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Ольга Кіх

“РОЗБИТЕ НЕБО”  ЯК  СИМВОЛ  РУЙНАЦIЇ
РЕЛIГIЙНОЇ  IДЕНТИЧНОСТI  ЛЮДИНИ

У трагікомедії Народний Малахій Микола Куліш представив шизофренію на
ґрунті революційно-соціального реформаторства. Дав образ “будівництва
соціалізму” методом руйнування людини. Драматург якби намагається підкреслити,
що проблема післяреволюційної людини в Україні не у самих реформах, але в тому,
як губить себе людина, відкидаючи все те, що робить її людиною: духовну сферу
життя – святість (sacrum). Профануючи або відкидаючи цю святість, людина
стає перед дилемою чи вибором, які “нові” вартості відкинути, а які вибрати?
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Куліш, – це письменник, який не намагається відповідати і оцінювати, він
насамперед ставить питання про суть людського буття, свідомий його складності
бачить круті дороги пореволюційної доби в Україні. На прикладі персонажів п’єси,
а в головній мірі її першопланового героя – Малахія, якому довелось жити у щойно
створеній радянській батьківщині, представляє Куліш сподівання та “голубі” мрії.
Неспроможність їх здійснити, а також розчарування у всьому тому, що керувало
людиною у виборі відповідної життєвої дороги. Згадані питання зв’язані з існуванням
одиниці від її побуту до найтонших сфер людської духовності. Однак суть тієї дилеми
у виборі життєвої ідеології. Залишитися біля тисячолітньої церкви, переповненої
“многоголосними” співами, багатою обрядовістю, чи вибрати Новий Єрусалим –
Москву? (Тут виразне відокремлення поміж християнською і марксистською
ідеологією). Микола Куліш не показує, куди треба йти, а лише представляє ситуацію
драматичного вибору, до якого примушувала історія його сучасників.

“Розбите небо”

Як збагнути зміст, вкладений у фразу “розбите небо”, яку так сміливо
використовує у своїй п’єсі Микола Куліш? Чи зможемо з’ясувати всебічне
символічне значення (покликаючись, передусім, на Святе Письмо), щоб
представити роль цього ж “неба” у житті українців-християн з їх живими століттями
твореними традиціями і вартостями, які заперечено й свідомо нищено у сучасні
М. Кулішу революційні часи 20-тих рр. Щойно відповідаючи хоча б частково на ті
питання, усвідомимо собі безмір трагедії, а також зможемо зрозуміти суть
“розбитого неба”, цебто деструкційні наслідки знецінення християнських вартостей
і спробу замінити “синє небо” на “голубу даль соціалізму”.

Драматург, по-мистецьки передає цей переломний момент болісної заміни
ідеологій. Представляє два різні світи, які створило християнство та пропонує
матеріалізм. Драматург зміцнює це протиставлення, вписуючи християнський світ
у колорит провінційного, але сповненого релігійними традиціями села, а другий –
матеріалістичний світогляд у прогресивне, однак крикливе й духовно розгублене
місто. Кламрою, яка скріплює ті дві, здається, так різні картини є постать Малахія,
в слова та діяльність якого вкладається поняття “неба” і він шукає йому замінника.
Називаючи драму іменем Малахія, Куліш вказує на закорінення в українській
духовності іудео-християнських вартостей.

Небо, як навчала відвічна християнська традиція в Україні є місцем, де перебуває
Бог. Розтягається воно наче шатро над землею, побудував його Господь і там має
свій престол, звідти завідує землею. Не можна легковажити ці ствердження, і вважати
їх надто поетизованими висловами. У них багато фантазії, але так в дійсності людина
усвідомлює собі небо. Як знаємо, Святе Письмо вводить розрізнення на духовне та
фізичне небо. Причому, це друге – фізичне, бачене очима, дозволяє думати про духовне,
у якому перебуває сам Бог1. Про те “духовне небо” зараз йде мова.

Хоча зв’язок Бога з небом очевидний, проте має він своє пояснення. Небо
асоціюється з незбагненною таємницею того всього, що містить у собі космос. А
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все, що святе, викликає своєрідний трепет, страх, тому воно і залишається
незбагненним. Iноді філософи та письменники-мислителі говорять, що хоча нутро
землі, глибина океану також здебільшого недоступна нашому пізнанню, однак
“тайна” неба вже через саму локалізацію домагається безнастанного пояснення2.

