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СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА

До 50-річчя про заї ка і публіцис та Ігоря Со ха ня
та 20-річчя його твор чої діяль ності1

Abstract

In honor of Igor Sokhan’s 50-year jubilee and 20th anniversary of his literary activity
a socio-philosophical essay The Case of Wagner–Nietzche and the Case of Buf -
fet–Bill is published.

Сторінки Но вої Доби

Образ пись мен ни ка — це не тільки ан кет ний опис, рад ше його дійові осо би.
Юрій Яно вський, за влас ним зізнан ням, ніби роз чи няв ся у до лях воїнів-по встанців
із ро ма ну “Чо ти ри шаблі”, але тут найбільше на ньо го схо жий, ма буть, Остюк. Олек -
сандр Дов жен ко вва жав себе за па руб ка, що сто яв опівночі з дівчи ною в кіно кар тині
“Зем ля”; в тому са мо му фільмі вми рав не хтось, а саме дід ре жи се ра й сце на рис та.

Звісно, то була бу рем на доба суцільних соціаль них, ска за ти б, ре во люційних
зру шень (гро ма дя нська війна, ко лек тивізація), коли лю дська осо бистість у дійс -
ності та в літе ра турі ви яв ля ла ся на по вен зріст. А як спів віднес ти пись мен ни ка зі
ство ре ним у його уяві “двійни ком” за по всяк ден ня? Я за мис лив ся над цим під час
роз мо ви з Іго рем Со ха нем, ав то ром чо тирь ох ро манів та кількох кни жок: повістей та 
оповідань.
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1  СОХАНЬ Ігор Пав ло вич — про заїк і публіцист. На ро див ся 1957 року в Хар кові.
Шкільні роки провів у Києві. Закінчив Санкт-Пе тер бу рзький універ си тет, жив і пра цю вав
у Санкт-Пе тер бурзі. Був чле ном, а 1992 року — го ло вою про фспілко вої організації літе ра -
торів Санкт-Пе тер бур га. Дру ку ва ти ся по чав у 1986 році. Перші його оповідан ня опуб -
ліко вані в київсько му ча со писі “Рай ду га” (1986, № 7; 1987, № 12; 1988, № 10).

Автор збірок оповідань і повістей “Лис ти дру гові” (Мос ква, 1989), “Без по рад ний світ”
(Київ, 2001), “Без по рад ний світ. Де тек тивні історії” (Київ, 2004), повістей “За руч ни ки
бе зу мства” (Київ, 1991) і “Мур заліна” (каз ко ва повість, англійською; Київ—То рон то,
2005; у співав торстві), ро манів “Лас ка ва жінка” (Мос ква, 2003), “Орден чо тирь ох” (Київ,
2004), “Ніколо” (Київ, 2006), соціологічних на рисів “Час но во го світу і лю ди на. Гло бальні
ри зи ки цивілізації і по шук шля ху” (Київ, 2001, у співав торстві), а та кож на уко вих пуб -
лікацій і публіцис тич них ста тей у ча со пи сах “Сво бод ная мысль” (1996, № 9) і “Со ци о ло ги -
чес кие ис сле до ва ния” (1997, № 2; 2000, № 8).

За раз меш кає в Ка наді (То рон то), за й мається літе ра тур ною діяльністю.



От він пе реді мною: вдум ли вий, роз важ ли вий, доб ро зич ли вий. Мені до ве ло ся
пе ре кла да ти його про зу, таку, як і він, — чес ну, про світле ну. В ній немає місця ні не -
на висті, ні підлості, ні зневірі. Пись мен ник піклується, щоб до по мог ти своїм ге ро ям
і пер со на жам на кру тоз ла мах, у не без пеці та за життєвих не пе ре ливків.

Чи за зна вав ав тор і собі важ ких вип ро бу вань? Ли бонь ні. Він із бла го по луч ної
ро ди ни на уковців (бать ко — ака демік, мати — член-ко рес пон дент). На ро див ся у
Хар кові 1957 року. Шкільні часи ми ну ли в Києві. Універ си тет закінчу вав у
Ленінграді. Потім за ко хав ся учи тель ма те ма ти ки в місті над Не вою у свою чарівну
уче ни цю, а після на вчан ня вона ста ла йому вірною дру жи ною. І їхня щас ли ва ро ди -
на ви хо ва ла двох дітей — сина й донь ку.

