої молоді. Слухачі в Будинку архітектора були не випадкові. Не просто так Надійка "сиділа на телефоні", бігала по хатах.
Світличний старанно, мов муравлина Мати, скеровує або
посилює процеси розуміння і вчасности боротьби супроти деспотизму і знівечення людських прав. Боротьба за життя безконечна й
вічна. Спорадичні спалахи протестів, вияви особистої непокори були
передвісниками опору, і Світличний їх тонко відчував.
Стосунки Світличного з людьми - т о невичерпна тема: найголовніше - це Світличний з його любов'ю до ближнього. Саме так. У житті
Світличного заповідь Божа "Люби ближнього свого, як самого себе"
була його постулатом. Це дуже важлива, я б сказала, провідна риса в
житті й діяльності Світличного. Як знати, може, Голгота для нього
почалася ще на волі? Хрест світла і внутрішнього сонця стороннім
бачився "сонячним зайчиком", "білою голубкою", що торкається
"славетних вусів"... Серце ж його зболене від марноти людської.
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Я була в Михайлини. Вона з донькою десь пішла... Задзвонив те¬
лефон. Це був Світличний.
- Михася дома?- запитав, привітавшися.
-Ні.
- А де вона так рано?
- Не знаю.
- Вона Вам не сказала, куди йде?
-Ні.
- Наталочко, зачекайте трошки, я зараз передзвоню.
Не передзвонював. Не розумію, як устиг так швидко з'явитися сам.
- Але ж Михайлини немає,- сказала я розгублено.
Світличний виглядав не сказати втомленим, а таким, ніби "тягарем минулі віки на чоловічі плечі" (перефразовуючи Плужника), і
не приховував тривоги. У нього з Михайлиною були гарні, турботливі взаємини. Коли Михайлину звільнили з роботи, Світличний
дбав, аби вона мала шмат хліба для себе і для дитини: десь діставав
французькі тексти для перекладу, допомагав друкувати їх під чужим
прізвищем. Вона розуміла, що він і сам міг заробити в такий спосіб,
і була йому вдячна.
- Не існує нічого такого, в чому я могла б відмовити Іванові. Під
впливом таких хлопців, як він, Євген, Іван Дзюба, я стала зовсім іншою,- признавалась Михайлина,- з ними я буду до кінця, яким би
той кінець не був.
- Михайлини нема,- повторила я.
- Саме тому я й приїхав. Розкажіть, що трапилось.
Інший не звернув би уваги, не дослухався б тону, яким я сказала, що не знаю, куди пішла Михайлина. Воістину, треба було бути
Світличним, щоб так дбати про взаємини між своїми знайомими.
Якби всі провідники бодай наполовину так уболівали за лад в особистих стосунках - інакшою була б доля України.
У розмові я нічого не приховувала: ні свого стану, ні міркувань.
Іван слухав дуже уважно і був дуже серйозний, мовби вирішував
складне питання, а не дрібну і звичайну буденщину. Він декілька разів підкреслював ваду моєї звички з однієї деталі будувати вежу.
Цього разу він нічого не радив, нікого не осуджував і не підтримував. Натомість став розповідати про Михайлинине життя від її студентських літ...
Ми часто жили з нею в одній кімнаті, іноді по декілька тижнів;
здавалося б, я про Михайлину повинна знати чимало. Але Іван з того,
про що я знала, нічого не повторив. Усе, що я почула, було нове, глибоке і об'єктивне. Ніби тонкий досвідчений художник, кількома мазками створив образ Михайлини й епоху, в якій вона жила. Це було
дивовижно, бо він не багатословив, часи були такі, що кожне слово
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треба було виважувати. Стисло, влучно Світличний сказав мені те,
що балакунові не вмістилося б у повість.
Світличний не був би Світличним, коли б не бачив людей. Суспільне становище в особистому ставленні Світличного до них не
мало жодного значення. Внутрішнє кредо Світличного, його самовдосконалення перегукувалося з ученням Ісуса Христа. Світличний
бачив біля себе всіх малих і великих і до всіх ставився як до ближніх.
Я знала, що в домі Світличних живе Бог. Чи говорив мені щось на
цю тему сам Світличний? На жаль, усього кілька мимохіть зронених
слів. Але духовна книга, яку дав мені Іван, не була випадковою, вона
глибоко вразила мене, зробила чіткішим мій світогляд.
1969 рік. Згадую тодішню розмову з Іваном. Приводом були численні візити столичних кагебістів у Колки. Після чергової "бесіди"
я приїхала до Києва, випередивши майора КҐБ Лисенка. Можливо,
своїм приїздом компрометувала Світличного, бо за мною стежили,
як за всіма, хто контактував зі Світличним. Іван не дорікнув, лише
пожартував, що я виявилась оперативнішою за кагебіста. Вислухавши мою детальну оповідь про домагання КҐБ, Світличний
розказав про майже одночасні аналогічні події в інших місцях і звів
усе докупи.
- Це тактика КҐБ - почати зі слабших, з периферії. Невдовзі слід
чекати акцій у столиці.
Його передбачливість щодо подій, які розгортатимуться, на вчинки людей у новій ситуації була математично точною.
Ми розмовляли про буденні речі, а Світличний говорив і тримався, як завжди. Та ось на чоло набігла тінь, якась тривога. Мені
здалося, що ми думаємо про одне: якщо перший удар на слабку периферію, то другий буде на когось слабшого із духовної еліти.
- Ви боїтеся, що хтось не витримає? - як завжди, прямо випалила я.
- Так,- щиро признався Світличний.- Мене найбільше турбує Д.
Я здригнулася. Йшлося про людину, якій я вірила безмежно.
- Ні, ні...
- Дав би Бог. Я б хотів помилитися. Але трапляється, що світогляд дуже швидко змінюється... Особливо ж під тиском обставин. Зате
я впевнений в інших. - Світличний назвав прізвища, які я добре знала.
Згодом події та поведінка людей розвивалися саме так, як це передбачив Світличний.
Маю в собі ще не висловлені думки і не описані зустрічі з Іваном.
Маю останнього листа з дикої місцини, з Голгота - з Алтаю. Він нібито глузує: "...Рай цей удосконалений... чимало є спокусливих Єв -
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алтайочок, але спокушати їм традиційних Адамів нічим: тут не
ростуть ані яблука, ані груші, ані сливи - взагалі жоден фрукт а
овочі вибірково: картопля, капуста, а в щасливий рік - морква..'".
Пишу крізь біль. Хочу і не можу піднятись до рівня його мужности. Знаю - Світличний, мов Ісайя, був упевнений, що "народ який
у темряві ходить, світло велике побачить ". Бо він боровся і наближав світло.
Колки, Волинь, 1995 р.
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В. Стуса та І. Франка.

ІВАН СВІТЛИЧНИЙ
(жмут спогадів про нього
і дещо з його думок)
Особисто я пізнала Івана Світличного на початку 1969 p., приїхавши до Києва у справі антології української новітньої прози, що в наступному році появилася на німецькому книжковому ринку під
назвою: "Ein Brunnen fiir Durstige", Tubingen 1970 ("Криниця для спраглих "). Я познайомилася тоді також з іншими особистостями українського культурного життя, нав'язала дружні взаємини, що перетривали вже чверть століття. Для мене особисто, а також для наших
старших дітей, дочки Катерини та сина Марка, що жили в німецькому
освіченому середовищі, зустріч і розмови з Іваном Світличним та
його інтелектуальним довкіллям мали особливе значення, бо я й вони
тут вперше зустріли українців, що цікавилися духовними питаннями
і настроями Західньої Европи, читали, вже в українських перекладах,
літературні твори, які тоді дискутувалися на Заході. Були це люди,
що бажали бачити Україну та її культуру на тому самому рівні, на
якому знаходилися бодай наші західні сусіди.
Коли після арештів серед нашої творчої інтелігенції в січні 1972 р.
деякі знайомі на довгі роки пішли за ґрати та колючий дріт, я
старалася на всякий лад якось їм дати відчути, що вони не забуті, що
про них і їхню шляхетну боротьбу знають у світі, що міжнародні
організації, які поставили собі за завдання виборювати здійснення
людських прав,- також адаптували не одного українського в'язня
сумління. Нелегко, але конче потрібно було також внести деякі корективи в інформативний матеріял, що його поширювано централями організацій про того чи іншого в'язня сумління.
Про Україну, про зусилля її інтелігенції вибороти право на існування повноцінної національної культури в 1960—70-х рр. на Заході
майже ніхто нічого не знав. І ця співпраця з неабиякою кількістю
заангажованих шляхетних людей почерез кордони та навіть конти-
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ненти дала свої плоди, ба навіть більше: вона нас особисто збагатила тим, що наблизила до людей винятково шляхетних, чутливих на
чуже горе, готових віддано служити обраній справі. У цьому зв'язку
хочу згадати, що німецька секція Міжнародної Амнестії, а саме її
координаційна група "СРСР" видала в 1975 р. як робочий матеріял
для своїх гуртків збірку самвидаву, яку я підібрала й переклала. Тут
було вміщено також т.зв. "Пермське інтерв'ю ", в якому Іван Світличний, київський лікар Семен Ґлузман, Зиновій Антонюк, Микола
Горбаль та інші дали реалістичний опис таборового життя та репресій, якими переслідувано в'язнів сумління.
Згодом цей текст разом з іншими документами нам, удвійку з
дочкою Катериною, вдалося видати книжкою у широковідомій суспільно-політичній серії ("Politische Gefangene in der Sowjetunion ",
Munchen 1976).
Контакт з німецькою групою Амнестії, що адаптувала Івана
Світличного, ми нав'язали десь у середині 1970-х pp.: я двічі виступала в їхньому містечку Шіферштадт над Райном з доповідями,
щоб ознайомити їх з культурно-політичною ситуацією на Україні,
а коли в 1983 р. появилася - завдяки старанням професора Льва
Копелева - наша, видана разом з дочкою Мариною, збірка перекладів
поезій І.Світличного, Є. Сверстюка та В. Стуса "Angst ich bin dich
losgeworden-Ukrainische Gedichte aus der Verbannung" (Hamburg
1983), група з Шіферштадту влаштувала малий літературний вечір,
на якому познайомлено присутніх із творчістю І. Світличного.
Вліті 1978 р. Іван Світличний прибув на заслання в Алтайський
край. Нам вдалося роздобути незабаром його адресу, тоді й розпочалося наше листування. На жаль, деякі листи пропадали, але порівняно з ранішими роками перебування в таборі, можливості листовного спілкування на засланні були просто "ідеальні". Першого листа
із заслання Іван написав 15 вересня 1978 р. Написаний на 14-х сторінках зошитового формату, цей лист містить прецікаві пасуси, що
не без значення для характеристики його особистости та творчости.
Наведу деякі уривки з цього першого листа:
"Мою ситуацію, судячи з Вашого листа та з листів Ваших друзів
у Штатах та Канаді, Ви знаєте. Місце мого прожиття я не вважаю з найгірших; навпаки, якщо порівнювати з умовами життя
моїх друзів і колег (а все на світі порівняльне), то моя ситуація — з
найкращих. Район, де я живу, високогірний, чисте повітря, тиск
для моїх спазмів головних судин набагато сприятливіший, ніж на
Уралі*; помешкання мені дали пристойне (кімната й кухня — після
попередніх моїх більш як скромних житлових умов - це здається
* Це були перші враження. Дуже швидко стан Івана різко погіршився. /Л.С./
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надмірним буржуйством); посада моя - сторож у ПМК - цілком
посильна навіть і для теперішнього мого стану. Пишу: навіть і для
теперішнього стану,- бо Ви, мабуть, знаєте: з січня до травня я
лежав у лікарні, хворів на небезпечну недугу - сироватковий гепатит, а недуга ця небезпечна не так своїм перебігом, як наслідками; минуло вже стільки часу, умови життя мої значно покращали, а я все ще почуваюся виснаженим і знесиленим, мов після
молотьби ціпом, і не тільки серйозних фізичних вправ робити не
можу, але не можу пристойними порціями ні читати, ні писати, а
це для мене найгірше: я змалку привчений до постійної і серйозної
праці, праця для мене (певна річ, улюблена) - не мус, а життєва
необхідність і найбільша життєва насолода, без неї я просто не
почуваюся людиною,- Ви тепер можете легко уявити мій стан, коли я цієї насолоди великою мірою позбавлений. Скільки цей стан триватиме - невідомо, але мені не хочеться вірити, що дуже надовго,
чи й назавжди, що це, може, старість: я до цього не готовий і такого варіанту всерйоз сприйняти не можу, духом я не занепадаю, навпаки, попри все те, у мене переважає настрій піднесений, оптимістичний [...]- і щоб Ви мали уявлення про ці мої настрої, наводжу
Вам такий кандідівський, соцреалістичний вірш, наслідування Верленові (його вірш "Позаяк" мені так сподобався, що я його в 1974 році - також не в кращий для мене час - переклав, але перекладу при
собі вже не маю або не можу знайти серед маси моїх паперів) -у
мене є цілий цикл наслідувань поетам різних країн і часів [...] загалом цикл називається Варіації на виспівані теми". Отже, соцреалістичне наслідування Верленові через 4 роки після перекладу".
Ми не будемо наводити цього вірша: зацікавлений читач може
його знайти на с 95 у київській збірці (Іван Світличний, "Серце для
куль і для рим. Поезії, поетичні переклади, літературно-критичні
статті, Київ, 1990), хоч у дещо зміненому варіянті. Вірш "Позаяк"
налічує 16 чотирирядкових строф, різниці виступають у 14-х рядках. Як приклад, наводимо перший рядок початку вірша:
(1) Позаяк вже сонце, позаяк весна вже
(2) Позаяк світає, позаяк весна вже.

(Перший приклад з листовного варіянту, написаного 1978 p.).
Про сам вірш можна сказати двома словами, що це - хвала життю
всупереч усім труднощам, усвідомлення, що:
Доля - не прокляття і не милість Божа.
Доля-ми самі у високосний час.

Одночасно цей вірш - це поетичне освідчення другові спільної
долі, що без вагань поруч крокує вибраним шляхом, і коли б одного з них не стало, то цей друг понесе естафету далі.
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Іван Світличний продовжує листа такими словами:
"Бачите, які настрої? А написано це через місяць від початку
хвороби, 19-23 лютого, коли я тільки-но прочунявся від кризового
стану - і зараз я перечитую, трохи дивуюся, що написано це було
саме в такому стані, але це мій переважний настрій, неправди в
цих словах немає. І такий настрій був не тільки в мене, але в більшості мого товариства. Зараз колишні умови для мене минули, думаю про ці роки — і почуття жалю чи втрати не маю зовсім, і навіть
здається мені, що ті роки були далеко не з гірших у моєму житті.
Тому коли мені зараз пишуть зі співчуттям, пишуть про страдництво і т.п., я вдячний моїм кореспондентам за увагу і турботу,
але — як же вони погано уявляють мою (і не тільки мою) ситуацію
і мій внутрішній стан! Страдником я не почувався ніколи, і в нагнітанні страхів є щось фальшиве. Тому мені дуже сподобалося, що
Ви, питаючи, що мені потрібно, підкреслили "з книжок". Так, це в
моєму житті найперша потреба..."
І тут Іван Світличний виписав цілу листу лексикологічних та
діялектологічних праць українських і польських мовознавців, які
йому були потрібні. Крім літературних перекладів з давньої й
новішої французької, з польської та сербської літератур, питань теорії
літератури, він працював у ділянці української лексикографії, а саме:
збирав матеріял до словника синонімів. У цьому зв'язку він пише в
тому ж листі:
"Всі останні роки я найбільше займався словником українських
синонімів (переклади з французької були на другому плані), і з табору
я вивіз кілька десятків тисяч карток (уявляєте?). Робота ця безмежна, а мені ще й бракує необхідного матеріялу...".
До речі, у вищезгаданому київському збірнику Івана Світличного
передруковано його докладний критичний огляд тритомного російсько-українського словника, що вийшов був у 1968 р. Цей огляд був
опублікований у львівському місячнику "Жовтень", ч. 7, 1970 р.
("Новий словник. Який він? " - однак, під чужим прізвищем, бо в ті
роки редакції не приймали матеріялів з його підписом).
У своєму вступі "Душа, розпластана на пласі..." до київської
збірки творів Івана Світличного Іван Дзюба згадує працю Івана Світличного над перекладом "Слова о полку Ігоревім ".
"Вражає обсяг перекладацької продукції І. Світличного та її
естетична гідність - надто ж як не забувати про те, що це творилося в умовах концтабору й заслання, де "писакам " спуску не давали
Яке широке коло явищ європейської поезії охоплював Іван Світличний
і як щоразу віднаходив їм українську адекватність! Окремо стоїть
переклад "Слова...". Не просто зважитися на такий труд, та ще
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й маючи стількох блискучих попередників. Світличний став до творчого змагання, яке триває вже багато десятиліть: він зважився на
свою поетичну версію шедевра, яка посяде гідне місце серед версій
інших майстрів - і водночас місце трохи особливе: і спробою оригінального витлумачення "темних " та спірних місць, і ритмо-мелодичним малюнком, і тяжінням до "переспіву " при великій точності відтворення оригіналу ".
Ми навели ці думки Івана Дзюби, бо можемо до них додати міркування самого Івана Світличного з того часу, коли він саме працював над перекладом "Слова...".
У листі, написаному 7 січня 1980 року, є такі рядки:
"Я хочу Вам похвалитися однією затією: в кінці минулого року
я почувався порівняно непогано -і я почав перекладати "Слово про
Ігорів похід ". Робота сильно захопила мене, і я вже зробив десь із
третину; якщо скоро трапиться іще такий період у моєму житті
і я перевалю через половину, то зроблене вишлю на Ваш суд, а тим
часом мені здається, що виходить досить непогано, хоча я й розумію, що справа не в тому, як мені здається ".
Наприкінці травня, точніше 25 травня 1980 p., Іван Світличний
написав довшого листа, в якому переписав першу частину свого перекладу "Слова..." і додав дещо про свою працю над ним:
"А тепер - головна тема мого листа. Я вже писав, що перекладаю "Слово ". Переклад посувається повільно, перекладаю потроху, нападами, а антракти між роботою, коли зовсім не можу
зосередитися, надто довгі, затяжні. Однак, половину вже переклав —
правда, не підряд, але початок і кінець (від плачу Ярославни і до
кінця), а середина ще чекає труду. Та й не знаю, як це можна назвати - переклад, чи переспів, але прагнення не відходити від оригіналу
і не модернізувати у мене сильне, хоча, на мій погляд, вільніший
переклад чи переспів, вигравши на художності, був би доцільнішим.
Я ще не показував його нікому з фахівців, бо й текст перекладу ще
не остаточний, але Вашу думку мені хотілося б знати (особливо
конкретні зауваги). Єдина умова: можна показати комусь із фахівців, хто міг би дати добрі поради, можна переслати й Надійці, але
всіх треба застерегти, що друкувати його зараз не вільно (це речення підкреслено - А.- Г. Г.) - не тільки тому, що переклад не закінчений і не остаточний, але й тому, що я по закінченні хочу переслати його до "Вітчизни" і спробувати опублікувати тут, а
публікація на Заході може цьому сильно зашкодити. Гадаю, Ви мене
зрозумієте і волю мою вволите. Отже... "
Далі в листі йде текст перекладу від початку аж по місце: "Лади
образ найдорожчий, Любленої Глібівни". І тут дописано:

"От на цьому високому регістрі моїй Музі раптом фундаментально заціпило, а я з Музою поводжуся галантно і ґвалтувати не маю ні
найменшого наміру, бо що буває з ґвалтівниками тепер, відомо всім ".
На жаль, не дійшов до мене дальший текст перекладу "Слова...",
хоча - як виходить із дальшого листа, написаного 14 червня 1981 p.,
за два місяці перед важким захворюванням Івана Світличного,- він
мені був вислав цілісний переклад. На сумлінні має його тодішня
поштова цензура, що раз-у-раз конфісковувала листи з літературним
змістом. У цьому останньому листі, що я його отримала з Алтайського краю, І. Світличний переписав програмовий вірш "Ars poetica",
що належить до циклу з такою самою назвою, у збірці "Ґратовані
сонети" (Сучасність, 1977), де з цього циклу поміщено: "Сонет"
("О, Дант не зневажав сонета "), "Класичний вірш " ("Гвардійська
виправка ідеї") та "Верлібр" ("Нуртують пристрасті без ладу").
Серед світових поетів, що їх теми любив І. Світличний переспівувати й надавати їм сучасного сенсу, він називає у вищезгаданому
листі на першому місці Горація, що є автором оригінальної "Ars poetica ". Досі ми не стрічали цього вірша Світличного надрукованим,
тому хотіли б закінчити наш спогадовий нарис саме ним. Містить бо
він щось на зразок "credo" цієї надзвичайної індивідуальносте української культури нашого століття, зустріч і духовне спілкування з
якою зачислюю до найкращих моментів, які збагатили моє життя.
"ARS РОЕТІСА"
Заримувати свободу із правдою,
Мудрість із мужністю, чин із добром.
Слово! Не гримай гучною бравадою,
Серцем набатним удар під ребром.
Барди вишивані і розпатякані
В призвуках слова винюхують сенс.
Сказане пошепки, шепнуте натяком Що се? Вогонь? Лицедія - та й все.
Ні, доки нарізно рими і корені,
Слово - полова, й полов"яна суть.
Охляп пасуться пегаси зашорені Пильно пегасів піїти пасуть.
Може, й немає тих рим. Та над прірвою
Зла і глупоти, що пруть напролом,
Знаю, бо спраглий, шукаю, бо вірую
В однокорінність свободи з офірою,
Мудрості з мужністю, серця з добром.

