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Дати
ЖУРНАЛУ “СЛОВО І ЧАС” – 75 РОКІВ

Науково-видавнича рада Національної академії
наук України сердечно вітає наукову спільноту та
колектив Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка із
75-річчям журналу “Слово і Час”!
За цей час журнал пройшов великий і складний
шлях від наукових записок Інституту української
літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР до сучасного
загальнокультурологічного видання, але й у найважчі
часи на його сторінках друкувалися матеріали,
що ввійшли вагомими набутк ами у ск арбницю
української філології.
Сьогодні журнал “Слово і Час” посідає особливе
місце в науковому й культурному житті України,
репрезентуючи кращі зразки історико- й теоретико-літературної думки,
відображаючи провідні тенденції українського і світового літературознавства.
Журнал орієнтує дослідників на осягнення складних явищ літератури, відкриття
нових, недостатньо вивчених постатей і культурно-історичних періодів.
Про високий творчий потенціал журналу яскраво свідчить осучаснення його
стилю та структури, оновлення тематичних рубрик, розширення кола авторів
та інформаційно-комунікативного простору.
У знаменний день ювілею радо вітаємо “Слово і Час” і бажаємо йому зберігати
та примножувати свій авторитет, а його колективу – творчого і професійного
довголіття та наснаги!
Ярослав Яцків,
академік НАН України, голова Науково-видавничої ради
Національної академії наук України
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Ювілей академічного літературознавчого журналу
“Слово і Час” викликає особливе хвилювання й
наповнює почуттям гордості: упродовж семи із
половиною десятиліть він гідно несе прапор, на
якому написано “Література і наука”. Традиційно
вважаємо, що наш, інститутський і всеукраїнський,
часопис був заснований 1957 року, коли з’явився
перший номер друкованого періодичного органу
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та
Спілки письменників України під назвою “Радянське
літературознавство”. Однак пам’ятаємо, що під
назвою “Радянське літературознавство” ще 1938 року
розпочалося видання наукових записок Інституту
літератури ім. Т.Г. Шевченка. Цю серію наукових збірників, яка нараховує 19
випусків, слід вважати своєрідним академічним фундаментом, на якому й
постав наш журнал. Більше того, уже 1928 року з’явився науковий збірник
“Література. Збірник перший” – спільне видання Історично-філологічного
відділу ВУАН та Інституту Тараса Шевченка, редакторами якого були славетні
вчені С. Єфремов, М. Зеров та П. Филипович. Чи не з тих далеких літ і в’ється
ота золота нитка традиції, яка сьогодні святково пов’язує 95-ліття Національної
академії наук України і 75-ліття журналу “Слово і Час”.
Так, складною – драматичною і навіть трагічною – була історична доля
журналу, творцям якого доводилося задля збереження єдиного в Україні
наукового літературознавчого видання йти на компроміси, маневруючи в
бурхливих ідеологічних вирах суворої компартійної опіки та цензурного диктату.
Попри всі ці заборони, репресії, нещадну партійну критику, грубі втручання
в науково-редакторську діяльність творців журналу, він зберіг своє наукове
обличчя і вже з перших днів перебудовного періоду – ще до проголошення
незалежності України – чітко і принципово почав утверджувати на своїх сторінках
національно-демократичні позиції. Навіть зміна назви журналу на “Слово і
Час” засвідчила рішуче оновлення (передусім завдяки ініціативній діяльності
головного редактора В. Дончика) проблемно-тематичного спрямування
часопису як науково-теоретичного, так і загально-культурологічного, науковопопулярного видання.
Віримо, що академічний щомісячник як центральне науково-теоретичне
літературознавче видання й надалі триматиме обраний курс, спрямований
на подачу об’єктивної оцінки розвитку української літератури з давніх часів
до сьогодення, літератур європейських країн, світової літератури, теорії
літератури, компаративістики, літературного джерелознавства і текстології
і відкриватиме нові горизонти наукового зростання наступних поколінь
українських літературознавців.
Микола Жулинський,
академік НАН України, директор Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України,
голова редакційної ради журналу “Слово і Час”
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Синонім до слова журнал – часопис. Поняття час тут
визначальне. Що вже казати про назву нашого журналу
– Слово і Час. У ній парадигма часу постає як доба, в
якій живемо й житимемо, як саме життя, яке творимо
(так чи так), як найвищий орієнтир, котрий Слово ніколи
не втрачає з поля свого зору, але завжди залишається
над ним. Навіть у ті ганебні й жахливі 1930-ті роки,
коли сотні творців слова були ув’язнені й розстріляні,
а саме Слово перебувало в колючому дроті, хоч десь,
хоч якось пробивалися живці художньої і наукової
творчості. Посутній доказ цього – ті джерела, від яких
веде відлік нині “Слово і Час”, а колись замундироване
“Радянське літературознавство” (хоч неформально
його можна було вести чи не від перших років заснування Інституту Шевченка
чи видання інститутського журналу “Літературний архів”, 1930).
Зрештою, із 75 сьогодні відміряних літ про вільні, нормальні, цивілізаційні,
без цензури й репресій говорити не доводиться. Хіба що про леткі часи куцої
відлиги та непослідовної перебудови. Але впродовж усього свого шляху, а
особливо останньої чверті століття, у роки національного відродження наш
літературознавчий журнал, не забуваючи про Час, його вимоги й настири,
не нехтуючи загальнокультурним, національно-державотворчим контекстом,
послідовно працював, узоруючи на головні свої орієнтири: Слово, Література,
Наука. Із цими неминучими гаслами ввійде він і у своє європейське 90-річчя,
і вже не зовсім далеке 100-річчя.