Людина належить землі й вона неспроможна збагнути небо де господарем
залишиться Сотворитель. Таким чином виникає природний тісний зв’язок поміж
Богом і небом3. Це записано у провідній книзі усього християнського світу:

Небо, – небо для Господа
а землю віддав синам людським
(Псалом 115-116)4

Щоб збагнути трагізм героїв драми Народний Малахій та самого Куліша,
треба зрозуміти, яку роль у житті українців відігравало небо та церква – символ
неба на землі. Не випадково церква, у якій бані символізують небо, – це місце
діалогу з Богом. Церква, – це також спроба защеплення “небесного” тут, на землі.
Це універсальний символ мікро – і макрокосмосу, простір, в якому зустрічається
людина з Богом, небо з землею5.

Таким чином, переходимо від загального поняття неба до його зв’язків з
Церквою та їх значення і місця в українській духовності, виявом чого стає велика
роль Церкви, цього своєрідного “зматеріалізованого неба”, де століттями плекались
найцінніші універсальні вартості, основи християнської ідеології та світогляду людини:

Незаперечним і безсумнівним є те, що в духовному житті українців протягом
минулого тисячоліття церква, незалежно від усяких перепон і труднощів, була
постійно, для кожного покоління домом молитви і Слова Божого, яке вказувало
усім, хто його сприймав, християнську етику життя та записані у Св. Письмі ідеальні
стосунки поміж людьми.6

Як це вловлює наведена думка: українці віками розвивали свої духовні потреби,
боролися з випадковістю буття, стриміли до нещоденного, небесного, святого. З
часом ця потреба закорінилась в генах. Відкинути це все – означає: звести людину
лише до матеріальних потреб.

На жаль, саме так діється в драмі Миколи Куліша: нові ідеологи заперечують
тисячолітню християнську традицію, історію, нехтують потребою віри в Бога,
висміюють відвічні народні і національні традиції, необхідні для духовного розвитку
людини і народу.

Письменник зображує цей переломний момент в історії української духовності,
яким було прийняття в Х ст. християнства і яке у ХХ столітті під впливом революції
переживає кризу. Революція міняє не тільки акценти в ієрархії вартостей, але
замінює вартості на антивартості. Трагедія у тому, що нові ісповідники ідеології
(можна навіть сказати релігії), несвідомі неоцінених втрат. Персонажі в Народному
Малахії у всьому розгублені так само, як хворі на шизофренію. Все це діється
тому, що революція є своєрідним “шоком”, ударом по традиції і “переосмисленням”
ідей. Коротко, але влучно передається це на сторінках твору:
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Ударила революція, всіх чисто ж вона вдарила!7

Наскільки великий був цей удар і як болісною плямою відбивався на щоденному
житті, переконують слова тексту Народного Малахія. Більшість аргументів і
підтверджень знаходимо в першій дії драми.

Біль обдертої з дотеперішніх вартостей людини міряється вагою значення тих
вартостей, особливо тоді, коли вони гинуть, коли їх так безжалісно нищать. Роль
релігійної традиції, обрядовості в бутті пересічної людини до часів революційної
завірюхи була найважливішою.

Місцем першої дії невипадково є село, де, як знаємо, завжди була церква,
найкраще зберігалася віра та знаходила повну практичну реалізацію пов’язана з
нею обрядовість. “Те все”, що витворилось довкола Бога – Неба – Церкви,
становило так різнобарвну і цілісну картину, що можна її назвати духовним всесвітом
українця, який з тисячолітніми надбаннями переступає поріг ХХ ст.

На вагомість християнських вартостей і традицій впливає ще один факт-аргумент.
Українці цілими століттями позбавлені реальної волі, повну її реалізацію віднаходили в
духовних сферах. Вони активно опановували щораз нові площини можливостей
людського духа, щоб тим заспокоїти голод волі. Те, про що несміливо, під символічними
образами свого твору сигналізує Куліш, по роках прямо напише Гончар у Соборі,
пригадуючи, що забрали колись козакам з руки шаблю, але не змогли забрати духа
волі і любові краси, коли на доказ цього запорожці побудували церкву й могутній собор,
що своїми куполами сягав неба. У святині мав жити їх незламний дух, їх воля мала
бути освячена8. Сакральна сфера людської свідомості також реалізувалася в згадуваній
вже, широкосприйнятій обрядовості, тому вона так розроблена і багата.