Берфурт, лютий 1993 р.
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ОДНА З НЕЗЛІЧЕННИХ
МОГИЛ
Прип'ятські часи... Це - унікальне явище, організатором і душею
якого був Генріх Дворко, молодий доктор хімії. Щоліта їздили у світ
розкішних поліських проток, боліт, лісів, у світ "Лісової пісні"- їхали
до Давид-городка (чи, як ми говорили, Давид-містечка) у Білорусії,
купували один або кілька човнів і сплавлялися ними вниз по Горині,
а далі — Прип'яттю. Це тривало декілька тижнів, з кількаденними
зупинками у рибних місцях, подалі від населених пунктів; харчувалися в основному рибою, збирали смородину, ожину, гриби. Та не
це було стрижнем поїздок. По суті, це була літня школа українознавства, чи "українського буржуазного націоналізму", постійно діючі
зустрічі людей, небайдужих до долі народу, його культури, його
минулого і майбутнього. Все інше було фантастично красивим тлом.
Так, це був відпочинок і школа. Відпочинок від агресивної газетної
і радіовати, від нудних зборів, войовничих політінформаціій,
порожніх філософських семінарів типу "Развитие астрономической
науки в свете решений 25-го съезда КПСС". I школа, де робили глибокий аналіз політичної ситуації в Україні і навколо України,
обговорювали процеси в літературі і мистецтві, вивчали історію і
т. ін. Усе це - увечері біля вогнища, на риболовлі, перечікуючи дощ
у наметі. Тут можна було говорити про все наболіле, не озираючись
на всюдисущі вуха. А головне - атмосфера близьких за переконанням людей, з якими не треба було починати із обговорення давно
з'ясованих питань. У Києві (на вулиці, на роботі) було зовсім інше
духовне повітря.
З Іваном Олексійовичем вперше випало зустрітися на Прип'яті
1969 р. Риба ловилася погано, зіпсувалася погода, головний рибалка Генріх, якого Іван, а за ним і всі інші, називали "вождь", захворів.
Почали випробовувати все, що хто вмів і знав про це ремесло. Іван
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запропонував мені спробувати ловити на перемет. Він пригадав
ремесло, якого навчився в дитинстві, і терпляче розповідав мені, як
це робиться. Здається, ми майже нічого не зловили, хоча Іван-таки
спіймав якогось судака. Досвіду явно бракувало...
Я був молодий, недавно прилучився до цих людей, активної участи в розмовах не брав, головно слухав, погоджував та корегував про
себе свою позицію. На той час мене вже не треба було наставляти на
шлях істинний: мене сформував мій брат (журналіст, потім літератор), угорські та чеські події (як по-радянському делікатно називали
інтервенцію в Угорщині 1956 р. та окупацію Чехословаччини 1968 p.).
Розважливі міркування Івана, спокійна впевненість в історичній
неминучості краху імперії, виходу людської історії на нормальні
природні шляхи, якось заспокоювали, зміцнювали віру, розвіювали
сформовані комплекси. Ці прип'ятські часи, особливо перед чорним
1972-м, викликали аналогії з тим лісовим товариством інтелігентів,
гнаних здичавілим офіційним суспільством з "451 ° за Фаренгейтом"
Рея Бредбері, моральним обов'язком яких було зберегти в голові те,
чого вже ніяк не можна було зберегти в житті того вивихнутого,
створеного фантазією Бредбері суспільства, так схожого на тогочасне
наше. Але були й суттєві відмінності. Там була уявна ситуація, тут—
потворна дійсність. І від цього ще огидніша. Було й краще: у нас був
Світличний, його тихий, спокійний голос, його усмішка, після якої
ставало світліше, а деформована дійсність відступала на задній план.
Так пройшли прип'ятські 1969, далі 1970 роки. Прип'ять 1971-го
я пропустив, зміняв на поїздку "Запорожцем" до Білорусії, Прибалтики. Вже дорогою звідти, десь біля українського кордону, звернув було на захід, до Прип'яті, до Хвоєнська, де таборувала велика
прип'ятська компанія, де були і Стуси, й Світличні, і Сверстюк. Вечоріло. Незнайомі краї, незатишно. Проїхавши кілометрів 50, знову
вирішив повернути на Київ. Потім багато разів шкодував, що міг же
побути з тиждень у товаристві Івана, такому близькому і симпатичному товаристві. Ще якийсь час доводилося зустрічатись у Києві.
Тоді часто використовували як привід для зустрічей дні народження.
Зокрема, щороку зустрічалися в нас (спочатку на Обсерваторній, потім - на Кавказькій) 5 грудня, у день народження дружини (день "сталінської" конституції, що давало привід для каламбурів). Пізніше, після 1972 p., було ще 8 березня, коли збиралися поговорити, поспівати.
Я не пам'ятаю, чи збиралися у нас 5 грудня 1971 p., але 6 січня
1972 р. гості була І серйозно обговорювали непримітну, лаконічну
інформацію на останній сторінці "Радянської України" про арешт
у Львові якогось Ярослава Добоша, громадянина Бельгії. Відчувалося
в цьому щось зловісне, в повітрі запахло Соловками (майже за М. Хо-
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лодним). До нас це прийшло через тиждень: про арешти повідомив
Роман К.* під час вечірньої прогулянки на другий чи на третій день.
Через кілька днів частина прип'ятського товариства зійшлася на
квартирі Генріха в Академмістечку. Навколо нишпорили якісь підозрілі типи. Деяких я пізніше пізнавав у різних місцях біля себе.
Через кілька днів трапилася нагода поїхати до Москви у відрядження. Ризикуючи бути прийнятим за сексота, зайшов до незнайомого мені Леся Танюка, аби розповісти про арешти в Києві.
Далі були довгі роки, тривожні зустрічі в Києві, поріділа компанія на Прип'яті... В день народження Івана або Льолі в помешканні
Світличних на Уманській слухали новини "з місць віддалених", на
столі був келих для тих, хто далеко... Б. Д. Антоненко-Давидович ділиться спогадами, розповідає про сотника Гоженка: застали вороги
сотню українців у 18-му році, вискочив напіводягнений сотник на
ґанок, побачив, що по всьому, вихопив гранату, притулив до голови...
і нема Гоженка. А десь мати чекає, довго чекатиме, і ніхто не розповість їй про останні хвилини сина... Все це відповідало нашому настроєві, ще більше нагадувало фантастичні картини Бредбері. Було
важко. І не видно кінця всьому тому. Знали: геронтократія, що розкладалася живцем, врешті відімре фізично, та це в принципі. А вона
жила, чіплялася за життя, пожирала на очах усього світу світлі уми,
світлих людей. Мабуть, тільки цим і жила ще.
Наближався час повернення Івана й інших хлопців із заслання.
Перший сигнал про це несподівано з'явився в особі такого-собі
непримітного Валерія Григоровича Ляшенка (так відрекомендувався
тоді цей капітан чи старлей КҐБ). Перша зустріч вийшла комічною: я
чекав одного археолога, з яким до того контактував тільки телефонічно, але ніколи не бачив його. Аж тут кажуть, що до мене прийшли. Повторюючи, що я так давно чекав на цю зустріч, я ледь не обійняв його - аж він відступив здивовано, трохи одійшов убік і показав
посвідчення КҐБ. Тут настала моя черга прийняти холодний душ.
Навідувався він по кілька разів на рік, перед тим зателефонувавши. Восени 1983 р. відвідав мене навіть у лікарні, коли я був серйозно хворий. Розповідав, як КҐБ "боровся за життя Світличного", як
"старалися допомогти Стусові", як вони їх поважають, незважаючи
на кримінальні злочини, яка в КҐБ складна робота (ось Захід підняв
лемент з приводу якогось штучного голоду 1933 р., а ось має повернутися Сверстюк - і все це лягає на їхні плечі). Це тривало від 1982
до кінця 1985 р. Ставало гидко, виникала загроза бути вплутаним у
якісь брудні справи. Нарешті, за порадою Сверстюка і Дворка, я сказав своєму "наставникові", що змушений відмовити собі приємнос* Роман Корогодський.
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ті бачити його, оскільки я хворий і мені протипоказані нервові перевантаження. А коли видужаю, про що він дізнається з історії хвороби, я "з радістю" зустрінуся з ним. Це було невдовзі після загибелі
Василя Стуса.
Перед цим - тяжка хвороба Івана на засланні в Гірському Алтаї.
Йому було протипоказано перебування на високогір'ї: інсульт, складна операція в умовах глухої периферії, інвалідність, повернення дуже
хворим через 12 років. Інвалідний візок, що йому передала сестра
Надія, я прилаштовував, щось переробляв. Якось Іванові захотілося
оглянути Київ - на моєму старому, тісному, незручному "Запорожцеві" їздили головно Подолом; якось дивилися "Слово про Ігорів похід " у Молодіжному театрі, Іван піддакував, де подобалося, і заперечував у місцях, де, на його погляд, звучання староукраїнської мови
було відтворено невдало.
Далі було повільне згасання - погіршувалася мова, сприйняття.
Івана було важко пізнати. Репресивна машина завершувала свою
чорну справу - пожирала чергову жертву. Померлий Їван Олексійович став якось більше схожий на того Івана Світличного, якого вона
забрала 72-го року. Людина завершила життя, ні в чому не поступившись людожерській системі.
Потім - ніч у Володимирському соборі, спів хору Леопольда
Ященка. Холодний, морозяний день похорону на Байковому цвинтарі, багатотисячна процесія. І зовсім поруч - дубові хрести на могилах Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого. А ще тисячі, тисячі і мільйони розстріляних, потоплених, замерзлих, закатованих,
винищених голодом, чиїх могил не злічити і не відшукати.
м. Київ, 19 квітня 1993 р.
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ІВАН
Уперше я почув про Світличного десь у середині шістдесятих
років, коли навчався на філологічному факультеті МҐУ.
Потім мені пощастило успішно закінчити університет, а що на
той час я вже цілком усвідомив себе українцем, то подався до Києва
з рекомендаційним листом до Івана Світличного.
Зателефонував. Відповів жіночий голос, який видався мені надзвичайно приємним. Мелодійний, з дуже своєрідними інтонаційними модуляціями, з бездоганною вимовою. Сьогодні цей голос часто лунає на хвилях радіостанції "Свобода "- голос Іванової сестри,
Надійки Світличної.
А незабаром відбулася і моя перша зустріч з Іваном.
Хтось лагідно назвав Івана Світличного "вусате сонечко". Василь
Стус чи Алла Горська - не пам'ятаю. Та яке це має значення?
Головне - дуже влучно. Перше враження від чоловіка, який запросив
мене до себе додому,- великі, справжні українські вуса і промениста усмішка. І дивовижне відчуття, що я цю людину, яку сьогодні
вперше побачив, знаю давно. Розмова відразу почалася невимушено,
на високому рівні відвертосте - і це в ті часи! Я тоді був страх який
хоробрий, не боявся ніяких кагебе - либонь, тому, що досі знав про
це страховище тільки з розмов та літератури. Щоправда, Іван незабаром спустив мене з небес на грішну землю, діставши папірця
(він мав їх напохваті цілу паку - таке було в нього життя) і написавши
на ньому, що квартиру прослуховують, а тому деякі речі (передусім
імена та прізвища) ліпше вголос не вимовляти.
... Після тривалих пошуків роботи мене взяв на службу до патентного відділу один з наймогутніших директорів - директор Інституту
надтвердих матеріалів Валентин Бакуль, і я перебрався до Києва.
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В Інституті мене використовували як знавця кількох іноземних
мов, але душа прагнула іншої діяльности, і я став пробувати сили в
художньому перекладі. А прилучив мене до цього мистецтва Іван
Світличний. Тоді у видавництві "Дніпро " виходив восьмитомник
Мопассана, Іванові Олексійовичу дали на переклад кілька критичних
есеїв, і він, не вагаючись, поділився цим добром зі мною, хоча сам
був безробітний і кожна зароблена копійка для нього важила. Правда,
поки ми з Іваном перекладали ті мініятюрки, до видавництва надійшов сигнал: "Світличного в жодних варіянтах не друкувати". З-поміж перекладачів Мопассанової есеїстики "бдящим органам" трапилося ще кілька небажаних прізвищ, а заодно з ними вирішили не
друкувати й перекладів поки що нікому не відомого Шовкуна — у
надто підозрілому сусідстві він опинився.
Протягом лише одного року мав я щастя спілкуватися з Іваном
Світличним, і зустрічалися ми з ним усього кілька разів. Як правило, я приходив до нього додому, і завжди там хтось був, іноді й по
кількоро людей. Однокімнатна квартирка Івана й Леоніди Світличних, ущерть заповнена книжками, була справжнім клубом для київської інтелігенції, причому для тієї її частини, яка мала повне право
так називатися. Мені доводилося зустрічати там історика Михайла
Брайчевського, письменника Валерія Шевчука (обидва, як відомо,
були тоді в неласці), а одного разу, йдучи до Івана, я перестрів на
сходах - він спускався мені назустріч - Василя Стуса, який, проминувши мене, пішов прямо у вічність, бо більше ніколи не довелося
мені зустріти його в цьому житті.
Якось, зателефонувавши Іванові, я почув від нього: "Сьогодні
неодмінно приходьте, буде цікаве товариство і цікава дискусія".
Дивуючись, який інтерес може становити для цікавого товариства
моя скромна особа, я все-таки прийшов. Товариство справді виявилося надзвичайно цікавим. Дискусія точилася навколо недавно виданої сенсаційної книжки відомого російського етнографа Л. Гумільова і мала суто академічний характер.
Іван Світличний не був політиком і цим разюче відрізнявся від
багатьох своїх колег по перу. Іван був письменник, мистець, філософ, глибокий ерудит, людина енциклопедичної освічености, і якщо
його з кимось порівнювати, то я порівняв би з Іваном Франком.
Але Світличному випало жити в інші часи, коли кожну людину,
схильну незалежно мислити, тоталітарна влада невблаганно й методично заганяла в глухий кут, з якого було тільки два виходи: один до офіційної слави і краденого добробуту, другий - до в'язниці й
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таборів або - в ліпшому випадку - до безробіття і вбогого животіння під тотальним наглядом політичної жандармерії.
Ми знаємо тепер, що більшість обирали перший шлях. Не нам
ухвалювати вирок, їх судитимуть Бог та Історія. Якщо перетрусити
весь цей гурт, ім'я якому - легіон, крізь густе сито і відсіяти відвертих пристосуванців та шанолюбних нікчем, то залишиться чимало
людей, які, не вагаючись, однією рукою віддавали "кесарю кесареве", а другою творили сяке-таке добро. Цих людей я умовно назву
"політиками", розуміючи політику як "мистецтво компромісів та
маневру". Ці вчені-політики і мистці-політики голосисто славили
совєтську владу і чесно протирали штани на партійних зборах, брали
участь в ідеологічних судилищах і виступали з погромними промовами проти уявних і реальних дисидентів, але й, бувало, нишком допомагали тим, кому ще вчора проголошували анафему з цеківських
амвонів, іноді навіть зважувалися надрукувати якісь їхні дрібнички в
своїх благонадійних часописах, ховаючи бідолах за псевдонімами або
позиченими в друзів прізвищами. Майже всі "письменники-політики"
вважали за свій патріотичний обов'язок вилити цеберко помий на зарубіжних націоналістів, проте ставилися вони до цього високого обов'язку напрочуд легко і потім, коли часи змінилися, позичивши в Сірка
очей, першими подалися за "бугор"- налагоджувати контакти з діаспорою.
Ось такі вони, інтелігенти-політики. Їх можна любити чи не любити, але вони - об'єктивна реальність, вони існували й існуватимуть,
і без них, либонь, не може функціонувати жодне життєздатне суспільство. Їх завжди більшість, і вони — як і всі люди, зрештою,— не
становлять однорідної маси, вони дуже різні. Є серед них більш совісні, менш совісні і зовсім безсовісні. Є абсолютні графомани - хоча
здебільшого вельми вправні в своєму ремеслі,- і є дуже талановиті
люди. Є такі, хто звернув на легку стежку ще в школі (часто під
впливом відповідальних батьків), а є й такі, хто зламався тільки після
арешту й тривалих фізичних та моральних тортур. Останні - це ті,
хто "стрибнув з поїзда", так приблизно висловився побратим Івана
Світличного по нелегкій життєвій долі Євген Сверстюк у день похорону свого друга. Та було кілька людей (я знову намагаюся цитувати Сверстюка), щодо яких можна було б сказати з певністю: ці
залишаться в поїзді до кінця. Ми знали, що Василь Стус залишиться,
і знали, що Іван Світличний залишиться...
Коли в січні 1972 р. Івана заарештували, я теж анітрохи не сумнівався, що він зостанеться самим собою до кінця. Бо Іван ніколи не
належав до інтелігентів-політиків у згаданому вище розумінні.
Жодною рисою своєї вдачі ні у великих ділах, ні в малих. Якби йому
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випало жити в нормальному суспільстві, ніхто б і не подумав пристібати його ім'я до політики. Але в суспільстві тоталітарному бути
аполітичним нікому не дозволено. Це система строго бінарних протиставлень: ти або за совєтську владу, або проти неї. Третього не дано.
Якщо ти не ходиш на партійні збори - ти людина неблагонадійна.
Якщо мовчиш - плекаєш ворожі наміри. Якщо пишеш наукову статтю або передмову до книжки і не цитуєш класиків марксизму-ленінізму - значить, ти розхитуєш підвалини соціалістичного ладу.
Іван Світличний не закликав до повалення совєтської влади. Але
він її й не оспівував. Не цькував тих, кого вона закликала цькувати
Не запевняв, ніби вона ощасливила український народ. Не писав романів про те, як у тридцяті роки українське селянство радісно пішло
за тими, хто повів його до щасливої долі, мимохідь винищивши трохи (кілька мільйонів) ворожого елементу. Такої неучасти найгуманніша в світі влада не дарувала нікому. А тим паче людині, яка поступово затягувала в орбіту свого духовного впливу дедалі більше осіб.
Іван Світличний пильно стежив за всіма процесами, що мали
вплив, позитивний чи негативний, на розвій україномовної словесности. Люди мого покоління добре пам'ятають, як раптово з'явилося на літературному обрії ціле гроно молодих, надзвичайно обдарованих поетів, таких, як Василь Голобородько, Микола Воробйов,
Віктор Кордун. Адміністрація колгоспу, йменованого Спілкою письменників України, довго намагалася просто не помічати їх. А потім
якомусь із літературних генералів спало на думку влаштувати для
цього бунтівного плебсу обговорення, що мало закінчитися ідейнотворчим розгромом зухвалих єретиків. Було підготовлено ударний
загін на чолі з досвідченим партизаном-ковпаківцем, який колись
"греблі рвав". І було б хлопцям сутужно, якби не Іван Світличний.
В одному з ним ключі говорили також Іван Драч і незабутній Василь
Стус, але в їхніх виступах було більше емоцій, ніж логіки. Зате аналіза Світличного була, як завжди, бездоганною і логічно виваженою.
Після нього агресивні інвективи прихильників благонадійного консерватизму видалися, м'яко кажучи, непереконливими.
Ті сходини в Будинку письменників були одними з останніх, де
ще віяло духом літературної волі. Наближався моторошний 1972 рік.
Уже хитався трон під Петром Шелестом, а славні чекісти готувалися
до своєї наймасштабнішої за останні десятиріччя операції. Одразу
після Нового року я зібрався до Москви - забрати книжки, які ще
там у мене залишалися в камері схову. Перед від'їздом зайшов до
Івана Олексійовича - чи не буде якихось доручень. Він попросив
передати цидулку одному чоловікові - молодому режисерові, якого
незадовго перед тим майже силоміць випхали з Києва.
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Хіба знав я, що то буде наша остання зустріч?
Я поїхав до Москви, здав свої ящики з книжками в багаж, зустрівся в метро з молодим режисером, і той попросив мене передати
Іванові Світличному чотири тонкі книжечки, видані в Канаді.
Дружина зустріла мене в Києві на вокзалі. На ній лиця не було.
- Івана взяли... - сказала вона мені замість привітання.
Чи було це для мене цілковитою несподіванкою? Важко сказати.
Підсвідомо я знав, що Івана рано чи пізно "візьмуть". Знав про це й
він і був до такого готовий. Але одне діло знати про неминучість
якогось лиха теоретично, і зовсім інше - переконатись у найстрашнішому. До того ж, Іван завше був такий спокійний, такий незворушний, його очі випромінювали таку невичерпну доброту і майже ангельську лагідність, що, дивлячись на нього, ніхто б не вгадав у цій
людині майбутнього мученика, приреченого на довгі роки неволі.
Дорогою від вокзалу до Куренівки, де тоді жили в комірчині площею вісім квадратних метрів, у так званому "сімейному гуртожитку", ми, здається, не обмінялися й словом. Приголомшений почутим, я майже не усвідомлював, ні де був учора, ні де перебуваю тепер,
ні куди прямуємо.
Приїхали додому, увійшли до своїх "апартаментів", і тільки-но
я встиг поставити портфель на стіл (чому на стіл - не знаю, але достоту пам'ятаю, що поставив його на стіл), як у двері постукали.
- Хто там?
- Комендант общежитія.
Відчиняю двері. За ними і справді стояв комендант нашого гуртожитку з промовистим прізвищем Пронін. За ним - якась перелякана жіночка і троє бравих хлопців у демісезонних пальтах та ондатрових шапках (ондатрові шапки були неодмінним елементом
цивільної уніформи київських рицарів Ордену Залізного Фелікса;
мені, в усякому разі, не трапилося жодного винятку).
"Дарма, хлопці, прийшли. Нічого ви в мене не знайдете",- з
дурною самовпевненістю подумав я.
Ба знайшли - і знайшли чимало. У протоколі речей, вилучених
під час обшуку, що тривав годин вісім,- аж тридцять пунктів. Усе,
що в мене тоді забрали, було московського походження — здебільшого окремі аркуші з надрукованими машинописом віршами такого невинного змісту, що назвати їх "самвидавом" якось і не випадає.
Забрали й книжки, які привіз із Москви для Івана: "Виставка українського мистецтва", вірші Євгена Маланюка, монографію Бутовича,
видані в Нью-Йорку. Книжечку "Михайло Андрієнко ", опубліковану
в Мюнхені, чомусь залишили - логіка політичної цензури теж має
свої парадокса
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Вісім годин тривав обшук, потім мене відвезли на Володимирську, де розважали бесідою до першої години ночі. Потім знову й знову
викликали на допити і мене, й дружину - і на Володимирську, і в місто Рівне, де я виступав нібито свідком у справі такого собі Юрія К.,
якого бачив раз у житті і, мабуть, не впізнав би, якби довелося зустрітися з ним на вулиці. Потім вигнали з роботи, три роки не прописували, виселяли через суд із гуртожитку, через шість років по тому
виганяли з журналу "Всесвіт " і так далі. Це історія довга, і вона, мабуть, заслуговує окремого дослідження. Я виклав її в телеграфному
стилі, бо в моїй пам'яті ця погромна епопея невідривна від спогадів
про Івана Світличного.
Він мав більшу кімнату і разів у п'ять більше книжок та паперів,
аніж я, отже, й обшук у нього тривав десь утричі довше. Потім його
теж забрали на Володимирську, але не відпустили додому ні
опівночі, ні наступного дня, ні через п'ять років... І перебіг допитів
мені неважко уявити. Головне запитання: "Звідки до вас потрапили антирадянські матеріали... оцей... оцей... оцей?.."- і так про кожен
зокрема. В мене такої "антисовєтчини" набралося понад два десятки
одиниць - і їх походження з'ясовували зі мною протягом кількох
тижнів. Правда, якби я виявив розважливість і "щире прагнення
допомогти органам", то розмова могла б завершитись і за годину. У
Івана, звичайно, таких паперів набралося більше, ну, а розважливости...
Тепер ми знаємо, що в усіх подібних ситуаціях він поводився
"нерозважливо". Власне, мої допити, попри всю їхню тривалість,
можна резюмувати трьома фразами: "Де взяв?", "Кому давав?", "Ви
не хочете допомогти органам ". Думаю, палітра Іванових допитів
була трохи багатша: "Розкажіть про свою антирадянську діяльність ", "Кому і через кого ви передавали шкідливі (а ймовірно, що
вживали страшний своїми наслідками термін "шпигунські") відомості за кордон? ". А головне, чого від нього домагалися протягом багатьох місяців,- щоб він публічно покаявся, написав принизливого
листа до ЦК партії, якого потім можна було б розтиражувати, понадруковувати в усіх органах преси (аж до "Спортивної газети "), аби
совєтські люди переконалися, які страшні вороги досі підкопуються
під державу, що обдарувала своїх громадян таким щастям, і яку
тяжку, яку потрібну для суспільства працю виконують вони, трудівники органів.
Треба визнати, що, попри свою дубовість і твердокам'яність, Система все-таки еволюціонувала, і в сімдесяті роки тиск на жертву, яка
потрапила в лабети вірних її охоронців, змістився від фізичних катувань до суто морального терору, часом відверто грубого ("ви -люди-
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на хвора і таборів не витримаєте "), часом - досить витонченого.
Але тиск був страшний, адже людині доводилося свідомо обирати
неволю, а життя в неї - одне.
Я на власній шкурі відчув, що то за тиск, хоча значущість моєї
скромної особи була на кілька порядків нижча, аніж значущість особи Івана Світличного. Іван був Маяком - а Маяк конче треба було
погасити. І для Системи, давно вже прогнилої, було так важливо
знеславити свого супротивника, принизити його, примусивши покаятися на сторінках своєї нікчемної преси - і не своїми словами, не
своїм стилем, адже далеко не всі читачі знатимуть, що ті фрази скомпоновано в "творчих" лабораторіях Комітету безпеки,- це було для
Системи так важливо, повторюю, що вперше у своїй історії вона вдалася до такого засобу, як помилування у винагороду за каяття.
Ми знаємо, що в тридцяті роки каяття і колінкування не рятувало
політичних в'язнів від смерти, не пом'якшувало вироку. А от у сімдесяті Система помилувала кількох дисидентів, які (здебільшого
після багатомісячної "обробки") погодилися правдиво відповісти на
всі запитання "де взяв " і "кому давав ", а головне, підписатися під
покаянними листами. Важко осуджувати цих людей, не знаючи, після
яких мук і принижень, після яких роздумів зважилися вони вкрити
себе ганьбою. Але немає сумніву, що їхня слабкість згубно вплинула на долю тих, хто не піддався, а отже, й на долю Івана Світличного.
Бучно помилувавши ренегатів, Система люто помстилася незламним (а таких була переважна більшість — наша нещасна Україна має
героїв, якими може пишатися). Хоч тоді, на початку репресій, про
смертну кару не йшлося, але зрештою закінчилося вбивством найненависніших для режиму людей: Василя Стуса, Юрія Литвина,
Олекси Тихого, Валерія Марченка, Івана Сокульського - й Івана
Світличного...
Чому невсипущі охоронці найгнилішого в світі болота, бучно
йменованого першою в світі державою робітників і селян, приділили таку пильну увагу моїй скромній особі?
Річ у тім, що я навідав Івана Олексійовича перед самим своїм
від'їздом до Москви, коли взяв у нього згаданого вище листа для молодого режисера, тобто за день чи два до його арешту, а він тоді був
уже обложений з усіх боків. І дуже ймовірно, що, виходячи від Івана,
я тягнув за собою "хвоста", і для КҐБ не було таємницею, що везу
йому з Москви якусь друковану продукцію. Коли з мого портфеля
витягли ті чотири книжечки і, поки я встиг оговтатися, запитали,
звідки вони в мене і кому маю їх передати, я від несподіванки не міг
вигадати жодного правдоподібного пояснення і тому просто відмовився відповідати. Я сказав, що ті книжки не стосуються політики
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і їм до них немає діла. "Е, ні,- заперечили мої гості,- книжки видані
за кордоном, на них стоять дарчі написи (слава Богу, там були
тільки імена, без прізвищ), і нам важливо знати, через яких людей
переправляють цю продукцію в н а ш у країну. Бо через них, ймовірно, сюди надходить і ворожа пропаганда, а може, й агентурні
матеріали ". Почувши цю зловісну ахінею, я зрозумів, що навіки
втрачу повагу до себе, якщо розповім їм щиру правду.
До мене органам, власне, не було ніякого діла. Перед ними стояло завдання - погасити Маяки, а найяскравішими Маяками тоді були Іван Світличний та Іван Дзюба. Головна мета, яку поставили перед
органами "партія і уряд", зрештою, полягала не в тому, щоб їх посадити, а в тому, щоб вони привселюдно зреклися власних переконань
і цим скомпрометували себе і весь рух за національне й демократичне відродження. Як нелегко буде "працювати" зі Світличним,
"органи" вже знали. І тому хотіли спершу загнати його на слизьке,
зібрати проти нього якомога більше компромату - ось, мовляв, такий
собі Шовкун свідчить, що ви через громадянина Т., жителя Москви,
підтримували постійний зв'язок із ворожими центрами за кордоном,
одержували звідти антисовєтські матеріали та інструкції, а туди передавали інформацію, що завдавала шкоди... і так далі, і так далі.
Суть цієї машинерії я, звичайно, зрозумів набагато пізніше, але
тоді інтуїція підказала: ти не маєш права називати жодного прізвища. Так я і вчинив, здобувши собі репутацію людини, яка "не захотіла допомогти органам". Оскільки такої статті в Кримінальному
кодексі не знайшли, то обмежилися вже згадуваними дрібничками:
вигнали з роботи, виселяли, не прописували, але табори, заслання —
ця доля мене обминула. А от Івана Світличного обминути вона не
могла. Він свідомо обрав собі таку долю і йшов назустріч їй спокійно, з доброю усмішкою, що, як сонце, сяяла над пишними вусами.
Коли я взнав його ближче, мені стало здаватися неймовірним, що
таку людину можна позбавити волі. Вони ще довго не допускатимуть його до друкованого слова й далі триматимуть під наглядом
цілої армії стукачів і топтунів, але заарештувати? За що? Ні, на це
вони ніколи не зважаться. Так мені думалося, доки не настав
фатальний січень 1972 року. Доки вони зважилися. Якась нечисть
натиснула кнопку - і грандіозна машина винищення затягла Івана
Світличного і ще багатьох людей на свій страшний конвейєр.
Іван був чоловік мудрий і знав, що попереду в нього - в'язниця,
табори. Хоча й він не міг знати, доки це триватиме і чим закінчиться.
Після обшуку й перших допитів, петляючи, мов заєць, перебігаючи з автобуса на автобус, щоб відірватися від "хвостів", я зробив
візиту Євгенові Пронюкові, одному з Іванових друзів, якого на той
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час іще не взяли. Пам'ятаю, я запитав: "Невже це можливо? Що
буде?". І Євген мені відповів: "Усе залежатиме від того, як зреагує
на арешти суспільна думка, як поведеться наша інтелігенція".
Суспільна думка німувала.
Інтелігенція німувала.
А найвідгодованіші та найслабкіші в її рядах уже надсилали до
редакцій газет гнівні листи, в яких засуджували не катів, а жертв.
Що ж до Євгена Пронюка, то він повівся, як і личить інтелігентові у справжньому значенні цього слова. Підготував листа з протестом проти незаконних арештів, але навіть не встиг укинути того
листа до поштової скриньки - його взяли на вулиці, по дорозі до тієї
скриньки. Лист, знайдений у портфелі, заадресований у верховні
органи совєтської влади, потягнув на сім років таборів і п'ять років
заслання.
Іван Світличний був визначним літературним критиком. Але були
і є в нас критики, що не поступалися йому ані талантом, ані гостротою аналізи. Іван Світличний писав поезії і перекладав художню
літературу. Але й у цих сферах творчої діяльности він мав цілком
достойних суперників. Іван Світличний був одним із лідерів правозахисного руху в Україні, але й у цій мужній когорті ми знаємо кілька не менш славних імен.
Проте я не знав іншої людини, в якій би так гармонійно поєднувалися розум, талант, порядність і незламна сила духу.
Був він джерелом Світла.
Іван СВІТЛИЧНИЙ.
Київ, листопад 1992 р.
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НОСІЙ ЛЮБОВИІВАН СВІТЛИЧНИЙ
"Хоча були переможені - не були переможені і бувши вигнані —
далі перебували в своєму раю... І хоча ненавиділи - були носіями любови ". Ці слова Уласа Самчука не хочу виносити як епіграф, а хотів би
вписати у канву розповіді про носія любови Івана Світличного. Мені
здається, що такий патетичний початок надається при спогадуванні
того, хто мав найменше від патетики, високих слів... Назверх він виглядав заземленим, насмішкуватим, ба навіть "дядькуватим". Але
зовнішність облудна, я думаю про нього у підвищеному регістрі:
багато років я був настроєний у патетичному, сентиментальному й
екзальтованому ключі - і його душа відповідала тим самим.
Дивно, що я не пригадую нашого знайомства. Можливо, це було
в Києві на Уманській. Пам'ятаю тільки: книжкові шафи й полиці, я
щось переглядаю. Господаря цікавить рукопис моєї книжечки "Відчинення вертепу ", який я залишаю йому. А також записую її на магнітофонній стрічці у власному виконанні - так побажав господар.
Згодом усе це буде вилучено в нього під час обшуку. Вияв такої уваги
з боку знаного тоді літературознавця і критика до моєї непримітної
в літературі особи був для мене, напевно, приємним, адже я виходив
поза тісні рамки Львова. Але чи це було перше знайомство?
Ще кілька принагідних зустрічей у Києві чи Львові, але чогось
особливого не запам'яталося. Я знав, що маю прихильного до себе
критика, навіть хрещеного літературного батька, який часто нагадував через людей надсилати йому нові рукописи-книжечки. І це втішало моє честолюбство. Потім вони всі були вилучені в нього під
час трусу й арешту в січні 1972 р. - про це я довідався з мого акту
обвинувачення.
У Львові ми знали про всі життєві злигодні Світличного, вважали,
що так і має бути, бо й самі бували в подібних пертурбаціях і не спо-
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дівалися для себе ліпшого. Ми були песимістами, але коли ти молодий, то переможений - ти не переможений. Я не був так прив'язаний
до Світличного, як Василь Стус ("Не можу я без усмішки Івана...").
Натомість героєм моїх дисидентських збірок постійно фігурував Іван
Дзюба як символ ідеї пробудження в 60-ті рр. Згодом домінував
офірний образ Валентина Мороза. Тільки значно пізніше, у 70-ті,
Іван Світличний утверджується в мені як втілення ідеї нескореного пробудження.
На суді я свідчив, що знаю Світличного як критика, який
цікавився моїми поезіями, і не більше. Розуміється, жодних антирадянських розмов ми не провадили, хоч переживали за стан нашої культури, мови тощо. Про те, що Іван Світличний написав рецензію
на мої ранні поезії, я не знав. Про це я довідався з публікації Михайлини Коцюбинської у "Слові і Часі" (ч. З за 1991 p.). Що в середовищі Світличних побутував термін "калинцювати"- читати мої поезії
десь у товариських мандрах на Прип'яті - дізнався від Івана в таборі.
Вже перебуваючи на Уралі в таборі ВС-389/35, ми отримали вістку, що начебто до нас мають привезти Івана Світличного. Ми повірили їй, бо в сусідньому 36-му був Євген Сверстюк, а двох таких "китів" разом тримати не практикувалось. Я дуже втішився, бо ще в
тюрмі у Львові хотів бути в таборі з Іваном і Василем Стусом.
Зустріч з Іваном пригадую слабо: ті зустрічі були всі на одне лице - знайомство в малих групах, спочатку своїх, а тоді чужинців,
обов'язковий при тому чайний ритуал. Тоді ще чаю вистачало, аби
запарити при таких оказіях міцним. Іван полюбляв міцний напій: він
часто полегшував його болі голови. Моє звертання на "Ви" його
здивувало, я мав йому "тикати". З мого вчителя, хрещеного батька,
авторитету він ставав моїм приятелем.
Товариські стосунки тривали впродовж усіх цих невольничих літ.
Хоч мене ніколи не полишало почуття пошани до Івана, ставлення
до нього як до старшого й опікуна. І, зрештою, нашого загальновизнаного керівника руху опору в таборі. Він став ним без зусиль, без
прагнення нав'язати свою волю. Було само собою зрозумілим, що
за Іваном останнє слово, а найчастіше і перше. Не було жодної проблеми чи акції, які б не були вирішені за його участю. Його рішення
було остаточним - і ніхто не відчував, ніби воно було нав'язане
силоміць: це ж була одна з твоїх думок. З цим погоджувалися всі: і
українці-дисиденти, й колишні повстанці УПА, і чужинці - націоналісти, демократи і т.д.
Його поважали всі, вірили в його розум, розважність, оптимізм...
Багатьом старшим він замінив авторитет покійного Михайла Сороки.
Звичайно, були ситуації, коли він поводив себе категорично, але

Спогади про Івана Світличного

453

ніколи не ображав опонентів. Така поведінка ніби не в'язалася з його
постійною доброзичливістю, толерантністю, навіть навмисною простакуватістю. Табірні умови іноді вимагали не демократа, а вождя.
Інколи я не мав бажання (з різних причин) виводити мачком на цигарковому папері різні цидули для нелегальної передачі "на волю"—
тут Іван не рахувався з моїм настроєм: треба - і все. Була доволі чітка
конспіративна дисципліна. І літератор, науковець був до того ж
ревним підпільником. І то не місяць-два, а всі п'ять-сім років табірного ув'язнення.
Вже за Івана в нашому таборі було розроблено цілу систему опору
словом, у ній активно діяли десятки людей, а передовсім Семен Ґлузман, Зиновій Антонюк, Микола Горбаль, Валерій Марченко, Євген
Пронюк... Вишукували різні способи передавання матеріалів у
велику зону. А спочатку треба було написати заяву, протест, звернення, хроніку табірного життя, публіцистичну статтю чи літературний твір, обговорити в тісному колі, тоді перенести на тонкий папір
і довший час переховувати готову продукцію в безпечному місці і все це на очах ментів чи навіть стукачів (а де таких не було?), при
постійних шмонах.
Працювала організована "фабрика"- і доволі успішно. Іван здійснював керівництво. Він про все знав, кожен був наділений певною
функцією. Він пропонував тему, заохочував до авторства, сам чимало писав публіцистики, був причетний до всього. Коли він працював у бібліотеці (як інвалід), було зручно переписувати "ксиви" в
нього, хоча втекти від раптового обшуку було неможливо. Одного
разу під час несподіваного шмону Іван сів на рукопис - і не вставав
зі стільця протягом усього трусу. Ментам не спало на гадку підняти Івана з місця. Іван невимушено підтримував розмову, часто жартував із ними. Словом, "забембав контролерів". Цікавих випадків
балансування на грані було багато. Адже за "спаленням" (шкода ж
і праці!) наступали покарання: ШІЗО, табірна тюрма (ПКТ), а то й
тюрма у Володимирі чи згодом у Чистополі (Татарія). І завжди спокійна витримка, незворушність, навіть оманлива байдужість до присутности чекістів. Але з кожним місяцем частішали болі голови,
дошкуляв тиск. Можливість лікуватися була мінімальна.
Ми багато читали, виписували всю періодику, гори літератури
через "Книга - поштою ". Найбільше книжок отримував Іван. Книжки були з різних галузей: філософія, соціологія, літературознавство,
мовознавство, художня література... Переважно російськомовні книги, українських замовлень майже не виконували.
Перечитати гори лектури не було жодної можливости, але потримати книжку, знати, що така існує, трохи погортати, дещо вихопи-
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ти з неї - конче треба було. Нам видавалося, що ми відстаємо інтелектуально від тих, хто на волі. До того ж, із кожної української книжки
Іван виписував сотні карток для свого улюбленого, але, на жаль, не
довершеного до кінця заняття, своєї мрії - словника синонімів. І коли
б не життя в опорі, не десятки відволікаючих справ,- він міг би за ці
табірні роки наблизитися до фіналу. Навіть у таких умовах - не маючи свого столу, карткових шаф, шухляд, скриньок, при постійних
обшуках, перекиданні з місця на місце, перетасовуванні...
Він повинен був створити такий словник! Але ж... він міг також
написати десятки праць, бо ділився задумами - їх не бракувало.
Бракувало часу і умов. Він міг творити поезію. Але ж... Навіть із
того, не вельми щедрого поетичного ужинку в таборі, не все дісталося із-за ґрат: пропало в дорозі. Наприклад, була невеличка поемка, яка мала постійним рефреном прізвища Стус і Калинець.
Ми жили поезією, згадками про поетів, перекладами. Іван змусив
кількох із нас зробити переклади "Альбатроса " Бодлера і надіслав
їх Кочурові для аналізу. Я не пригадую, чий переклад видався знаменитому перекладачеві довершеним (здається, все-таки Іванів), але
ці "розривки" в напружених буднях неволі ми завдячували Івановій
вигадливості. Він заохотив мене писати вірші для дітей, бо й сам
складав їх для небожа. "І хоча були переможені - не були переможені, і бувши вигнані - далі перебували в своєму раю ". В раю поезії,
книг, задумів. Хоч не завжди здійснених.
Іван читав кожну мою річ, радив, що і як доробити. Я ніколи не
сперечався, бо відчував, що він має рацію. Йому подобалася поезія,
зближена до аванґардової, хоч сам творив класично, виразно. Не раз
він казав, що може наслідувати того чи іншого, писати так, як вони,
але "так, як ти, не потрафлю. Якщо не можеш підробитися, то це певно поезія". Я цього не міг зрозуміти, бо потрафляв під інших, тільки
авангардовіших, тому не збагнув своєї неповторности (якщо така є).
Але Іванова "класика"- таки його, з притаманним синтаксисом, овіяна тільки його гумором, з дотепним висловом, який може належати
тільки йому. Чи можна підробитися під повнокровний живий вірш,
що є часткою багатої душі?
Коли Івана привезли до табору і він ознайомив нас із своїми "Ґратованими сонетами", мені закортіло випробувати себе в цім жанрі,
бо до того я ніколи не писав сонетів. Так з'явився вінок сонетів
"Сковорода" (1973 p.).
На жаль, ми не вели щоденникових записів (матеріал для конфіскацій і, можливо, криміналу), тому так важко мені пригадувати
конкретні розмови, події. Але вони були найприємнішими, вони
в'язали нас із минулим, з тим, що залишилося десь поза нами, але,
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основне - з тим великим, частинкою якого ми себе відчували. "...Далі
перебували в своєму раю ".
Іван був суворим суддею, і мені хотілося б, щоб дехто з живих
довідався про оцінку чи то своєї творчости, чи громадянської
поведінки. Зрештою, він переслав декілька публіцистичних листів,
чітко адресованих (М. Бажанові, І. Дзюбі). Прикро, що в томику його
творів відсутня геть уся табірна публіцистика.
Свою любов до мене він приховував за усмішкою, іронією, жартами. Я був об'єктом його щоденних дотепів. Наше товариство складалося з життєрадісних, гострих на язик людей - жартівників ніколи не
бракувало. Я вдавав наївного, підігравав гуморові. Ці чайні перерви в
табірній безнадійності і рутині не давали впадати у відчай. Душею товариства і в цих випадках був Іван - лукавий, меткий, гострий на язик.
Товариство було інтелектуально дібране. Гра слів, підтексти - суцільна
приємність ці чаювання. Жарти були нашим здоров'ям.
Було чимало драматичних моментів, коли адміністрація заповзялася на Івана: нехтуючи браком пальців на його руках, вимагала
результатів праці, як від непокаліченого. Ми ставали на захист. Одного
разу виник, крім різних протестів, задум обвести на папері пальці Івана
і вислати на волю, щоб вони, як символ, облетіли світ і вразили його.
Не знаю, чи мети було досягнуто, але рисунки переслали.
У побуті Іван був дуже невибагливий. Наше життя в цьому зрізі
було жалюгідне. Ми постійно боролися за статус політв'язня, хоч і
намарно. Окрім найрізноманітніших покарань, ми нічого не домоглися. Хіба що про наші змагання заговорив демократичний Захід.
Іван не потребував, здавалося, найнеобхіднішого, обходився мізерним, у їдальні найменше бридився їжею, яка часто була поза критикою. Він не нарікав на побут.
Найбільше мене вражало його признання в цікавості до етапів.
Для більшости з нас етапи — найжахливіші моменти у в'язничному
житті. А йому цікаво було спостерігати в тій клоаці різні типи, фіксувати виняткові ситуації, довідуватися найфантастичніші історії.
Своєю добродушністю, вдаваною наївністю він міг роззброювати
головорізів, від яких не знати було, чого сподіватися, і не менш
злочинну охорону. Можливо, як політичний в'язень, він користувався авторитетом і в злочинному світі, який теж було настроєний
антирадянськи. Такі випадки були навіть зі мною. Але я волів би
уникати й таких контактів. В Іванові ж перемагав обсерватор, який
живе в кожному справжньому письменникові.
"З метою перевиховання" нам показували в таборі різні ідейні
фільми, але інколи траплялися й непогані. Я, сам сентиментальний,
не раз спостерігав, як плаче Іван. Він, виявляється, був тонкосльо-
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зим: усе хвилююче, ніжне або величне, витискало в нього сльозу.
Без жодного сорому він признавався мені в тому.
У вересні були дні народження мало що не в цілого десятка
політв'язнів з Україна Іван теж був вересневий. Ми жартома називали цей місяць "чорним вереснем". На перше побачення з дружиною у вересні 1973 р. він пішов з квітами, які день перед тим присипав сніг. Листи від дружини він отримував регулярно, відшукував у
них натяки, закодовані місця, підтексти, які щасливо оминули цензуру і не були густо закреслені. Листи містили багато інформації, на
брак якої ми найбільше хворіли.
Листи від Надійки з Мордовського табору, окрім хитрих зашифрувань, зрозумілих тільки близькій людині, були просякнуті родинним гумором, характерним для обох Світличних. Одного разу в листі
знайшлося насіння, як писала Надійка, "квітів для зайця" ("зайці"родинне прізвисько Івана). Квіти можна було вирощувати, тому я,
повіривши, що це справді квіти, посіяв їх біля бібліотеки, в якій ще
працював Іван. Виросла... морква. Іван тільки підсміхався, він збагнув відразу, про які квіти йдеться.
На засланні ми підтримували контакт листовно, допоки з Іваном
не сталася трагедія. Я погано, як завжди і всім, відписував, тому листів збереглося небагато. Він вислав нам (я був на засланні з дружиною) до Читинської області пляшечку з настоєм золотого кореня.
Такі зворушливі речі не забуваються.
В останнє десятиліття ми бачилися рідко. Іван хворів, а я майже
не бував у Києві. Переїжджаючи через Львів до Моршина і назад,
Світличні зупинялися в родини Крип'якевичів. Мені давали знати,
що Іван хоче мене бачити. Мене це втішало, але й засмучувало, бо з
кожним роком він запрошував дедалі менше людей - хвороба прогресувала. В ці короткі зустрічі балакали про всяке, але улюблена тема про окремих людей, яких нам хотілося поважати, але в яких, на жаль,
Іван розчаровувався і нарікав. То - стара хвороба в'язнів, які вразливі на увагу колишніх друзів і добрих знайомих. Говорили про публікації, що дійшло, що пропало. Біля нього завжди був радіоприймач, він слухав "Свободу ", на якій працювала Надійка, тішився цим,
як дитина. Кожен раз зауважував, що не може читати, і це трагічне
повідомлення подавав із легкою усмішкою, що так нагадувала
давнього Івана: в понівеченому тілі не вмирав добрий і насмішкуватий Світличний.
В останню зустріч йому було важко вимовляти слова, і він з надією дивився на дружину, яка в момент відчитувала думку і вимовляла за нього. Він тепер часто плакав, сльози котилися по обличчю:
ніжність добулася нагору - дивитися на це було важко. Я боявся та-
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ких зустрічей і картав себе, що уникати їх - егоїстично. Невже я
такий черствий, що хочу уникнути спілкування з людиною, яка була
і моїм другим батьком, і найпершим приятелем у таборі? Людиною,
яку я любив і яка також зберегла теплі почуття до мене до останніх
своїх днів.
Він був носієм любови. До багатьох. І в першу чергу до України,
за яку боровся і страждав. Наша ненависть до зла була, може, надто
абстрактною. Навіть до його носіїв: чекістів, прокурорів, прапорщиків та ін. - була не чітко визначеною, бо вони, на наш погляд, були
також жертвами потворної тоталітарної тюремної машини. Любов
була конкретна. Поіменна. "І хоча ненавиділи, були носіями любови ".
Львів, квітень 1993 р.
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Віра СУЛИМА
Народилася 1949 р. в Києві. Філолог, працювала в журналах, у видавництвах. Прозаїк.
Мешкає в Києві.