Успіхів Вам – усьому колективу – від головного редактора до коректора – на
цьому достославному шляху.
Віталій Дончик, академік НАН України

Поздоровляю зі знаменною датою мій рідний журнал,
його редакцію, всіх – і кожного – співробітників, дякую
за багатодесятилітню співпрацю.
Хай щастить тобі, мій давній друже – “Р.Л. – СіЧ”!
Тримаймося й надалі одне одного!

Юрій Барабаш,
доктор філологічних наук, професор
(м. Москва)
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Будь-які спроби стисло окреслити роль головного
літературознавчого журналу України – “Радянське
літературознавство” / “Слово і Час” – приречені
на невдачу. Адже відтворення хоча б віхововизначальних етапів непростої історії цього часопису;
перелік тих теоретико-естетичних знахідок, що
слугували орієнтирами для письменників, істориків
літератури, критиків та найширших кіл читачів;
усвідомлення напруги пристрастей, що в різний час
заполонювали літературне щодення; вияскравлення
віртуозних прийомів езопової мови в часи тотального
ідеологічного тиску, до яких вимушено вдавалися
автори задля донесення правдивої інформації, –
усе це вимагає спеціального фундаментального історико-культурологічного
дослідження.
Журнал цікаво було читати в усі часи, бо в ньому завжди пульсувала реакція
на перебіг літературного процесу в Україні, незрідка – і на позаукраїнських
просторах; на сторінках часопису зринали статті, що відкривали не тільки
нові імена, твори, події, а й нові дослідницькі стежини й дороги. Надрукувати
студію в “РЛ” / “СіЧ” завжди вважалося престижним, своєрідним визнанням
творчої зрілості; публікація ставала текстом прямої дії – здебільшого знаною,
читаною, поширюваною.
Перечитувати “РЛ” / “СіЧ” із відстані часу не менш цікаво, аніж у момент
опублікування його чергового числа, до того ж таке перечитування вельми
повчальне, нерідко відкривче. Воно дає змогу гостріше відчути часову маркованість
текстів, їхню прикріпленість до епохи, а внаслідок зіставлення із сучасними
літературознавчими текстами вдається збагнути сутність динаміки думок-суджень,
зміну моволаду, стилістичних домінант різних епох. Останнє напрочуд цінне для
мовознавства, зокрема для дослідження стильових течій, історії мовної культури.
Спостерігаючи на підставі публікацій у “РЛ” / “СіЧ” за стилістично вишуканими
текстами філологів, виявляєш чимало змін у мові. Ці позірно безвинні зміни
нерідко сурмлять про глибинну культурну і світоглядну динаміку, якій пізніше
(як окремому суспільному феномену) необхідно було дошукувати спеціальних
назв-окреслень. Так, мовою, стилем (особливо внутрішньою нескутістю фрази, її
природною живістю) заявили про себе шістдесятники – літературознавці, критики,
письменники: глибина й еластичність їхнього думання вимагали особливого
словесного оформлення, відмінного від мовленнєвих усталень попередників. І хоч
цей пошук нових словесних форм відбувався, припускаємо, не завжди цільовоусвідомлено, та все ж із роками тексти багатьох шістдесятників, більшість із
яких була авторами журналу “РЛ” / “СіЧ”, набули індивідуальних пізнаваних рис.
На глибокі культурні й соціальні зміни вказували також спершу поодинокі, а згодом
систематичні публікації в журналі авторів з-поза залізної завіси, що відкривало
читачам цікаву й цінну літературу української діаспори; часопис друкував студії про
літературу “розстріляного відродження” та повоєнних репресованих письменників,
активно долучившись до їх повернення в національний культурний простір,
реставрування цілості української літератури, донедавна штучно деформованої
й пошматованої вилученнями й заборонами. Відродження повноти парадигми
української літератури з розмаїттям її мовних утілень глибинно змінювало й
українську мову, підтримувало повернення її до автентичних витоків, водночас
підважуючи впроваджувану десятиліттями згубну для її розвитку однобічну
зорієнтованість на зближення з мовою російською.
Читання багатьох публікацій журналу живить невідступну думку… про
незадекларовану змагальність авторів у доборі лексики, грі мовними перлами,
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про існування утаємниченого від стороннього ока конкурсу на створення
підкреслено естетизованих, мовно вишуканих текстів, афористичних сентенцій,
які здатні вразити-пройняти читача, увійти в його мовну свідомість і залишитися
з ним надовго. Ці авторські словесні і фразові новотвори, тонкі стилістичні
осягнення в текстотворенні, що здатні багато повідати про авторів і їхню епоху,
чекають на свого дослідника.
На сторінк ах час опису вперше бул о опу блік овано низк у статей з
літературознавчо-мовознавчого тематичного суміжжя (про особливості стилю
окремих художніх текстів, пам’яток, ідіолекту автора; специфіку мови рукописів;
проблеми реформування українського правопису; питання текстології тощо), які
відчутно посилювали увагу лінгвістів до цього видання. Зауважу, що авторами
студій із мовознавчої проблематики часто були не професійні дослідники
мови, а її користувачі-співтворці, що нерідко з інших позицій вели свої
спостереження й робили відповідні висновки, а це становить особливий об’єкт
студій мовознавців. Нерідко спонукою до лінгвістичних зацікавлень авторів
журналу були їхні виправдано широкі погляди на українську мову, зокрема як
на важливий чинник здобуття Україною незалежності, а згодом – як свідчення її
державотворчих осягнень. Тому закономірно, що серед творців новітньої історії
України на зламі епох, серед активних поборників ідеї визнання української
мови державною виявилося багато літературознавців, письменників.