Приходить переломний момент 1917 р., коли відбирають цю дуже інтимну й
дорогоцінну виключність людського індивіда. Забирають у людини цілий її світ,
після чого неспроможна залишитися собою, жити й творити.

Герой – Малахій “за допомогою” влади відкидає “стару віру”, залишає рідних з
їхнім Спасителем – Богом Волі, Правди і Любові. Не просто все ж таки “повимітати
з душі релігію”:

– От і повимітав з душі павутиння релігії, а не знаю, чого мене спів цей так
чудно тривожить... (хор долі: “Достойно і праведно єсть...”)9

Куліш показує, як близько було до Бога в цьому традиційному селі, яке велике
значення мали “многоголосі” церковні співи та зовнішнє оформлення свят. Не
випадково згадує і підкреслює міру релігійних пісень, вони вплетені в побут
суспільства, відігравали фундаментальну роль у творенні моралі, показували взірці
життя, християнські чесноти10.

Герой драми сприймає дійсність крізь християнську призму, яка “не є тут лише
мертвим художнім орнаментом”, але виявом світогляду. З подібними відчуттями
релігійні обряди сприймають Малахієві куми і сусіди:

– Ще малим, пам’ятаю, на зелені у церкві святки, як співали це, узрілось мені,
немов за нашим містечком Бог зійшов на землю, в царині ходить і кадить... Кадить
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на жито, на квіти, на всю Україну... (До сусідів, до кума). Чуєте, бринить кадило і
співають жайворонки...11

Однак Малахій відрікається від святостей, які зберігало село, відрікається від свого
призначення, як батько й член громади, свідомої своєї історії. Відходить, не знаючи,
що “там” не чекає на нього вимріяна “голуба даль”, а божевільня на вулиці Сабурова.
Залишається однак найбільш суттєве питання, як виглядатиме життя без церкви, хреста,
іменем якого хрестять, вінчають і ховають – перестерігають найближчі:

Слухай Малахіє, – не тільки ти, а всі, хто в домі сему сущі! Гадалося нам, що
доживеш ти безмалахольно свого віку і сконання життя вчиниш на руках у нас, у
друзів, і ми за труною твоєю підемо, співаючи: “Святий Боже, безсмертний
помилуй нас” (...) Гадалося, що цю промову скажу я над труною твоєю, або ти над
моєю.12

Попереджуючи перед нерозважним рішенням, приятель і кум Малахія вживає
найсильніших аргументів, найбільш промовистих, переконливих, і що він говорить:
згадує похорон, запитує, чи десь “там” поховають його гідно і заспівають, чи будуть
поминати. Тут М. Куліш наголошує прив’язаність до традиції та її живу присутність.
Відштовхує це все Малахій, відкидає навіть своє прізвище. Він вже не провінційний
Стаканчик, але Народний Малахій з претензіями на реформатора. На всякі заходи
задержати його, вельми скептично відповідає:

Так не вдасться Тобі це зробити! Бо дивіться – підходить до старенького Бога
хтось в червоному, лиця не видно і кида гранату (...)13

У цю мить “падає небо”, яке десятиліттями творилося в уяві українця. У
переносних значеннях увічнено те, що наступило на початку ХХ ст. Небо, в якому
“жив” Бог, Творець всякого ладу і святості, зруйновано.

Чуєте грім? Огонь і грім на квітчастих степах українських... Кришиться, дивіться,
пада РОЗБИТЕЄ НЕБО, он сорок мучеників сторч головою, Христос і Магомет,
Адам і Апокаліпсис раком летять... I сузір’я Рака й Козерога в пух і прах... (Заспівав
щосили) “Чуєш сурми заграли...” Сурми революції чую. Бачу даль голубую
соціалізму. Iду...14

Може бути, що це жахлива заповідь руйнування святинь – одиноке здійснене
зловіще пророцтво Малахія – в 30-х роках “сторч головою падатиме Христос” з
церковних бань.