ЩОБ ДУША НЕ БУЛА
ПРОПАЩОЮ
З Іваном Олексійовичем Світличним познайомив мене Іван Русин. Прочитавши зошит з моїми віршами, Іван Русин вирішив показати його людині, яка визначить, що це - поезія чи звичайне для мого
віку римування під настрій. Безперечно, це були імпульсивні спроби самовираження, незрілі й кострубаті, підписані претензійним
псевдонімом Віра Давня. Однак, мій доброзичливий і веселий "меценат" наполіг на тому, щоб вірші Віри Давньої пройшли оцінку серйозної критики. Це була, ймовірно, весна 1970 р. Була я студенткою
вечірнього відділу Київського університету ім. Т.Шевченка (вдень
працювала в обласному відділі Товариства охорони пам'яток історії
та культури). Мої уявлення про літературу були сформовані середньою школою і першим університетським курсом. Із сучасних авторів я знала ім'я Івана Драча, вірші якого ще в десятому класі нам читала вчителька української літератури. Ім'я Івана Світличного мені
нічого не говорило. Зі слів Івана Русина я відчула, що це якась вельми
поважна особа. Невдовзі мене було запрошено до Івана Олексійовича
на Уманську для предметної розмови про вірші.
Уже в під'їзді будинку я вперше в житті почула застереження,
що говорити в помешканні Світличного треба обережно, бо тут є
стороннє око і вухо: сусід, що навпроти, підглядає крізь вічко, хто
приходить до Світличного, а згори, крізь стелю, підслуховують, про
що говорить Світличний з гостями. Ця нова обставина так нагло й
сильно приголомшила мене, що нашу першу зустріч з Іваном Олексійовичем я запам'ятала дуже приблизно. Пригадую, що сам він також
подивував мене. Я сподівалася зустріти вельми серйозну величну
особу. Переді мною ж постала приязно усміхнена велика дитина,
яка, здалося мені того разу, знати нічого не знає і знати не хоче про
сусідів, що стежать за кожним його кроком. Господар тісної оселі,

459

всуціль закладеної книгами, поводився дуже доброзичливо і невимушено. Було в ньому щось таке, що відразу зачарувало мою душу.
Роззираючись на гори книг, я мимоволі згадувала власну кімнату,
де я мала одну чи дві полички з книгами, і усвідомлювала, що в такій
самій пропорційній залежності була і обізнаність у літературі господаря й гості.
Не пригадую, чи того разу, чи в якийсь інший мій прихід Іван
Олексійович сказав, що зошит з віршами Віри Давньої прочитав ще
й поет Василь Стус. Ймовірно, я тоді вперше почула і це ім'я, воно
мені також ні про що не говорило. Стус порівняв вірші Віри Давньої
з молодим вином, що бродить, додавши: якщо перебродить, то вино
має бути добрим. Всупереч світоглядній каламуті, з якої мені судилося не один рік виплутуватися, пам'ять закарбувала ці слова, вони
стали, може, й не до кінця усвідомленим, психологічним кодом, згідно з яким розгорталася непроста дорога мого творчого самостановлення. Наше знайомство з Іваном Олексійовичем тривало близько
двох років, аж до трагічних подій зими 1972 р. Тепер мені важко
сказати, як часто я дзвонила й приходила на Уманську. Перерви між
моїми дзвінками й появами були досить тривалі. На те були різні
причини: щоденна служба, вечірні заняття в університеті, моє хронічне нездоров'я. Щоразу, почувши мій голос у трубці, Іван Олексійович жартома гукав: "О, пропаща душа з'явилася!" Я приходила
ненадовго, повертала книги, прочитані або й законспектовані. Це міг
бути квартальник "Поезія " з поемою Сен-Жона Перса у перекладі
Михайла Москаленка, або книга Гароді "Реалізм без берегів ", видана
в Ленінграді чи в Москві під грифом "Для службового користування", чи ще дореволюційне видання книги Ренана "Життя Ісуса "...
Всі книги, які я брала читати, визначав Іван Олексійович. На той час
я не здатна була сама щось замовляти. Власник однієї з найцікавіших приватних бібліотек це, безсумнівно, збагнув. Він ділився книгами щедро, і все, що він тоді рекомендував, відіграло важливу ролю
в процесі моєї самоосвіти.
На прохання Івана Олексійовича, я читала йому свої нові поетичні проби. Він завжди дуже уважно слухав і терпляче давав дуже
конкретні поради, показуючи, як треба працювати з кожним словом,
а такого навику в мене майже не було. Я загубила не лише ті конкретні зауваження мого авторитетного критика, а й самі ті ранні вірші,
проте одне найпосутніше його застереження я запам'ятала назавжди.
В один із моїх візитів Іван Олексійович показував мені літературні
новинки, здається, нову добірку віршів молодого і вже відомого на
той час поета. То була публікація добрих поезій, до яких поет додав
вірш-паровоз, тобто вірш, написаний на догоду партійній цензурі.
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Віра Сулима

Іван Олексійович звернув мою увагу на те, що поезії, написані глибинним творчим поштовхом, вигідно відрізняються від твору, написаного з кон'юнктурних міркувань. Іван Олексійович попереджав
того поета, аби він так не легковажив зі своїм талантом, бо то є найдорожчий Божий дар. Я пробувала заперечити, що без тих віршівпаровозів добра поезія може взагалі не дійти до читача. На це моє
наївне міркування Іван Олексійович строго й категорично попросив
затямити таку істину: одним і тим самим пером писати правду й
неправду не можна, бо дуже скоро перо, хай і найгеніальніше,
зіпсується, і то назавжди. Пізніше, на прикладі багатьох творчих
доль, я змогла переконатися у правдивості цих слів.
Обшуки й арешти зими 1972 р. мене, Віру Дубовик, обминули.
Але з квартир моїх нових друзів разом з іншим друкованим та рукописним "самвидавом", вилучили й поетичні зошити Віри Давньої.
Я чекала, що не сьогодні, так завтра машина репресій добереться й
до мене, мене могли щонайменше виключити з університету з
вовчим білетом. То була найпохмуріша зима моєї юности. До такого перебігу подій я була цілком не готова.
Зрозуміло, я більше не дзвонила і не приходила на Уманську, не
робила жодних спроб листом чи листівкою дістатися до Людини,
яка мовби під лід пішла, лишивши по собі незабутнє світло мудрости
і доброти.
У 1978 p., коли ідеологічні інстанції громили редакцію журналу
"Всесвіт ", "спливло" моє знайомство з Іваном Олексійовичем, який
уже відбував покарання за свою "антирадянську діяльність". Ті, хто
маніпулював цією обставиною, підштовхнули мене подати заяву
(журнал уже очолював Віталій Коротич) і звільнитися "за власним
бажанням". Ми з чоловіком, Миколою Сулимою, саме переселилися
на околицю Оболоні, де я на три роки замкнула себе від цілого світу
і почала писати прозу.
Ми часто згадували Івана Олексійовича, адже до нього, мало не
в той самий час, що й я, ходив студент Микола Сулима. Працюючи
над дипломною роботою про український футуризм, Микола брав
у Івана Олексійовича книги, зокрема, унікальний примірник журналу "Семафор у майбутнє", що його випустив лідер українського
футуризму Михайль Семенко. З власної ініціативи Іван Олексійович
дав Миколі московську адресу дочки М. Семенка Ірини Михайлівни
Семенко, яка стала нашим найближчим другом.
З Іваном Олексійовичем ми більше ніколи не зустрічалися. Коли
він, змучений і хворий, повернувся до Києва, я посоромилася піти
до нього; побоялася, що він мене не пізнає і не вигукне привітно:
"О, пропаща душа об'явилася!.." Мене спинило й те, що його ім'я
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було оповите надто гучною славою героя і мученика, а не зважати
на той ореол мали право лише найближчі і найвірніші друзі. Ми з
чоловіком, звичайно, були в соборі святого Володимира, де стояла
труна з тілом Івана Світличного, а другого дня йшли в багатотисячній похоронній процесії. Так само, як кілька років перед тим судилося мені пройти і за труною Василя Стуса в час його відспівування і перепоховання.
У 1992 p., через двадцять років після заочного знайомства Василя
Стуса і Віри Давньої, яке відбулося завдяки Іванові Олексійовичу,
в книзі "Вікна в позапростір" я прочитала лист Василя Стуса,
написаний до дружини в червні 1983 р. До поета-в'язня дійшло п'яте
число журналу "Київ ". Прочитавши там мою повість "Спадщина "
про Катерину Білокур, він двома словами сформулював своє враження: "Досить незле". Цією короткою рецензією поет удруге (не
відаючи того) підтримав мене на непростій літературній дорозі.
Вже не один рік я працюю над книгою, в якій хочу простежити
життя Біблії в українській літературі ХІ-ХХ століть. Під цим кутом
перечитую знову й знову посмертні поетичні збірки Василя Стуса
та Івана Світличного, поетів дуже близьких і дуже різних водночас,
їх об'єднує істинно високий дар усвідомлювати кожне написане
слово, як одкровення, як карб, покладений на душу і на долю. Для
цих поетів вірш не був засобом заробітку,- лише засобом існування душі у проминальному і водночас вічному світі, про що писав
Іван Олексійович у сонеті "Парнас ":
Парнасі І що ті шмони й допит?
Не вірю в будень, побут, клопіт —
В мізерію, дрібнішу тлі.
Вщухає суєтна тривога.
І в небесах я бачу Бога,
І Боже слово на землі.

Я написала ці кілька сторінок спогадів з почуття безмежної
вдячности Іванові Олексійовичу Світличному, який був для нас, за
словами Шевченка, кротким пророком, а також невтомним садівником - він плекав сад української словесности, вболіваючи за тим,
аби жодна обдарована Богом душа, хай і найменша, не пропала, а
принесла свої, бодай найскромніші плоди.
Київ, 1994 р.
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Богдан ПЕВНИЙ
1 Народився 1931 р. в Луцьку. Під час другої
світової війни виїхав на Захід. Маляр і
мистецтвознавець. Автор багатьох публікацій з мистецтвознавства. Співредактор
журналу "Сучасність ".
Мешкає в Нью-Йорку.

ЗУСТРІЧІ
ТА ЛИСТУВАННЯ
ЗІ СВІТЛИЧНИМ
Було це весною 1970 р. Блакитне небо України застелювали чорні
хмари нової руїни, пізніше прозваної "добою застою"; на очах гасли
сподівання, принесені короткочасною "відлигою". Настирливо повторювалася вістка про знищення "Шевченківського вітражу" в
Київськім університеті у березні 1964 р. та арешт і засуд Опанаса
Заливахи на п'ять років таборів суворого режиму із забороною малювати - засуд, гідний пам'яти Шевченка!
Крихкі контакти мистців діяспори з Україною почали цілком
рватися. З усіх мистців діяспори, з якими мені доводилося спілкуватись, найбільше цікавився подіями в Україні Святослав Гординський - людина Ренесансу: маляр, поет і перекладач, літературний
і мистецький критик, дослідник "Слова о полку Ігоревім ", історик
української культури, організатор мистецьких виставок і об'єднань.
Дехто називав його "речником українського мистецтва". Нерідко ми
сходилися в приміщенні Українського Інституту Америки в НьюЙорку, щоб у його майстерні на мансарді поділитися вістками з
України. Гординський від дитинства був глухий, тож розмови з ним
відбувалися з допомогою олівця і клаптиків паперу, що змушувало
висловлюватися стисло. Під час одного з таких обговорень із Гординським поточних подій і виринула думка, що було б доцільно комусь із молодших поїхати в Україну, щоб пожвавити контакти з українськими мистцями.
Невдовзі така нагода трапилася: Микола Колянківський, видавець
журналу "Ми і світ " у Торонто і власник української галереї та музею
на канадській стороні Ніягарського водоспаду, а передовсім ентузіяст
"культобміну", оголосив групову подорож "мистців і любителів мистецтва з Канади і США до джерел української культури". Привабливим було й те, що до групи прилучився відомий канадський мистець
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українського роду Василь Курилик, а сам Колянківський був "добре
баченою" людиною в Радянській Україні і раніше побував там тричі.
Ми, цебто я з дружиною Христиною, вирішили приєднатися до групи
Колянківського і після чвертьсторічної розлуки відвідати Україну.
(Не знали ми тоді, що нас чекає нова вісімнадцятирічна розлука).
Тоді говорилося про дві України: одну - офіційну, партократичну, і другу- заховану, внутрішню, свою. Святослав Гординський
підтримував контакти з багатьма мистцями Наддніпрянської України
ще з передвоєнних часів, був особисто знайомий у Парижі з Миколою Глущенком і в Празі з Василем Касіяном. Тобто якийсь зв'язок
із "першою" Україною був, бракувало зв'язку з "другою", хотілося
пізнати молодь: Аллу Горську, Галину Севрук, Людмилу Семикіну,
Івана Марчука, Бориса Плаксія, Віктора Зарецького та ін. - за кордон доходили чутки про їхню сміливу творчість і відважні виступи
в Київському Клубі творчої молоді. Але як із ними сконтактуватися?
Виручив відомий режисер і актор Йосип Гірняк. Він порадив звернутися в Києві до його близької приятельки Ірини Стешенко*. "Вона
тримає палець на живчику,- запевнив Гірняк. - Постарайтеся зустрітись із двома Іванами. Не забудьте відвідати музей народнього
мистецтва Івана Гончара на вулиці Новонаводницькій". Говорячи
про "двох Іванів", він мав на увазі Світличного й Дзюбу.
Забезпечившись рекомендацією Йосипа Гірняка, ми вирушили в
дорогу до Києва через Торонто і Відень.
До Борисполя ми прилетіли увечері в неділю 17 травня 1970 року.
На летовищі нас вітали від товариства "Україна " заступник голови
М. Іваницький і голова художньої секції М. Глущенко. Для супроводу нам призначили три особи: представницю Інтуриста Раю, кореспондентку товариства "Україна" Зою Дігтяр і кореспондента
київського радіо Анатолія Дерев'янченка, який фіксував своїм звукозаписувачем усе, що ми говорили; крім того, в кожному місті ми
мали щонайменше двох місцевих супровідників. Нами надмірно
опікувались, за нами неприховано стежили, не дозволяли затримуватися в одному місті понад три дні. До нас зверталися англійською
або російською мовою, хоч у нашій групі були всі українці. Зрештою,
такою була совєтська гостинність.
Наступного ранку ми з Христиною вирішили ще перед сніданком зателефонувати до Ірини Стешенко. Вийшли з готелю, шукаючи публічний телефон, аж за нами одразу з'явився якийсь дебелий
чоловік у капелюсі, в плащі з піднятим коміром і з газетою під пах* Дочка письменника і члена Української Центральної Ради Івана Стешенка, онука
письменника і видатного театрального діяча Михайла Старицького, родичка композитора Миколи Лисенка, провідна актриса театру "Березіль ", керованого Лесем
Курбасом (звідси її приязнь із Й. Гірняком). - Прим. авт.
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вою - наче вирізаний з детективного роману. Куди ми - туди й він.
Заздалегідь умовившися, ми з Христиною розійшлися в протилежні
боки. Хвіст пішов за мною, а Христина - до Хрещатика, де був телефон. Ірина Стешенко вже знала про наш приїзд. Від неї довідалися,
що Алли Горської немає в Києві, Івана Дзюбу посилено пильнують
після публікації на Заході його книги "Інтернаціоналізм чи русифікація? ", а з Іваном Світличним можемо зустрітись у неї вдома.
Ірина Стешенко, яку кияни звали "панею Орисею", була білим
круком у червоному радянському Києві. Вона не тільки справляла
враження аристократки,- вона була нею. У 1970 р. їй було 72 роки,
і жила вона з перекладацької праці. Її двокімнатне помешкання на
Пушкінській було справжнім сховищем української культури: стіни заставлені полицями з книжками й рукописами, а в проміжках
завішані ескізами роботи корифеїв українського образотворчого мистецтва Сергія Васильківського, Миколи Мурашка та ін., а також фотографіями з театральних вистав. Крім того, помешкання І. Стешенко правило за місце зустрічей молодої інтелігенції.
На квартирі пані Орисі ми вперше зустріли Івана Світличного і
його віддану дружину Льолю. З ними був також перекладач Григорій Кочур. Іван Світличний був середній на зріст, мав напівкучеряве
волосся і вуса. Вдягнений він був у сіру сорочку і такий же сірявий
піджак, що, здавалося, не давав розгорнутися кремезним плечам. Говорив добірною українською мовою, зрідка пересипаючи її західноукраїнськими зворотами, словами. У розмові був непересічно відвертою, уважною людиною, яка вміла підхопити думку, робити рішучі
висновки і для якої було понад усе бути чесним перед собою. Він
твердо і природно вірив у кінцеву перемогу правди, а це робило його
дуже приступним, викликало довір'я і допомагало швидко зав'язати
щиру розмову. Зустрівши Світличного, ми якось одразу погодилися
з тими, хто вважав його провідником "другої" України - українським
Томою Джеферсоном, хоч, як відомо, дисидентський рух не був організацією і не мав формального провідника.
Ніби читаючи мої думки, Світличний почав розмову про боротьбу за незалежність у Північній Америці, зокрема, про "Деклярацію
незалежности" 1776 p., автором якої був, як відомо, Джеферсон;
про листування Самюеля Адамса та інші речі, пов'язані із зародженням "Конституції США ".
Мені, американському громадянинові, довелося червоніти за своє
куце знання цього предмету, витонченим знавцем якого був, як
виявилося, Іван Світличний.
Важко було знайти щось, що не цікавило б Івана Світличного.
Він розпитував про наше персональне життя і про життя української
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громади в США, про політичні партії і громадські установи, а передовсім про новинки в літературі діяспори, про нові українські видання. Дуже зацікавило його пляноване Українською Вільною
Академією Наук у США видання великого збірника Ольги КосачКривинюк "Леся Українка - хронологія життя і творчости ". Я
обіцяв придбати для нього цей збірник, щойно він з'явиться в продажу. Ми дістали обіцяну книгу, але передати не мали змоги.
Підписана Іванові, вона стоїть уже 25 років у нас на полиці.
Під час зустрічі Світличний розказував нам про нову літературу
в Україні, особливо хвалив поезію Миколи Вінграновського.
Світличний обіцяв нам влаштувати зустрічі з Галиною Севрук і
Людмилою Семикіною. Висловлював жаль, що не зможе звести нас
із Аллою Горською - казав, що вона веде перед між образотворцями. Він пробував описати новий монументальний коляж Горської
"Земля-мати"*. Розмова перейшла на монументалізм 1920—30-х
років і його ліквідацію. Бойчука розстріляли восени 1937 p., але щоб
зменшити смертність серед української інтелігенції за 1937 p., вирішили розтягти відповідну статистику на всю п'ятирічку і офіційну
дату смерти Бойчука перенесли на 1939 р.
Наша зустріч із Севрук і Семикіною залежала від вільного часу,
клаптики якого ми виривали з інтенсивного розкладу нашої подорожі. Крім того, ми щоразу, як хотіли відірватися від групи і загубити хвоста, мусили повторювати описаний вище сценарій.
Уже першого дня в Києві ми відвідали музей Тараса Шевченка,
якому Василь Курилик подарував свою картину "Дух Шевченка в Канаді". У церемонії передавання картини брав участь голова товариства "Україна" Юрій Смолич, її фільмували для телебачення.
Не буду зловживати терпеливістю читача і розказувати про дуже
цікаву для нас мандрівку Україною, про спілкування з видатним
мистецтвознавцем Григорієм Логвином, про зустріч із Зіновією
Франко тощо. Зупинюся хіба на тому, що мало якесь відношення до
Івана Світличного.
Розмовляючи в Києві про Львів, Іван Світличний радив зустрітися там, зокрема, з молодими мистцями Стефанією Шабатурою,
Олегом Міньком та Любомиром Медведем, і ми скористалися з цієї
поради.
Одного вечора львівський колекціонер Володимир Вітрук затягнув нас до свого помешкання, показав багату збірку українського
мистецтва і обдарував книжковими знаками роботи Богдана Сороки,
Михайла Курилича, Богдана Сойки та Івана Остафійчука. Серед них
* Кольорову репродукцію коляжу я опублікував у ж. "Крилаті" (Брюссель, Бельгія),
ч.9 за 1971 p., а оригінал побачив щойно влітку 1995 р. на виставці шістдесятників
у Музеї літератури в Києві.
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були екслібриси, зроблені для Івана Світличного, Вячеслава Чорновола й Ігоря Калинця, яких тоді згадували пошепки. Пізніше в Києві
я розказав про це Іванові Світличному. Та на цьому історія з екслібрисами не закінчилася.
Після мого повернення до США владика Мстислав Скрипник,
тоді митрополит Української Православної Церкви в США, а згодом
перший Патріярх Київський, запросив мене до себе в Баунд Брук. За
вечерею він розпитував про все, що я бачив і чув в Україні. Щоб
проілюструвати свою розповідь, я показав Вітруків подарунок збірку екслібрисів. Незабаром Владика знов запросив мене до Баунд
Бруку. Цим разом він похвалився бандеролею з книжковими знаками,
Її передав йому незнайомий у Парижі. Екслібриси супроводжувала
фахово написана стаття Миколи Вірука "Екслібрис молодих українських мистців". Згодом виявилося, що її автором був етнограф зі Словаччини Микола Мушинка, а екслібриси виконали Опанас Заливаха,
Василь і Ліда Перевальські, Олександр Фисун, Микола Малишко,
Микола Шекера, Микола Павлусенко, Остап Оброца, Іван Остафійчук та Іван Катрушенко. Митрополит вирішив видати екслібриси окремою книжкою і просив мене зайнятися її оформленням та публікацією.
Зважаючи на те, що матеріял до збірника екслібрисів було підготовлено до друку в Україні ще 1968 р., наше видання доповнили
творами Галини Севрук, Богдана Сороки і Богдана Сойки. У ньому
вміщено два персональні екслібриси Світличного: на першому, роботи львів'янина Богдана Сороки, був зображений св. Юрій, що верхи
на коні пробиває списом люту зміюку, але св. Юрій не такий собі
простий лицар, а гуцул з Верховини, з обличчям самого Івана Світличного; на другому, роботи киянки Галини Севрук, було зображено
портрет Івана Світличного, якому долоня закрила уста. "Книжковий
знак шестидесятників" запізнився: він вийшов весною 1972 p., вже
після арешту Івана Світличного.
Та вернімося до подій 1970 р. На жаль, думку про ролю Світличного в проводі дисидентського руху (хай і не оформленого організаційно) поділяли й відповідні державні органи, які поставили собі
завданням його заглушити. Іван безстрашно йшов обраною дорогою, вповні розуміючи ціну свого покликання.
Повернувшись до Києва після двотижневої поїздки по Україні,
ми застали більш напружену атмосферу - очікування арештів.
Питанням було лише - коли. Ми домовилися з Іваном Світличним
зустрітися в пані Орисі, а звідти він мав повести нас до майстерні
Галини Севрук. Світличний просив нікому про це не казати, навіть
пані Орисі. Взагалі, мовляв, чим менше людей буде знати, тим краще.
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У пані Орисі ми вже застали Льолю. Усі були стурбовані: Іван
спізнився, а це не було йому властиве і спричиняло різні темні думки
Очікували найгіршого, бо подібне вже переживали раніше: влітку
1965 р. Світличний був арештований і щойно по 8-х місяцях тюрми
звільнений. Пані Орися запропонувала всім перейти до її невеличко
спальні, бо в світлиці могли бути підслуховувальні апарати. Що
правда, в спальні був телефонний апарат, напевно підключений до
підслуховувальної системи, тож пані Орися накривала його подуш
кою. Напруження розвіяв своєю появою Іван Світличний. Він гіп
нотизував своїм спокоєм. Із ним було зовсім не страшно, хоч ус
добре знали, що саме він, а не хто інший, є об'єктом ловів. Я наполя
гав, що краще не ризикувати і відмовитися від відвідин майстерн
Галини Севрук. Та Світличний не хотів про це навіть слухати - мов
ляв, чого ж нам усе ховатися?
Галина Севрук виявилася дуже милою, невеликою на зріст
молодою і жвавою жінкою. Її майстерня в підвалі була заставлена
безліччю барельєфів з випаленої глини, розмальованих кольоровою
емаллю, здебільша із зображенням постатей княжої і козацької доби
або історичних архітектурних пам'яток. Були в неї і складні алего
ричні композиції, що символами передавали біль, терпіння і трагічн
переживання народу - своєю атмосферою вони чимось нагадували
праці Івана Марчука. Вона піднесено говорила про свою останню
великоформатну працю "Дерево життя ", поставлену на розі вули
ці Толстого і Володимирської, неподалік Київського університету
Монумент було присвячено історії транспорту України з відповід
ними композиціями на шістьох листках стилізованого дерева. Він
не подобався міським чиновникам, і вони наказали його усунути
Нам радили поспішити, якщо хочемо його оглянути. До пізньої ноч
ми сиділи у Галини, розмовляли, їли волоські горіхи і пили коньяк
що його ми привезли з Грузії. Нам було приємно — це були найщасли
віші години нашого перебування на рідній землі в товариств
близьких людей.
Ранком ми пішли подивитися на Галинине "Дерево життя "—
воно стояло, як і багато чого іншого, в риштованні. В руїнах лежал
Успенська церква Києво-Печерської Лаври, а на місці, де колис
виблискував банями Михайлівський Золотоверхий собор, росли
бур'яни...
Наступного дощового вечора Іван Світличний під'їхав на такс
до умовленого місця і взяв нас до Люди Семикіної. У майстерні бул
Люда зі своїм малим сином. Хлопець не вірив нам, що ми з Америки
і на доказ ми пообіцяли прислати йому справжні індіянські пера
Пізніше Світличний згадував про це в листі до нас із Христиною:
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"Сергійка, сина Люди Семикіної, Ви просто ощасливили. Таким
щасливим я його ще й не бачив. 1 вересня він мав день народження,
і я якраз тоді приїхав і передав індіянське вбрання. Цілий вечір він
не скидав його і почувався вождем апачів ". *
Стіни просторої майстерні Люди Семикіної були завішані картинами із зображеннями постатей понадлюдських пропорцій, що
наводили на думку про народного героя козака Мамая. Свого часу
Люда студіювала образотворче мистецтво в Київському
художньому інституті разом з Аллою Горською і Галиною Севрук.
Побіч малярства вона займалася головно проектуванням одягу для
фільмів. Саме тоді вона готувалася до праці в фільмі "Захар
Беркут ", за повістю Івана Франка. Людмила Семикіна шила сучасний одяг, кроєний за народними взірцями, з сірої тканини, призначеної на військові шинелі. Виходило дуже ефектно, і Світличний
задумав замовити в неї для Христини сардак, хоч попереджав, що
"працює вона не швидко і як до наступного літа зробить, то й то
добре".**
На прощання Світличний подарував нам книжечку П'єра-Жана
Беранже "Пісні", де було багато його перекладів із французької.
Наступного дня після відвідин Людмили Семикіної наші "опікуни" повчали нас, що, мовляв, не личить гостям шукати знайомств
поза плечима господарів. Не було сумніву, що за нами стежили, а чи
про всіх, з ким ми зустрічалися, вони знали, нам не було відомо. Але,
скажімо, під час відвідин великої мистецької виставки завжди присутня Зоя Дігтяр намагалася звернути нашу увагу на експонати
Людмили Семикіної - певно, в надії, що викличе в нас якусь реакцію, і ми підтвердимо знайомство з художницею.
Офіційне прощання відбулося в приміщенні товариства "Україна" на Золотоворітській вулиці. За широким столом, покритим
зеленим сукном, сиділи господарі: поет-академік Микола Бажан,
письменник Юрій Смолич, почесний голова Спілки художників України Василь Касіян, мистці Микола Глущенко і Сергій Шишко,
мистецтвознавці Григорій Логвин і Юрій Турченко, поети Дмитро
Павличко і Віталій Коротич, співак Дмитро Гнатюк і багато інших.
Одне слово, зібралися інтелектуальні вершки офіційної Радянської
України. Посипались, як завжди буває на таких оказіях, трафаретні промови. Одне, що запам'яталося,- це частинка з виступу Миколи
Колянківського: "Хоч вам тут, і нам там видається, що такі то
ми різні, що й мови спільної нам не знайти,- насправді ми до
* 3 листа від 14 вересня 1970 р.
** 3 листа від 27 грудня 1971 р.
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смішности й до розпуки однакові. Однакові в доброму й однакові в
усіх пороках ". *
Повернувшись до Нью-Йорку, дав я технікові проявити привезену з Києва фотоплівку східно-німецького виробу, а проявляв він
її американською методою. Ану ж, думаю, нічого не вийде! Та дарма
хвилювався: діапозитиви вийшли не найгірші. Це були картини Івана
Марчука. Я був захоплений побаченим...
Після повернення до Нью-Йорку нас огорнула така туга за Батьківщиною, якої ми раніше не знали. Ми почали інтенсивно листуватися з новими друзями, висилали їм товсті книги, що, як правило, застрягали в руках цензорів або поштових митників. На жаль, не
всі листи були про культурні будні -деякі з них нагадували про жорстоку реальність, у якій живемо. Приголомшила коротка вістка на
картці до нас від Зені Франко:
"В грудні ми хоронили художницю Аллу Горську... " **
Я почав збирати матеріяли про її життя і смерть, внаслідок чого
опублікував три есеї-статті.***
Бурею прокотилася в українській діаспорі новина про хвилю
арештів в Україні 12 січня 1972 р. Між арештованими згадували ім'я
Івана Світличного. Щоб перевірити правдивість вістки й довідатися
більше про долю арештованих, а водночас не викликати підозріння,
ми вирішили потелефонувати в Київ до Зої Дігтяр, що під виглядом
кореспондента товариства "Україна " була, як дехто вважав, на службі секретних органів. (Якщо це не було правдою, хай вона нам простить).
Зоя підтвердила арешт Івана Світличного.
У квітні 1973 р. Івана Світличного засудили за "антирадянську
агітацію і пропаганду" на 12 років - 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання.
Від 1989 р. я щорічно відвідував Україну і двічі бачив Івана Світличного вже після його звільнення - в 1990 і в 92 роках. Точніше, не
зустрічався, а бачив його, бо зустріч, принаймні остання, була односторонньою. Наслідком хвороби Світличний втратив мову, не володів руками і не те, що не міг ходити, а не міг сам навіть сісти. Чи пізнавав він мене - не знаю, та коли я нахилився до нього, він
усміхнувся і видав із уст звук, у якому було все: і любов, і страждання, і відданість, і віра. Я дав йому книжечку його віршів "Ґратовані
сонети ", що її видала "Сучасність " у США ще 1977 р. Властиво, я
* Микола Колянківський. Познайомлюємо з Україною // "Ми і світ ", липень 1970 р.
** 23 грудня 1970 р.
*** Вона була символом нескореної України // газ."Свобода", Джерзі Сіті, 24-26
січня 1991 p.; Ціна пробудження // ж. "Сучасність ", квітень 1991 p., і Трагедія Алли
Горської: погляд із закордону // ж. "Слово і час", листопад 1991 р.
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поклав її біля нього, бо в руках він не міг її втримати. Іван почав гладити її безпальцевою рукою, неначе розумів усе: і що книжечка - це
його вірші, і що ми тут біля нього із вдячности за його жертву, і що
Україна вільна, завдяки його любові... З його очей покотилися сльози - щастя або печалі...
Боже, за що Ти караєш найкращих дітей своїх? Чи, може, це ласка
Твоя така?

Іван КОВАЛЕНКО
Народився 1918 р. на Київщині. Учитель іноземних мов. Поет. У 1972 р. арештований і
засуджений до 5 років ув'язнення. Відбував у
Пермських концтаборах, повернувся інвалідом. Мешкає в м. Боярка біля Києва.

Нью-Йорк, 8 січня 1996 р.

СПОГАДИ СПІВВ'ЯЗНЯ
З Іваном Олексійовичем Світличним я познайомився десь у середині 1960-х рр. у Будинку письменників. Ми з ним тоді не перекинулися жодним словом, і в пам'яті лишилося тільки загальне приємне
враження. Про мене Іван Олексійович тоді нічого не знав, а я про
нього багато вже чув і читав. Був, звичайно, знайомий з його працями, есеями, хоча не завжди погоджувався з його лінгвістичними
положеннями.
Близько ми познайомилися з І. Світличним у таборі на Уралі, куди нас обох загнала лиха сила: я отримав за дисидентську діяльність
5 років, Світличний - набагато більше.
Івана Світличного справедливо вважають найяскравішою постаттю
українського Відродження 60-х pp., представників якого влучно називають "замордованим поколінням". Літературознавець і лінгвіст, поет
і критик, науковець, людина високоосвічена, він гуртував навколо
себе насамперед талановиту молодь, приваблюючи своєю безмежною
відданістю українській справі. До нього тяглися, як до світла.
Тож не дивно, що й у таборі він одразу ж зайняв притаманне йому
місце лідера, бо до того мав ще й такі необхідні в тих умовах риси,
як талант організатора і конспіратора. Він одразу став центром притягання передусім для талановитої молоді з уже відомими в літературі іменами і без них, та й не тільки молоді (мені йшов 55-й рік).
Іван Олексійович став для всіх учителем, порадником, найвищим
авторитетом у справах творчих, організаційних, а часом, і особистих. Головне ж - він був для всіх еталоном високої моральности.
Впадали в око такі його риси, як чемність, уміння володіти собою,
надзвичайна доброзичливість і виняткова працездатність. Та ця, на
перший погляд, м'яка, душевна людина була вилита з криці. То був
незламний борець. Якось я запитав Івана Олексійовича:
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- Як Вам велося на слідстві та на суді?
- Та як? - звичайно. Жартував...
- Та хіба ж можна жартувати на суді? Ще ж більшовики використовували трибуну суду для пропагування своїх ідей!
- Запам'ятайте, - твердо сказав Іван Олексійович,- жарти й кпини
на суді справляють на катів значно сильніше враження, ніж гучні
звинувачення. До того вони вже звикли. А це дошкуляє їм особливо, бо вони певно знають: від тих, що жартують, вони каяття не діждуться.
Тоді це мене дуже здивувало. Та пізніше, обмірковуючи, я зрозумів, скільки треба мати сили, витримки і мужности, аби спокійно і
глузливо сприймати ту комедію, що звалася судом.
А згадати його 90-денне голодування разом із Семеном Ґлузманом та іншими на захист Ігоря Калинця, якому відмовили в побаченні. 90 днів тортур! Який високий приклад!
А між тим, це була людина хвора. Іван Олексійович страждав
через страшенний біль голови. Свої страждання приховував. Лише
коли звернешся з чимось до нього, ніяково усміхнеться і покладе
руку на чоло: мовляв, болить, не чіпай! А ліків, що допомагали і які
з такими труднощами діставала й передавала дружина, з медчастини
не видавали. Ще одні тортури...
Іван Олексійович сприймав табір як місце для праці в екстремальних умовах. Скільки він встигав! Без перебільшення можна
сказати, що він працював кожної вільної хвилини і вдень, і вночі.
Світла в боксі не гасили всю ніч. Ще стоїть гомін, в'язні ще не поснули, а Світличний, зіпершись рукою на підвіконня (його ліжко стояло біля вікна), щось пише, гортає якусь книжку, щось у ній вишукує - і ще довго працює.
Він працював над словником українських синонімів, поглиблював свої знання з іноземних мов і вивчав нові, перекладав, писав
вірші, багато читав книжок і журналів різними мовами, стежив за
літературним процесом в Україні. А до цього ще редакторська робота. Майже всі вірші, складені в зоні (а в таборі №35 сиділо сім поетів), пройшли його прискіпливу експертизу професіонала високого
ґатунку. Часом Світличний підказував більш вдалий вислів, чи кращу
риму, чи влучне слово... Його поради приймали або відкидали, але
тактовність і доброзичливість рецензента робили таку творчу співпрацю легкою і приємною.
Як і інші, я носив йому свої вірші "на прожарку". Наведу лише
один приклад його правки, бо в цій дрібниці багато від самого Івана
Олексійовича. Одного разу ми лежали в лікарні. І випало нам одне
ліжко на двох. Я написав сонет, у якому були такі рядки:
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Я свій бушлат,
Ти - свій бушлат
На одного чіпляєм цвяха.
Спимо разом, як з братом брат,
Та ти поет, а я - невдаха.