Не можна не помітити деяких особливостей стилю творення журналу.
Насамперед упадає в око широке коло авторів, що засвідчує відсутність
найменшого натяку на столичний снобізм редколегії; є ядро авторів із київських
і позакиївських літературознавців-метрів, і є сотні авторів різного ступеня
заглиблення у проблематику з різних куточків України та зарубіжжя. Цінним
уважаємо й те, що серед авторів – визначні постаті з-поза літературних сфер
– живописці, архітектори, діячі театру, кіно… На тлі збереження виразної
академічної теоретико-літературознавчої домінанти журналу такий добір
авторів відчутно посилює відчуття органічної присутності літератури в
цілісному архіпелазі національної культури, уписаність літератури й науки
про літературу в процес суспільного творення. Інша культивована особливість
буття журналу – відкритість до наукових дискусій (нерідко вельми гострих!),
провокування до обговорення складних питань літературного життя.
Важливим є інтегрувальне спрямування видання: окрім класичних формою
літературознавчих статей, журнал широко й регулярно подає огляди подій
літературного, літературознавчого й загальнокультурного життя України,
різноформатні рецензії, інформації-сигнали з різних літературних, наукових
та освітніх центрів, відсилає до інших часописів, передусім літературних. Усе
це увиразнює обриси панорамного й різнопланового материка української
художньої словесності та її наукової інтерпретації. Поєднання високого
академізму публікованих досліджень з майже грайливою інформ-мозаїкою
коротких есеїв, повідомлень робить журнал динамічно-живим співбудівничим
культурного сьогодення України.
Колектив журналу, його автори мають підстави пишатися досягнутим, сміливо
зазираючи в мінливу прийдешню добу, відчуваючи ритми нового часу й силу
нового слова…
Павло Гриценко,
доктор філологічних наук, професор
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Вельмишановні колеги!
Дорогі СІЧовики!

Філологічний факультет Франкового національного
у н і ве р с и тет у у Л ь во в і с е рд еч н о в і та є В а с з і
с л а в н и м ю в і л е є м . О с ь у ж е в п р од о вж м а й ж е
вікової своєї історії Ви послідовно утверджуєте
неперебутній авторитет літературознавчої сторожі
українського слова. На сторінках Вашого часопису
кваліфіковано представлено неперервність, тяглість
національного літературного процесу, зведено в
єдиний фокус аналітичну оцінку творчих змагань
багатьох поколінь майстрів українського слова,
уміло розставлено необхідні акценти, які стають
незмінними світоглядними дороговк азами для
молодої генерації українців. Орієнтація на невтомне,
глибоке та вивірене осягнення незримих субстанцій художнього слова, яка
стала впізнаваною ознакою редакторської політики “СіЧ”і, свідчить про
нездоланне прагнення збагнути “секрети поетичної творчості”, зазирнути в
робітню національного письменства, передати його дух і чар.
Як і колись довкола Запорозької Січі єднався цвіт української нації, так і
сьогодні довкола “СіЧ”і гуртуються й гартуються славні українці, адже часопис
був, є і, переконані, завжди буде непохитною твердинею національного духу.
Гідно виконуючи писані кров’ю і потом тестаменти славних мужів України,
несете у світ Слово “правди і науки”, Слово, яке завжди на Часі, Слово, яке
оприявнює суЧАСні виміри національного буття.
Ярослав Гарасим,
доктор філологічних наук, професор

Журнали – як люди. Є в них юність і зрілість. Є
своя біографія. Саме такий шлях пройшов славний
часопис, який має символічне наймення: “Слово і
Час”. Журнал народився наприкінці важких тридцятих
літ. Він виростав разом із нами. Він – ровесник
покоління шістдесятників. Як свідчать архіви, це
було чітко зорієнтоване, активне й вагоме видання
літературознавчого типу. Журнал мав різні назви. І
все ж мені здається, що бойова абревіатура “СіЧ”
давно витала в підтексті, а тепер фактично стала
власним історичним іменем.
Не завжди вдавалося оминати підступні ідеологічні
пороги. Були невдачі. Були зриви й падіння. Але на
те ж воно й “СіЧ”, аби вільне Слово в Часі не дрімало. Отож і сьогодні “СіЧ” є
об’єктивним дзеркалом українського та світового літературного процесу. Журнал
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на диво органічно поєднує в собі, здавалось би, непоєднуване – академічну
цілеспрямованість і життєдайну поетичну вдачу.
У розповні творчих сил разом із нами “СіЧ” святкує золотоосінні свої іменини.
Журнали – як люди. Є в них ім’я. Є в них юність і зрілість. А старості – немає…
З ювілеєм, ровеснику!
Петро Перебийніс,
заслужений діяч мистецтв України,
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

Із журналом, який колись називався “Радянське
літературознавство”, а потім став “СіЧ”чю, дружу
вже понад сорок років. У його “біографії” відбилися
головні лінії розвитку української наукової думки
загалом – і хіба могло бути інакше? Усі ми змінюємося;
буває навіть, що “оновлюємося і рвемося”, як казав
поет. В останні двадцять із лишком років журнал
набрав доброї інтелектуальної висоти (хоч і в старі
комплекти зазирати корисно!). Це знак свободи: вона
завжди вивільняє ті можливості, які раніше були
скутими. Звідси – методологічне розмаїття наукових
інтерпретацій, широта інтересів дослідників (старших
і особливо молодших), смак до евристичних підходів.