З тривожною відвагою, або браком свідомості посувається “блудний син” все
дальше в безодню обману. I здається торкається протилежного кінця, який
визначили йому предки – апогею профанування, – коли на запитання прочанки Агапії
про дорогу в Єрусалим відповідає:

(...) не до гробу тепер Єрусалимського нам треба, а до Ленінового Мавзолею,
до нового Єрусалиму плюс до нової Мекки, – до Москви.15

В особі прочанки Савчихи Народний Реформатор знову “наражений” на
конфронтацію зі зрадженими святостями. Агапія, наче заблуканий шматок його
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совісті, приходить з тих країв, які безжалісно покинув. Вона колись ходила до Лаври,
ще й і “в Єрусалим обріклася, хату спродала і все чисто спродала, щоб тільки
достатись туди або на Ахон-гору, намальовану бачила – сяйво і Божую Матір на
хмароньках”16.

Паломниця Агапія Савчиха опинившись у екзистенціальній порожнечі, не втрачає
надії та шукає істинного Бога, тому що немає його у післяреволюційній дійсності,
рішається на прощу в Єрусалим – “Святе місто”, яке в Iзраілі займає виняткове
місце, як столиця і духовний центр. Єрусалим, визнаний євреями, християнами та
мусульманами символом перебування Бога на землі. Натомість “новий” Єрусалим
має бути столицею всіх віруючих17. Таке розуміння віри кличе її в дорогу, тому ця
літня і беззахисна жінка з такою впертістю питається про праведну путь:

...йдеш і не знаєш, чи є туди путь, чи нема – і ніхто не зна. Казали на селі у нас
люди, буцімто совіцька влада у турків Гроб Господній вторгувала і дорогу
говільникам розгородила, та чи так же воно?18

Однак ніхто не здатний це пояснити. Насправді ніхто не знає, куди звернутись
розгубленій людині 20-х років, яка так розпачливо хоче заповнити місце, звідки
забрали “старого Бога”.

Подібні Малахієві “намішали Біблії з Марксом, Акафіста з “Анти-Дюрінгом”,
витворили “конкуренційну” ідеологію, в світлі якої “Новий Єрусалим” втрачає
первісне значення. Його роль тепер має виконувати Москва:

...скоро прийде час, коли всесвіт заспіва Москві: святися, святися, Новий
Єрусалиме, славо – бо революції на тобі возсія.19

“Розбите і пусте небо” народжує нестерпний біль порожнечі. Крик душі, голод
віри треба “чимось” заспокоїти – хоч би ілюзіями, обманами, тому що співати
Москві “святися, святися – Новий Єрусалиме” – це просто лицемірство.

Тут сама середина цієї великої драми, справжньої трагедії: місце правдивого
Бога має зайняти “Антибог”.

Відтворювання “українського християнського неба”, розбитого на очах у Куліша
триває по сьогоднішній день. Продовжується конфлікт поміж людьми і Богом, до
якого спричинилась революція. Коли він буде розв’язаний, щойно тоді Народний
Малахій стане твором, який відійде до історичних дилем українця ХХ століття.
Народний Малахій залишиться тоді в репертуарі українського театру, як класичний
твір – черговий етап у витворенні національного стилю20 в українській драматургії,
а не твором, який заторкає найбільш актуальні дилеми. Тому ця п’єса “своїми
образами зафіксувала вічні грані української психології”21.

У сучасному українському театрі помітна нова хвиля у сценічному втілюванні
п’єс Миколи Куліша. Тому нове сценічне прочитання Народного Малахія (в
Кракові22 і Харкові) так важливе в контексті переосмислення всієї української історії.
Молоді режисери беруться до постановки цієї п’єси, полемізуючи зі своїми
попередниками, прагнуть виявити новий соціальний зміст, очевидний тільки зараз.
I власне в тих спробах переосмислення естетично-етичних цінностей – творче
значення Народного Малахія, тому що розповідає проблеми сучасників Миколи
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Куліша, які можуть стати загальнолюдськими і бути завжди актуальними, бо всюди
у світі небезпека людській душі.

Символіка

Драма Народний Малахій, – один з найцінніших прикладів мистецького
використання та оновлення християнської символіки, на що ми намагались звернути
увагу в окремій частині цієї праці23. В Кулішевому творі віднаходимо також
безпосередні зв’язки з символічними значеннями інших релігійних традицій24.

Символічне значення у Куліша мають вже самі імена персонажів. Iснує
переконання, що ім’я дає відповідну силу людині. Iмена перших людей виражали
істину їх характеру. Переконання про зв’язок імені з долею (nomen est omen) дуже
часто з’являється в християнській культурі.