Після Іванової правки стало:
Я свій бушлат,
Ти - свій бушлат
На одного чіпляєм цвяха.
Спимо разом, як з братом брат.
І ти поет, і я невдаха.

Світличний був постійним порадником Ігоря Калинця, Тараса
Мельничука, Миколи Горбаля, Семена Ґлузмана і, звичайно, моїм.
Він з однаковою увагою ставився до творчої інтелігенції різних
національностей. Деякі твори він перекладав українською, збагачуючи цим і рідну літературу.
У мене, поета дещо старшого віку, він назавжди залишив у душі
світлу пам'ять. Немало його дружніх і мудрих порад я тримаю в своїй
свідомості й зараз. Іван Олексійович взагалі дуже серйозно ставився
до всієї табірної літератури. Збирав, беріг, по змозі передавав за зону.
На жаль, часті шмони спустошували чергові надбання. Іван просив і
інших берегти кожен рядок, навіть жартівливу дрібницю. "Адже це
все - українська література. Та ще й створена в таких умовах!". Він
вірив, що вона посяде належне місце в історії рідної культури.
Я знав Світличного протягом чотирьох років. Це - невеликий термін. І я чітко усвідомлюю, що головна діяльність Івана Олексійовича
передувала його ув'язненню. Він був передусім ГРОМАДЯНИНОМ
і громадським діячем. Інтуїтивно відчуваючи, що біля витоків
українського самвидаву стояв саме він, я одного разу прямо запитав його про це. Він усміхнувся і сказав у своїй манері: "То все народ.
Народ - велика сила".
Безумовно, саме Іван Світличний очолював в Україні дисидентський рух 60-х і початку 70-х рр. За впливом на формування суспільної думки, суспільної самосвідомости його можна прирівняти
лише до діячів такого масштабу, як Сахаров чи Солженіцин (я не
маю на увазі політичних поглядів).
І нехай він не встиг (не дали!) написати свого "Архіпелагу ҐУЛАҐ", щоб привернути увагу всього світу до зганьбленої України,
але приклад його високого життєвого подвигу надихатиме на добрі
діла і чесну боротьбу не одне покоління українців.
Світла пам'ять великому синові України, її гордості - любому
Іванові Олексійовичу.
м. Боярка, 1993 р.
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Народився в 1932 р. в Ленінграді. Юрист. Один
із засновників нелегальної сіоністської організації в Ленінграді. У 1970-79рр. відбував ув'язнення за спробу захопити літак (справа "самольотчиків"). Мешкає в Єрусалимі.

ТАБІРНИЙ СПОГАД
У червні 1970 року мене заарештували разом з групою сіоністів
після спроби захопити під Ленінградом літак, яким ми хотіли вилетіти до Ізраїлю. Втекти учасникам не пощастило, однак стратегічної
мети операцією "Весілля" було досягнуто: вже наступного року
почався великий "ісход" євреїв із Радянського Союзу.
Десятки сіоністів прийшли до таборів - людських мурашників,
де нам доводилося сидіти разом і з тими, хто вбивав євреїв у роки
німецької окупації, і з тими, хто співпрацював завжди із сильними
світу цього - раніше з владою німецькою, а тепер - із владою совєтською. Ці люди допомагали табірній адміністрації в її головних намаганнях - перетворити політичних супротивників режиму на слухняну, безлику отару стрижених рабів, одягнених в одноманітні, сірі,
мішкуваті роби.
Проте в таборах і тюрмах був Рух Опору, а в ньому дуже сильною
була українська група. Для мене це було перше знайомство з українськими націоналістами, і я побачив, що в післявоєнній Україні виросла
плеяда борців, які поєднували в собі любов до свого народу і
готовність жертвувати собою заради створення нової вільної України
з гуманними традиціями найкращих синів і дочок України XX ст.:
співчуття, повага і товариськість щодо "принижених" і "ображених",
незалежно від їхньої національности. У цих хлопців я зовсім не бачив
антисемітизму: їхня тиха любов до України не робила їх ксенофобами.
Я хотів би розповісти про двох із них - дуже різних і дуже цільних, що лишили в мені незабутній спогад. Коли я думаю про минуле, я завжди згадую про них і відчуваю, як тепліє щось усередині.
Їх немає вже серед живих, як нема серед живих і Валери Марченка,
що був удвічі молодший від мене, однак, я живий, а його немає. Він
увійшов до табору двічі, а вийшов тільки раз...
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Два чоловіки, про яких хочу написати, - це пан Степан Мамчур
(ніколи не знав, як його звали по батькові) і Іван Олексійович Світличний. Вони були схожі один з одним лише глибокою вірністю ідеалам, готовністю багато витерпіти, а не відступити, своєю цілісністю й великою скромністю своєю.
Степан Мамчур - професійний підпільник - сидівши в польських, німецьких і совєтських тюрмах, мабуть, надовго забув своє
справжнє прізвище. Глибоко релігійна людина, він не озлобився від
усього, що випало на його долю, і світився тихою любов'ю до ближнього свого, якщо цей ближній - не падлюка. Ніколи не забуду Вас,
пане Степане, як Ви стояли біля входу до моєї секції, щоб дати мені
маленький кусник жиру, відірваний від своєї пайки (я тоді щойно
вийшов із карцеру). Не забуду й Вашого блаженного обличчя, коли
Ви розглядали краєвиди Єрусалиму, що їх я Вам подарував.
Нині я мешкаю на одній із зелених вулиць із новобудовами Єрусалиму, навкруги мого дому цвітуть гранати, персики. З якою радістю гостив би я Вас у цьому домі і випив би з Вами за тих, хто не
дожив, не докурив останньої цигарки. Але з Вами не довелося. Пощастило із Зенком Антонюком, з Миколою Горбалем, з Євгеном
Пронюком та іншими, хто побував на нашій ізраїльській землі. А
Вас я востаннє бачив у тому червні, коли винесли Ваше тіло, загорнуте в простирадло, з "больнички", і кинули до кузова вантажівки я бачив це з робочої зони.
Чи пощастило Вам (якщо не живим, то бодай мертвим) добра
тися до рідної землі - України, якій Ви віддали все своє життя?
Поет Іван Світличний - людина мого покоління, покорченого цинізмом навколишнього життя, його нігілізмом. Не чоловік - ЧОЛОВ'ЯГА. Важко збагнути, як такий чистий, не продажний за жодну
ціну чоловік міг вирости в такий непевний час. Чоловік зовсім не
владолюбний, він, ніколи не підвищуючи голосу, непомітно став
моральним лідером табірного опору, і слово його багато важило не
лише для українців. Він по-братерському ставився до товаришів у
боротьбі й у відповідь діставав таке саме братерське ставлення.
Пригадую, як одного разу на 35-й зоні його хотіли кинути на
роботу, якої він, інвалід, не міг виконувати. Ми всі написали звернення протесту до прокурора. Іван Олексійович підходив до кожного з нас і клав на заяву свою безпалу долоню, а ми обмальовували її
і поряд ставили свій підпис.
Це був той рідкісний випадок, коли заяви спрацювали: Іван
Олексійович дістав працю, яку звичайно давали тільки стукачам "пожежником" на зоні, де ніколи нічого не горіло. Отаким і запам'я-
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тав я Вас, Іване Олексійовичу: в сірій пожежній уніформі, з паском
і надраяною бляхою. Ідея обмалювати Вашу долоню була моя, і я
радий, що бодай щось зміг для Вас зробити.
Ваша вірна подруга й дружина Льоля була в моєму домі в
Єрусалимі, і я розказав їй те, про що пишу тут.
Я збережу світлу пам'ять про Вас, Іване Олексійовичу,- про поета
української землі, одного з небагатьох, кому пощастило лягти в
землю незалежної України.
Єрусалим, листопад 1994 р.

Семен ҐЛУЗМАН
Народився 1946 р. в Києві. Лікар-психіатр.
1972 р. ув'язнений на 10-річний термін (зокрема, за проведення незалежної експертизи
Генералові П. Григоренкові). Відбував термін
у Пермських таборах (7 р.) і в засланні в Тюменській обл. (З р.). Поет і громадський діяч.
Голова Українсько-американського бюра
захисту прав людини. Мешкає в Києві.