Побажань маю два. Потрібні ґрунтовні дискусії із важливих питань сучасного
літературознавства – їх ніколи не буває багато. А по-друге, завжди бажані на
сторінках журналу публікаторські матеріали: нашій науці зовсім не зашкодила
б здорова доза позитивізму. Маю на увазі гостру потребу в повноті фактів
історії літератури. Молодь же не дуже полюбляє ходити в архіви, це помітно.
Бажаю всім, хто творить “СіЧ”, інтелектуального азарту, розумних авторів і
жадібних читачів!
Володимир Панченко,
доктор філологічних наук,
професор
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Готуючи це вітання з ювілеєм улюбленому й
поважному академічному журналові, з подивом
виявив, що постійно передплачую його з 1988 року,
тобто – 25 літ. І для мене, отже, невеличкий ювілей,
пов’язаний зі “Словом і Часом”. Певен, що дуже
багато людей, насамперед, звісно, літературознавцівфілологів, згадують добрим словом цей науковий
часопис, бо ж для багатьох він був і є другом і
провідником у царстві літературознавства, багатьом
і багатьом він надавав свої сторінки для фахового
зростання чи наукових відкриттів. Пам’ятаю свої
аспірантські роки і дев’яте число журналу (тоді ще
– “Радянського літературознавства”) за 1989 рік, в
якому була опублікована перша моя стаття про повість Л. Смілянського “Софія”.
То було перше число, яке мій шановний науковий керівник В. Дончик підписав
до друку як редактор. Потім Віталій Григорович не раз казав, що та моя стаття
“підказала” йому рубрику “Написане лишається”, рубрику, яка й донині є в
“СіЧ”і. Завжди чекаю кожне число журналу, з цікавістю читаю його, рекомендую
колегам і студентам. Тож зичу авторитетному часописові-ювіляру й надалі
високо тримати планку національного літературознавства, а його талановитим,
умілим творцям – невичерпної наснаги, душевного й тілесного поладунку.
З незмінною увагою до “СіЧ”і та шаною до його творців
Володимир Поліщук,
доктор філологічних наук, професор

Думаю, майже в кожного з нас є співрозмовник,
без якого – й у цьому немає жодного перебільшення
– неможливо уявити своє життя. Йому можна
потелефонувати із самого ранку й поділитися всіма
фактами і проблемками, що накопичилися і про які
просто хочеться проговорити. До нього можна зайти
серед дня, знаючи, що він, хоча й завантажений
безліччю своїх поточних справ, все одно знайде хвилин
двадцять-тридцять, а якщо треба, то й більше, щоб
відволіктися, посидіти або й разом прогулятися містом.
Його можеш потурбувати під вечір чи навіть пізно
ввечері й відчути при цьому, що він, здається, чекав
на це, бо у ваших взаєминах, по суті, відсутні часові
кордони, позаяк ти добре знаєш: хоч би коли подзвонив, прийшов, звернувся до
нього, це завжди буде своєчасно.
Думаю, не помилюсь, якщо скажу, що таким співрозмовником, ба більше
– незамінним співрозмовником для багатьох із нас є журнал “Слово і Час”.
На його сторінках, у його рубриках, скажімо, таких як “ХХ століття”, “Час
теперішній”, “Написане лишається”, “Літературна критика”, знаходимо те, що
живить наш мозок, спонукає до літературознавчих і культурологічних задумів
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та їхніх утілень, стає інформаційно-інтелектуальним поштовхом як мінімум
до власного розвитку. Вітаючи невмолимо працьовиту редакцію з ювілеєм
часопису, зичу всім, хто опікується підготовкою і виходом номерів “СіЧ”і, усьому
колективу, що, власне, створює “СіЧ”, життєвої та творчої енергетичності,
продуктивного спілкування з науковцями-авторами України і світу, цікавих
зустрічей під час відряджень, наукових мандрівок чи особистого відпочинку,
публікації таких розвідок і студій, які б не лише збагачували науково-естетичний
процес, а й впливали на підвищення якості нашого буття.
Сам факт 75-літнього існування “СіЧ”і – це не лише свято, що завжди з нами,
це свято, яке ніколи не завершується.
Ярослав Голобородько,
доктор філологічних наук, професор

Журнал “Слово і Час” має відому історію, тривалий
п е р і од я к о ї м ож н а н аз ват и це н зур н и м , к ол и
недремне ідеологічне око радянської державної
машини не допускало до публікації вільнодумних
авторів; викреслювалися не лише положення,
цитати, міркування, а й згадки деяких “ворожих”
чи “небажаних” імен. Та навіть у той час у журналі
публікувалися глибокі статті, розвідки, рецензії,
що засвідчували теоретичний рівень українського
літературознавства. Передусім це стосувалося не
методології філологічної науки, а пізнання творчості
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки,
Михайла Коцюбинського та інших представників
класичної літератури від Івана Котляревського, “Руської трійці”, Григорія КвіткиОснов’яненка, поетів-романтиків до Василя Стефаника, Ольги Кобилянської,
Павла Тичини, Максима Рильського та ін.
Важливе значення мало оприлюднення архівних матеріалів давньої
літератури, епістолярію, висвітлення проблеми фольклор і література тощо.
Нині в журналі “Слово і Час” гармонійно поєднано академізм і популярність,
фундаменталізм Логосу і патріотизм дискурсу.