Ко лись зне наць ка за хо пи ла на уков ця-пе да го га літе ра ту ра. Але по чав дру ку ва -
ти ся у зрілому віці, трид ця ти років. Перші оповідан ня вий шли в київсько му жур налі 
“Рай ду га”: “Річище жит тя” (№ 7, 1986), “Ро дин ний що ден ник” (№ 12, 1987) та “Лис -
ти дру гові” (№ 10, 1988). По чатківця на творчій ниві привітав відо мий літе ра тур ний
кри тик, нині ака демік Ми ко ла Жу ли нський. “Ігор Со хань, — пи сав кри тик, — во -
лодіє особ ли во важ ли вим для мит ця відчут тям інто нації роз повіді, вміє виб ра ти
потрібний лад са мо ви ра жен ня вдачі ге роя... Мені здається, він свідомо уни кає пе ре -
дачі суто сю жет но го взаємоз в’яз ку станів і вчинків своїх пер со нажів, більше тур бу -
ю чись про “ви пад ко вий” при чиннєвий зв’я зок між дійо ви ми осо ба ми, аніж про зу -
мов леність сю жет ної за ко номірності роз гор тан ня дії в оповідан нях. Для ньо го важ -
ли ве са мо ви ра жен ня як фор ма і спосіб роз гля ду фор му ван ня життєвого ста но ви ща
ге роя...” І далі: “...це — лише по ча ток, перші кро ки у твор чості, а вони об надійливі”.

І справді, оповідан ня й повісті Ігоря Со ха ня не вдовзі по ба чи ли світ окре мим ви -
дан ням — “Лис ти дру гові” (Мос ква, 1989). Го лов ний ре дак тор жур на лу “Нева” Бо -
рис Ніко п ольський у пе ре дмові до цієї книж ки на ма гається, так би мо ви ти,
розпізна ти та лант мо ло до го пись мен ни ка: “По суті, саме по шу ка ми при хо ва но го
сен су жит тя, праг нен ням збаг ну ти й оцінити міцність або, на впа ки, хиткість своїх
сто сунків з інши ми людь ми й пе рей ма ють ся ті, з ким зна йо мить нас літе ра тор...

Іна кше, оповідан ня Ігоря Со ха ня на ле жать до жан ру пси хо логічної про зи, де ба -
га то що за ли шається в підтексті, між ряд ка ми, де ба га то чого чи та чеві до во дить ся
відга ду ва ти, ста ю чи співав то ром пись мен ни ка”.

Про фесійний поціну вач літе ра тур но го до роб ку Ігоря Со ха ня не на ва жив ся за я -
ви ти, що ав тор цілком опа ну вав об ра ний жанр, але зро зумів, що той об рав для себе
плідний на пря мок.

Та ким же “жи вим свідчен ням лю дських по шуків” ви я ви ла ся й на ступ на спро ба
пись мен ни ка усвідо ми ти себе в на шо му су перечлив о му світі — київський на клад
“За руч ників бо жевілля” (Київ, 1991).

Дру ко вані тво ри Ігоря Со ха ня сприй мал ися як своєрідний літо пис його по -
коління на пе ре додні доби “бурі й на тис ку” в СРСР, яка діста ла на зву “пе ре бу до ва”.
Ба га то хто й досі бере участь у “тво ренні історії”, про те це вже зовсім інші люди, су -
дя чи з його но вих оповідань і повістей. Що ж до ро манів, то вони вза галі із за -
рубіжно го по бу ту.

У 90-х ро ках ми ну ло го століття пись мен ник змінив місце про жи ван ня й осів у
ка на дсько му місті То рон то. Це, ма буть, не вте ча від себе, а рад ше на ма ган ня знай ти
своє “я”.

Героєм його оповідань, май же при год ниць ких, стає доб ря га — ад во кат, ка -
надієць Джейм Хел пер, який має офіс, куди меш канці То рон то звер та ють ся за по ра -
да ми з усіх на болілих питань. Автор ніколи не про по нує го то вих на ко жен ви па док
рішень, а спо ну кає чи та ча до роз думів над відповідями на пе кучі за пи ти лю дсько го
існу ван ня.