УРОКИ СВІТЛИЧНОГО
... Іване Олексійовичу, дорогий мій, дедалі рідше повертаюся до
Вас, у минуле. Дедалі рідше, на жаль. Туди, де життя було прозоріше,
ясніше, солодше. До табору.
Час вкриває патиною деталі минулого. Десь в архівах КҐБ зберігаються тисячі сторінок рапортів табірних стукачів і начальницьких
звітів, десь у приватних архівах "за перелазом" лежать сотні сторінок давно опублікованих і забутих "Щоденників зони 389/35". Але
мені не потрібні деталі, числа, дати. Люблячому серцю не потрібні
подробиці, воно пам'ятає головне, найважливіше. Повага, любов не
виникають миттєво. Саме тому вони довговічніші за саму пам'ять.
Двадцятишестирічний чоловік входив у нове життя. Без концертів
у філармонії, нічних вогнищ у Коктебелі, гарних дівчат, тихих вечорів у читальні академічної бібліотека Без колишніх ілюзій і уподобань. Життя виявилося сухішим, страшнішим, однозначнішим. І
був страх, і була гіркота.
Табір зустрів мене шоком занурення в Історію. Поряд доживали
свій арештантський термін селянські сини із Західної України й
Прибалтики. Тут-таки знов пристосовувались до життя діди, що раніше служили в німецькій поліції, а тепер - активно "стали на шлях
виправлення"... Усі ми їли ту саму гнилу капусту, ходили тим самим
строєм.
На чорному куснику дерматину - чіткий напис креслярськими
літерами: "СВЕТЛИЧНЫЙ", бирка на грудях. Обличчя відклалося
в пам'яті пізніше. Чоловік, що здавався мені тоді досить підстаркуватим (близько п'ятдесяти*), уважно спостерігав нове для себе життя,
ходив повагом, подовгу неголосно розмовляв з Антонюком, Горбалем, партизанами-"двадцятип'ятирічниками", з євреями-"самольот* І.Світличному було тоді 44 роки. - Прим. Л. С.
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чиками". Не зі мною. Так, так було. Вам, Іване Олексійовичу, був
зрозумілий, а тому нецікавий метушливий хлопчак, що видимо
шукав простих і нереальних рішень. Перша серйозна Ваша розмова
зі мною (точніше, уважне вислуховування мого емоційного монологу) - після етапування до зони Валерія Марченка. Випадково виявилося, що я знаю деяких його київських друзів.
Життя зони диктувало вчинки. Володимирові Буковському
довелося недовго "відпочивати" в таборі. Місцева ҐБ воліла якнайшвидше відправити його назад, до Володимирської тюрма Буковський був страшний їм і через свій досвід, і через свій авторитет. Позбавивши 35-ту зону лідера, ҐБ хотіла заморозити кристалізування
опору політв'язнів. Та вийшло навпаки. Втративши Буковського, люди усвідомили необхідність консолідації. Якось само собою вийшло,
що неформальними лідерами стали Світличний і "самольотчик"
Яґман (невдовзі, закінчивши термін, він виїхав до Ізраїлю).
Не було висування кандидатур, не було голосування. А було:
тверезість суджень, уміння аналізувати ситуацію, високе відчуття
відповідальносте (відповідальносте - за інших, за тих, хто вірить
тобі на слово). Була мудрість. Так, Іване Олексійовичу, спаленілим
своїм жахом тих хвилин я чітко заповнив сірий день, невелике "толковище" за п'ять-шість метрів від дверей бараку: години, які переду
вали першій нашій серйозній голодівці через позбавлення Євгена
Пронюка права на побачення. Страх гостро дзвенів у мене в вухах,
я розумів: тут межа, тут мені треба буде зважуватись... А поряд відбувалася рада: п'ятеро шанованих зеків обговорювали ситуацію.
Серед них Світличний.
Потім були будні. Жорстокі і стійкі будні черв'яків у баланді, остогидлої роботи в промзоні і зміцнення опору. Зона віднайшла своє
власне обличчя, падали невидимі паркани між національними громадами, між "дідами"-двадцятип'ятирічниками і дисидентами з
невивітреним іще запахом волі. Опором було слово.
Доки наші наглядачі-чекісти натхненно боролися з присутністю
в зоні теплої зимової білизни та пружинних механічних бритов ("НЕ
ПОЛОЖЕНО!"), нечутні і зовні спокійні до байдужосте Антонюк і
Горбаль обкладалися безліччю книг та журналів і... писали, писали,
писала. Їхні "ксиви" несли світові інформацію про людей зони, її
життя. І це була страшна зброя. Десятки, сотні тисяч чекістів і їхніх
стукачів вишукували крамолу на волі, саджали до тюрем, таборів і
психіатричних лікарень, а тут, у найпотойбічнішому місці цілко
витої неволі й ізоляції писали Самвидав!
Якось і ҐБ почала прозрівати: "тихого" Антонюка, як небезпечного лідера, вилучили із зони, пішов етапом до Володимирської тюр-
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ми... Ситуація була серйозна: Горбаль у засланні, Буковського й
Антонюка нема, Яґман в Ізраїлі, лише кілька "одинаків" працювали
в самоізоляції (мушу зазначити - завжди з мінімальним ефектом, а
то й без нього). "Громадським писарем" тоді залишався тільки я...
Пригадуєте, Іване Олексійовичу, як покликали Ви на коротку й серйозну розмову милого, доброго І., пригадуєте діалог біля горбка
землі?
Світличний: "І., ти добре знаєш, чим займався тут Антонюк. Йому
потрібна заміна. Бодай у тому, щоб писати ксиви. Бодай у цьому.
Роботи дуже багато, Ґлузя сам не може впоратися. У тебе чудовий
почерк, до того ж - дрібний. Ти писатимеш ксиви...".
І. (з обуренням на обличчі): "Я поет, я мушу писати вірші, а не
ксиви. Не буду, нізащо не буду...".
Світличний: "Будеш. Куди Ти дінешся? Обов'язково будеш.
Знаю, що Тобі страшно. Всім страшно. Але Ти це робитимеш...".
І.: "Hi, не буду!".
...Наступного дня І. став нашим "громадським писарем". Писав
багато і щоденно. Отоді Світличний став лідером. Обережність,
мудрість, земний здоровий глузд, великий життєвий досвід якось
непомітно для нього самого зробили його людиною, до слів якої
прислухалися всі, чия поведінка в таборі визначалася моральною
позицією опору злові й брехні. Адже насправді все було так просто
і чітко: істина в екзистенційному поєдинку особистости й тоталі
тарної держави була очевидна, і ця істина полягала в тому, що насмілився висловити вголос хлопчик із казки Ганса Християна Андерсена. Король був голий! Ця істина об'єднувала всіх нас, незалежно
від національної культури, рідної мови, специфіки особистого
досвіду, вікової різниці. Іван Світличний любив людей, тому люди
довіряли йому.
Мужність, доведений до фанатизму особистий героїзм, конкретна мета (позитивна - влада, чи негативна - руйнування до "цеглинки") необхідні революціонерам. Ми не були ними. Ми не хотіли
і не вміли бути ними. Сотні тисяч, мільйони людей в СРСР знали те
саме, що знали ми. Але вони мовчали. Ми ж, диваки-одинаки, наважилися говорити й писати. Ось і вся провина. Інженери, шкільні
вчителі, селяни, вчені, заводські робітники прийшли до ГУЛАГу, як
правило, без жодних політичних амбіцій. І тут, у таборі, ми не жили
самою лише "політикою"...
Ігор Калинець відкрив мені скарби української поезії. Дав збірку
Антонича, томик раннього Тичини. Як це різко відрізнялося від тієї
української літератури, яку я знав зі шкільного курсу... А потім майже
щодня були нові й нові вірші самого Калинця (я був читачем або
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слухачем №2, першим завжди був метр Світличний). Не було, та й
не могло бути "літературних читань". Режим зони, її вимушений
побут виключав появу будь-яких подібних "антирадянських зборищ", плата за спробу була наявна: карцер, або позбавлення права
на побачення з рідними, або позбавлення права на щомісячну закупівлю харчів у табірному ларку (на 5 рублів на місяць!). Усе було
простіше, природніше. У вільні хвилини чи години зупинялись погомоніти двоє або троє зеків, один читав свіжий рукопис...
Світличний жив поезією. Перекладав з французької, писав своє,
редагував чуже. Встигав прочитувати кілька українських і російських
літературних журналів і одразу казав нам: "Неодмінно прочитайте
це. Чудові вірші". Або: "Цікаві вірші".
Пригадуєте, Іване Олексійовичу, як тішилися Ви появою літературного таланту в Разміка Зограбяна? В одному списаному аркушику із зошита побачили Ви дивну здібність до літератури в напівосвіченого вірменського хлопця-робітника, який, до того ж, погано
володіє російською мовою. Пам'ятаєте цей текст, присвячений етапованому до тюрми Багратові Шахвердяну? Пристрасну молитву, звернену до духа давно загиблого там-таки, у Володимирі, вірменського
патріота-дашнака, молитву-заклинання: "Душе, врятуй мого друга,
допоможи йому!". Знаю, що пам'ятаєте. І я пам'ятаю... Клубок підступає до горла. Де він тепер, наш Размік, як йому живеться? Та чи
й живеться взагалі?..
Іван любив життя. Дуже любив. Тюрма, табір, етапи - все це було
для нього життям, незвичним, суворим, небезпечним, однак - усе
тим-таки його власним життям, де навіть у найсіріший глизявий день
завжди є привід для радощів і жартів.
Що таке радість? Усього-на-всього реакція, відповідь. Спотворене життя радянського зека, попри все, було насичене і радощами,
й щастям. Ми були щасливі одне одним, нашим спілкуванням, нашими бесідами на всілякі теми, нашими книгами. Одному лише не
було місця в цьому дивному житті: планам на майбутнє. Ну, як же
було не тішитися, не сміятись, коли безумство ірреальної радянської
дійсности з цим вічним її страхом і брехнею залишилося за високими
парканами, а тут поряд з тобою живуть такі різні люди, що стали тобі
близькі і милі своєю дивною розпростаністю, відкритістю. І ти тішишся щодня тим, що ти - з ними, що ти, як і вони, говориш, не криючись, в лице кагебістові очевидне, що ти можеш у цьому кутку
бараку поговорити про французький літературний модернізм, а в іншому - про філософські проблеми біофізики, там, у третьому ряді
двоповерхових нар - про давньогрецьку історію. А твоя історія, історія твоєї кафкіанської країни - ось же вона, поруч, в обличчях і долях
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Степана Мамчура і Йонаса Матузявічуса, Василя Підгородецького
й Іварса Грабанса. Сини Естонії й Калмикії, Вірменії і Молдови,
курди, євреї, дагестанці - ось же вони, поряд з тобою щодня, щороку,
спитай їх, розкажи їм своє!
Проте була одна суто специфічна радість, яка наповнювала наші
дні і ночі особливим змістом, особливим щастям: радість Слова.
Слова продуманого, відшліфованого, записаного в неволі і почутого
світом. Так, ми явно переоцінювали зацікавлення нашими думами і
долями з боку інтелектуалів Заходу, не могли не переоцінювати їхньої
уваги... Але наші слова, наші листи, вірші, заяви, зрештою, наші так
ретельно засекречувані владою судові вироки були потрібні нашій
країні, друзям і близьким, що лишилися по той бік колючого дроту,
нашим однодумцям. І, певно, найбільше вони були необхідні нам
самим у цьому безконечному сизифовому поєдинкові з КҐБ: "ось,
читайте, слухайте, ви на довгі роки висмикнули мене із звичного
життя, ви сховали мене в глушині уральського лісу, ви хотіли розчавити мене глухотою й мовчанням... читайте ж, слухайте, я живий, я став
сильнішим, кращим, я зовсім не боюся вас, ви, ви боїтеся мене!".
... Я майже одразу включився до табірного самвидаву. Хотів мати
свій власний голос, хотів довести самому собі: "я не боюся, я вже не
боюся їх...". Насправді ж я дуже боявся. Боявся карцеру, боявся
тюремного режиму... Пам'ятаєте, Іване Олексійовичу, той день
пізньої весни 1974 року, як колишній офіцер КҐБ Валерій Рум'янцев,
відсидівши за своє прозріння п'ятнадцять важких років у політичних
таборах, виніс на волю величезну паку наших документів? Усе вже
було позаду, Рум'янцев щасливо пройшов останній табірний шмон
і їхав до Москви до Юлія Данієля (до речі, це Ви, Іване Олексійовичу, дали Рум'янцеву адресу...), ми стояли вдоволені і радісні,
наперед смакуючи реакцію і Самвидаву, й Тамвидаву, і всіляких
"голосів", Ви сказали тоді якось дуже м'яко, ніжно, як говорять люди
тільки в моменти глибокого щастя: "Ну ось, тепер можна й до Володимирської тюрми поїхати. Тепер є за що. Іншого такого шансу вони
нам не дадуть. Це вже напевно...".
Мені стало дуже страшно тоді. Я не був готовий оплачувати рахунок, не думав про це, не хотів думати. Дуже не хотів. Це був чудовий
урок, дуже потрібний мені тоді психологічний урок. Я вчився жити
без ілюзій.
Пригадую й інший урок. Простий, чіткий і короткий. Тьмяний,
гидкий день, тьмяно й гидко на душі: до зони в кількох примірниках
доставили "Літературну Україну " зі статтею Івана Михайловича
Дзюби, м'якого, інтелігентного, хворого чоловіка, зламаного спецзаходами у внутрішній тюрмі КҐБ. Гірке "самовикриття" людини, що
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явно ілюзорно уявляла своє майбутнє. І коротка Ваша репліка, Іване
Олексійовичу, із задумливим поглядом на верхівки лісу за парканом
і вишками: "Шкода його, так шкода його. Ну, що ж йому тепер там
робити? Писати не зможе, житиме самотньо і тоскно. Шкода, приїхав
би сюди, тут би й жив спокійно, і читав би, й писав би. І публікувався
б...". І раптом я вперше усвідомлено, неемоційно подумав: адже й
справді всі ми тут вільніші від тих, хто лишився там. І подумки
втішився за себе, за свою твердість під час слідства і суду, за недбальство чекістів, які проґавили мій страх перед ними й не приділили мені, як Іванові Михайловичу, "особливої уваги".
"Чим же в нас не відділ ПЕН-клубу? - сказав якось за вечерею
"біля тумбочки" Світличний. - Полічіть, скільки людей у нашій зоні
пише й друкується. Все є: і вірші, й оповідання, і публіцистика.
Справжнісінький ПЕН-клуб". Так і було, з десяток людей цілком
професійно володіли пером, хоча й не думали раніше про такі свої
здібності. Багатьох із нас "спровокував" сам Іван Олексійович, який
зумів бути і добрим наставником, і грізним редактором, і тонким
психологом водночас.
... Недільний полудень. Сірий, як і наші бушлати. Світличний
читає мені нові вірші. Поема "Курбас". Оглушливе відчуття глибини. Тунель між моїм сьогодні і чиїмось учора. Між табором Брежнєва і табором Сталіна. Хрипкуватий Іванів голос, його почервоніле
від хвилювання обличчя, у куксах пальців тремтіння паперу. Тунель.
Потім - мовчання, його й моє. Про що тут говорити?.. Хочеться доторкнутись до Івана, погладити його рукав, мовчки доторкнутись.
Найголовнішого, найважливішого сказати неможливо, на жаль.
А ще був Словник. Дерев'яна скринька з картками в комірках.
Усе новими й новими картками. Іван укладав Словник. Щодня, в
перервах між працею, віршами, людьми. Спершу коробку нещадно
шмонали, шукаючи "антирадянську пропаганду", одного разу взяли
кудись за зону, де якийсь письменніший чекіст мав дати остаточний
вердикт: чи словник це укладається? Пощастило, чекіст, напевно,
був справді письменний, словник повернули. Тяжкі дні очікування
закінчилися. Блідий від хвилювання Іван приніс скриньку назад до
бараку. Блідий, напружений, замкнутий. Все ще не вірив своєму
щастю...
"Книга - поштою " виконувала замовлення зеків не дуже охоче.
Та все ж виконувала. Особливо легко присилали всілякі "неліквіди".
Нашими українськими "неліквідами" оточував себе Іван Олексійович. Літературний критик Світличний і в таборі продовжував стежити за життям (чи смертю?) "української радянської літератури". Усі
ці київські графомани і в гадці не мали, що в далеких уральських
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лісах у них є постійний читач. Книги привозили десятками (на гроші
Льолі Світличної, певна річ), лютували менти-шмональники, нервував і сам Іван, не вмівши ховати великих обсягів в обмеженім зеківському фізичному просторі. Мені важко було збагнути це, інтелектуально і професійно високий Іван розтринькував час (і гроші!)
на явних графоманів, безчесних, безталанних... І я спитав. Іван відповів просто: "Це моя професія, Славо. Я мушу все це знати. На
жаль...". І лише потім дійшло: а може, й сонети Світличного, і його
"Курбас " були відштовхуванням від перлів типу "я комуніст, і цим
усе сказав"?
Були й розмови про колег-літераторів. Рідкісні, мушу сказати. Не
любив Іван коментувати очевидного. Пригадую сумне Іванове
обличчя в яскравий сонячний день. У руках - журнальна книжка,
там - поема Бориса Олійника. Підійшов до мене (я грівся на сонечку),
сів поряд, прочитав уголос кілька строф. Замовк. Мовчав і я. "Ну,
що тут скажеш? Сам про себе все сказав Олійник. Давно я такого не
читав... Певно, тільки абсолютний цинік і може таке написати. Той,
хто ні в що не вірить...". Про Олійника-людину нам повідомив дещо
Василь Захарченко, який дружив з ним раніше, мешкав із ним в одному гуртожитку.
Якось Світличного несподівано забрали на етап. Повезли до
Києва, на "перевиховання" в КҐБ. Невдовзі так само несподівано
висмикнули й мене, "мацати" і залякувати в Пермському КҐБ. Брали
мене, як завжди, "з усіма речами". А речей було - книги та зошити
в двох величезних дерев'яних валізах, які дістались мені від табірних
"дідів". Та мішок з білизною й шкарпетками. Злі, збуджені солдати
виштовхнули мене з автозака, запровадили до вагону, зачинили самого в заґратованій камері. Самого - бо я був "особливо небезпечний
державний злочинець", тож не можна було мене поєднувати зі злодіями, вбивцями і ґвалтівниками, аби не розпропагував їх у свою антирадянську віру... Поїзд рушив, почали шмонати камери. Відчинив
і я свої валізи. Молоденький солдат мовчки втупився в мої книги, і
раптом пошепки, не підводячи голови: "Світличного знаєш?". Це
був шок, подібний до Робінзонового, коли той побачив на піску сліди
чужих ніг! "Так,- нарешті відповів я , - знаю. Це мій друг. А ти звідки його знаєш?". Далі відбувся захоплений монолог солдата МВС
про Івана Олексійовича. І про Сахарова, й про Солженіцина, і про
"празьку весну". Все - зі слів Івана. Напівписьменний російський
юнак, якого доля закинула служити в конвойні війська, мав щастя
кілька тижнів тому етапувати до Пермської пересильної тюрми Івана
Олексійовича! Імітуючи шмон моєї валізки (ану ж мимо пройде прапорщик - начальник конвою), двадцятирічний хлопчисько захли-
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наючись розповідав мені, який великий чоловік Світличний, як багато він йому розказав, пояснив, яка він добра і хороша людина!
Пам'ятаєте, Іване Олексійовичу, через якийсь місяць-другий Ви
повернулися в зону, я був уже там, під час обіду побачив Вас, коли
Ви йшли з мискою до вільного столу, зупинив радісним вигуком і
тут-таки всім присутнім розповів про Вашого юного шанувальника
в військах МВС?
А ще був урок жорсткого "ні". Назавжди запам'ятався мені цей
урок. У "зони-35" була могутня зброя в герці з КҐБ - інформація.
Кожного дня ми вели щоденник своїх подій, свій літопис. Писали
заяви протесту до офіційних інстанцій і тут-таки копіювали на ксиви,
щоб відправити на волю. Навіть "діди"-двадцятип'ятирічники,
довічні в'язні ГУЛАГу, брали в цьому участь. Були сховки, ми детально обмірковували деталі і методи, зрештою, були й дублери на
випадок раптового етапування головних виконавців. Усе це, попри
шалені шмони розлючених оперативників, додавало до нашого життя
відчуття повноцінности. Багатьом хотілося писати, мати свій голос
в Історії. Багатьом хотілось, та не всі могли. Легше було з напівписьменними "дідами", селянами й солдатами: вони погоджувались на
літературну обробку їхніх текстів, редагування. Важче - з нашимитаки товаришами, людьми, які здобули вищу освіту і були цілком
письменні, але не вміли створити цікавого тексту. Або з тими, що
намагалися відправити на волю емоційні, але не вірогідні тексти.
Найважче було з графоманами, які мужньо відбували свої табірні
терміни, але не вміли володіти словом.
Один із нас, досить поважаний у зоні чоловік, завжди ладний
поділитися з товаришем останнім окрайцем хліба, марно намагався
відправити на волю свій текст. Правильний, грамотно складений,але абсолютно декларативний. Раз за разом його текст лишали "на
потім". Одного разу, усвідомивши, що це "потім" не настане ніколи,
він почав вимагати розмови начистоту. Він зібрав нас, чотирьох "головних", і тремтячим від хвилювання голосом висловив усе, що
думав. Були й гіркі слова про цензуру, й про те, що ми поводимося
точнісінько, як більшовики, що наша поведінка щодо нього
аморальна... Ми мовчали, довго мовчали. Доки Світличний не перервав гіркого монологу різким "ні". Ні, тому що текст не вартий бути
опублікованим, нікому, крім автора, не цікавий. Я мовчав, але мені
було соромно, я відкликав Івана Олексійовича набік, сказав: "Може,
поступимось? Адже він наш, він добра і чесна людина!". Іван відповів жорстко: "Славо, Ви краще за інших знаєте, як важко передати
щось на волю. Ви хочете передати його текст? Пригадайте, яка небезпека чигає тут на кожного писаря, що переносить на папір кожне
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слово дрібнюсінькими каліграфічними літерами, потім Ви, саме Ви,
робитимете складне герметичне пакування на очах у ментів і
стукачів, потім Василь Маложенський, старий чоловік, ховатиме
готові вироби в сховку, потім хтось із величезним ризиком винесе
вироби на волю, потім хтось у Москві або в Києві, якась невідома
Вам і мені немолода жінка ледь розбиратиме слова наших рукописів увечері, прийшовши з роботи, вдихаючи різкий запах лайна від
наших папірців, здригаючись від кроків на сходах, потім вона довго
друкуватиме все начисто, розуміючи, що, як її на цьому застукаютьбуде арешт і строк, і врешті-решт готовий текст нашого друга потрапить до когось із редакторів Тамвидаву... скажіть мені, Ви вірите,
що цей текст опублікують?" - "Ні,- відповів я , - певен, не опублікують". - "То чому ж Ви хочете поступитися, щоб Вам тут було легше - за рахунок інших, кого Ви не знаєте?..". Це був серйозний урок,
Іване Олексійовичу. Саме тоді Ви навчили мене говорити "ні".
І був біль голови. Жорстокий, майже щоденний. Звичний. Про
нього майже не знали навколишні. Не могли знати, бачачи завжди
активного Івана. Лише трохи вужчали його очі. Одного разу (чи
двічі?) йому пощастило полежати в табірній лікарні (де його заразили сироватковим гепатитом). Де він так само читав, так само писав,
так само спілкувався з людьми. А вийшовши з лікарні, розповів мені
не про свій фізичний стан. Про інше розповів: як табірний обер-стукач Довганич ігнорував лікарняну пайку з білим хлібом і маслом,
оскільки мав у тумбочці щось краще — справжній шоколад!
Здоровенного червонопикого бугая з блудливими очицями приставили до Світличного, аби не зміг Іван скоїти там нічого недозволеного. Всілякий люд цікавив Івана, з кожним умів він увійти в контакт; його цікавили й такі осоружні всім нам поліцаї часів другої
світової війни, і колишні кримінальники, що "розкрутились у політику",- а з Довганичем на контакт майже не йшов. Не міг, надто
гидко було... Де він тепер, Довганич, невже знову "співпрацює"тепер уже на благо незалежної України?
Життя зони сповнене подій. На маленькому майданчику роками
живуть разом дві сотні людей. Кожен - окремий світ, окрема історія.
Один -розстрілював євреїв у Варшавському Гетто, другий, народившись після війни, вивчає іврит і мріє про Ізраїль. Третій - переконаний російський монархіст, засуджений за відповідні "приготування", четвертий - посмів говорити й писати про свою плюндровану,
русифіковану українську (естонську, латиську, литовську...) культуру. П'ятий, шостий... Люди знайомляться, сходяться, дружать, сваряться. Є формальна структура: начальник табору, його зами, чергові офіцери, прапорщики-наглядачі, стукачі-зеки (ой же, багато їх,
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майже всі колишні поліцаї часів німецької окупації "твердо стоять
на шляху виправлення").
Є й інше: ми, нонконформісти. Дуже різні - розважні й агресивні,
сильні і слабкі, розумні і не вельми... Ноїв ковчег. Зона приховано
вирує пристрастями, своєю специфічною інформацією, радощами й
клопотами. Етапи до нас і від нас, листи з волі, рідкісні побачення з
рідними - усе це обговорюємо, аналізуємо, зіставляємо. І, водночас,
кілька років проспавши поряд з ім'ярек, ти можеш не перекинутися
з ним жодним словом. Ніколи. Якщо ти не хочеш цього контакту.
І серед нас, так званих дисидентів, траплялися в зоні люди малоприємні. Антикомуністична переконаність далеко не завжди збігалася з "ідеальним характером" (та й що це таке - "ідеальний характер"?). Природна, почасти підсвідома консолідація "антирадянщиків"
і "буржуазних націоналістів" у таборі була відповіддю на тиск і руйнацію репресій. Відчуття ліктя допомагало протистояти репресіям. І
кожен із нас у цій маленькій групі зігнаних в одне місце людей болісно переживав, коли хтось відходив. І ми прощали один одному зриви,
дрібні провини, несправедливі, гостро образливі слова...
Іван так жити не хотів. Критерії морального для нього не залежали від місця. Це був ще один урок мужнього "ні!". Я добре запам'ятав його.
До зони привезли С., українського дисидента. Того весняного
теплого дня я гуляв зі Світличним колами в житловій зоні, про щось
розмовляли. Раптом до нас підійшов зовсім новий у зоні чоловік і
звернувся до Івана: "Добридень, Іване Олексійовичу, тут ми обоє в
зоні. І забудьмо старе, Ви не хотіли спілкуватися зі мною в Києві,
але тут - інша ситуація, тут ми обоє в таборі. Не пам'ятаймо ж старого, давайте спілкуватися...". Нічого не розуміючи, я ошелешено спостерігав цю сцену... Іван відповів негайно і дуже різко, якось упівоберта, йдучи і від мене, й від С, що стояв поруч: "Ні. Я не спілкувався
з Вами раніше і не спілкуватимусь тут. Між нами не може бути нічого спільного. Ніколи. Ні тут, ні будь-де...". Через кілька годин я
наважився підійти до Івана і запитати: "Чому Ви так різко відповіли? Він стукач? чи зрадник?"- "Ні,- відповів Іван. - С. не стукач і
не зрадник. Він цілком аморальна людина. І цього досить, щоб я не
мав із ним жодних контактів".
Іване Олексійовичу, я не збагнув тоді Вашої відповіді. Я злякався
Вашого максималізму, Вашої нетерпимости... Але, Боже мій, як же
Ви мали тоді рацію! Час, на жаль, виявив увесь "спектр можливостей" С
І водночас Іван умів прощати. Вирозуміло, співчутливо, болісно співпереживаючи. Так, він перший простяг руку "самольотчико-
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ві" А., якого ми піддали обструкції. Так само, болісно співпереживаючи, жалів він на відстані Івана Михайловича Дзюбу...
Лише раз я бачив Світличного агресивним. Це була вже зона №36,
сірого сльотавого дня повернулися ми з Ігорем Калинцем із промзони. Іван Олексійович чекав нас біля вахти, негайно повів за собою.
Куди? Навіщо? Що сталося?.. Відповіддю була "Літературна Україна ", все та сама "Літературна Україна ". Цього разу - з абсо
лютно гидким "саморозвінчуванням" донедавнього нашого
табірного товариша Василя Захарченка. І з нашими трьома прізвищами. Ну, що ж, іще одна зрада, не більше. Проте Іван був збуджений
надзвичайно, він жестикулював, багато говорив, уголос планував
відповідну акцію: лист у Самвидав із зони, хотів сісти писати його
негайно. Було видно, що Іванове хвилювання - від гіркого, терпкого серцевого болю, від цієї гострої неочікуваної рани. Кілька днів
Іван жив лише цим, почав писати відповідь... Лише поступово нам
з Ігорем пощастило заспокоїти його, придумавши щось страшніше
для київських "ідеологів": ми відповіли через Самвидав точною
копією листа Захарченка до Калинця, надісланого трохи раніше, де
нещасний Василь, потрапивши із зони до рідних Черкас, до родини,
яскраво описує і своє понуре життя, і самотність, і тугу (тугу!) за
табором. А Ігор, на додачу, послав заяву до медслужби МВС, вимагаючи узгодити табірну реальність із брехнею Захарченка про чудове
медичне обслуговування зеків. Завдяки цьому (на жаль, тільки
завдяки цьому) до зони терміново прислали стоматолога, який врятував Калинця від багатотижневого зубного болю і від самого зуба.
Про справжнє лікування зубів не йшлося, певна річ.
Тепло і багато Світличний розповідав про тартуського професора Лотмана. Було очевидно, що йшлося не лише про колегу і од
нодумця. М'яко усміхаючися своїм спогадам, він говорив про близьку людину, друга. З іронією (і самоіронією) розповідав про те, як
невдало вони ходили до респектабельного ресторану, де поважний
швейцар ошпарив Лотмана єдиною фразою - "ви поводитеся, як
росіянин", про Тартуський університет. І тут-таки, тоді ж - про структуралізм, де Соссюра, психолінгвістику, породжувальні граматики.
У зоні було кілька збірок із семіотики ("Лотманівських"), Іван
рекомендував мені їх читати... Це було приголомшливим відкриттям для мене! Там-таки, в зоні, Іван прищепив мені зацікавлення
медієвістикою, Ренесансом, і я почав передплачувати через "Книгупоштою" все, що виходило друком на цю тему (добре, що таку літературу легко надсилали книготорги). Це було дивне відчуття
співпричетносте до Знання, до Історії, де немає місця ні ЦК КПРС,
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ні КҐБ. Де є сама лише Мудрість і нічого більше. І Ви, Іване Олексійовичу, впровадили мене в її світ.
Ми жили опором. Намагались протиставитися злові й неправді,
як могли. Як уміли. Голодівки протесту, заяви... Одного разу, в похмурий час чергового натиску ми вирішили відповісти несподівано:
відмовою від радянського громадянства. І цей символічний крок не
був для нас жартом. Усі ми хотіли кращого майбутнього для нашої
нещасної країни, ми любили її, осоружну, її дикий народ, часткою
якого були самі. Ми потрапили в зону не за спробу особистого збагачення, чи п'яну бійку на вулиці, чи ґвалтівне "кохання". Ми, вірмени й росіяни, українці й латвійці, євреї й естонці всього-на-всього
хотіли правди. Відкритої, єдиної правди. Правди про минуле і сучасне. Але тут, у зоні, ми протистояли нахабно вишкіреному злу,
відвертому, ощиреному. І багато із нас збагнули: померти, рано чи
пізно, доведеться в зоні. Бо у "великій зоні" радянської країни нам
просто немає місця. І ми вирішили написати заяви Брежнєву зі зреченням радянського громадянства. Певна річ, ми розуміли: нас не
випустять ні із зони, ні з країни, ніколи не випустять. Але ми мусили якось реагувати. І ми реагували так. Ми усвідомлювали: при всьому цинізмі наших "ідеологів" і "вихователів" вони не можуть вголос поглузувати з нашої акції... Не можуть, бо зобов'язані щосекунди
пишатися своїм радянським громадянством...
Близько тридцяти чоловік були готові написати заяви про зречення громадянства. Крім Івана Світличного. "Ні,- сказав він мені,- я не
можу. Адже це було б і зреченням Україна Я не можу з цим бавитися.
Скінчиться термін, я повернусь до Києва, знову займатимусь літературою, знову будуть навколо мене молоді поети, я помагатиму їм, я буду
потрібен там, у Києві..." Довгі години тупцювали ми з Іваном зоною,
розмовляла Нарешті я сказав щось страшне, але це було правдою: "Ви
себе дурите, Іване Олексійовичу, нічого цього у вас уже не буде. Поперше, чому Ви певні, що Вам дозволять повернутись до Києва? Подруге, не буде навколо Вас молодих поетів, а будуть самі лише стукачі.
Та й були б вони, поети, невже Ви сумніваєтеся, що всіх їх почнуть негайно ламати тільки за те, що вони поряд з Вами? Страшно ламати. І
багатьох зроблять стукачами. І вони стукатимуть на Вас, Іване Олексійовичу. Ви цього хочете? Ви хочете свідомо взяти на себе такий гріх?.."
Наступного ранку Іван приєднався до нас. Він надіслав до Москви
свою заяву про зречення громадянства. Для нього це був дуже серйозний крок.
Івана боялись і поважали. І київські куратори з КҐБ, які щороку
відвідували нас із "групою громадськости". І місцеві "вихователі" в
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малинових погонах. Іван був явно розумніший, вищий від них. Твердіший. Одного разу до Світличного, що самотньо прогулювався,
підійшов начальник зони майор Піменов і, дивлячись просто в вічі,
сказав: "Іване Олексійовичу (не "засуджений Світличний"!), погляньте на мене, подивіться уважно на моє обличчя. Невже я справді такий страшний?". Розгублений, спантеличений Іван відповів: "Не
розумію. Не розумію, чому Ви мене про це питаєте, громадянине
майор?". - "Ну, як же,- відповів Піменов. - 3 ранку до вечора всілякі "голоси" тільки й говорять про садиста Піменова. Невже Ви вважаєте мене садистом?". Це була реакція на наш Самвидав, на нашу
інформацію. І, водночас, це був знак - мовляв, розуміємо, хто тут
усім цим верховодить... Тоді Іван зумів якось віджартуватися,
перевести розмову на інші тема А Піменову, солдатові Системи,
явно треба було тоді знати, що "сам Світличний" його в садистах не
числить... Зрозуміла, так по-людськи зрозуміла потреба.
Не пригадую, чим займався Іван на початку свого терміну, де
працював. Здається, прибирав у цеху. Потім, явно за вказівкою центрального апарату КҐБ, сталося нечуване: безкомпромісного "антирадянщика" і "націоналіста", лідера зони Івана Олексійовича Світличного призначила., бібліотекарем! Напевно, хотіли вполювати
одразу двох зайців: з одного боку, виникав сякий-такий шанс "задобрити" Івана, зробити його м'якшим, слухнянішим; з другого боку,
з'являлась можливість його-таки дискредитувати в очах товаришів.
Річ у тім, що ніколи навіть табірні старожили не пригадували такого прецеденту; посади на зразок бібліотекаря, нарядчика тощо
завжди віддавали виключно зекам, близьким до адміністрації.
Стукачам. Людей, що займалися такою легкою працею в зонах,
традиційно звали "придурками". Їх зневажали, в їхній присутності
остерігались говорити про потаємне...
Зона вирувала. Оперативники "спецзаходами" підливали до вогню оливи, бувалі зеки вголос висловлювали сумніви... Та все це тривало недовго. Світличний був поза підозрою. Перебравши бібліотеку
від стукача Виндиша, Іван упорядкував сотню-другу книжок на полицях, старанно вимив підлогу й вікна, поробив підшивки газет... і бібліотека стала нашим штабом. Там відбувались наші короткі наради,
там опрацьовували можливості чергового винесення інформації.
Наказ Центру порушити було неможливо, і місцеві кагебісти раз
по раз влаштовували раптові наскоки на бібліотеку, щоб застукати
Івана Олексійовича "на гарячому", на виготовленні і зберіганні
"антирадянських рукописів". Одного разу шмон був близький до успіху, досить великий рукопис був саме в роботі. Шмональники ви-
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гвинчували електричні патрони, розгвинчували вимикачі, перегор¬
тали всі без винятку книги... а Іван сидів на табуретці, куди встиг
покласти рукопис. Він був спокійний, вів з наглядачами й офіцера¬
ми жартівливу розмову, часто вставав, допомагаючи шмональникам
правильно розставити книжки на полицях. Нарешті, догола роздягли Івана, заглянули йому до рота й до ануса. І пішли... Того вечора
в Івана особливо тяжко боліла голова. Він був незвично мовчазний,
не жартував і не реагував на жарти інших.
Іванова бібліотека була скіпкою в серцях табадміністрації. Тож
одного разу почалися незвичайні "спецзаходи". Зоною поповзли
чутки, що в бібліотеці поставлено "жучки". Мовляв, усе там прослу¬
ховується і фіксується. Водночас різко посилився наступ на наших
писарів: активізувались діди-поліцаї, що намагалися завжди бути
там, де був хто-небудь із нас, "антирадянщиків". Почастішали не¬
сподівані шмони. Нарешті, ҐБ забула про пошук ножів (у нас, полі¬
тичних!) та вилучення електробритов. Усю увагу сконцентрували на
рукописах, листах, книгах. Чутки про "жучків" стурбували нас.
Виявлялося небезпечним дуже важливе для нашої роботи місце...
"Що робити? - спитав я Івана. - Невже це може бути правдою?"
Мудрий Іван зібрав нас, кількох зеків, безпосередньо зайнятих у
розробці наших "інформаційних каналів", і спокійно, впевнено пе¬
реконав, щоб не вірили чуткам. Його аргументи були серйозні, ґрун¬
товні і точні. Ми погодилися, мусили погодитись. Та й справді, зо¬
на - це фактично наша, а не ҐБ, територія. Тут ми живемо, знаємо
кожну щілину, кожну травину. Тут наші сховки... Хто ж дозволить
місцевим операм ставити в зоні коштовну апаратуру, ризикуючи, що
одного разу вона щезне. Або, ще гірше, почне працювати проти
них... Зрештою, за рубленою стіною Іванової бібліотеки - робочий
кабінет Піменова, там відбуваються наради. В зоні сиділо кілька про¬
фесійних інженерів-електронників, один із них, без сумніву неор¬
динарний фахівець, зумів зібрати "з повітря" радіоприймач і ловив
"Свободу ". Ні, "жучків" у зоні не могло бути.
Ми продовжували писати. Самвидав і Тамвидав вибухав дедалі
новою й новою інформацією з "політтабору ВС-389/35", "Хроника
текущих событий" публікувала наш щоденний літопис подій,
списки, вироки... Період політичної розрядки ("детанту") не дозволяв
однозначно викоренити нашу активність фізичними методами (роз¬
стріляти, розкидати в кримінальні тюрми, додати нові терміна..), всі
були надто відомі, ми були серйозною картою в політичній грі. Політбюро ЦК КПРС явно не санкціонувало репресій проти нас. Ли¬
шались усе ті самі "оперативні заходи". Треба було з'ясувати, як ми
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відправляємо інформацію з такою регулярністю і в такому велико¬
му обсязі.
Якось табірний стукач (це було відомо всім) Мишко Виндиш,
людина, загалом і непогана, не агресивна, але дуже зламана своїм не¬
вдалим життям, повідомив, що молодший опер звернувся до нього з
дуже незвичним завданням: "Виндиш, ми не знаємо, як ці антирадянщики відправляють звідси інформацію. Допоможи нам. Подумай,
серйозно подумай, як це можливо. Які існують можливості? Аж до
найнеймовірніших... Подумай і скажи мені. Адже ти живеш у зоні, ти
мусиш краще знати. Будь-які варіанти, аж до малоймовірних".
Коли про це розказали Іванові, він посміявся разом з нами і...
замислився. Увечері четверо зеків вислухали Іванів монолог. Безко¬
нечно перемагати ми не можемо, варіянтів винесення інформації у
нас насправді немає. Є лише один стійкий канал. Напевно, КҐБ бо¬
їться більшого, переоцінює наші можливості. Що ж, нам слід "допо¬
могти" їм, бодай на якийсь час завести їх у глухий кут. Ми виграємо
час для продовження роботи. Хай і короткий час, та ми встигнемо
ще і ще щось зробити. "У мене є ідея",- закінчив Іван. І пішов до ба¬
раку. Працювати над словником.
Наступного дня Світличний попросив Разміка Зограбяна зайти до
нього в бібліотеку. Там він посадовив його за стіл, дав ручку і неве¬
лику смужку рівно відрізаного паперу. І попросив чіткими друко¬
ваними літерами переписати дивний текст, поклавши його просто
перед Разміком. Це був химерний лист, що складався з грамотних
російських слів і фраз, з усіма розділовими знаками. Але зовсім
незрозумілий текст. Слова явно означали щось інше... Ішлося про
прохання із зони до когось на волі. Просили про щось украй необ¬
хідне, що той, на волі, міг сюди доставити. Оскільки явно існувала
умовна мова, якою вже успішно користувалися, Размік, який досить
погано знав писемну російську мову, акуратно перемалював Іванів
текст (здається, пропустивши один м'який знак...). Іван склав готовий
лист, запакував у пластик і попросив когось із нас непомітно вкласти
до контейнера з готовою продукцією нашого заводу. Того самого чи
наступного дня величезний контейнер з виробами наших токарів і
фрезерувальників відправили до Свердловська. Як звичайно.
Через кілька тижнів у зоні почалися незвичні шмони. І в Івановій
бібліотеці, і в наших тумбочках у бараці вилучали чисті аркуші папе¬
ру. "Діди"-двадцятип'ятирічники дивувалися: навіщо ментам чистий
папір? Побожеволіли вони, чи що? Ми мовчала Вичікувала І про¬
довжували працювати над новими й новими документами.
Десь через місяць-другий під час обідньої перерви до нас у
роздягальню на другому поверсі заводу прибіг схвильований Ігор
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Огурцов (він нічого не знав про нашу акцію). "Панове,- тихо сказав
він,- сьогодні прийшов контейнер з металевими заготовками для
нас. Почавши виймати їх, я побачив у контейнері виноград! Так,
справжній виноград! Близько 3-5 кілограмів. Я поки що залишив
його в контейнері! Хтось передав це нам явно свідомо!". Що ж, ми
ретельно помили виноград (певна річ, непомітно й спритно) і так
само спритно з'їли його тут-таки в роздягальні. Марченко, Калинець
і я розуміли, від кого виноград, решта четверо чи п'ятеро - ні, але
виноград з'їли з великим задоволенням. Іван - не їв, бо був у житловій зоні, в своїй бібліотеці.
Це була перша відповідь. Перша реакція. Іван мудро оцінив ситуацію: якщо вже опери просять стукачів знайти наш "канал",
значить, усе, що виходить із нашої зони, обшукують якнайретельніше. І контейнери, звичайно ж, насамперед. Чи то самі свердловські
чекісти, чи їхні довірені люди на заводському складі. Нашу ксиву
вони отримали... Відповісти не можуть, не знають, як (змісту листа
вони не зрозуміли). Вигадали єдиний розумний хід, надіславши щось
добре, приємне, примітне від "нашого партнера". Тим самим сказавши нам: "так, я є, я отримав, як і давніше, я готовий контактувати,
але тим часом не відповідаю листом...".
Смачний був виноград. Тільки в Ігоря Калинця спричинив бігунку... Це дало нам привід потихеньку кепкувати з нього: "Не смакує
Вам, Ігорю, каґебістський виноград. Не смакує".
Якось викликав наш кум-опер Василя Шовкового. Звичайна була
розмова із залякуваннями, намовляннями... лише одна кумова фраза,
сказана зі злістю, була важлива: "Ви не думайте, ми все одно з'ясуємо,
хто тут серед вас пише зміненим почерком, ми скоро знайдемо його...".
А потім була відповідь №2. У черговому контейнері із заготовками Огурцов виявив акуратно складений примірник "Юманіте "!
Газету французьких комуністів ми уважно простудіювали на предмет вміщеної там інформації. На жаль, нічого надто цікавого там не
було. Наші "партнери" вибрали якийсь особливо нудний номер. Ні,
щось цікаве там було, здається, про звільнення з кримінального
табору на вимогу світової громадськости вінницького єврея-лікаря,
арештованого за бажання виїхати до Ізраїлю. А поза тим - майже
наша щоденна "Правда ".
Ні на виноград, ні на "Юманіте" ми, певна річ, не відповідала Та
й що було відповідати? Провадити безглузду гру? Навіщо? Минуло
кілька місяців. Ясного сонячного дня, десь під вечір наш місцевий
оперативник-каґебіст Утиро викликав до свого кабінету кількох
зеків... Першим увійшов до нього Валера Марченко. Я чекав у коридорі своєї черги. Валера вийшов від Утиро, якось загадковово усмі-
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хаючись, мовчки пройшов попри мене. Я наздогнав його, зупин
рукою. "Що там, Валеро? Чого він хоче? Чому викликав так бага
людей?.. скажи!" Так само дивно, замислено усміхаючись, Вале
відповів: "А ти йди до нього, все довідаєшся, дуже цікаво буде".
розсердився на Валеру: так поводитися не прийнято в зоні... Та щ
робити, моя черга йти до Утиро.
Від капітана аж тхнуло чемністю. Тільки був він підозріло мету
ливий. "Наші радянські люди принесли до КҐБ оцей лист. Він б
схований поміж брезентовими інструментальними торбами, п
шитими у вашій колонії. Гляньте на цей лист, ось конверт. Мож
Ви знаєте, хто це писав, чий це почерк?". Я спробував не дивити
на конверт, не хотів брати його до рук. "Візьміть,- наказав Утир
і прочитайте". Я взяв у руки досить потертий несвіжий конверт,
ньому була написана точна адреса Андрія Дмитровича Сахарова
знав і пам'ятав його адресу), дістав з конверта аркуш з листом
зрозумів, чого так усміхався Марченко! Лист містив текст, що доси
нагадував наш, відісланий у контейнері. Інший, зовсім інший,
звичайному аркуші паперу, проте - аналогічний з нашим за без
луздістю. Потім Утиро м'яко і якось знічено (соромно було за дур
правила гри, чи що?) взявся пояснювати мені, що не слід більше т
робити, що всі радянські люди вчинять так само - передадуть до К
все, що ми пошлемо із зони... І т.д. і т.п. Більше нікого він до ка
нету не викликав. Пішов. Валера і я працювали в швейному цех
шили інструментальні торби. З нами й відбулася дивна бесід
Операцію "канал" було закінчено. Але ми виграли час.
Мудрість і інтуїція Івана полягали ось у чому: перше, він викори
тав для послання цілком нетиповий папір, відрізавши широку біч
смугу без тексту з якоїсь естонської газети. На щастя, чекісти, дбаю
про наше "перевиховання", регулярно постачали нашу бібліоте
всіма офіційними газетами республік, чиї "відщепенці" відбува
покарання в нашій зоні. А естонці друкували свої газети на якому
нетиповому для СРСР папері. Отже, потрібних зразків паперу ч
кісти знайти в нас не могли. Не було в нас такого паперу...
По-друге, рукопис виконав чоловік, чиє невміння писати росі
ською було очевидне. І в слідчій справі Зограбяна були зразки йо
письма тільки рідною мовою.
Звичайно, всі ці труднощі були під силу для КҐБ. Але не одраз
Та й на якомусь етапі оперативного розкручування місцеві чекіс
мусили прямо сказати Центрові КҐБ, що самі вони знайти кінці н
спроможні...
А потім врізав дуба "детант". Кремлівські геронтократи, поб
вившись у миролюбність, поступово верталися на круги своя. І
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діставала дедалі більше й більше звичних можливостей. У Москві,
в Києві, інших містах підгрібали рештки відщепенців, взялися поступово й за євреїв-відмовників, і за кришнаїтів. Система набувала своїх
звичних рис.
Тоді надійшла й наша черга. Івана скинули з бібліотекарів - це
було першою ластівкою. Хтось сказав у тиші київського або московського кабінету: "Досить, більше терпіти не будемо. Він не хоче
миру й компромісу. Не розуміє солодощів пряника. Вдармо кнутом...". Світличному оголосили, що в нього тепер буде нове місце
роботи - в цеху металообробки. Він мусить освоїти професію токаряверстатника.
Все наступне прогнозувати було легко: оскільки на Іванових руках усього два цілих пальці - мізинці, цілком певно, що токарем
працювати він не зможе. Отже, навіть опанувавши сяк-так операції
на верстаті, він ніколи не зможе виконати визначеної начальством
норми виробітку продукції. За що буде караний, відтак - поїде до
Володимирської тюрми. Отакий, певно, був сценарій. З другого боку,
ця ситуація продемонструє іншим: "бійтеся, ваш час надійшов!".
Ми були щиро, глибоко обурені. Хтось запропонував Іванові терміново йти до табірного лікаря, показати кукси колишніх пальців і
запитати його: "Чи можу я працювати токарем?". Лікар відповів, відводячи погляд: "Ви можете працювати". Злість і обурення вилилися
в чудову ідею, автором якої був, здається, Валера Марченко. В наївну
зовні, але досить ефективну ідею, враховуючи певність КҐБ, що всі
наші заяви копіюються до Самвидаву: Іван поклав обидві руки на
аркуш чистого паперу, хтось акуратно обмалював його пальці безперервною лінією,- вийшов досить вражаючий відбиток двох кистів
явно непрацездатної людини. Мааті Кийренд миттю скопіював малюнок у двадцятьох примірниках. У цей час був уже готовий короткий
текст заяви Генеральному Прокуророві СРСР Руденкові з нагадуванням про його участь у Нюрнберзькому процесі як звинувача
нацистів, у заяві стисло описали ситуацію і задали в досить патетичній формі питання: чи не є нинішні дії табірної адміністрації щодо
Світличного злочином проти людяности? Потім кожен із нас
переписав цю заяву від свого імени на зворотньому боці аркуша з
відбитком Іванових кистей (колективні заяви було заборонено). І,
певна річ, хтось із нас негайно виготував мікрокопію тексту і рисунка, щоб відіслати на волю. Того самого вечора всі заяви передали до
спецчастини табору, щоб відіслали адресатові.
І щось сталося. Чи то "детант" іще клигав, хоч і при смерті, чи
"токарна перепрофілізація Світличного" була не санкціонованою
згори місцевою ініціативою, - хмари навколо Івана розійшлися.
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Хтось із начальства повів Івана на завод і, коли ми з Валерою прийшли до промзони після обіду, остовпіли: неподалік вахти стояв,
широко усміхаючись, Іван, споряджений у брезентовий костюм,
спецвзуття і шолом! Світличного призначили... пожежником. Це був
дивовижний день, - і нашою несподіваною перемогою, й абсурдністю ситуації. Ніколи тут не було пожеж, не було й пожежників, та
й потреби в них не було. Гарний був пожежник: підстаркуватий, хворий, без восьми робочих пальців на руках! А Іван... він усміхався
на наші щоденні жарти і казав, що тепер необхідно засвоїти головне
в цій професії - уміння спати двадцять чотири години на добу.
Система невідворотно наступала на нашу "вольницю". Приїжджі
начальники-інспектори в червоних погонах, не маючи права на ініціативу без узгодження з КҐБ, загрозливо клацали зубами і в безсилій люті кидали: "Зоною керує не адміністрація, а група засуджених...", "Влаштували тут собі академію...". Одного разу, обшукуючи
нас з Іваном перед запроторенням до карцеру, роздягнувши догола,
черговий офіцер Пацков (прізвисько "інтелігент") подібний свій
монолог закінчив словами із "Лиха з розуму ": "Собрать все книги
бы да сжечь!"- промовив він холодно і серйозно. Іван весело відповів йому: "Маєте рацію, громадянине начальник. Усі, включно з «Капіталом» Маркса...".
Зеківська моральна традиція вимагала солідарности. Так легше
було вижити. Це було для нас природним моральним постулатом.
Не викликало сумніву. Та ось ми отримали інформацію від наших
товаришів з інших таборів, із Володимирської тюрми, нас закликали
наслідувати приклад багатьох і явочним порядком іти на статус
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політв'язня. Адже ми не були "політичними в'язнями", таких не
було в СРСР, не могло бути. Як і звичайні кримінальники по всій
країні, ми підкорялись регламентові Виправно-Трудового Кодексу
і Правил внутрішнього розпорядку в місцях позбавлення волі. Ми
носили бирки на грудях, праця наша була примусовою і т. д. і т. ін.
Хіба що утримували нас, особливо небезпечних державних злочинців, окремо від убивць, злодіїв і ґвалтівників. Тож наші товариші в
різних зонах почали вимагати від влади надати нам усім статус політичних в'язнів. А оскільки влада на це йти не хотіла, самі, поодинці чи групками здирали з грудей бирки і відмовлялися йти на роботу. Негайно починались репресії, врешті всі бунтівники опинялися
в глухих камерах Володимирської тюрми. Світова громадськість
знала про це, ну, та що з того?.. В СРСР не було політзеків! Самі
лише кримінальники.
Отже, нам пропонували приєднатися. Ми думали, радилися, сперечалися. Кінцеву ясність вніс Іван. Мудрий, безстрашний Іван
сказав так: "Ні. Це не для нас. Ефектно, красиво, мужній вчинок. І
дуже бажаний для ҐБ. Ну, поїдемо ми всі до тюрми, голодуватимемо
там, писатимемо безконечні заяви протесту... А тут хто ж працюватиме? Так, працюватиме. Хто писатиме тут ксиви, передаватиме їх?
Хто, як не Ви, Валерію, писатиме біографічні нариси про старих вояків УПА? Хто підтримуватиме дух і сили цих літніх людей? Вони
повірили в нас, вони ожили поруч із нами. Ви хочете залишити Бесараба, Матузявічуса, Підгородецького самих? Щоб їх тут добили?
Адже вони самі не зможуть написати про себе, про репресії проти
них... Ні, ми мусимо залишитися тут. І працювати. Нема чого
добровільно йти до тюрми. Хай КҐБ тягає нас туди по одному. А
решта хай повідомляють про це світові...". Увечорі того самого дня
до мене підійшов "тридцятирічник" Василь Підгородецький і
незвично суворо, без жартів сказав: "Славку, не дурійте. Ніяких статусів. Сидіть тут, пишіть. Про нас, про себе. Є що робити й тут.
Викиньте з голови цю дурість".
... Дорогий мій Іване Олексійовичу, а я ж ладен був тоді поступитися. Якби не Ваша твердість.
В тяжкі, похмурі години Іван випромінював певність. Ми тяглися
до нього, так само приреченого, як і самі, з якоюсь підсвідомою надією... В холодному, ворожому світі хотілося ще й ще раз доторкнутися до його інтелекту, до його зважености. І до його песимізму. До
теплого песимізму мудрого філософа. Якось прогулюючись зі мною
житловою зоною, обговорюючи якісь чергові документи, Іван несподівано й емоційно сказав. Зупинившись, зупинивши мене і дивлячися
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мені в лице: "Славо, не втрачайте можливости писати. Пишіть кожної
вільної хвилини. Вам треба писати. Зрозумійте, Ви не знаєте, скільки
у Вас лишилося часу. Ніхто з нас не знає, що очікує його завтра.
Ніхто не знає, коли його розіб'є параліч, відмовить пам'ять, відмовить голова. Потім буде пізно. Тим більше тут, у зоні, Ви не можете
планувати свого майбутнього життя. А якщо завтра етап або новий
термін?.."
Це була "академія під платанами". Мудрий учитель і спраглі
знань учні. Від знань конспірації до знань поетики. І знання, як усе
це поєднати. В одній голові, в одному дневі, в одній хвилині... Сидимо в бараці, тихо обговорюємо деталі завтрішнього винесення інформації, і тут-таки, без паузи, проникливі слова Учителя: "Неодмінно
перегляньте свіжий номер "Иностранной литературы ". Там чудовий роман Фолкнера "Шум и ярость ". Я певен, Ви зрозумієте і оціните його. Знайдіть час..."
А потім був останній етап. У заслання. Іван готувався заздалегідь, мучився, раз по раз перебираючи нагромаджені журнали і книга
Центнери журналів і книг. Розумів, з таким вантажем в СРСР на етап
не йдуть. Врешті-решт сказав нам: "Все, лишив мінімум. Найважливіше. Усіх цих вітчизняних графоманів залишаю тут. Хай "посидять" замість мене..."
Як і всіх завжди, Івана забирали раптово. Прийшло троє, сказали:
"Світличний, збирайте всі речі і йдіть на вахту". Етап! Іван пішов з
ними до каптьорки, щоб забрати свій відфільтрований мінімум... Це
були картонні скриньки, дерев'яні валізи. Десятки. Розгублені наглядачі викликали в зону коняку з возом. Повантажились. Ми, німі свідки, стояли оддалік. І попри щемке відчуття болю через те, що Іван
ішов від нас, не могли не усміхатися: таких етапів, з конякою, зона
не знала!
Набагато пізніше був Київ. Київ зі мною і з Іваном. Але про це я
не писатиму. Не можу.
Київ, 1994 р.

Микола ГОРБАЛЬ
Народився 1941 р. на Лемківщині. Переселений
з родиною в Україну. Композитор, поет, гро¬
мадський діяч. Від 1971 р. тричі ув'язнюваний.
Після 17років неволі звільнений у 1988 р. Депу¬
тат ВР України Мешкає в Києві.

ВОЛОДАР ДУХУ
І КОРОЛЬ СПОКОЮ
"І почув я голос із неба, що до мене казав:
— Напиши: Блаженні ті мертві,
хто з цього часу вмирає у Господі!
- Так,- каже Дух,- вони від праць своїх
заспокояться,
бо їх діла йдуть за ними слідом ".

(Об'явлення св. Івана Богослова,
Євангелія, гл.13)
Мені належить написати короткий спогад про Світличного. Навіщо? Хіба його власне життя ще потребує додаткових ілюстрацій?
Адже коли людина готова йти за правду в неволю, то вже самого
цього досить, щоб склалося певне враження про цю особу. А коли
ще й досконала машина терору не спромоглася репресіями зламати
дух цієї особи, то тут, як кажуть, ні взяти, ні додати. Здавалося б, і
писати нема про що. Але знову мені нагадують, що не маємо права
нічого забути. Чи не тому ночами знову їду етапом, тюремними
пересилками, гарячково ховаю від ментів у закутках барака якісь
крамольні папірці... Аж обдає холодним потом. Такі от спогади...
Пропадіть ви пропадом! Тюрма, тюрма...
Ми з Іваном зустрілись і запізналися в ув'язненні і були разом
близько двох років у тій гулагівській пастці. То й спогади, очевидно, можуть бути лиш на тлі тюремного буття.
Десь на дні серця мені ця тюремна тема глибоко осоружна. Тому
так важко взятися за ці спогади. Але ж Льоля змусить, не відступить...
У її наполяганнях (у цьому випадку - видавничо-творчих) є щось
суто Світличнівське, і цього не можна не шанувати в ній.
Пригадую, як Іван у таборі часто дорікав собі за те, як багато було
втрачено можливостей у час хрущовської відлиги. Мовляв, і це
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можна було видати, і те можна було надрукувати, і такі-от наміри
були і можна було їх реалізувати, але ж - ні! Оте наше хохляцьке "та
колись пізніше, та ще встигну". А потім в один прекрасний день такі
можливості обірвалися - "власть поменялась".
Як на мене, то саме Світличний на ці докори не заслуговував. Бо
він чи не найбільше встиг зробити в той короткий проміжок просвітління серед тоталітарної ночі.
Пізніше збагнув: Іван ніколи не дорікав іншим. Він волів картати
себе і в отакий делікатний спосіб спонукав усіх інших до праці. Видно, така метода впливу на оточення власним прикладом не оминула і
його рідних. Хоч у Льолі це категоричніше: "Давай пиша., давай пиши". А Надійчине (його сестрички) щоденне, копітке, непретензійне
порання самотужки на українській забур'яненій ниві, чим пояснити?
Коли настануть кращі часи для України (а вони настануть!) і
молодь шукатиме серед лицарів українського духу взірців для наслідування, то по дорозі до величного храму для скромних і працьовитих юнаків великим навчителем стане особистість Івана Світличного. За гасло там буде - праця для свого народу за будь-яких
обставин, без ремства, без очікування нагород і похвал.
Пригадую, Іван часто вживав фразу: "Життя прекрасне!". І це в концтаборі, і це - без крихти іронії, а так щиро й усміхнено на запитання "Ну, як життя-буття?" відповідав: "Життя прекрасне!"розводячи руками, як для обіймів. Навіть коли він вийшов із штрафного ізолятора, змарнілий і зарослий, і я запитав: "Як чуєтеся, Іване?",— почув звичне: "Попри все, Миколо, життя прекрасне". Який
повчальний внутрішній спокій! І яка невибагливість у побуті!
Або таке - від Івана в мій лексикон перейшло слово "амброзія".
Коли до тюремного чаю перепадала ще цукерка-подушечка, то Іван,
відсьорбнувши чаю, вдоволено заплющував очі і після довгого
блаженного "М-м-м" виголошував: "Амброзія - напій богів". А коли
влітку вдавалося з кропиви, або молодої кульбабки, чи з іншої убогої
концтабірної рослинности приготувати нехитру приправу до їжі, яку
дражнили баландою, то ніби зараз чую Іванове: "Смакота-а!".
Можливо, такі буденні дрібниці можуть видатися й недоречними
при спомині про цю світлу постать, але цим хотів лиш підтвердити,
що з Іваном було завжди легко й просто. З ним було добре і в тюрмі...
Він був володарем свого духу і королем спокою.
Кажуть, що ролю короля грає його почт, його оточення. У цій ситуації було інакше — Світличний із інтелігенції шістдесятих років,
не покладаючи рук, готував почт для Її величности королеви, ім'я
якій - Україна. Хоч, може, про це й не думав.
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Микола Горбаль

Згадуючи про Івана - Івана, що вже належить вічності, Івана
близького й лагідного для всіх, хто зустрічався з ним хоч раз,- найбільше не хочеться, щоб ці спогади творили з нього монумент.
Свого часу, опинившися, з ласки долі, в орбіті Івана Світличного, моє життя від цього стало остаточно визначеним, конкретним
і послідовним. Гадаю, що так сталося не тільки зі мною, а з кожним,
кого заполонила Іванова притягальна сила.
Колись я вже написав коротенький спомин про Івана, власне,
загалом про феномен цього милого сімейства Світличних. Спомин
так і називався - "Світличні" і був опублікований у газеті
"Свобода", що виходить поблизу Нью-Йорка*. При цій нагоді пропоную їх читачеві з незначними скороченнями.