“Слово і Час” – це висока фахова трибуна українського літературознавства в
контексті світових здобутків у сфері методології, історії науки та аналітичного
осягнення феномену Усного й Писемного Слова, Художності, Національної
Ідентичності.
Щиросердечно вітаю колектив Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка й
колектив редакції журналу “Слово і Час” зі славним ювілеєм! З роси й води!
Микола Дмитренко,
доктор філологічних наук, професор
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На всіх трьох етапах – коли орган Інституту
літератури виходив як наукові записки “Радянське
літературознавство” (із 1938 р.), як журнал “Радянське
літературознавство” (із 1957 р.) та, нарешті, як журнал
“Слово і Час” (із 1990 р. і до сьогодні) – видання
згуртовувало довкола себе великий загін з-поміж
найбільш вдумливих і кваліфікованих дослідниківлітературознавців, які на той час працювали в
науці. Особливо виокремив би матеріали, які
мають стосунок до явищ давньої та класичної
української літератури, а серед них – статті й
розвідки джерелознавчого, біографічного характеру,
листування діячів літератури, першопублікації
окремих маловідомих творів, ґрунтовні огляди літературного процесу певного
періоду (із наведенням широкого кола письменницьких імен). Не всі із цих
матеріалів увійшли згодом у монографії чи збірники праць літературознавців,
деякі з них мали сенс самодостатньої журнальної публікації, тож можна лише
пошкодувати, що той період існування журналу, коли він був іще “Радянським
літературознавством”, так і не діждався бібліографічного покажчика…
Не уявляю собі дослідника, якщо той збирається скласти собі системне
уявлення про історію розвитку українського письменства, щоб він не тягнувся
до номерів чи то “Радянського літературознавства”, чи то “Слова і Часу” (менше
уваги звертаючи, під якими ідеологічними гаслами журнал виходив, адже
дослідження справді ґрунтовне не так уже й важко відділити від кон’юнктури).
З нетерпінням наприкінці кожного місяця очікую з пошти свіжий номер “Слова
і Часу”.
Що побажати журналу? Щоб він і надалі залишався для українського
літературознавця і взагалі для культурного читача виданням конче необхідним
і щоб публікуватися в цьому журналі завжди було фактом почесним для
сучасного науковця.
Микола Бондар,
завідувач відділу української класичної літератури
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
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ВЕКТОРИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
(за матеріалами журналу “Слово і Час”)
31 жовтня цього року в Інституті філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю
працівників редакції журналу “Слово і Час”, співробітників кафедри теорії
літератури, компаративістики і літературної творчості, студентів
і викладачів Інституту філології. Було виголошено доповіді з основних
напрямків сучасного літературознавства за матеріалами провідних рубрик
часопису, зокрема “Питання теоретичні”, “Порівняльне літературознавство”,
“Літературна критика”, “Віршознавство” та ін. Доповідачі проаналізували
статті, надруковані в журналі за останні п’ять років, простежили основні
тенденції літературознавчого пошуку в журнальних публікаціях та висловили
власні побажання щодо наповненості рубрик і літературознавчих проблем,
репрезентованих у часопису. Проблеми й акценти, порушені в доповідях,
викликали зацікавленість аудиторії і жваве обговорення.

Лукаш Скупейко

“СЛОВО І ЧАС”: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Свою історію журнал “Слово і Час” почав 1938 р., коли вийшов перший випуск
Наукових записок Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР під назвою
“Радянське літературознавство”. Звісно, таке гасло не було випадковим, бо то
був час завершення ідеологічної “чистки” в середовищі української інтелігенції
та остаточного утвердження “радянськості” в літературознавстві і критиці.
Як друкований орган державної академічної установи часопис, по суті, був
покликаний виражати офіційний погляд на літературу й літературний процес
та виконувати роль ідейно-методологічного координатора. Тому й не дивно,
що на його сторінках, а з 1957 р. він почав виходити періодично, публікувалися
матеріали, які й утверджували, і накреслювали, і скеровували, і боролися, і
викривали, і засуджували, і схвалювали…
Та минув час, і всі колись так ревно пильновані “принципи” й “методології”
канули в небуття. А зосталося те, що насправді становить для науки
непроминальну вартість – публікації архівних матеріалів, рукописної спадщини,
листування, бібліографія, біобібліографічні довідки, хроніка літературного й
наукового життя, покажчики періодичних видань, альманахів тощо. Водночас
очевидне й інше: уважний читач на сторінках журналу неминуче знайде
матеріали, які, будучи часто закамуфльованими “правильними” цитатами, і
донині залишаються вагомим набутком українського літературознавства.
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Наприкінці 1980-х років часопис починає змінювати свій курс, позбавляючись
ідеологічної заангажованості та спрямовуючи свої погляди, власне, на літературу
й український літературний процес – на ліквідацію “білих плям” у літературі,
на творчість письменників “розстріляного відродження”, на переосмислення
історико-літературного минулого загалом. Із заміною 1990 р. назви “Радянське
літературознавство” на “Слово і Час” журнал відверто декларує зорієнтованість
на національно-демократичні цінності, заявляє про свою безпосередню участь
в утвердженні української державності, мови й духовності, національної
самосвідомості. У тодішніх умовах повального занепаду української періодики
він бере на себе функції загальнокультурного, національно-просвітницького
видання. Крім науково-теоретичної проблематики, на його шпальтах з’являються
матеріали, які торкалися також злободенних суспільно-політичних аспектів життя
в Україні. Водночас набуває актуальності висвітлення науково-теоретичної
проблематики, пошуків нових підходів в інтерпретації літературних явищ,
засвоєння новітніх зарубіжних естетико-філософських систем і методик тощо.