Iм’я Малахій – як знаємо – запозичене зі Святого Письма, це творить низку
асоціацій та сподівань. Здогадуємось наприк., що дочок листоноші Стаканчика не
випадково звати: Віра, Надія, Любов. Віра, надія, любов – це також три християнські
чесноти. Не випадково роль наймолодшої – Люби – найточніше представлена, як
найважливіша із трьох чеснот – любов.

Без усвідомлення тих важливих Кулішевих виборів неможливо проникнути у
вкладені в твір ідеї, глибокі символічні підтексти, зашифровані зокрема в іменах та
у все те, що намагався приховати драматург від “хитрої” цензури.

В особі Люби простежуємо важливе символічне нашарування. Коли біблійний
Малахій своїми пророцтвами завершує Старий Завіт, в якому розпоряджує життям
закон, тоді Кулішів Малахій сліпо визнає закони, формули, чинить їх важливішими
за людину, її почуття і сім’ю.

Його донька Люба керується любов’ю та милосердям. Протиставлення цих
двох своєрідних підходів до життя досить добре обґрунтоване у літературі, зокрема
в староукраїнській25. Навіть, коли аналогія буде надто далека, варто пригадати
хоча б Слово про закон та благодать Iларіона – твір, який спирається на опозиції
цих двох принципових етапів історії усієї людськості та кожного християнина.

Малахій-Реформатор, який намагається перевиховати людину і народ відвертає
цю ідею, тому приречений він на поразку. Врятувати його може лише любов –
основна вартість і спосіб діяння новозавітних апостолів, християн, прихильником
якого є Люба. Тому не випадково драматург справу рятування батька, спробу
повернути його на дорогу правди та любові, віддає в руки Любові. Власне не кому
іншому, а Любові доручає Куліш сповнити цю “місію”. Увесь цей намір стає
відомим, коли кум-сусід прибуває за Малахієм – вже Народним Реформатором –
до міста з проханням дружини, яка, посилаючи за ним Любов, не втратила віри і
надії на “навернення” та повернення додому свого чоловіка:

Кланялась, ридала й переказала, що має три доньки: Віру, Надію, Любов (до
всіх), мої хрещениці (до Малахія). Віру та Надію вдома залишає, Любов по тебе
посилає.26
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Цей уривок – своєрідна Кулішева інтерпретація фрагменту послання св. Петра
до Коринтян:

...А тепер залишається віра, надія, любов – оці три. А найбільша між
ними – любов!27

Щойно після з’ясування усіх біблійно-символічних значень, вжитих Кулішем,
розуміємо завдання кожного персонажа та роль, яку він виконує у драмі. Бачимо
виразно, що Любомира наділена “відповідним духовним знаряддям” для того, щоб
навертати братів і сестер на дорогу спасіння.

Тільки наймолодша дочка, яка поєднує у собі всі три християнські чесноти,
спроможна впливати на кого-небудь, міняти...

Серед символічних значень, пов’язаних з постаттю Люби, треба звернути увагу
на ще одну важливу деталь, яка стосується її імені. “Мати ім’я – це значить бути
кимось”28. Коли забували про чиєсь ім’я, забували також про саму людину. “Про
такого гине спомин в його вітчизні (...)”29.

У Куліша це видно наприкінці драми, коли місце дії переноситься до “дому
розпусти” мадам Аполінар, куди потрапила розгублена Люба у пошуках свого
батька. Це не випадково, що там звертаються до неї не так, як хрестили. Кличуть
її – Мира. Потрапивши у таке місце, вона деградується, втрачає своє первісне
ім’я.

Підсумовуючи, можна сказати, що у тій драматичній картині віднаходимо дві
інтерпретації: першопланову, яка досить поверхова, представляє факт приниження
Малахієвої дочки, що потрапляє у хату мадам Аполінар, де забирають її ім’я. Друга
інтерпретація більше прихована, вказує на те, як деградується любов як основа і
суть християнства.

Те, що в своїх основах вже не може бути предметом торгу – у Кулішевому
творі продають і купують, до того ж, це відбувається у “фанерних коробках”30. А
це означає, що коли падають основні етично-моральні закони відвічного
функціонування сім’ї, в ім’я суспільства і народу, тоді бачимо, що у Народному
Малахії трагічне, а що трагедійне. Справжньою трагедією тут є занепад найвищих
людських ідеалів, що записане у глибинних прошарках твору, у верхній площині це
звучить трагікомічно.
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