СВІТЛИЧНІ
Серпень ще не докотився до свого краю, а синіми ранками
уральські смерекові пагорби вкривала срібляста паморозь. Упродовж
дня м'якеньке сонечко заходилося фарбувати березові листочки позолотою, і, коли надвечір небо ставало високе, берізки, в обрамленні вперто зелених смерек, виглядали по-царськи ошатними. Далебі,
ця місцина цілком підійшла би під райський куточок, якби з волі
сатани тут не воздвигли концтабір. З колючими дротами, "запретками", парканами, автоматниками, собаками, наглядачами, стукачами
та іншою видатною атрибутикою зла.
Був звичайний табірний день, яких у простого Совєтського зека
тисяча попереду і тисяча позаду.
Ген, за високими парканами "запреток", на горизонті між розпадинами гір, маліючим сегментом тонуло червоне сонце. У прозорому
повітрі окрики наглядачів відляскували батогом, а сіру бушлатову
колону окутував притлумлений гамір: перша зміна 35-ї політичної зони
поверталася з роботи. "Поотрядно", "побригадно", "по п'ять у шеренгу" ,-як в усіх інших таборах "необъятной" імперії. Бо саме так велить
Устав. При "съёме", на відміну від "развода на работу", гамір колони
був дещо жвавіший: передчуття відпочинку, сну, надія на лист із "волі",
сподівання на добру вістку - додавали мажорних ноток. У глухій ізоляції від світу, зона - це завжди, як велика, чутлива мембрана.
Тільки-но перші "п'ятірки" увійшли за браму "жилзони", як між
в'язнями пронеслося: "Світличного привезли!". "Світличного привезли!". Збудження сколихнуло колоною, хвіст якої ховався ще у
"промзоні".
* Газ. "Свобода", чч. 230, 231 від 4-5 грудня 1992 р.
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Ім'я Івана Світличного - комусь більше, комусь менше - було відоме в таборі вже всім. На той час ми знали майже все про повальні
арешти інтелігенції, що прокотилися Україною 12 січня 1972 року.
По крупинці: то з офіційної преси про "запроданців", то з покаянних заяв тих, хто "усвідомив хибність своїх поглядів". Та, врешті,
до зони вже прибували й перші "рекрути" нового набору.
Будучи, за іронічним висловом кагебістів, "бунтарём-одиночкой", хлопцем з периферії, я до того не знався з ніким із столичних "шістдесятників", тому по-справжньому був радий нагоді
побачитися з кожним. А що місце зустрічей вибирав не я,- цей процес був позбавлений будь-якого смутку чи трагізму, і я справді відчував якесь внутрішнє піднесення. Боюся помилитись, але, здається,
з нашого оточення всі відчували подібне піднесення. Хоча, здавалося б, чого тут тішитись - людину привезли в концтабір. Та є в цьому глибокий підтекст: значить, людина готова продовжувати боротьбу, навіть якщо ціну визначено найвищу - власне життя. Чи не
тому якимось гнітючим мовчанням, ба навіть пекучим соромом
сприймали в'язні покаянні заяви в пресі тих, хто не витримав.
"Світличного привезли!" (Отже переміг, отже витримав, отже не
зрадив) - жвавий гамір війнув колоною.
"Привезли"- не означає, що зараз же й зустрінемось. Побачимося, власне, лиш через два тижні, бо саме стільки кожного новоприбулого ізолюють у т.зв. карантинці. Але він уже тут... Табір набирає
іншої ваги, він поповнюється новою величиною. Від цього й гордість.
Про Світличного я вже трохи наслухався від його друзів і знайомих. Знав, що він - літературознавець, поет, перекладач. Знав, що
через його київську однокімнатну квартиру на вулиці Уманській
пройшла чи не вся поетична молодь новітньої хвилі відродження.
Знав, що ту одну кімнату Іван сам майстерно розділив перегородкою, де в меншій її половині містилася велика книгозбірня, відкрита
для всіх спраглих істина
Хтось із кагебістів зі злістю сказав про Івана: "Так это же отец
буржуазного национализма!". Я також знав, що цей "отец" народився зовсім не в "націоналістичній Галичині", а на далекій від неї
Луганщині. І народився цей "буржуазний націоналіст" у селянській
родині, в сім'ї колгоспників. Стало також відомо, що через кілька
місяців після арешту Івана арештували й його сестру Надійку, арештували тільки за те, що вона йому сестра, за те, що поважає свого
брата і прислуховується до його порад. Врешті, за те, що поділяє
його погляди. Таке поділяння поглядів коштувало Надійці чотирьох
років концтаборів суворого режиму. Зрозуміло, у вироку значитиметься, що з книжок вона читала не лише "Короткий курс ВКП(б) ",
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а отже, щось і крамольне. А якщо читала, то, само собою, і зберігала ті книги. Саме такі злочини передбачені статтею 62-ю Кримінального кодексу УРСР. Судді "правильно кваліфікували" вину підсудної і міру покарання вибрали "з огляду на тяжкість скоєного
злочину". "Чтоб не умничала!". Все, як кажуть, по закону.
Єдине, що й понині не з'ясовано,- за яким законом було заарештовано в той самий день, що й Надію Світличну (18 травня 1972 року), її дворічного сина Ярему Світличного. Зрозуміло, що ні читати,
ні писати він ще не вмів, та й лепетав ще не зовсім виразно, що найвірнопідданішим суддям довелось би з великою натяжкою інкримінувати як "антирадянську пропаганду". А було так: у цей день Надійку, запрошену в КҐБ буцімто для розмови, так і не випустили
звідтіль, об'явивши рідним, що вона арештована, а після цього рідні
не застали в дитячих яслах і маленького Яремка. І ніхто нічого не
знав... де він? Лиш через два тижні сліз і розпачу вдалося знайти його
у Ворзельському сирітському будинку.
Уже потім у Івана Світличного я прочитав вірша, присвяченого
малому Яремі Світличному, де запам'яталася строфа:
Ти - мужчина? Ти - справжній мужчина? Прекрасно.
Хай вітри, хай шторми, хай дев 'яті вали,—
Стій, мов скеля, й пильнуй наш девіз, наше гасло:
"Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? "

У вірші-присвяті вразили, як струмом, слова "... наш девіз, наше
гасло...". Ось, виявляється, який він - девіз Світличних. Ключ до
розгадки феномену цієї родини знайдено!
"Як не я, тоді хто?
Не тепер, то коли? "

Біблійне предковічне, що самим Всевишнім спонукає до чину
святого:
"Якщо не ти, то хто тоді?Якщо не тепер, то коли? "

Звідкіль дізнався хлопець з Луганщини про космічне Господнє
послання? "Якщо не ти, тоді хто? Якщо не тепер, то коли?"
... Зустріч новоприбулого в'язня - це завжди своєрідна табірна
врочистість. Буде заварений традиційний, збережений для такої
оказії чай, буде колом гурт українства і в центрі - Він, новоприбулий, до якого уважно придивлятимуться, якого уважно слухатимуть, виважуючи кожне слово. А все загалом, з мовчазних їхніх
поглядів мало би означати: "Нічого, витримаємо. Ми твої друзі, і
на нас можеш покластися". Через таке прийняття свого часу пройшов і я.
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Гурт вітальників Світличного був несподівано великий прийшли не тільки українці. Виявляється, серед демократичного
руху в імперії він був відомий далеко поза Україною. Тут варто нагадати, що справжній інтернаціоналізм був саме в таборі. Саме тут
було справжнє братерство, братерство поневолених народів. З
появою в зоні Світличного ця приязнь не лише поглибилась, а й набула цілеспрямованої активности.
Жити не для свята і помпез параду,
У мільйонних митях жити, як в одній.
Пити, як бальзам, терпку первинну правду
І вростати цупко в сухожилля днів.

Ця строфа з Іванового вірша - найкраще підтвердження принципу, за яким жив її автор і до чого спонукав інших.
На той час політичні табори були офіційно діючою політичною
опозицією системі. Заяви, протести, голодівки - ось ці постійні форми
спротиву. Попри глуху ізоляцію концтабору, багато чого з тамішнього побуту стало відоме світовій громадськості. Офіційній комуністичній пропаганді ставало дедалі важче брехати. Це її бісило, тиск
посилювався.
Працьовитість Івана була дивовижною. Навіть за найгірших умов
він щось робив, бодай удосконалював французьку, чи продовжував
складати словник синонімів української мова "Ах, этот Светличный!" Він навіть у слідчій камері київського КҐБ примудрився написати збірку сонетів, яка потім називатиметься "Ґратовані сонети ".
Один із тих сонетів "Моя свобода " вивчив і я:
Свободу не втікати з бою,
Свободу чесности в бою,
Любити те, що сам люблю,
А не підказане тобою,
Свободу за любов мою
Хоч і накласти головою,
А бути все ж самим собою,
Не проміняю на твою,
Ліврейську, жебрану, ледачу,
Вертку, замацану, як здачу,
Свободу хама й холуя.
Несу свободу в суд, за ґрати
Мою від мене не забрати І здохну, а вона - моя.

Цей високоінтеліґентний чоловік з лагідною усмішкою, тихим
доброзичливим голосом та вельми крихким здоров'ям отримав за
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свою громадянську порядність усе, що можна було за ст. 62, ч. 1 сім років таборів суворого режиму і п'ять заслання. Відбув усе.
Під час заслання у високогірному Алтаї захворів і переніс тяжку
операцію на мозку. Повернувся додому інвалідом. Доконали мерзотники! Добрий, всепрощаючий Іван у сонеті вдячности скаже:
Я не клену своєї долі,
Хоч кожен день мені взнаки:
І гне мене, і мне боки,
І перемелює поволі
Мої надії і роки.
Що буде з того? Кремінь волі?
Чи слина і квиління кволі?
Що? - хліб святий чи глевтяки?

Григорій ГЕРЧАК
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ПАМ'ЯТЬ ПРО ШАНА
СВІТЛИЧНОГО

Щось буде. Буде щось. А - буде!
Ні сліз, ні ремства, ні огуди,
Ні роздратовання, ні зла...
І слава Богу, що сподобив
Мене для гарту і для проби
На згин, на спротив і на злам.

Кінець вісімдесятих і початок дев'яностих років знаменні тим,
що совєтська імперія, як болючий, гнійний нарив на тілі планети,
прорвала. Політв'язні виходять на волю. Україна вирує. Сотні синьо-жовтих знамен волі полоще вітер над Хрещатиком, багатотисячні колони скандують: "Слава Україні!". Стою збоку і ловлю себе,
що шепчу пророче Іванове: "...Щось буде! Буде щось! А — буде!" '
Іван прикутий до ліжка і вже безмовний. А поруч тільки Льоля вірна Іванова дружина Леоніда Світлична. Це вона всі ті невільничі
роки, забута світом і цькована владою, несла торби на Урал з передачею для чоловіка і ще з одним речовим мішком на плечах, щоб на
зворотному шляху заїхати у Мордовію на побачення до Надійки
Світличної. О, якою мірою виміряти цю відданість і печаль?
"Слава Україні!"- лине над Хрещатиком, незрозуміле і насторожуюче для вчорашніх, окрилююче для спраглих волі.
Якщо ви завтра почуєте про цю демонстрацію по радіо в передачі,
яка закінчуватиметься словами: "Надія Світлична. Радіо "Свобода",
Нью-Йорк ",- то ви не помилитесь - так, це та сама Надія Світлична,
яка продовжує говорити світові про Україну, про її болі і надії.
Яким світлим іменем нарекла доля цих людей - Світличні.
Київ, 1994 р.

Я вдячний долі за те, що останні роки свого терміну відбував
разом з новим поколінням в'язнів, з дисидентами, серед яких виділялась особа Івана Світличного.
З Іваном Світличним я познайомився на Уралі в таборі №36 для
політв'язнів суворого режиму в селищі Кучино, що його зеки називали Кучинвальд. Його привезли до нас етапом з З5-ї зони на початку 1977 р. Разом з ним приїхали Семен Ґлузман - київський психіатр, Валерій Марченко - журналіст, який пізніше помер у тюрмі, а
також львівський поет Ігор Калинець.
Колись, іще наприкінці 60-х, Світличний написав статтю про
творчість Калинця, в якій позитивно оцінив його поезію. А тепер
вони тут: літературний критик і поет опинилися разом за колючим
дротом. Пригадую, яке пожвавлення було в зоні, коли вони приїхали!
Звістка про етап блискавично облетіла табір:... нові... правозахисники... Про Світличного заговорила вся зона: від старого зека, що
сидів, як кажуть, "за війну", до молодого дисидента... Почалися знайомства, розмови, обмін інформацією, дискусії на різні теми.
Іван Світличний негайно включився у вир табірного життя - з
новими ідеями, планами.
Користуючись тим, що в зоні перебували люди з різних республік, Світличний розпитував їх про все, що його цікавило, збираючи
інформацію з різних кутків Совєтського Союзу. Багато читав; переглядаючи пресу, робив позначки на полях, коментарі. Я любив
читати газети після Світличного: все цікавіше позначено.
Більша частина новоприбулих в'язнів - учасники правозахисного руху - були сповнені енергії й оптимізму. Вони зуміли налагодити
зв'язки з "волею" і навіть із закордоном, куди передавали інформацію про переслідування інакодумців в СРСР, особливо про знущан-
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ня в таборах, у божевільнях. "Старі зеки" (так називали багаторічних
в'язнів), переживши тяжкі випробування - боротьба в лавах УПА, в
збройному підпіллі, провокації, арешти, знущання на допитах,- не
сподівалися, що за їхнього життя в Совєтському Союзі з'явиться
покоління, здатне стати на тернистий шлях боротьби з червоним
молохом. Більшість із них навіть не вірила, що за сучасних умов така
боротьба можлива.
Поява в таборах новітніх в'язнів - дисидентів - піднесла дух
старих зеків, вдихнула в них надію. Їх дивувало, а декого насторожу¬
вало, що дисиденти так відверто висловлюють "антирадянські", за
термінологією КҐБ, думки, критикують радянський лад. Деякі з тих,
що досиджували свій термін, уникали спілкування з дисидентами,
боялись нового терміну. Світличному все ж пощастило налагодити
контакт із деякими "старими" зеками, а дехто з них навіть погодився
брати участь у правозахисних акціях. Завдяки своїй скромності, еру¬
диції, авторитетові, Світличний зумів увійти в довір'я.
Колись, у 1966 р. в Мордовських
таборах я познайомився з цікавим
політв'язнем - художником Опанасом
Заливахою. Він показував мені свої екслі¬
бриси, зроблені для політв'язнів. До речі,
Опанас зробив екслібрис і Світличному.
Я теж малював і якраз перед тим почав
займатися екслібрисом. Опанас допоміг
мені матеріялами й особливо порадами.
Тоді я задумав створити серію екслібри¬
сів для співв'язнів. Правда, цей задум у
табірних умовах нелегко було здійснити.
Але я почав наполегливо працювати,
особливо в останні роки ув'язнення. Ро¬
билося це таємно. Коли привезли до на¬
шого табору Світличного, Калинця, Ґлуз¬
мана та Марченка, я вирішив зробити їм екслібриса Коли випадала
вільна хвилина, я робив начерки. Перший екслібрис, пам'ятаю, нари¬
сував фломастером І. Калинцеві, другий - В Марченкові (перо і туш),
а Ґлузманів екслібрис десь пропав. Очевидно, забрали на шмоні.
Світличному я зробив екслібрис у техніці лінориту.
Я часто спостерігав за Іваном-табірником. Бачив, як він пра¬
цював у пральні - прав білизну; бачив, як він з ложкою в руці і з
окрайцем хліба йде строєм до табірної їдальні; бачив, як їсть смер¬
дючу табірну баланду з гнилої капусти... Я бачив і чув, як на нього
гарикали озвірілі наглядачі: "Светличный! Почему пуговицы не
застёгнуты?". I я думав: "Господи, за віщо ж йому така кара? Адже
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він створений для добра..." Все, про що мислив і що робив Іван,- це
творити добро для людей!
Якось "режим" наказав покосити траву в тій частині зони, що
була незабудована. Один в'язень косив, а Ивана заставили згрібати
й складати в копиці. Того дня була спека. В Івана був поганий нас¬
трій, бо дуже боліла голова. Йому дали граблі і якісь погнуті старі
вила з короткою ручкою, на які ніяк не набиралася трава: він набере —
а трава розсипається. Він ще набере, доки доніс — на вилах лишився
маленький жмуток трави... А наглядачі з черговим офіцером стояли
поруч і зловтішно спостерігали, підсміхаючись: "Это вам не перо
держать и писать всякую антисоветчину,— глумився офіцер. — Здесь
нужна сноровка!".
Пам'ятаю, як болісно реагував Іван на несправедливість, на зло,
де б воно не виявлялося: в таборі чи на волі. Йому було набагато
тяжче, ніж нам - "старим зекам", які пройшли війну, підпілля, та¬
бора Як же було йому - шляхетному чоловікові, інтелігентові - пере¬
жити свій термін у таборах, де крім поганого харчування, смердючих
бараків, матюків постійно гнітив моральний терор адміністрації.

Бувало, зайде Іван до мене в секцію і каже: "Може, трохи по¬
дихаєм?". Це означало, що треба вийти з бараку і про щось поговори¬
ти, щоб ніхто не підслухав. У бараці було небезпечно говорити про
серйозні справи: кругом стукачі. Тому часто можна було побачити,
як в'язні ходять зоною або стоять собі десь осторонь по два чи по
три і про щось тихенько розмовляють.
В одній із моїх уцілілих нотаток з 36-ї зони є таке: "Вдалині — за¬
сніжені уральські схили, а за парканом, опутаним колючим дротом,
стримить сизий скелет усохлої старої сосна На ньому завжди сидять
у німому чеканні великі чорні ворона А мені не дає спокою думка:
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чого вони там очікують? І десь у глибині душі пробігає легка тінь
тривоги..."
Так от уздовж тієї "запретки"- огорожі, за якою стримів скелет
сосни, осторонь від гамірливих бараків була протоптана доріжка.
Нею у вільні хвилини прогулювалися зеки. Ті, що хотіли побути насамоті чи помолитися, або ті, які хотіли про щось віч-на-віч поговорити. Бувало, цією доріжкою ходив і Світличний. Що там переговорено, що там передумано - знає тільки доріжка та колючий дріт.
Дай Боже, щоб її більше не топтали зеківські ноги!
Пригадую, якось у неділю каже Іван: "Я сьогодні трохи попрацюю: писатиму". Присів у бараці до тумбочки, розіклав свої папери
і пише. Увійшли наглядачі, кидають очима на всі боки - шукають
жертви. Побачили Івана - і до нього: "Чем занимаемся, Светличный?"- "Пишу",- тихо, м'яким голосом відповідає Іван. Наглядачі
оточили його, а на обличчях такі вирази, ніби піймали особливо
небезпечного злочинця. - "Значить, пишете? І що ж ви там пишете?"- єхидно питає черговий офіцер. "Перекладаю з французької
мови",- так само спокійно відповідає Іван. "Покажіть!". Уважно розглядають книгу, словник, дивляться поміж сторінками — чи не сховав чогось... Перевіривши, кладуть на місце. "А зошит ми заберемо!"- "Та ви погляньте, будь ласка, там немає нічого забороненого,
це переписано з книги, виданої в Радянському Союзі!"- усе ще спокійно відповідає Світличний. "Нічого, ТАМ-розберуться!". Надовго
зіпсували чоловікові настрій. А він так чекав вихідного!
У Івана завжди було багато паперів: усілякі виписки, чернетки
віршів або хтось із в'язнів напише вірші й дасть йому на рецензію.
Під час обшуків усе забирали на перевірку, бувало, й карала Одне
слово, Світличний постійно щось ховав, а у Світличного постійно
щось шукала Та незважаючи на те, що за ним пильно стежили "стукачі", Іванові все-таки вдавалося багато матеріялів переховати.
Пригадую ще один випадок: покарали Світличного, посадили до
штрафного ізолятора, а в бараці, в тумбочці лишилися сховані в баночці з цукром якісь важливі записи Передбачаючи шмон*, Іван переказав
в'язневі Павлові Строценю, щоб той забрав записи і сховав десь в інше
місце. Строцень узяв мене для страхування, ми знайшли папери й
переховали їх в інше місце. Невдовзі справді налетіли з обшуком.
Часто в'язнів переселяли з бараку в барак. Раз при такому переселенні я потрапив до однієї "секції" зі Світличним. Якогось дня
зненацька наскочили наглядачі й солдати, оточили барак. Шмон!
Я якраз отримав листа і тільки почав читати, а тут - сунуть наглядачі. І просто до Світличного. Іван, не повертаючи голови, півголо* Обшук (жарг.).
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сом каже: "Грицьку, в кишені - цидулка!"- і непомітно киває на свою
куфайку, що лежала на стільчику. Я хитнув головою і кашлянув мовляв, розумію. Наглядачі нічого не второпали, тим паче, "кишеня",
"цидулка"- це було їм незрозуміле. Що ж робити?! На роздумування часу не було. Я спокійно взяв Іванову куфайку і надів на себе,
тримаючи в лівій руці лист і конверт. Водночас непомітно, спритним рухом вийняв із кишені якісь папірці й поклав теж у ліву руку під конверт. Ховати було вже запізно - наглядачі підходили до мене.
Але була ще одна проблема: на куфайці - нашивка з прізвищем Івана
Світличного. Ох, як помітять!
"Что у Вас за бумаги?"- запитав наглядач. "Лист,- відповів я. Оце отримав і читаю". Дав йому листа, а конверт і Йванові записи
залишив у руці. Наглядач розгорнув аркуш і, мабуть, устиг прочитати: "Слава Ісусу Христу, дорогий синку!"- "От матери?" - "Так,
сього..."- не встиг я відповісти, як мене на півслові перебив офіцер,
люто гримнувши на наглядача: "Ты осуждённого проверь, а не письмо, оно без тебя проверено!" Наглядач миттю повернув мені листа.
А я, зрадівши, швидко скинув куфайку (на ній - Іванова нашивка!)
і дав на обшук. Наглядач вправно, наче піаніст по клявішах, пробіг
пальцями, обмацуючи кожен рубчик куфайки, потім ретельно
обшукав мене і, нічого не знайшовши, пішов. Я полегшено зітхнув.
Пізніше, віддаючи Іванові ті записи, я глянув на них краєм ока:
то були складені вчетверо 2 чи 3 аркуші з учнівського зошита, густо
списані дрібним почерком.
Перед тим, як мали до нас привезти Світличного, забрали на етап
Євгена Сверстюка. Нам його дуже бракувало. Зеки довіряли Євгенові. Перед ним можна було відкрити душу, поговорити про свої задуми, дістати фахові поради з літератури, мови... Тепер Сверстюка
замінив Світличний.
Іван постійно спілкувався з в'язнями. А для тих, хто займався літературою, Світличний був незамінний. Усі вони - від любителя до
професіонала - потребували його критичного зауваження. Іванові й
для своєї роботи часу бракувало, до того ж, часто докучали хвороби, але він терпляче вислуховував кожного і кожному давав свою
пораду. Іван був надзвичайно м'який у спілкуванні з людьми, але у
принципових питаннях твердий і непохитний.
Попри несприятливі табірні умови, Іван Світличний використовував кожну вільну хвилину: писав вірші, робив переклади з французької, працював над словником. Одного разу він попросив мене
записати для нього слова на галицькому діалекті, оскільки я родом
з Галичина Я записав деякі слова, а також намалював воза з пояс-
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ненням кожної деталі та її назва Ці матеріяли були потрібні йому
для словника.
З табірним начальством Іван був у постійному конфлікті, бо він інтелігент, естет, порядна людина - не приймав їхнього способу
поводження із зеками. Начальство його ненавиділо, не розуміло, а не
розуміючи, дивувалося: "Як це так - мав добру посаду, мав можливість
робити кар'єру і раптом зайнявся антирадянщиною - чого йому бракувало?". Табірне начальство - здебільшого брутальне і жорстоке.
Розмовляючи із Світличним, це начальство бачило, що перед ними не,
як вони казали, "фашист", не бандит чи неосвічений бунтар. Перед
ними високоосвічена, інтелігентна, добра людина. Ох, і важко доводилося тим, хто відмовлявся скакати з начальством під одну дудку!
Іван Світличний був один із тих політв'язнів, які нелегально передавали за зону, чи, як казали зеки, "у велику зону", різні заборонені
записи: табірні репортажі, вірші, публіцистичні статті... Потім ті
матеріяли різними шляхами передавали за кордон і там друкували.
Був то дуже довгий, важкий і небезпечний шлях. Але ж, як у нас казали, "хто не ризикує, той у тюрмі не сидить". І коли за кордоном
появлялися в пресі тюремні репортажі, або виходили книги авторівзеків, або голос радіостанцій "із-за бугра" на весь світ повідомляв
про свіжі події в совєтських таборах,- КҐБ скаженів. Допитували
в'язнів, конфісковували записи й книжки, карали, перевозили з
табору в табір, інтенсивно вербували "стукачів"... - всіма способами
старались забльокувати вихід інформації із зони. З кожним роком
дедалі важче ставало передати щось за зону.
Тоді політв'язні вдалися до старого перевіреного способу записи ковтали. Писали дрібним письмом на тоненьких смужечках
паперу, який потім щільно скручували, обгортали декілька разів поліетиленовою плівкою — і виходила гладенька капсулка. Потім підбирали довіреного зека, який мав звільнятися і не боявся взяти ті
записи та доручити їх надійним людям. Він ті капсули ковтав, перевозив і передавав у певні рука
Пригадую, як я закінчував термін ув'язнення, Іван заздалегідь
попросив мене заїхати до Києва і доручити його сестрі Надії Світличній різні записи та усну інформацію. До речі, Надійка теж відбула термін у мордовському таборі і вийшла на волю, не ставши "на
путь исправления".
Пам'ятаю, Світличний учив мене, як поводитись і як орієнтуватися в місті, як "замітати" за собою сліди. Він був нарисував мені
детальну схему, як самому дістатися до квартири, де мешкала Надійка. Я ту схему запам'ятав до дрібниць. Перед виходом на волю я
"наївся" тих записок, перейшов обшук, заїхав до Києва й усе дору-
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чив Світличній. В одному з тих пакетиків був, здається, вірш
Світличного, і мені спало на думку, що варто було б у збірці табірної
поезії вказувати, який шлях пройшов той чи той вірш...
Усе це було давно і відходить усе далі (бодай не верталося!). Не
стало вже багатьох колишніх в'язнів-побратимів, нема вже й Світличного. Втрата Світличного - непоправна, особливо в наш важкий,
вирішальний час. Але, згадуючи спілкування з ним, радісно б'ється
серце, і душу зігріває тепло. Оце пишу, а Йван стоїть переді мною.
Стоїть, наче виринув із сизого туману - в сірій арештантській робі
з тавром-нашивкою на грудях. Стоїть і усміхається...
Таким я бачу Івана крізь рока
Торонто, травень 1995 р.

Лев КОПЕЛЄВ (1912 -1997)
Народився в Харкові. Від 1934 р. живу Москві.
Германіст. Учасник війни. 1945 р. ув'язнений
на 10 років. Автор численних наукових і авто¬
біографічних книг. Від 1978р. мешкав і помер
у Кельні (Німеччина).

ПОЕТ І ЛИЦАР
Івана Світличного я побачив уперше наприкінці 60-х у Москві.
Він прийшов до мене з Лесем Танюком чи то з Григорієм
Порфировичем Кочуром. І вже в перші хвилини було так, ніби ми
знайомі багато років і розуміємо одне одного з півслова. Він вражав
і захоплював тим, що про найскладніші теоретичні проблеми говорив просто і навіть нібито наївно, жартома, але при цьому було
видно: він дуже освічений, самостійно, вільно і глибоко мислить.
Його знання іноземної літератури було незрівнянно глибше й ширше,
ніж у більшої частини професійних філологів його покоління.
Та головне - він був поетом. Його мучила невтоленна жага гармонії, однак, завжди і в усьому він лишався невмолимо правдивим.
І в цій постійній плідній суперечності: гармонія, тобто згода, милозвучність умиротворення - і безпощадна правда про страшне буття
і важкий побут - у нехитрому поєднанні мудрости з лукавим гумором, трагізму з жартом. Іван Світличний прямо наслідує традиції
Шевченка і Франка, традиції української народної поезії.
Іван був поетом Божою милістю і патріотом з глибокого переконання, натхненним і по-лицарськи відважним борцем за волю і незалежність України. Він не був,- і я певен, ніколи б не став,- ні "фундаменталістом", ні фанатиком, ні політиканом. У найістотніших
уявленнях про життя народів і держав, про поезію, про літературу
наші погляди були близькі, і якщо виникали розбіжності, то протилежні точки погляду ми обговорювали терпляче і з дружньою
повагою.
Своє кредо він висловив у вірші, зверненому до племінника, тоді
ще крихітного Яреми Світличного:
Ми — мужчини, й за кодексом чести ми чинимо Не для вигод і пільг, не для слави й хвали.

Спогади про Івана Світличного

513

Є високий, шляхетний закон між мужчинами:
Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли?

Добрий, душевно відкритий і до сором'язливости непідробно
скромний, він був непохитно твердий, упертий і затятий, обстоюючи свої погляди, чинячи тільки так, як велить сумління. У тюрмі,
в таборі й засланні він залишався поетом і лицарем, безстрашним в
усьому, насамперед у служінні українському слову.
Щоразу, коли Льоля їздила до нього в табір на побачення, їй
треба було пересідати з поїзда на поїзд у Москві. Вона затримувалась
на кілька годин, зустрічалася з друзями, часом зупинялася в нас.
Доки ми з нею розшифровували і писали, Рая* передруковувала вже
написане в кількох примірниках на машинці. Два-три примірники
ми передавали друзям-інкорам, які пересилали їх до Мюнхену, до
Нью-Йорку, до Парижу...
Коли Івана, що відбув табірний термін у 1979 p., відправили на
заслання, до Гірського Алтаю, Льоля їздила до нього так само
через Москву, їздила частіше і привозила докладні листи й нові
вірші.
Високогірне заслання, суворі алтайські вітри виявилися непосильними для виснаженого табором Івана. До Києва він повернувся
паралізований, повернувся, щоб довго, тяжко помирати. У Кельні
ми отримували сумні, болісні, але сповнені непохитної душевної
сили Льолині листи. Поет-мучень і його невтомна безстрашна подруга дбали не тільки про його вірші. Вони намагалися допомогти
виданню друзів.
У серпні 1982 р. в Кельні, в день народження Ґете, було створено
товариство "Орієнт — Оксидент " ("Orient und Okzident mehr zu
trenden ", тобто" Схід і Захід віднині невіддільні" (Ґете)). Серед засновників були Генріх Бьолль, графиня Маріон Дьонкоф, Павел
Когоут та інші літератори, філологи, журналісти. Завданням
Товариства було видавати в Німеччині книги тих поетів і прозаїків
із країн Східної Європи, яких не публікували на батьківщині.
Першою книгою, виданою в Гамбурзі коштом Товариства в 1983 p.,
була збірка поезій трьох українських поетів - Євгена Сверстюка,
Івана Світличного і Василя Стуса в перекладі німецькою мовою
Анни-Галі Горбач "Angst - ich bin dich losgeworden".
Івана Світличного немає серед живих. Боляче і гірко усвідомлювати, що не почую більше його голосу, не довідаюся, що він думає
про важкі, жорстоко важкі і загрозливо безглузді події на нашій
батьківщині. Але я твердо вірю: Іван не помер; все буде так, як він
сам передчував і висловив у "Сонеті вдячности ":
* Раїса Орлова - дружина Л. 3. Копелева.
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Щось буде. Буде щось. А - буде!
Ні сліз, ні ремства, ні огуди,
Ні роздратовання, ні зла...
І слава Богу, що сподобив
Мене для гарту і для проби
На згин, на спротив і на злам.
Червень 1994 р.

Народилася 1936 р. на Київщині. Учителька
української мови й літератури. Від 1972 р. зазнавала різних позасудових репресій, зокрема,
як дружина політв'язня Василя Лісового. У
1979-82 рр. перебувала з чоловіком на засланні в Бурятії. Тепер мешкає в Києві.