Часопис стає відкритим також для зарубіжних дослідників-україністів.
Із відродженням української періодики і з появою суспільно-політичних видань
“Слово і Час” повертається у своє звичне річище. Проведене на сторінках
журналу анкетування засвідчило, що наш читач зацікавлений насамперед
у якомога повнішому висвітленні власне літературознавчої проблематики.
Значний інтерес, зокрема, викликали публікації, присвячені обговоренню
концепції нової академічної “Історії української літератури” у 12 томах. У
дискусії, матеріали якої згодом були опубліковані у збірнику “Нова історія
української літератури (теоретико-методологічні аспекти)” (К., 2005), узяли
участь як науковці Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, так і
університетські вчені.
Нині журнал “Слово і Час” набув значення загальноукраїнського науковотеоретичного часопису. “Географія” його прихильників – авторів і читачів
– охоплює всі провідні літературознавчі осередки України, а також зарубіжних
дослідників і передплатників. Наукова проблематика найрізноманітніша: теорія
літератури, історія української і зарубіжних літератур, перекладознавство,
літературне джерелознавство і текстологія, віршознавство, літературна критика,
порівняльне літературознавство, питання шевченкознавства, бібліографія та ін.
Своєрідним ноу-хау журналу стали публікації в рубриці “Осередки філології”, які
знайомлять читачів з університетськими літературознавчими центрами України
– авторами, тематикою досліджень, перспективами наукових пошуків. Це,
зокрема, здобутки дослідників-філологів Бердянського, Львівського, Волинського
(Східноєропейського) університетів. Одна з останніх яскравих презентацій – праці
науковців кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
опубліковані в цьогорічному № 8 часопису.
І “географія” авторів, і розмаїтість наукової тематики свідчать про
презентабельність журналу, віддзеркалюючи основні напрямки сучасної
літературознавчої думки. Огляд публікацій за останніх п’ять років показує, що
незмінно високою залишається зацікавленість дослідників літературою ХХ століття
(понад 170 позицій), а також класичною українською літературою (158 позицій,
у т. ч. 78 статей із шевченкознавства). Дещо менше публікацій із проблем теорії
літератури та порівняльного літературознавства (у сукупності понад 70 позицій).
У рубриках “Час теперішній” і “Літературна критика” надруковано 132 статті, що
засвідчує хоч порівняно невисокий, але достатньо стабільний інтерес науковців до
питань сучасного літературного процесу та їх відображення на сторінках журналу.
Як вагомий набуток часопису слід розглядати публікацію рецензій та матеріали
рубрики “Наші презентації”. У сукупності вони нараховують майже 500 позицій, і
це виразно вказує на активну роль журналу в координації наукових пошуків.
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Людмила Грицик

ПОШУКОВІ СТРАТЕГІЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
Мабуть, не помилюся, коли скажу, що публікації
“СіЧ”і, які порушують проблеми порівняльного
літературознавства, упродовж останніх 10-15 років
відтворюють рух компаративної думки в Україні,
напрями порівняльних досліджень, проблематику.
Довкола “СіЧ”і зосереджені провідні фахівці з
галузі, які достойно репрезентують наукові школи
(відділ компаративістики Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАНУ – Д. Наливайко, Т. Денисова,
Г. Сиваченко; Львівський університет – М. Ільницький,
В. Корнійчук; Тернопільський – Р. Гром’як, М. Ткачук,
Києво-М огилянськ а ак адемія – В. М оренець,
В. Панченко та ін.). На наших очах народжується
компаративістика у Дніпропетровську, Одесі, Бердянську, і завдяки публікаціям
“СіЧ”і, як-от окремого “бердянського”, “волинського” номерів, маємо можливість
судити про спільні і відмінні моменти в підходах, виборі матеріалу, завданнях
порівняльних студій.
Уміщенні в “СіЧ”і матеріали дають змогу відстежувати пошукові стратегії
компаративістики: від глибоких розмислів “за” і “проти” до рефлексій над новим
її етапом – компаративістикою і теорією та історією літератури (Д. Наливайко),
до теорій новітнього порівняльного літературознавства, уміщених у подачах
того ж Д. Наливайка та членів його команди – Т. Денисової, Г. Сиваченко,
О. Дубініної, Г. Стембковської, І. Лімборського. Усебічно репрезентовані праці,
в яких порушено проблеми рецепції і порівняльної поетики, антропологічні,
соціокультурні, імагологічні стратегії. Особливо активно висвітлюється
інтердисциплінарна проблематика, мультикультуральна (Н. Висоцька),
постколоніальні студії (О. Юрчук, Т. Гундорова).
Знаковими стали публікації Ю. Барабаша (№ 2, 8 за 2011 р., № 9 за
2013 р.), М. Ільницького (№ 3, 4 за 2012 р.), І. Дзюби. Узагалі “шевченкознавча
компаративістика” в “СіЧ”і (це термін Ю. Барабаша) дає можливість говорити
про “фахову честь” і авторів, і видавців (маю на увазі публікації Ю. Барабаша
про Шевченка, зокрема й у № 9 за 2013 р., його дискусію з Грабовичем;
О. Астаф’єва “Поезія Шевченка в польських перекладах ХХ ст.”, № 2 за 2013 р.,
Д. Наливайка, М. Ільницького, О. Бороня, В. Смілянської).