Це — на скрізний мо тив і чер го вої книж ко вої публікації “Без по рад ний світ”, ви -
да ної двічі в Києві — 2001 й 2004 року. Змаль о ву ю чи з теп лом і співчут тям своїх пер -
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со нажів, пись мен ник по ка зує той не лег кий соціаль ний тя гар, який ла ден роз ча ви ти
лю ди ну, але вона за без ко рис ли вої підтрим ки й доб ро го на пут тя долає, зда ва ло ся б,
не пе ре борні об ста ви ни й за вдя ки гу манізму та світлій вірі у спра вед ливість зна хо -
дить шлях у без ви ході, схи ля ю чись пе ред су во рою істи ною як на й ви щою життєвою
цінністю. На йяс кравіше це втілено в його повістях “Бла годійник” і “Місто
зустрічей, місто об луд”.

Далі з над зви чай ною ніжністю і чарівливістю пись мен ник ство рює каз ку “Мур -
заліна” (То рон то, 2005), яку до по ма га ють йому “пи са ти” рідні діти Кос тик й Олен ка
— учні шко ли мис тецтв. А осяг нув ши жан ри оповідан ня, повісті й навіть каз ки, Ігор
Со хань стає ро маністом. Це, зок ре ма, його по лот на “Лагідна жінка” (2005), “Орден
чо тирь ох” (2004), “Ніколо” (2006) і “Сад спо ку си” (2007). Тут сю же ти або по чер -
пнуті з пе ребігу су час них буднів у да ле ко му за рубіжжі, або по в’я зані з істо рич ни ми
подіями. Ро ма ни при ваб лю ють чи та ча ви баг ли вим вик ла дом життєвої філо софії,
яс кра вим пси хо логізмом об разів, а та кож бар вис тою палітрою оповіді, вда лим ви ко -
рис тан ням на уко вих знань із різних га лу зей. Про заїк по всяк час дбає про те, щоб
його “двійни ки” не зби ли ся у “зіпсо ва но му” світі на манівці, не ста ли ра ба ми “жов то -
го ди я во ла”, не втра ти ли внутрішньої шля хет ності й лю дської гідності. Його ге рої
час то ма ють до рогі ав то рові імена й ча сом наділені його влас ни ми ри са ми, а то й
схожі на ньо го са ми ми об ста ви на ми долі. Чи мось близькі ав то рові й такі пер со нажі,
як Пав ло Гор бу нов, підліток-інвалід, який не за не па дає ду хом і зна хо дить у Ка наді
своїх по бра тимів та од но думців в “Ордені чо тирь ох”; або Сергій Ло мов, який, опи -
нив шись після пла не тар ної тра гедії на Ман ге тені із відчут тям невідшко дов ної втра -
ти ко ха ної дру жи ни, зреш тою зва жується на са моз ни щен ня в ім’я лю бові.

В істо рич них тво рах “Ніколо” і “Сад спо ку си” Ігор Со хань вдається до тих дав но 
ми ну лих часів, які висвітлю ють наше сьо го ден ня. Мов би за при пи са ми Ми ко ли Го -
го ля, він, осмис лю ю чи да лекі події, праг не по ка за ти, без будь-яких за сте ре жень,
прав ду на шої су час ності. Особ ли во зво ру шує чи та ча об раз збро я ра-мит ця Ніколо,
який, на про ти ва гу аван тю рис тові П’єтро Аретіно, мріє за кар бу ва ти по собі слід в
історії — збе рег ти ше дев ри ве ли ких майстрів і влас но руч вип ле ка ти та кий взірець,
який ди ву ва ти ме не одне по коління. Ніколо ла ден піти на са мо по жер тву, щоб за хис -
ти ти друзів та об сто я ти осо бисті по ри ван ня. Його гас ло: “Бо дай лю ди на має лише
одне жит тя, не може ви би ра ти, де й коли на ро ди ти ся, про те вона сама вирішує, як
про жи ти своє жит тя”.

Са мо бут ня про за Ігоря Со ха ня не за ли шає чи тачів бай ду жи ми. Вона при лу чає
їх до склад них про блем лю дсько го існу ван ня, дає змо гу за гля ну ти у гли би ни жит -
тєвих таємниць і діткну ти ся ду хов но го підне сен ня, до по ма гає осяг ну ти справ -
дешній сенс на шо го пе ре бу ван ня на цьо му світі, вчить муд рості, доб ро чи нства й
муж ності на тер нис то му шля ху з важ ко за вба чу ва ни ми по во ро та ми та спа да ми. На
цій до розі не мож на втра ча ти своє не пе ре бутнє “я”; тільки на одинці із со бою не по -
хитній і відданій справі лю дині су ди ла ся пе ре мо га.

МИКОЛА ШУДРЯ, пись мен ник
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