ДВА ТИЖНІ
З ІВАНОМ
Вересень 1982 року. Льоля прислала до нас у Забайкалля листа
з проханням приїхати, якщо можливо, на короткий час доглянути
важкохворого Івана: вона мусила поїхати до Києва - оформити документи для Іванової пенсії, дістати ліки, отримати пенсію і, головне,
показатися в Києві, щоб через довгу відсутність не забрали помешкання. Такий прецедент був у Москві, коли після піврічної відсутносте дружина засланця побачила своє помешкання опечатаним.
Спочатку Івана відправили високо в гори, і лише коли йому стало
зовсім погано, перевели нижче, до Майми, але, на жаль, запізно.
Незабаром стався інсульт, клінічна смерть, його оперували на місці,
в сільській лікарні, хоч багато засланців ще раніше посилали телеграми до Москви, аби Івана відправили до спеціалізованої тюремної лікарні в Ленінграді.
Як потім розповідала Льоля, треба віддати належне лікарям, які
не тільки добре зробили операцію, а й пізніше боролися за його
життя. Це, зокрема, уважна і чуйна Ірина Семенівна (дружина секретаря райкому—буває й таке!), палатний лікар Євгеній Іванович. Були,
проте, й інакші: занесли інфекцію, через те почався сепсис, остеомієліт хребта; зі злої волі, чи невігластва, неправильно лікувала
Але добрих людей було більше.
Жодними високими словами не описати, що зробила Льоля,
рятуючи Івана,—далеко не кожна жінка здатна на таке. Це були довгі,
неймовірно виснажливі місяці боротьби за життя чоловіка, важкий
і затяжний подвиг.
Отже, до Ільки, де біля Василя в засланні жила наша сім'я,
прийшов лист-прохання приїхати. Нам, жінкам засланців, здавалося:
якщо ми будемо поруч із чоловіками,- нічого злого не станеться. Ми
були своєрідними ангелами-охоронцями своїх чоловіків. На сіме-
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йній раді ми одностайно вирішили - їхати. Із Забайкалля я полетіла
на Алтай, до Майми.
Раніше я не була особисто знайома з Іваном. Я бачила його на літературних вечорах у 60-ті pp., слухала його виступи. Вони разюче
відрізнялися від виступів інших шістдесятників. Нас романтично
підносили блискучі Сверстюкові імпровізації, ми були в захваті від
виступів Ліни Костенко, її манери читання своїх віршів, ми вчили їх
напам'ять. Пригадую відчуття гордости за цих людей: за Василя Стуса, Михайлину Коцюбинську, Аллу Горську, Бориса Мамайсура,
багатьох інших. Ми були в стані ейфорії.
Іван Світличний спускав нас на грішну землю і, як Касандра,
передрікав можливість приходу гірших часів. Пам'ятаю холод у душі
після його виступу на вечорі пам'яти Василя Симоненка, на 9-й
день по його смерті.
І ось я в похмурому гуртожитку з довгим і вузьким коридором,
пофарбованим, як і в зоні, у темно-зелений колір. Тут Іван з Льолею
мали кімнатку. По праву руку від дверей за завіскою умивальник, по
ліву - тумбочка з електроплиткою, далі - убога фанерна шафа, двоє
металевих ліжок попід стінами, біля вікна стіл з двома стільцями.
Іван Олексійович лежить на ліжку праворуч. На стіні при ліжку,
замість килима,- велика карта СРСР. Знову в моїй душі війнуло
холодом: що залишилося від міцної гарної людини, повної снаги
життя і творчости? Іван Олексійович назвав мене на "ти", і це одразу
зняло напругу в спілкуванні.
І ось Льоля дала керівні вказівки, необхідні інструкції, закинула
на спину наплечник, усміхнулась і помахала нам рукою... А ми з
Іваном Олексійовичем продовжували жити за тими вказівками: лікуватись, харчуватися, ходити на прогулянки, розмовляти, читати...
Ліки Іван Олексійович приймав дуже ретельно, дотримувався
всіх лікарських порад щодо режиму харчування й відпочинку. Він
вірив і сподівався одужати. Жодної нотки песимізму, зневіри чи втоми від набридливих процедур у нього не було. Ота віра в одужання,
бажання жити, як казали і Льоля, й навіть куратор КҐБ, були великою підпорою для лікарів. Адже його стан після складної операції
був дуже тяжкий. Доглядаючи Івана Олексійовича, я постійно думала, до чого дійшло звиродніння апарату і особливо Голови КҐБ СРСР
В. Федорчука, що такої тяжкохворої людини не комісували.
З Іваном Олексійовичем було важко - бо дуже хвора людина; але
водночас легко - бо він був людиною світлою, життєлюбною, з
тонким гумором і сильною волею. Людиною, що думала про життя
і хотіла побороти недугу. Його простота у взаєминах із людьми - це
простота від Бога, від землі, це врешті та культура духу, яка утри-
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мує етичну межу. Це й мені давало можливість в усіх нюансах складного побуту не відчувати незручности або напруги. Я його вмивала,
розчісувала, допомагала одягатися, відчуваючи поряд брата, милу
людину.
Після процедур ми снідали. В меню обов'язковим був чорний
чай. Його постачала Світличним Анна-Галя Горбач, яку Іван Олексійович часто згадував із вдячністю. Він вважав, що правильно
заварений чай - це також для нього лік, який сприяє одужанню. Тому
він інструктував мене дуже детально. Якось в один із перших днів
Іван Олексійович питає мене, чому я не дала йому одного з дуже
потрібних продуктів.
- Та він же стояв на столі біля Вас!
- Я його не бачив. І знаєш, чому? Я бачу перед собою тільки
вузеньку смужечку. Вірші я сам можу читати, а вже прозу - довгий
рядок - ні. Ти мені так став, щоб я все бачив.
Відтоді я, звичайно, старалася — називала їжу і ставила мисочки
в поле зору.
Далі - прогулянка. Іван ходив з милицею, ледь-ледь переставляючи ноги. Через кілька кроків відпочивав. Але від підтримки
рішуче відмовлявся: "Ні, ні! Ти мені не допомагай! Я мушу навчитися сам ходити!". Дорога по тому темному коридору, три сходинки
у двір, кілька метрів до столика з лавками, де звечора місцеві
чоловіки забивали "козла", стомлювала його. Ми сідали... Гуртожиток стояв на вирубаній галявині, а столик - просто в лісі. Була
тиха і спокійна осінь. Неподалік люди копали картоплі. Ми сиділи
в лісі серед високих темно-зелених дерев. Ця темна зелень була відмінна від м'якої, пастельної зелені на Україні.
Іванові Олексійовичу було важко говорити, він швидко втомлювався, але говорити він хотів і говорив багато. Його розповіді викликали образні картини, в них переважали світлі тона Вони були
йому миліші й потрібніші. Він згадував Клуб творчої молоді, квартиру на Уманській, де збиралися спраглі думати і вільно жити молоді люда Він розповідав, скільки обдарованої молоді пройшло через
його дім. Я відчувала, як він радів їх успіхам, їх пробудженню;
згадував багатьох людей, яких я знала і яких не знала. Це були поети,
художники, люди різних професій, які тягнулись до громадського
і творчого життя: Веніамін Кушнір, Алла Горська, Галина Севрук,
львів'яни, москвичі... Багато розповідав про Василя Симоненка про його творче зростання, хворобу, настрій... Приреченість Василя,
його життєлюбність і внутрішня незгода з долею виливались у
сумовиту поведінку, у жартівливі розповіді про віщі сни, які пророчать йому добру пам'ять тих, хто залишається жита
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Мені здалося, що головним в Івановому щоденному спілкуванні з людьми була потреба розкривати перед ними реальний світ, який
сам він бачив і спроможний був оцінити, а також відкривати в людях
таланти і підтримувати, вирощувати їх. Він дуже радів, коли люди з
його допомогою міцно спинались на ноги.
Читали ми переважно газети і журнали з України. Спершу я читала зміст. Далі Іван вибирав, що читати, слухав активно і уважно.
Радів за багатьох, за Надійку: її матеріали по радіо оцінював як добрі
за думкою і стилем, казав: "Надійка виписалася, виговорилась". Я
відчувала щирість і глибину цієї радости. Це була безамбітна радість
просвітника.
Гумор був другим диханням Івана Олексійовича. Гумором він
прикрашав життя, це було в нього органічно. Скажімо, оглядаємо
фотографії,- коментує: "Бачиш, який задоволений Іван... своєю Льолею і радянською владою...", далі фото його в береті: "Як каже Льоля, чи Світличний, чи Ґевара..."
На карті, що над Івановим ліжком, позначені місця заслання
друзів. Згадуємо, окреслюємо зони: Сверстюк, Лісовий - Забайкалля;
Чорновіл - Якутія; Антонюк - Іркутська обл.; Калинці - Читинська
обл.; і далі, далі - Сибіром... Коментує: "Ти дивись, ці українці окупували весь Сибір!".
20 вересня - день народження Івана Олексійовича, сумовито-світлий день алтайської осени. Іменинник ще спить. Я побігла на
базарчик купити квіти і свіжі овочі та фрукти. Квітів не було. Розпитую зустрічних, хто тут має квіти біля садиб? Мені показали одну
садибу: "Там живёт хахол, который торгует розами". На жаль, цей
"хахол" втратив відчуття своєї батьківщини, але потяг до краси лишився. У нього був розарій. Попросила продати троянди і сказала
для кого. Він був приємно вражений і продав троянди дешевше.
Іван Олексійович з радістю прийняв квіти, милувався ними, а
також мальовничим столом з яблуками, перцем, сливами, помідорами. Він був піднесений і сипав жартами. Потім ми вийшли на прогулянку і почали писати листа до Надійки. Лист вийшов святковий легкий і жартівливий. Іван схвалив його: "Добре. В Тебе, Віро, гарний стиль".
Це вміння підтримати, яке природно гуртувало навколо нього людей, робило його неформальним лідером і в Києві, і в таборі. Кажуть,
що в СПУ (Спілці письменників) були незадоволені, бо Світличний
перебрав на себе функції відділу праці з молодими талантами...
... Якось чуємо енергійний стукіт у двері. До кімнати заходить
незнайомий мені чоловік - елегантний, розкутий. Привіталися
взаємно приязно і навіть радісно. Поцікавився, хто я, і представився:
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"Юрий Михайлович!" (Як казала Льоля, вони з Іваном іменували
його Ю. М.). Я назвалася, і він сказав: "Знаю, что Вы посылали телеграмму относительно Ленинграда. Но, как видите, и здесь есть специалисты не хуже. А потом - транспортировка в плохом состоянии...".
І почалася дружня розмова про здоров'я (дуже детальна), про побут,
про Льолю - коли поїхала, коли повернеться, про якісь новини політики, про літературу і т.ін. Неважко було догадатися, хто це - ми
вже розпізнавали працівників різних рангів із тієї установи будь-де.
Тон розмови був дружнім і для мене трохи незвичним. Нарешті
"гість" залишає кімнату. Іван Олексійович каже:"Це мій куратор полковник КҐБ Нікулін. Розумна і цікава людина. Дуже начитаний,
чи не єдиний, кого зустрічав із тієї установи, так обізнаний з класичною літературою. Скільки ми з ним ще перед операцією переговорили та пересперечалися про літературу й інше... А тепер давай
подумаємо, чого він приходив і про що саме хотів довідатися?"
Почали згадувати теми розмови, повороти думок, різні нюанси.
Іван Олексійович дійшов висновку, що, крім деяких дрібниць, куратора могла цікавити доля останньої Іванової поеми,- чи вона вже
потрапила за кордон... Іван Олексійович залишився задоволений.
Я вперше спостерігала такі стосунки між людьми ворожих сторін.
І я сама, і багато знайомих розмовляли з кагебістами хоч і ввічливо,
але з холодною відстороненістю. Іван Олексійович дотримувався іншої точки зору. Він вважав, що мусить з ними говорити нормально,
аби розпізнавати, з ким має справу, чого від них можна чекати; розгадувати і попереджати всілякі несподіванки, на які були щедрі люди
з КҐБ, особливо опери. Тому стосунки Світличного з офіційними й
неофіційними наглядачами - це невигадані матеріяли для пригодницьких романів. Те, що розповідали він і Льоля,- дуже цікаве. Це
стратегія і тактика Світличного.
Завдячую долі, що вона звела мене з людьми визначними і
великими, які допомагали ставати на власні ноги всім, хто стикався
з ними чи потрапляв у поле їхньої діяльности. Ось чому КҐБ боявся
їхнього впливу на людей, вважаючи це однією з головних їхніх провин. Саме щодо Світличного проводили обробку українських інтелігентів з настирним домаганням визнати і засвідчити, що на шлях антирадянської діяльности вони стали під впливом Світличного.
Він не говорив про перспективу незалежности, він на неї працював, працював дуже серйозно і послідовно...
Київ, 1995 р.
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ЇХ СВІТЛИЧНІСТЬ
1983 рік - під знаком повернення до Києва майже з того світу
Івана Світличного. Хронологію його табірних і засланських років,
відчайдушної боротьби Льолі і Надійки за Іванове життя я знала, головно, через Михайлину Коцюбинську - вірного друга згорьованих,
незнищенних табірників, за якими щоднини боліла її душа.
Перша зустріч після цілої вічности - у Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича, який Івана любив і шанував безмежно: серед галереї найближчих друзів у нього висіло Іванове фото.
Незабутні хвилини. Радість і печаль, і розмови, розмови... Іванові
допомагає "подорожувати" американське інвалідне крісло, що його
надіслала Надійка. Сам потихеньку трішки ходить, це йому важко,
сутужно,- а очі сміються, променіють Світличного, сонячною усмішкою. Слова складає в речення ощадно, повільно, нелегко - а гумор
незмінний, відчутна блискавичність думки, за якою не встигає трудно мовлене слово. Журно мені і так прагну надії...
Незабаром приїхала з Уманя Надія Суровцова - підлікувати зір і, як
казала, "поремонтуватися" трішки. Зупинилась у мене. Як завжди, за
будь-яких умов - "ґранддама" (так її, ще зовсім молодого доктора філософії, величала в двадцяті роки у Відні тамішня українська колонія).
Ні вік, ні недуга не могли пригасити її дивовижного вміння бути зацікавленою всім, що діялося в світі,- а вже понад усе любила зустрічі з
милими її серцю людьми. Серед фотографій рідних їй облич на стіні в
уманському домі Надії Віталіївни незмінно споглядав з невеличкого
знімка бородатий філософ Іван Світличний. Мені задумалося зібрати
в себе дорогих людей; на той час моє серце ділилося між Уманем і Києвом - а тут така нагода! От і зійшлись усі в моїй домівці влітку 1983 р.
Приїхали Іван з Льолею. Він - сократівська потужна голова,
густа, ще майже темна борода, веселі сині очі, якийсь спортивно-за-
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смаглий вигляд, враження сили - тільки рухатися йому так важко...
Тут з іншої кімнати виходить срібноголова Надія Віталіївна, усміхнена велична європеянка, в очах - життя, молодість, а ноги, сходжені
по Сибірах, ледве йдуть, спирається на палицю - зближаються потихеньку одне до одного, обнялися, сльози в очах, не надивляться...
Іван раптом - щасливий, давній, молодий, а я наказую собі: дивись,
запам'ятовуй цю мить, цей дивний кадр найфантастичнішого фільму,
що зветься життям. Ось він, до дрібниць спалахує в пам'яті: за вікном
сонце, синь, на цьому тлі дві легенди - Надія Суровцова й Іван Світличний, втішені одне одним, мучені, апостольні, веселі, прекрасні вічні! Боже, яка я щаслива, що бачу їх усіх разом! Ось поруч сидить
Борис Дмитрович і закохано дивиться на них, і простягає руку неповторним своїм жестом - він завжди кожне речення чи запитання на
мить випереджував гарним легеньким порухом руки...
Кілька годин розмов, спогадів, планів. Ось ми всі за столом: Надія
Віталіївна, Іван, Льоля, Михася, Борис Дмитрович, і все з нами - і
сміх, і жарт, і любов, і печаль...
Потім не раз я бувала в тісненькому помешканні Світличних на
Уманській, на п'ятому поверсі, звідки Іванові дедалі рідше вдавалося спускатись. Хвороба унерухомлювала його дедалі більше - тому
так чекав Іван відвідин. Радісно вітав, уважно слухав. Скільки прекрасних вечорів провела я у тій кімнатці-ніші, де зі стін дивилися
твори Панаса Заливахи, Галі Севрук - наче брали участь у наших
розмовах, що точилися іноді й до півночі. Коли Іванові було важко
щось сказати - Льоля й тут приходила на допомогу: з півслова розуміла і договорювала за Івана його думку. Пили міцний, на смак Івана,
чай, читали поезії, "Ґратовані сонети "- і були то для мене години,
як я їх називала, "найбільшого сприяння" душі і серцю.
Пригадую відчуття особливої потуги Іванової жаги до поезії хліба свого насущного, коли він, практично без змоги писати, читати і навіть говорити - довершував останню редакцію прекрасного і
опального "Слова про Ігореву січ ", і Льолину невичерпну силу і обдарованість. Це було вже восени 1988 року. Для мене це була незрівнянна лекція мистецтва і мужности. У пам'ять про ті дні я отримала
від Івана зворушливий напис на книжці "Серце для куль і для рим ",
зроблений, ясна річ, Льодиною рукою.
Як пронизливо синіли його очі, коли згадував рідного серцю Василя Стуса, і як щиро радів поетичному талантові та успіхам своїх
друзів! Як тяжко переживав смерть Валерія Марченка! Пам'ятаю
його стемніле від туги обличчя і повільно проказані слова: "То був
святий чоловік". Любив тих, хто ділив з ним "чашу сію". Але вмів,
коли потрібно, твердо викреслити з серця і з пам'яти - як завжди і
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тувати чоловіка від смерти повернули його до життя. Отак у муках,
у жахливих засланських умовах дотягнули вони до кінця терміну і
повернулися до Києва.
Час для ефективного лікування було втрачено, тому в Києві вже
небагато можна було зробити, аби поліпшити стан. Ми ж із Льолею
листувалися, отже, про перебіг хвороби я знала з листів. З листа довідалась і про Іванові хворі нирки. Катруся Зарицька, з якою я жила
після звільнення, запропонувала запросити подружжя до нас, на відпочинок і лікування. Запрошення було прийнято, і влітку 1985 р. я зустрічала милих гостей (Катруся на той час виїхала до хворої матері у
Львів). З Льолею я зустрічалася раніше, але й при зустрічі з Іваном
було таке враження, що ми давно знайомі. Отже, привіталася я з обома,
сердечно розцілувавшися, і зав'язалась невимушена коротка розмова — треба було нагодувати гостей і дати їм відпочити з дороги. А далі почалося ближче знайомство.

Іван Світличний, Дарія Гусяк і Леоніда Світлична
у Волочиську на Хмельниччині влітку 1985 р.
Перше, на що я звернула увагу,- це те, що Іван намагався самостійно пересуватися, не бажав чиєїсь допомоги. Однією ногою він
досить твердо і впевнено ступав, а другій, правій, допомагав милицею. Та незважаючи на Іванове бажання бути незалежним від нікого, Льоля, як добрий ангел-хоронитель, не відступала від нього ні на
крок. Згодом виявилося, що така обережність була необхідною, бо
таки рятувала від падіння - бувало, що здорова нога похитнеться, а
хвора не може втримати рівновагу. І все ж таки він і в наступні роки
уникав сторонньої допомоги без конечної потреби, і це свідчило, що
хвороба не зламала його волі, його духовних сил; що він намагається
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у важких обставинах, у які кинула його хвороба, знаходити для себе
вихід, уміє пристосуватися до нової ситуації і загартовуватися. Не
втрачав властивого йому почуття гумору, цікавився всім тим, що й
раніше.
З огляду на те, що читання вголос його втомлювало, а сам він
теж не мав змоги читати,- найбільше часу Іван приділяв радіопередачам. Стежив за літературним життям в Україні, за політичними
подіями в світі, любив слухати музику. Та коли приходив хтось, із
ким цікаво було поговорити, він вимикав радіо, і починалася жвава
розмова.
Інколи його відвідував наш із Катрусею знайомий і сусід Тарас,
який неповнолітнім був суджений за політичною статтею і відбув
свій термін. Вони обмінювалися згадками про цікаві епізоди з
табірного життя, а що обидва мали хист бачити смішне навіть у трагічному, то розмова набирала веселого забарвлення. Тарас розповідав про свої пригоди в гумористичному плані, а що Іван добре відчував гумор і реагував на нього, то сміявся до сліз. Всім було весело,
хоч часи були нелегкі.
Ці зустрічі й розмови давали те відпруження, яке допомагає долати всілякі неприємні вибрики гіркої дійсности. "Опікуни" не забарилися відгукнутись на приїзд гостей до Волочиська. Один із них
приходив на розмову, щоб з'ясувати, чому, з якою метою приїхали
Світличні, як довго мають тут перебувати тощо. Відповіді були скупі,
розмова не клеїлася, "гість" зрозумів, що він небажаний... Довго не
затримувався і більше не з'являвся.
У розмовах з Іваном ми часто згадували табірне життя. Особливо
запам'яталося, з якою теплотою він говорив про атмосферу дружби
і товариського співжиття серед близьких за духом людей, про взаєморозуміння і спільне для всіх них прагнення здобути кращу долю для
свого народу. Навіть у тих нелюдських умовах намагалися зберегти
людську гідність, зробити щось корисне для загалу. Захоплено говорив Іван про своє оточення в таборі, де в'язні відверто обмінювалися
думками і навіть діяли, не боячися зради. Там ні в кого не було страху,
який на волі, а точніше "у великій зоні", так сковував людські душі.
"Я ніколи на волі не почував себе таким щасливим, як у таборі, в тому
дібраному гурті найкращих друзів",- говорив Іван. Був випадок, коли
наглядач повівся як порядна людина,- бувало й таке - завдяки чому
Іван, можливо, уникнув Володимира*. Гадаю, що наглядач зробив
це, знаючи, до якого гурту належить Іван і що являє собою сам.
З друзів найчастіше згадував Іван Василя Стуса і не раз говорив:
"Стус - мій найближчий друг", при цьому на очах у нього виступали
* Володимирська тюрма.
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сльоза Запевняв, що мав видіння, бачив Василя в ту хвилину, коли
той помирав. Про те говорив і потім, у Моршині, коли ми зустрілися
в домі Зиновія Красівського.
На жаль, Світличні були у Волочиську один раз, хоч Катруся
запрошувала їх приїхати наступного року. Сталося так, що джерело
з лікувальною водою, яку пили Іван і Льоля, забетонували, та так
старанно, що вода й досі не пробила собі виходу. Отже, не стало ці¬
лющої "Нафтусі", яка поліпшувала Іванове здоров'я.
Цілюща вода, гостинна хата і сердечний господар знайшлися в
Моршині, у Зиновія Красівського. Туди Світличні їздили щоліта на
3-4 місяці від 1986 до 1989 року. Між Іваном і Зиновієм зав'язалася
дружба. Відвідували їх там друзі. Льоля дбайливо доглядала Івана,
але його стан дедалі погіршувався. Люди вже втомлювали його,
особливо, якщо відвідувачів було декілька. Важко йому було і слу¬
хати, і розмовляти.
Ми з Красівським часто відвідували Івана в Києві. Бувало, вже
мало кого пізнавав, але до Зиновія завше усміхався; реагував без
слів - лише усмішкою. Не стало Красівського... Чи відчув він його
смерть - не знаю, але Льоля старалася приховати від нього смерть
Зиновія, щоб не завдавати Іванові зайвих мук.
Услід за Красівським пішов у вічність Іван, залишивши нам свою
світлу усмішку і добру згадку про себе...
Вічна йому пам'ять.
Волочиськ. 1993 р.

Іванка КРИП'ЯКЕВИЧ-ДИМИД
Народилася 1968 р. у Львові. Художник-монументаліст, іконописець. 1993 р. одружилася
з Михайлом Димидом (тепер священик, рек¬
тор Львівської Богословської Академії).
Мешкає у Львові.

БЕЗ УСМІШКИ ШАНА
Світло світить у темряві,
І не пойняла його темрява.
(Ів. 1,5)

Дуже важко писати про Івана після його смерти. Без тіні героїзації
і міфів, без зайвого пафосу. Спробую писати просто, не лукавлячи,
бо Іван був простий і нелукавий.
Іван був світлом.
Іван був людиною.
І ще - Іван ніколи не був в'язнем: ні в тюрмі, ні в таборах, ні у
власному тілі, паралізованому довгих 11 років. Іван завжди був
вільним.
Часто, коли я була ще малою, батько читав мені казки Кіплінґа.
Я росла хоровитою дитиною, і тому книжки заповнювали майже все
моє дозвілля. Я могла годинами слухати дивовижні історії про те,
як метелик тупнув ногою; про кита, який проковтнув мореплавця;
про кішку, що гуляла, як сама собі знала.
Коли я пішла до школи, Кіплінґ далі був моїм улюбленим каз¬
карем. Одного разу, розгортаючи книжку, я звернула увагу на текст,
написаний простим олівцем на першій сторінці. Він звучав дослівно
так:
"Дорога Іванко!
Ти, звичайно, знаєш, що педагогіка — наука складна й виховувати
дорослих, та ще таких несерйозних, як Твої мама й тато,- дуже
непросто. Але Ти не втрачай надії - навіть і Твоїх маму й тата
можна привчити, що крім легковажних фізик і математик, слава
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Богу, є й серйозна література, реальніша за всі фантастичні табли¬
ці множення...
Твій тезко І.
18.10.71 р."

Отже, текст разом з книжкою був адресований трирічній Іванці!
На мої настирливі запитання, "Хто такий тезко І. ? "- батьки відмовчувалися. Нарешті, після моєї урочистої обіцянки "нікому про
це не розказувати" мама розповіла, що цю книжку подарував мені
Іван Світличний, давно-давно, коли гостював у нашому домі. Він
підписався як "тезко І.", бо тезко - це людина, яка має таке саме
ім'я, як ти, отже, Іван.
- А де він зараз? Коли приїде до Львова?
Відповідь була страшною:
- Він у тюрмі, і ми не знаємо, як довго ще там буде.
Так Іван Світличний увійшов у моє життя. Оскільки батьки
більше ніколи не поверталися до цієї теми, моя фантазія дістала багате поле для розвитку. Світличний у тюрмі. Як може щось світле
бути в темниці? (Я тоді ще не знала, що Іван жартома казав іноді:
"Я не Світличний, я - Темничний"). Отже, в тюрмі. Чому в тюрмі?
За віщо? Ці питання не давали мені спокою. Я була певною, що цей
чоловік не міг зробити нічого злого. Він напевно був доброю людиною, бо подарував мені таку гарну книжку! Будучи вже в цьому віці трохи обізнаною з радянською дійсністю, я зробила висновок: Іван
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у тюрмі, бо він - українець. Цього було достатньо, щоб уявити собі
старезного дідугана з довгою до колін бородою і довгим білим
волоссям. Він сидить уже багато років у темному льоху, де по стінах росте мох і зі стелі капає вода. Руки й ноги його у кайданах закуті, і нема нікого, хто подав би йому води. Нікого, хто б вирятував
його і вивів на денне світло.
Я часто думала про Івана Світличного, лежачи в своєму дитячому ліжку з широко розплющеними очима в темряві. Перед моїм
зором пропливали дивовижні картини: то я, ніби Маруся Богуславка,
біжу з ключами в руці, щоб відімкнути тюремні двері; то я - вершниця на коні - мечем розбиваю замки. Такими снами було переткане
моє дитинство.
Ішов 1986 рік. Одного дня тато несподівано запитав: "Хочеш
побачити Світличного? Ходім зі мною".
Ми вийшли на вулицю. Я тихо йшла поруч і трохи соромилася
своїх давніх дитячих мрій. Іван вільний! Хтось, а не я, звільнив його!
Пам'ятаю, в той момент боялася, що це може бути "не той Іван", про
зустріч із яким я мріяла ціле дитинство.
Ми повернули на вулицю Спокійну. Тут мешкав Тарас Чорновіл,
Іванів хрещеник, у якого тимчасово зупинилися Іван і Льоля (Леоніда) Світличні. Перед будинком стояла якась дивна машина: ніби
таксі, ніби міліція. Зверху була антена, а всередині сиділо двоє людей. Тато сказав: "Не звертай уваги, вони слухають, про що говориться в будинку". А я й забула, що ми йдемо до "політичного злочинця"!
Двері відчинилися, нас пропустили до вузенького коридору, потім до кімнати. Там сиділо і стояло багато людей. Я відразу впізнала
Івана. Він сидів на розстеленому ліжку, одягнений у картату сорочку
і спортивні штани. Кімната була затісною для його кремезного тіла.
Велика голова в окулярах, чорне з сивиною волосся, гладко зачесане
назад, акуратна кругла борода. Він нагадував стовбур міцного дуба,
якого потрощила морська стихія і викинула на берег - зруйнованого,
але не знищеного.
Іван Світличний усміхався, здавалося, тільки для мене. Я відчула у своїй руці потиск його скалічених пальців - і раптом стіна між
нами впала. Очі! Дитячі, сонячні очі дивилися просто в мою душу.
Це був "т о й Іван", якого я хотіла визволяти.
Так ми впізнали одне одного.
Через операцію на мозку Іванові було важко добирати слова. Він
говорив мало, а коли слово ніяк не знаходилося, звертав збенте-

530

Іванка Крип'якевич-Димид

жений погляд на дружину, яка розуміла його майже телепатично.
Слово було сказане, тоді обличчя Іванове розпогоджувалося. Іван
мав широкі вилиці, високе чоло, міцний рівний ніс, трохи видовжені
гарні очі з густими сивими бровами. Це обличчя, могутнє, як ікона,
нагадувало мені небо, на яке час від часу набігають несподівані
хмари, але воно погідне і усміхнене.
Важко було повірити, що перед нами людина, яка колись знала
французьку, перекладала з сербської й польської, вільно читала в
оригіналі Беранже і Словацького; літературний критик, мислитель
і перекладач. Що з ним зробили сучасні кати! Напевне, вони споді¬
валися, що перемелене в смертельній машині Іванове тіло вже ніко¬
му нічого не скаже, цей каліка вже не стане супроти них грізною си¬
лою, як раніше. Але писав, здається, Симоненко:
Можна прострелити мозок, що думку народить.
Думки ж не вбить.

Іванове світло далі променилося, щоб багатьох, які ще в темряві,
привести до сонця.
Після першої зустрічі мені здавалося, що я знаю Світличного
багато років. Льоля часто писала нам про стан Івана - то з Києва, то
з Луганщини, куди вони їздили до Іванової мами.
Приїздили до нас іще три чи чотири рази протягом 1986-89 років,
залишаючись мешкати надовше. Наш дім був для них зручнішим,
ніж на Спокійній. Вони мали окрему велику кімнату з терасою, яка
виходила в сад і де Іван любив виїздити своїм візком. Мої батьки
радо переносили його до ванни і купали (потім Іван про це довго
згадував, жартівливо описуючи процес купання). Я вважала своїм
обов'язком трохи розвантажити Льолю; крім того, мені було
приємно сидіти з Іваном, прислуговуючи йому в усьому. Льоля
могла тоді вийти до міста або просто виспатися, бо вночі часто чергувала біля хворого.
Івана відвідували старі друзі: Михайло Косів, Ігор Калинець,
якого Іван дуже любив, Богдан і Михайло Горині. Останній якраз
повернувся з ув'язнення, був дуже виснажений і з постриженою головою. Радощам зустрічей не було кінця. Однак, найсильніше Іванові
боліло те, що він не міг сказати всього, що хотів. Іноді у нього в очах
з'являлися сльози. Він чекав, а слово не приходило. Тоді на допомогу спішила Льоля.
Вони були нерозлучні до кінця, тому, розповідаючи про Івана,
неможливо не згадати його моторної половини - Льолі Світличної.
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Вона тихо і мужньо несла з ним хрест і була під цим хрестом постійним Ангелом-Хоронителем. Була його подругою, його сестрою-жалібницею, його сторожем і секретарем.
Ти всім, чим лиш могла, була мені.
Була Великоднем і буднем,
Гарантом "будем-перебудем ",
Була росиною на камені
І каменем — твердим корундом.
А руки, тугою заламані,
Немов чаїні два крила мені
Над дуроломом велелюдним.
Була Зигзицею і Ладою,
Живицею на рану, владою Єдиною на вся і все.
І ким Тобі - не знаю - бути ще,
Коли круте житейське нуртище
Нас чорториями несе.

Льоля була з ним і в гірському Алтаї, і в тісній київській квартирі. Вона читала йому газети, годувала його, поїла з ложечки, як дитину, робила уколи, одягала. І це тривало довгі дні і роки. Ніхто
ніколи не знатиме всього, що робила ця жінка щодня. Зосереджено,
без нарікань, тихо сповняла щоденну монотонну працю, весь час
сподіваючися, що Іван колись видужає.
Іноді Льоля довіряла мені доглядати за Іваном. Це було якоюсь
мірою сповнення моїх дитячих мрій.
Ми виходили на терасу, і тоді Іван переважно просив мене почитати вірші Василя Стуса. Багато з них я знала напам'ять. Іван слухав дуже зосереджено, ловив забуті слова. Часом просив олівця й
паперу, потримавши їх у руках, віддавав із безпорадним виглядом:
не можу! Одного разу я взяла його руку в свою і спробувала писати,
але це його дуже втомило.
Іван любив слухати, коли хтось розповідав про Василя Стуса.
Стус був його духовним і літературним сином. Іван дуже тяжко пережив його смерть у 36-му Кучинському таборі Пермської области
4 вересня 1985 р. Того дня він виразно бачив Василя, хоч був за тисячі
кілометрів.
Інколи я читала поміж Стусовими і його вірші. Іван впізнавав їх
і часом навіть сміявся з якогось вислову, повторюючи: "Добре! Добре!". Пам'ятаю, він дуже емоційно реагував на вірш Василя "Не можу я без усмішки Івана ".
Одного разу ми запросили доктора Лідію Лотоцьку, щоб оглянула Іванові очі, бо чомусь боліли. Виходячи, вона з усміхом сказала:
"Він справді - вусате сонечко" (вислів В.Стуса).
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Я називала його вуйком Іваном, а він кликав мене по імені, старанно вимовляючи його по буквах. І ще Іван дуже любив, коли я
розчісувала йому волосся.
Гостювання Світличних закінчувалося переважно за тиждень два, з приїздом п. Зиновія Красівського, який забирав їх до Моршина
"пити водичку". Пан Зиновій був одним з найближчих друзів, випробуваних роками спільних терпінь і приязні. Вони від'їздили, залишаючи після себе пустку та згортки Іванових віршів, що їх переписувала для мене Льоля.
Стан Івана поступово погіршувався. Він зовсім перестав ходити
і ще більше втратив мову. Між Львовом і Києвом курсували посилки
з ліками. Дедалі частіше я чула, як батьки розмовляли з Льолею по
телефону про тривале лікування у львівській нейрохірургії.
Івана взяв до свого відділу доктор Юрій Сандурський, друг нашої
сім'ї. Він робив усе, що в людських силах, щоб сповільнити руйнацію Іванового організму. Світличні мали в лікарні окрему кімнату з
двома ліжками, шафкою і лазничкою. Це було дуже зручно з уваги
на те, що Іванові був потрібен спокій. Із Сандурським вони відразу
дуже заприязнилися. Він навідувався до їхньої кімнати часом
декілька разів на день, щоб переконатися, як Іван реагує на лікування, та призначити щось нове. Я бачила, що Іван вірить у нього. Коли
доктор заходив, Іванове обличчя світліло і він тягнувся до нього всім
тілом, підтримуючи паралізовану праву руку.
І справді, контакти з оптимістом Сандурським і саме лікування
благодатно вплинули на Іванове здоров'я. Коли прийшов час прощатися, доктор несподівано простягнув Льолі гроші: "Візьміть, я
Вас прошу, Вам треба купувати ліки. Це від мене і моєї родини".
Льолі було дуже незручно брати гроші від лікаря, якому вона
була й так вдячна за його добре серце. Того самого дня я бачила, як
Льоля, не лічивши, передала ці гроші до Києва родині Сверстюків,
яких спіткало нещастя з сином. Вона сказала тоді: "Сьогодні їм
більше потрібно".
У лікарняних буднях був ще один світлий момент: приходила сьома
година вечора, і тоді ніхто не смів перешкоджати Іванові слухати радіо
"Свобода". Ми знали, що це єдина нагода почути голос Надійки (так
ласкаво називали Світличні Іванову сестру - Надію Світличну).
Іван слухав з напруженою увагою і кивав головою. А як були
якісь перешкоди в ефірі, чекав терпляче, коли з пустки знову вирине
рідний голос. Передача закінчувалася, і він, зітхаючи, вимикав радіо.