Якби постало питання про способи структурування “компаративного
матеріалу” в “СіЧі”, я б визначила передовсім ті, що стосуються контактногенетичної сфери: їх порівняно з попередніми десятиріччями менше, і це
зрозуміло. Сюди зараховую й розмисли перекладознавчого характеру (рубрика
“Перекладознавство”: М. Стріха; Яр. Кравець – “Білоруський сонет в Україні”,
№ 7, 2011 р.; С. Ткаченко – про переклади Рембо, № 7, 2011 р.; “Стратегії
перекладу живописних ефектів П. Тичини англійською мовою” М. Фоки, № 11,
2012 р.; “Поезії Р. Фроста в українських перекладах” В. Кикотя, № 11, 2012 р.
тощо). Тут знайшли своє місце і праці рецептивного плану: “Австрійська
література: моделі рецепції тексту” (№ 3, 2011 р.), “Рецепція поетичної спадщини
Шевченка в німецькомовному просторі” (№ 7, 2013 р.) І. Зимомрі; “Б. Антонич і
польські поети-модерністи: літературний діалог” (№ 3, 2012 р.) О. Сливинського;
т. зв. бінарні студії на зразок І. Барчишиної (М. Волошин – В. Свідзинський) та ін.
Основне навантаження в т. зв. “компаративному матеріалі” лягає на
типологічні студії, що теж зрозуміло: журнал відтворює теорію й історію
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новітнього порівняльного літературознавства в різних аспектах. У цьому
випадку це проблеми порівняльної поетики на різних рівнях: тематичному,
зокрема наратологічні аспекти тематології (І. Буркут, У. Гнідець, Г. Токмань,
№ 11, 2011 р., С. Романов, № 2, 2011 р.), ТСО; менше на генологічному
(О. Колінько “Компаративний дискурс української і російської новели к. XIX –
поч. XX ст.”, № 11, 2012 р.). Не пройшли повз увагу фахівців типологічні студії,
виконані на рівнях літературних напрямів і стилів (це те, що засвідчило помітні
зміни в українському порівняльному літературознавстві): Н. Мафтин “Поетика
експресіонізму в романах О. Турянського та Л. Андреєва”, № 10, 2011 р.;
Л. Дем’яненко “Імпресіонізм у музиці і літературі (М. Коцюбинський і Клод
Дебюссі)”, О. Бродської “Артур Шніцлер в інтер’єрі українського символізму”,
№ 10, 2011 р.; І. Оржицького “Перуанський поетичний авангард”, № 7, 2011 р.
Ще не так давно Д. Наливайко писав, що проблема “література в системі
мистецтв як галузь компаративістики” в українській науці відносно нова:
активізація її спостерігається в 70–80 роках. Це те, що традиційно було
пріоритетом французької, американської, німецької компаративістики.
Сьогодні на основі публікацій “СіЧ”і можна говорити про “теоретичні парадигми
вирішення цієї проблеми”. Наведу лише назви праць: І. Заярна “Мистецтво кіно
в поетичних експериментах авангарду (М. Семенко – Кручених)”, № 12, 2012 р.;
Д. Дроздовський “Література і кіно (п’єса Т. Вільямса і фільм)”, № 8, 2012 р.;
О. Дубініна “Твори Шекспіра в екранізаціях А. Куросави”, № 10, 2012 р. та ін.
У порівняльних ст удіях, репрезентованих “СіЧ”чю, поважне місце
посідають інтертекстуальні студії: Е. Циховська “Леопольд Стафф як простір
інтертекстуальності”, № 10, 2011 р.; кілька публікацій О. Гальчук про українську
літературу та античність, № 12, 2012 р. та ін.; статті М. Шаповал. Дуже цікавий
польсько-український матеріал, зокрема кресознавство Р. Радишевського,
О. Астаф’єва, Є. Нахлік а та польських авторів; мультикультуральні,
постколоніальні студії: Н. Висоцька “Єдність множинного (проблеми культурного
плюралізму)”, № 4, 2012 р.; реакція на студію О. Юрчук про “Історію Русів”,
№ 11 за 2011 р., № 5 за 2013 р.; роботи Т. Денисової.
Нещодавно мені випала можливість брати участь у міжнародному симпозіумі
з компаративістики, який проводив Інститут літератури Грузії (26 країнучасників), і там я почула таке: “У вас в Україні найкраще розвивається
імагологія”. Чесно кажучи, після праць Пажо, Дизеринка, Лірсена (Нідерланди)
це було трохи несподівано. Але я згадала, як розвивав цю проблему на
сторінках “СіЧ”і Д. Наливайко (своїми вислідами й думками/журнальними
подачами) і подумала, що справді, рівень опрацювання її – від “Двох руських
народностей” М. Костомарова, В. Антоновича, В. Яніва, В. Липинського і
т. д. – заслуговує на увагу. Вагомі в цьому зв’язку й публікації “СіЧ”і, зокрема
“Літературознавча імагологія (предмет і стратегії)” Д. Наливайка, а також
дослідження Т. Рязанцевої, Т. Свербілової, Г. Сиваченко, В. Орєхової та ін.,
кандидатські й докторські дисертації із цієї проблематики. У такому напрямі
виконана й публікація К. Костянтиненко “Уявлення італійців про Русь” (№ 4,
2012 р.).
Мабуть, міркуючи над т. зв. “компаративним матеріалом” “СіЧ”і, не можна
обійти увагою й інші рубрики, де він знаходить своє відображення. Маю на
увазі інформації про наукові конференції, тематичні виступи, які репрезентують
розмаїтий спектр проблем, що розробляють учені як України, так і зарубіжжя.