Спогади про Івана Світличного

533

Цікаво, що були моменти, коли Іван називав мене Надійкою,
вказуючи на сині венеційські коралі, які я носила. Вони йому щось
нагадували, але що - не міг згадати.
1991-92 рр. виявилися для мене дуже важкими. Це був час, коли
я мала зробити свій життєвий вибір. Переді мною відкривалися різні
шляхи, бракувало відваги, і я не могла здобутися на зусилля зробити перший вирішальний крок.
Ставало дедалі нестерпніше наодинці з власними думками. І тоді
я вирішила втікати. Втікати сама від себе, куди завгодно, тільки задля відчуття змін. Я купила квиток до Києва і поїхала до Світличних.
Була сніжна зима з морозами 1992 р. Цілі дні я просиджувала з
Іваном, а вечорами йшла ночувати до родичів. Найбільшою радістю
для мене стало те, що Іван одразу впізнав мій голос. Коли я увійшла,
він лежав на правому боці, лицем до стіни. Для безпеки ліжко було
обгороджене дошками. Бідній Льолі приходилося щораз скрутніше,
бо Іван уже зовсім не рухався і не розмовляв. Він міг тільки тихо стогнати або кричати від болю. Решта часу минала між сном і маренням.
Іван почув мій голос і розплющив очі. За час, коли ми не бачилися, він дуже схуд, осунувся і ще більше посивів. Я нахилилася і
поцілувала його в щоку. Ще щось говорила, кликала його, аж раптом він почав усміхатися. Знову згадалося Стусове: "Не можу я без
усмішки Івана оцю сльотаву зиму пережить ".
Іван упізнав мене! Він широко розплющив очі і, дивлячися кудись
у пустку, виразно сказав: "І...! І...! І...!". Це була перша літера його
й мого імени. "Твій тезко І."
Навіть втомлена і невиспана Льоля здивувалася, бо Іван уже
деякий час ні на що не реагував. Світличні тільки недавно перепровадилися сюди*. Порівняно з квартирою в голуб'ятні на Уманській,
де вони мешкали раніше, звідси було легше виїхати на прогулянку.
Але Іванів візок лежав складений біля ліжка. Іван уже ніколи не сяде
в нього.
Льодині сили були вичерпані, і нерви теж. Вона майже не спала,
бо ночами Іванові ноги зводили корчі, і він кричав від болю і плакав,
як дитина. Ми розподілили обов'язки. Льоля чергувала вночі, а вдень,
коли я сиділа біля Івана, вона спала в перервах між криками. Її ліжко
було поруч, залишався тільки вузенький прохід, решту простору
заповнювали книжки.
Поступово я навчилася масувати ноги, змінювать постіль, обробляти рани, які утворювалися від пролежнів. Ці рани дуже погано
* Помешкання на вул. Преображснській, 16.
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гоїлися. Загальні страждання доповнювали ще сильніші болі голови... Снодійні і знеболювальні препарати поступово втрачали силу.
Ми були безпорадні перед благальним Івановим поглядом. Його
могутній організм опирався смерті, ми ставали свідками цієї нерівної боротьби і... нічим не могли зарадити. Іванів стогін кликав мене
всоте до ліжка, щоб масувати скам'янілі нога
Я бачила в цьому страдникові Христа, який кликав мене і потребував моєї допомоги. Молилася, щоб Господь полегшив йому страждання і забрав його до себе. Тримаючи свою руку в моїй, Іван засинав, заспокоєний молитвою. Я усвідомлювала, що також дуже
потребую присутносте Ісуса, Його допомоги і підтримки. Голова
працювала чітко і ясно, думки концентрувалися на основному, і мої
власні страхи й проблеми поступово ставали несуттєвими. Іванові
страждання визволили мене з тюрми, в яку я сама себе посадила. Душа відпочивала.
Тепер, роком пізніше, я згадую той час як період небувалого
просвітління і духовного зростання.
Дивно, але саме тоді, коли Іван не міг говорити, щось в'язало нас
сильніше, аніж перед тим. Не знаю, чи це відчуття могло б розвинутися такою мірою, якби Іван був здоровий.
Одного дня прийшов Семен Ґлузман і приніс примірники першої
Іванової збірки "Серце для куль і для рим ". Іван ніяк не зреагував
на це.
Після довгої розлуки прилетіла з Америки Надійка Світлична.
Іван не зразу впізнав її. Свідомість поверталася до нього на деякий
час, потім її заступав біль і напівсон. Одного разу хтось із друзів
сказав Льолі щось дотепне, і ми помітили, як Іван широко усміхнувся.
Якось, коли я змінювала постіль і нахилилася над Іваном, він зауважив дерев'яний хрестик у мене на шиї. Схопив його рукою і, усміхаючись, протяжно просив: "О-о-о! О!". На його лиці був спокій і
благодать. Відтоді кожного разу, коли я схилялася над ним, він ловив
рукою хрестик і уважно розглядав його.
Я розмовляла з п.Євгеном Сверстюком і Льолею про необхідність сповіді і єлеопомазання для Івана. Сверстюк обіцяв мені це
полагодити.
Прощаючись, я відчувала, що ми бачимося з Іваном востаннє...
♦ * *

Звістка про його смерть застала мене в Канаді. Було 25 жовтня
1992 р. Я працювала над поліхромією каплиці св.Софії в СентКетрінс, коли до мене підійшла секретарка і сказала: "Дзвонили зі
Львова і просили передати, що помер Іван Світличний".

Спогади про Івана Світличного

535

Я підійшла до вікна. За моєю спиною звучали "Страсті по Матею " Баха, які так любив Іван. Падало червоне і жовте листя з розкішних канадських кленів, світило осіннє сонце.
Іванова душа, визволившись із зболеного тіла, летіла стрімко
вгору, щоб злитися з Творцем неба і землі. Він обіймав усіх нас, які
знали його.
Тоді я зрозуміла, що нічого не змінилося. Просто всі наступні
дні - це будуть дні без усмішки Івана.
Львів, серпень-еересень 1993 року Божого.
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Олександр ПРОСКУРА
Народився 1936 р. в Києві. Кандидат фізикоматематичних наук. Працює доцентом ка¬
федри фізики в Академії зв'язку ім. Попова.
Мешкає в Києві.

ОСТАННІ РОКИ
ШАНА СВІТЛИЧНОГО
На Різдво 1991 р. я зателефонував Світличним. Слухавку взяла
Леоніда Павлівна. Привітавши її й Івана Олексійовича зі святом, я
попросив дозволу відвідати їх наступного дня. Мешкали вони тоді
в районі Батиєвої гори.
Про хворобу Івана Олексійовича я чув від Євгена Сверстюка.
Запрограмована тоталітарним режимом хвороба послідовно знищувала Івана: спочатку він змушений був облишити творчу працю, далі
зліг, втратив мову і зараз лежить немічний, не маючи змоги навіть
розмовляти й спілкуватися з людьми.
Коли я переступив поріг помешкання Світличних і боком просунувся через заставлені книжками крихітні сіни, я побачив у невеликій кімнаті чоловіка з уважним поглядом і не відразу впізнав діяльного і доброзичливого Івана 60-х років.
Тоді, на початку 1991 p., він міг ще сісти на ліжку, підтягуючись
лівою рукою з допомогою натягнутого над ліжком паса і з допомогою дружини, однак, за декілька тижнів уже й це було йому не під
силу. Льоля дбайливо доглядала Івана і, як на мою думку, цілком професійно виконувала роботу медсестра Це було надзвичайно важко,
вона, бувало, похитувалася від утоми і недосипання, але завдяки її
турботам і піклуванню, Іван не виглядав виснаженим, мав своєчасно
всі пігулки і ліки, призначені лікарями. За якимись, тільки їй одній
помітними ознаками, Льоля тонко відчувала часті зміни у стані хворого і ще до приїзду швидкої допомоги вживала необхідних заходів.
Івана утримували при житті руки, що мусили бути міцними, та
гаряче серце вірної дружини. Будь-якої пори дня і ночі подавала необхідну медичну допомогу чи консультацію досвідчений лікар
Стелла Самсонівна*. Часто приїздив до них Зиновій Красівський,
* С. С. Каганова, лікар-терапевт, нині мешкає в США.
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багаторічний в'язень, людина великої душі, який намагався допомагати нужденним. Іван завжди слухав свого друга з приязним усміхом.
Позитивна реакція Івана Олексійовича на добрі звістки була
очевидною: він усміхався лівою половиною обличчя (права сторона
тіла була паралізована). Спершу я намагався жартами розважити
хворого — розповідав про всілякі кумедні пригоди з мисливськими
псами та їхніми небораками-господарями. Однак, помітив, що ця тема його не цікавить, хоча в юності Іван мав інтерес до мисливства.
Не лови й не побутові жарти цікавили Івана Олексійовича. Він жваво реагував тільки на новини культури та українського суспільного
життя. Коли я зрозумів це, я намагався під час кожного відвідування Світличних по можливості образно і стисло повідомляти Іванові
такі новини і викликати його на спілкування, бо спілкування є найпотужнішим чинником підтримки духовного життя, навіть коли зовнішні ознаки його проявів у хворої людини можуть виглядати не дуже виразними. Такі наміри мала й моя дружина Олена, фаховий
психолог.
Найбільшою потребою Івана Світличного була саме потреба в
спілкуванні - передусім із людьми, які були для нього близькими і
не спричинювали напруження.
Іван уважно прислухався до розповідей про велелюдні київські
мітинги, усміхався, а часом і голосно сміявся з мітингових влучних
дотепів, радів з активного вияву енергії і волі студентства.
Радісний зблиск було видно в Іванових очах, коли він дізнався,
що Ігорю Калинцеві присудили Шевченківську премію. Завжди
уважний до людей, Іван Олексійович дочекався публічного визнання своїх друзів і дуже тим тішився.
Однак, принагідно зауважу, що стара влада в нових шатах, та
й чільні діячі демократичного спрямування не поспішали повертати Світличному боргів. Навіть довідку про його реабілітацію
дали щойно після клопотання депутатів Верховної Ради. Прикро,
що жодна з державних або численних громадсько-політичних
організацій не побала про систематичну підтримку Івана Світличного. Прикро й те, що лише друге із двох спеціальних маніпуляційних ліжок, які надсилав Фонд Допомоги Дітям Чорнобиля
з Америки, якось проскочило до хворого незадовго перед смертю.
Ну, що ж, чим важчі уламки старого, тим тяжче з-під них вибиратися.
Паралізований Іван, який протягом 60-70 років був центром
морального опору тоталітаризмові, попри хворобу тіла, був своєю
доброчинною душею разом із нашими звитяжцями.
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Олександр Проскура

Помер Іван вдома, на руках дружини. Лікарка Ольга Богомолець
зафіксувала його останній подих. Споряджали його в останню путь
Оля, Юрко Грабовецький і я.
Хай Іванова душа витає над Україною...
Київ, 1993 р.
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Єфремов 69, 271

Ж
Жакоб 399 Жиленко 24, 125, 196, 200, 204, 211, 218, 221, 225, 226,
243, 265, 266, 284, 288, 298, 317 Журба 223
Задорожній 29, 39, 116, 150, 162, 171 Заливаха 200, 212, 217, 219,
258, 298, 309, 324, 375, 379, 381, 462, 466, 506, 521 Залманов 411
Заньковецька 24, 150 Зарецький В. 212, 216, 219, 220, 237, 263, 276,
282, 292, 298, 305, 391, 463 Зарецький Л. 199 Зарицька 296, 523, 524
Затонський 126, 151 Загоруйко 147, 148 Захарясевич-Липа 294 За¬
харченко 45, 348, 483, 487 Збанацький 261 Зваричевська 31 Зверев 72
Звіринський 263 Здоровило 239 Зеров 69, 103, 106, 139, 271, 399, 406,
423 Зілинський 264, 308 Зограбян 480, 491, 493 Зубок 116, 202, 258
Зубченко 150
І
Івакін 204, 263, 276, 326 Іван Богослов 527 Іванисенко 85, 87, 89, 233,
326 Іваницький 463 Іваничук 226 Іванов 261 Іванченко 132, 367
Іллєнко 293, 295, 405 Ісайя, пророк 419
Й
Йовенко 125, 236 Йогансен 64, 69
К
К. Тетяна 30 Каганова 59, 537 Кадар 146 Калаш (ген. КҐБ) 300
Калинець 38, 45, 48, 49, 106, 110, 150, 155, 185, 188, 191, 213, 229,
156, 176, 194, 298, 300, 317, 320, 344, 348, 350, 351, 390, 403, 417,
451, 454, 466, 472, 473, 479, 487, 492, 505, 506, 518, 530, 537 Калинець
Ір. 320, 394, 518 Калинович 98 Калнишевський 332 Кальченко 198
Кандиба 230 Кандінський 207 Канівець 413 Кант 48, 113, 259 Каниця
26 Капустянський І. 64 Караванський 38 Каразія 419 Карасьова 74
Караффа-Корбут 116, 150, 202, 258, 263, 383 Карпенко 363 Касіян
463, 468 Каспрук 303 Катрушенко 466 Кафка 143, 231 Кендзьор 294
Кестнер 348 Кийренд 494 Кирилюк 309 Кириченко Г. 116, 236
Кириченко О. 148 Кириченко С. 82, 127, 128, 130, 131, 240 Кир'ян 341,
389 Кіплінг 527 Кльодель 405 Ковалевський 64 Коваленко I. 471
Коваленко Л. 23, 81, 128, 130—135 Ковальов 49 Ковганюк 139 Когоут
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513 Коен 251 Козак Б. 162 Козак С. 327 Козаченко 92, 261 Колодяжний 65 Коломієць 338 Кольчик (майор КҐБ) 36 Колянківський 462,
463, 468, 469 Компан 251, 326—328 Концевич 213, 214, 217, 233, 284,
368 Копелев ПО, 165, 166, 433, 512 Копиця 92 Кордун 151, 155, 340,
341, 405, 445 Корецький 64 Корнієнко 150, 151, 166, 168, 169, 170,
172 Корнійчук 151 Корогодський 275, 284, 292, 303, 351, 391, 440
Коротич 31, 124, 125, 133, 160, 164, 239, 242, 243, 296, 460, 468
Коротченко (КПУ) 33 Коротюков 152 Косач-Кривинюк 465 Косів 29,
31, 202, 277, 294, 319, 530 Косинка Григ. 271 Костенко 15, 23, 24, ЗО,
92, 98, 118, 133, 137, 157, 168, 196, 200—218, 238, 258, 273, 276, 279,
287, 298, 301, 344, 351, 391, 394, 396, 516 Костомаров 47, 332 Костюк
64 Котляревський 48 Кох 326 Коцюбинська 53, 58, 82—87, 98, 99, 105,
123, 139—141, 154, 164, 170, 186, 187, 193, 212, 216, 218, 221, 228,
235, 239, 240, 241, 243, 258, 260, 273, 277, 287, 292, 293, 297, 302,
303, 309, 320, 325, 326, 329, 339—351, 367, 375, 384, 394, 399, 415,
424, 429, 452, 516, 520, 521 Кочерга 152 Кочур 13, 23, 32, 71, 109,
110, 122, 139, 144, 153, 157, 175, 196, 204, 212, 226, 263, 272, 276,
311, 326, 340, 343, 360, 374, 380, 384, 387, 391, 394, 400—406, 415,
423, 454, 464, 512 Кошелівець 142, 161, 207, 307, 327, 357 Кравченко
27, 363 Кравчук 30 Кравців 32, 307 Красівський 59, 201, 268, 526,
532, 537 Красін 166 Кравич 263 Крекотень 82, 132, 228, 233, 240 Креч
151 Крикун (ген. КҐБ) 41 Кримський 359, 401 Крип'якевич Л. 298
Крип'якевич Р. 265, 294 Крип'якевич-Димид 527 Крушельницький 75,
146, 147 Крюба 32, 300, 399, 401, 402 Кубійович 29 Кузнецова 15
Кузякіна 152 Кулик 339 Куліш М. 146—148, 152, 162, 260, 271 Куліш
П. 47, 359 Курбас 144, 147, 151, 155, 158, 168, 260, 332, 345, 392,
463, 482, 483 Курилик 463, 465 Курилич 465 Куримський 300
Курочкін 150 Кутинський 252 Куткін 150 Кучеревський 46 Кушнір
116,150,200,202,212,220,237,261,298,517
Л
Лавриненко 312 Лалич 164, 165 Левада 151 Левицький 48, 294, 394
Лемик 381 Лемпорт 196 Ленін 113 Ленц 387 Лєрмонтов 351, 354
Лессінг 259, 274, 314 Лесюк 170 Линьов 151 Лисенко (майор КҐБ)
36, 430 Лисенко М. 463 Литвин М. 205, 239, 241 Литвин Ю. 381, 441,
448 Лихо 148 Лишак 41, 170, 240, 245 Лігостов 92 Лісова 515 Лісовий
515, 518 Лісойвак 74 Логвин 161, 195, 237, 238, 394, 465, 468
Лозовський 307 Лорка 317, 406 Лось 110, 240 Лотман 34, 48, 161, 487,
531 Лукач 326 Лукаш 70, 71, 98, 139, 162, 175, 192, 204, 226, 317,
340, 384, 406 Лук'яненко 33, 230, 353 Лучко 162 Любимов 151 Лянсон
406 Ляфонтен 405 Ляшенко (кап. КҐБ) 440
М
Мазурик 266 Майборода 218 Макаров 295 Максимів 294 Максимович
109 Максимчук 294, 391 Маланчук 404 Маланюк 162, 339, 446
Малиновська 95, Малишко А. 30, 94 Малишко М. 60, 466 Малишко
Ю. 218 Маложенський 188, 485 Мамайсур 24, 28, 37, 82, 106, 116,
124, 146, 185, 200, 229, 239, 240, 266, 273, 287, 298, 307, 308, 317,
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320, 516 Мамонтов 78 Мамчур 475, 481 Манн 314 Марченко А. 34
Марченко В. 46, 47, 58, 188, 191, 381, 448, 453, 474, 478, 492—496,
505, 506, 521 Марджанян 208 Маркс 495 Мартиненко 162 Марусик
343 Марчук 158, 394, 463, 467, 469 Мар'яненко 75 Масловська 128
Матвієнко 151, 340 Матузявічус 481, 496 Маяковський 130, 147
Медведев 65 Медвідь 394, 465 Межелайтіс 330 Мельничук Т. 48, 256,
473 Мельничук Ю. 163 Мерзлікін 151, 153, 391 Метлинський 310
Мешко 162, 382 Микитенко 151 Миколайчук 151 Мисик 70 Мишанич
28 Мілютенко 146 Мінько 465 Міняйло 338 Мішлен 138 Млинченко
370 Мовчан 155 Могильна 239 Могильний 239 Мольнар 327 Мопассан,
де 23, 139, 311, 443 Моргун 68 Мордвинов 75 Мороз В. 155, 156, 158,
162, 185, 230, 240, 253, 327, 352, 381, 82, 386—388, 397, 420, 421, 452
Мороз Р. 162, 170, 381 Москаленко 403, 459 Музика 294 Муратов 70
Мурашко 171, 464 Мушинка 300, 334, 336, 466 Мушкетик 92, 117
Н
Нагайло (Марко Сірий) 18 Назаренко 94, 95 Наконечний 65 Нарбут
312, 339 Невмитий 243 Неуважний 325, 327 Нечерда 155, 185, 239,
265, 266, 298, 330 Нитченко 69 Нікітченко (ген. КҐБ) 30, 31, 33, 157,
300, 379 Ніксон 40 Нікулін (полк. КҐБ) 519 Німчинов 64 Ніцше 282
Новиченко 31
О
Оброца 466 Овсійчук 294 Огієнко 250 Оглоблін 64, 66 Огурцов 492
Одарич 58, 99, 193, 416 Окуджава 133 Оленченко 71 Олесь (Кан¬
диба) 196 Олійник Б. 48, 92, 164, 240, 391, 483 Олійник Л. 175
Омелянович-Павленко 250 Оноре-Артинов 369 Орлова 513 Осадчий
25, 29, 162, 230, 241, 244, 320, 330 Остаф 359 Остафійчук 298, 465,
466 Отрощенко 341 Охріменко 74
П
Павличко 164, 214, 258, 269, 391, 468 Павло, апостол 135 Павлусенко
466 Павлюк 132 Паламарчук 175, 311, 380 Палах 402 Панч 94
Панченко Л. 239 Панченко (проф.) 25 Параджанов 352, 405 Парра
152 Пархоменко 369 Патик 263 Пацков (офіц. МВС) 495 Пашко 170
Певний 196, 336, 462 Перевальська 466 Перевальський 466 Перегінець 64 Перепадя 136, 137, 142, 192, 234, 338, 342 Перс 403, 405,
459 Петик 21, 132 Петренко 64 Петрицька 294 Петрицький 293
Петров В. 69, 266 Петров (КПУ) 242 Петровський 263, 315 Петрук
294 Пиптенко 74 Письменний 172 Підгородецький 481, 496 Піддубний
338 Підмогильний 196, 224, 229 Підпалий 32, 236, 340 Пієвська 58,
193 Піменов (майор МВС) 25, 489 Плахотнюк 24, 187, 236, 239
Плачинда 113, 326 Плевако 64 Плужник 106, 108, 192, 193, 224, 226,
229, 271, 273, 429 Плющ 43, 187, 275, 276, 349 Погружальський 184,
339 Полторацький 92 Поляков (КҐБ) 26 Пономарьова 58, 99, 193
Попадюк 294 Попель 82, 131, 228, 233, 240 Попелюх (Стус) 246
Попович 139, 227, 228, 241, 292, 302, 314, 391 Потебня 65, 69, 72, 74
Примаченко 213, 340 Пришвін 14 Прокоп 272, 312 Пронін 446
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Пронюк 449, 450, 453, 475 Проскура 60, 536 Прядко 151 Пустова 74
П'янов 241
Равлюк 78 Рачук 170, 338 Ремарк 314 Рембо 399 Ренан 459 Рибак
223 Рильський 70, 147, 174, 207, 228, 309, 310, 344, 356, 406, 423
Ріттер 64 Розанова 196, 300 Розенберг 65, 71 Романенко 146 Романюк
Василь (патріарх Володимир) 171, 375, 376 Ронсар 33, 109, 405 Рубан
24 42 185, 376, 389, 413 Рубчак 207 Руденко М. 53, 357 Руденко Р.
31, 494 Рудницький 263 Рум'янцев 481 Русин 170, 171, 343, 379, 385,
458 Рябокляч 16, 83
Савич 172 Садовська Гал. 31 Садовська Ганна 265 Самійленко 298,
401, 423 Самчук 451 Сапеляк 48 Сахаров 26, 137, 171, 383, 473, 483,
493, 532 Саченко 340, 389 Свєнціцький 12 Сверстюк 24, 38, 42, 58,
59, 95, 114, 118, 127, 132, 136, 138, 156, 157, 177, 149, 196, 198, 212,
214, 215, 216, 218, 222, 223, 227, 228, 237, 238, 241, 243, 258, 260,
276, 277, 284, 286, 292, 300, 302, 310, 320, 348, 350, 351, 368, 376,
381, 384, 389, 390, 391, 410—415, 419, 432—461, 509, 513, 516, 518,
532, 534, 536 Свідзінський 229 Світлична Л. (Льоля) 11, 13, 17, 20,
40, 62, 81, 82, 99, 120, 122, 123, 127, 131, 143, 144, 148, 151, 164,
167, 170, 176, 178, 193, 197, 200—396, 426—428, 440, 443, 464, 467,
476, 483, 498—536 Світлична Н. 9, 15, 17, 21, 22, 31, 35, 37, 38, 41,
46 55, 60, 62, 82—84, 110, 111, 127, 140, 144, 170, 178, 187, 203,
213—304, 327, 335, 336, 346, 348, 373—385, 422—428, 442, 456, 502,
504, 510, 518, 520, 523, 532, 534 Світлична М. (мати) 10, 15, 17, 41,
55 Світличний О. (батько) 10, 15, 21 Світлична М. (сестра) 9, 15, 22,
41 55, 60 Світличний Яр. 13, 18, 39—41, 46, 84, 375, 502, 512
Світличні (родина) 10, 22, 31, 329 Севрук 24, 58, 62, 106, 116, 150,
182, 195, 201, 204, 212, 228, 230, 233, 237, 238, 258, 263, 276, 282, 298,
350, 375, 384, 394, 463, 465, 466, 467, 468, 517, 521 Селезненко 37,
39, 255, 328, 412, 413 Селімович 408 Сельська 294 Сельський 294
Селюк (л-т КҐБ) 412 Селянський 373 Семенко М. 460 Семенко І. 460
Семикіна 24, 83, 137, 116, 150, 169, 182, 198, 212, 228, 230, 237, 241,
263, 270, 282, 298, 350, 361, 394, 397, 398, 463, 465, 467, 468
Сент-Екзюпері 131, 182 Сенюк 391 Сервантес 406 Сенченко 147, 326,
327 Сиваченко 126 Сивокінь 16, 80, 83 Сильвестров 149 Симоненко
19 20 23, 24, 32, 37, 82, 96, 106, 116, 118, 124, 133—142, 155,
180—184, 196, 200, 213, 216, 219, 228, 230, 238—244, 262—267, 273,
276 279 287, 292, 298, 300—307, 308, 311, 317, 320, 326, 328, 330,
334 336, 339, 342, 344, 347, 348—370, 371, 391, 516, 517, 530 Синиця
213 Синявський 64, 166, 196 Ситник 27, 363, 364 Сідур 196 Сірик А.
339 Сірик (кап. КҐБ) 16 Скаба (КПУ) 169 Скачко 295 Сковорода
145, 179, 348, 349, 358, 454 Скорик Л. 520 Скорик М. 150 Скрипник
М. 271 Скрипник Мст., владика 466 Слісаренко 271 Словацький 530
Смішкевич-Кузьмак 231, 238, 300, 301 Смогитель 150 Смолич О. 295
Смолич Ю. 70, 147, 375—377, 465, 468 Собачко-Шостак 213, 340

572
Собко 261 Соботович 92 Сойка 465, 466 Сокульський 240, 241, 448
Солженіцин 137, 165, 166, 207, 224, 473, 483 Сорока Б. 294, 298, 336,
465, 466 Сорока М. 49, 204, 296, 452 Соссюр, де 487 Сосюра 70, 207,
322, 326 Софронов 151 Сталін 72, 130, 180, 208, 257, 271, 279, 482
Старицька-Черняхівська 311 Старицький 463 Стельмах ЗО, 148 Сте¬
шенко 152, 153, 167, 265, 311, 315, 374, 391, 394, 397, 463, 464, 466,
467 Стравінський 207 Стригун 392 Строката-Караванська 230, 282
Ступак 162, 164, 166, 231, 233, 295, 303 Стус 23, 24, 36, 37, 38, 42,
49, 59, 60, 62, 85, 87, 105, 106, 107, 118, 132, 137, 140, 149, 151, 153,
160, 162, 165, 179, 182, 185, 187, 191, 196, 198, 205, 208, 209, 213,
217, 219, 220, 238, 244, 246, 258, 282, 292, 294, 203, 300, 302, 213,
317, 320, 324, 326, 328, 338, 344, 346, 350—355, 367, 372, 376, 377,
381, 384, 390, 521, 525, 531, 533 Сулима В. 458, 460, 461 Сулима М.
64, 458, 460 Сумцов 64, 65 Суровцева 26, 144, 306, 326, 520—522
Суярко 369 Сюперв'єль 403
Таборі 30 Тагор 161, 178 Танюк 35, 143, 159, 163, 165, 168, 170, 172,
203, 230, 237, 276, 277, 292, 302, 440, 512 Таранущенко 64 Тарнавський 207 Твердохліб П. 10 Твердохліб С 61 Твердохліб О. 10 Твердохліб
Я. 10 Тельнюк 99, 438 Тен 245, 285, 403 Тендюк 71 Тиманович 195
Тименко 239 Тимошенко 243, 357, 381 Тихий 205, 357, 381, 441, 448
Тичина 157, 207, 307, 339, 351, 354, 479 Ткаченко Б. 64 Ткаченко В.
299 Ткаченко Вс. 399 Ткаченко Ю. 359 Толстой 16 Тольятті 145 Тулуб
340 Турецький 30 Турин 294 Тягно 213
Уварова 150 Ужвій 146 Українка Леся 38, 95, 153, 167, 196, 297, 343,
351, 465 Ульбрихт 146 Уманець 245 Утиро (кап. КҐБ) 492, 493

Ф
Федорчук (ген. КҐБ) 30, 33, 34, 39, 40, 56, 122, 157, 379, 404, 516
Фейхтвангер 231 Фесенко (кап. КҐБ) 299 Филипович 271 Фисун 466
Фінкель 65, 66 Фіголь М. 393 Фіголь А. 393 Фіхте 282 Філіпочкін 208
Фолкнер 341, 497 Франко 3. 39,170, 326, 327, 328, 329, 465, 469 Франко
І. 122, 196, 244, 259, 264, 297, 324, 330, 343, 351, 391, 420, 422, 443,
451, 468, 512 Фріде 348 Фріш 314 Фьодоров (майор КҐБ) 46, 49, 188
Халимоненко 162, 163, 169, 241, 243 Хвильовий Микола 151, 196,
229, 271, 290, 332, 340 Хейфець 151 Химич 213 Хмельницький 329
Хміль 307 Холодний 24, 28, 38, 185, 243, 307, 389, 415, 440 Хоменко
Б. 395 Хоменко В. 395 Хорунжий 339 Хоткевич 297 Хрущов 96, 164,
175, 271 Хуцієв 167

ц
Цехмістренко 327 Цмокаленко (КПУ) 261
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Челідзе 353 Чіладзе 228 Череватенко 24, 28, 162, 384, 415 Чернишевський 48, 259 Чехівський 271 Чистякова 75, 146 Чич 82 Чмихало 261
Чорна 123 Чорновіл Вал. 170, 199 Чорновіл В'яч. 16, 38, 62, 83, 156,
171, 196, 214, 230, 253, 294, 320, 330, 383, 385, 387, 396, 466 Чорновіл
Т. 529

Ш
Шабатура 294, 394, 465 Шамота 82, 85, 124, 125, 133, 180, 232, 326
Шар 404 Шатун (Голубенко) 64 Шахвердян 480 Шашкевич 264
Швейцер 153 Швець 368 Шишко 468 Шевельов (Юрій Шерех) 64,
67, 109, 161, 162, 201 Шевченко 47, 48, 95, 128, 129, 145, 180, 183,
187, 191, 193, 196, 260, 270, 275, 292, 297, 323, 326, 328, 331, 338,
343, 345, 349, 351, 354, 355, 359, 368, 383, 410, 419, 461, 462, 465,
512 Шевчук А. 230, 285 Шевчук В. 24, 125, 133, 138, 168, 196, 213,
218, 223, 226, 243, 261, 285, 293, 297, 298, 302, 341, 391, 443 Шевчук
(полк. КҐБ) 413, 414 Шейко 172 Шекера 466 Шелепін (КПУ) 405
Шелест (КПУ) 33, 157, 379, 404, 445 Шеллінґ 282 Шенберг 207
Шестопал 369, 370 Шмигельський 269 Шовковий 492 Шовкопляс 70,
78 Шовкун 141, 162, 442 Шолохов 139, 223 Шопенгауер 282 Шамрай
64 Шпол Юліан 229 Шумейки 393, 396, 397 Шумило 136 Шумук 38,
97, 255, 277, 380 Шухевич 267

щ
Щербак 136 Щербань 245 Щербицький (КПУ) 33, 404
Ю
Южаков (табірний лікар) 49
Яблонська 306 Яґман 478, Якименко 329 Якір 166 Якутович 150, 213
Яновський 94 Яременко 15, 370 Ярмульський 339, 342 Ященко 150,
441 Ящишин А. 297 Ящишина О. 293, 294, 296, 391
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
КЗОТ — Кодекс законов о труде (рос.)
КТМ — Клуб Творчої молоді
ПКТ — приміщення камерного типу
СІЗО — слідчий ізолятор
УАНТІ — Українська Асоціація незалежної творчої інтелігенції
УГГ — Українська Гельсінська Група
ЦНБ — Центральна Наукова Бібліотека
ШІЗО — штрафний ізолятор

ЗМІСТ
Семен Ґлузман. Вступне слово
Короткий життєпис Івана Світличного
Надія Світлична. Родинний спогад
Леоніда Світлична. Поруч з Іваном
Сергій Твердохліб. Старший брат
Іван Бажінов. Університетські роки Івана Світличного
Фаїна Пустова. "Светлая личность..."
Юрій Барабаш. "... Скільки ще писатиму - не знаю..."
Григорій Сивокінь. У невідкупному боргу
Віктор Іванисенко. Він дарував нам світло
Дмитро Ґродзінський. Золота осінь початку
Михайлина Коцюбинська. Доброокий
Іван Дзюба. Пам'ять вдячности й боргу
Наталка Чорна. Ніколи нічого не треба боятися
Світлана Кириченко. Учителі. 1957—1962 (уривок зі спогадів)
Анатоль Перепадя. У той бік, де Світличний
Лесь Танюк. З Іваном і без Івана
Іван Савич. Подвижник
Євген Сверстюк. Трудівник
Галина Севрук. Лицар Духу
Людмила Семикіна. Наша Говерла
Опанас Заливаха. Ніхто не пройде за тебе твого шляху
Леонід Грабовський. Незламний дух
Ірина Жиленко. Літо нашої молодости
Володимир Дрозд. Світличні
Валерій Шевчук. "...Він світильником був, що горів і світив..."
Микола Плахотнюк. Про Івана Світличного
Зиновій Антонюк. Як не я — тоді хто?
Богдан Горинь. Двигун шістдесятників
Михайло Горинь. Архітект шістдесятників
Іван Гречко. Pro aeterna memoria
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Іван Світличний
був натхненником
руху шістдесятників,
творцем його ідеоло
неформальним
духовним лідером.
Він втягував у поле
свого тяжіння
все найкраще,
найлюдяніше,
найінтелігентніше.
Іван казав:
"Істина одна —
добро, чесність,
порядність,
ніби немає облоги", —
кредо шістдесятників
йшло від
Івана Світличного:
жити без страху
і колінкування.
Людина мусить мати
внутрішню свободу.
Патріотизм Івана
був якийсь
священно світлий.

Іван
СВІТЛИЧНИЙ

'ГІ

Доброокий —
так його відчув
Василь Стус.
Книга спогадів про
Івана Світличного —
шістдесятника, друга,
вчителя, порадника,
критика, редактора,
перекладача, поета,
громадського діяча,
правозахистника,
багаторічного
політв'язня —
ЛЮДИНУ.
Згадують люди
різні за віком, освітою,
національністю,
поглядами,
але всіх об'єднує
любов і повага до Івана.
У нього не було
розходжень між тим,
що говорив і як він жив.
Він знав про життя
щось дуже важливе,
може вирішальне.