Це “Українська література в загальноєвропейському контексті” (№ 10, 2012 р.),
“Шекспірознавчий конгрес у Празі” (№ 10, 2011 р.), “Полілог культур” (№ 12,
2012 р.), “Мови і літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність”
(№ 12, 2012 р.), “Інтертекст як літературознавча проблема” (Люблін) (№ 3,
2013 р.), “Волинь філологічна: текст і контекст. Явище синтезу мистецтв у
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літературі” та ін. Те ж стосується і презентацій нових праць, розлогих рецензій,
серед яких особливу увагу викликали ті, які зосереджені довкола випусків
“Літературної компаративістики” та ювілею відділу компаративістики.
Говорити гарні речі про зроблене “СіЧ”чю можна довго – “СіЧ” варта того.
Одна з публікацій журналу, присвячена історії Інституту літератури (№ 1 за
2011 р.) мала таку назву: “Вісімдесят і далі…”. Вірю, що після 75 “СіЧ” буде так
само (далі!) твердо стояти на своєму: правдиво і професійно відтворюватиме
розвиток наукового й літературного процесу в усіх його виявах.
Ну, і як годиться в подібних жанрах: що хотілося б побачити, крім сказаного,
у наступних номерах. По-перше, думки ще інших компаративістів: “східного”
матеріалу майже не чути. Винятків небагато: Ю. Кочубей про Нуайме й
українську літературу, М. Гуменюк про Аблязіза Велієва (№ 9, 2012 р.), отець
Ісіченко “Петро Скарга і християнський Схід: український вимір”, № 9, 2012 р.
– це мало, звичайно. Компаративістика на Сході (Японія, Китай) розвивається
дуже активно, як і на Близькому Сході, у Туреччині. По-друге, спадає кількість
публікацій зарубіжних літературознавців-компаративістів. У 2005–2008 рр.,
коли готувалася антологія “Сучасна літературна компаративістика: стратегії
і методи”, їх було значно більше, і вони, ці публікації, помітно вплинули на
рух наукової думки в Україні. Я маю пропозиції з Інституту літератури Грузії,
Вірменії, Азербайджану й готова передати їх “СіЧ”і.

Ніна Бернадська

ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ПРОБЛЕМИ
Як постійний читач журналу “Слово і Час” із
приємністю ще раз переглянула сторінки цього
видання й пересвідчилася, що завдання, поставлене
переді мною, не таке просте, як здавалося спочатку.
По-перше, хоча прак тично в к ожном у числі є
рубрика “Питання теоретичні”, насправді теоретикол і те р ат ур н і п р о бл е м и п р о н и зу ют ь б і л ь ш і с т ь
публікацій, розміщених в інших підрозділах часопису,
як-от: “Літературна критика”, “Час теперішній”,
“Дебют”, “ХХ століття”, “Зарубіжна література”, “Ad
fontеs!”. І це закономірно, адже “спрацьовує” відомий
закон “трьох єдностей”, лише не класицистичних, а
науково-методологічних – єдності і взаємозалежності
теорії літератури, історії літератури та літературної критики. По-друге, у
сучасних інтернет-обставинах є можливість ознайомитися не лише з паперовою
версією журналу, а й із його сайтом, тому не бачу сенсу робити огляд публікацій,
лише каталогізуючи статті. Тому поділюся власними міркуваннями щодо
здобутків часопису й, безперечно, його редакції.
Оскільки ми всі активно обговорюємо й рецензуємо численні кандидатські
й докторські дисертації, навчальні посібники, підручники, монографії, то
це дало нам змогу протягом останніх 2–3 років спостерегти таке тривожне
явище, як поверховість, неточність, стилістичну неадекватність наукового
викладу. А. Ткаченко називає це “симптомами паралітературознавства”,
М. Шаповал – “науковою сугестією”, мені до вподоби словосполучення “наукова
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есеїстика”, але в усіх випадках ідеться про брак справжнього наукового пошуку,
адекватного термінологічного та словесного його вираження. На превелике
щастя, публікації у “Слові і Часі”, зокрема теоретико-літературного змісту,
– зразок академічної сумлінності, фахової виваженості думок і висновків.
Такі риси притаманні літературознавцям і старшого, і молодшого поколінь.
Скажімо, не можна не відзначити статті Г. Сивоконя “Історична та національна
детермінованість теоретико-літературного знання” (2011, № 8), Н. Шумило
“Національна модель літературного розвитку (зі сторінок “Історії української
літератури)” (2012, № 3), Т. Денисової “Роздуми про літературний канон
(на американському матеріалі)” (2009, № 8) і водночас публікації молодшої
генерації науковців – учорашніх аспірантів, а сьогодні вже кандидатів наук
В. Левицького, І. Забіяки, Г. Табакової, О. Мудрак, Н. Гаврилюк (називаю лише
наших, кафедральних аспірантів, оскільки знаю їх).
Щодо проблематики теоретичних розвідок, то репрезентована вона
якнайширше. Наприклад, питання методології розглянуті в публікаціях
А. Печарського (психоаналітичний метод, 2011, № 6), Н. Зборовської
(психометафізик а, 2009, № 4) Л. Тарнашинськ ої (літерат урознавча
антропологія, 2009, №5), М. Гнатюка (рецептивна естетика, 2013, № 7),
В. Пахаренка (міфологічна школа, 2013, №10); аналізу літературного твору
– І. Бетко (ритуально-міфологічний принцип, 2011, № 3), Ф. Штейнбука (тілесноміметичний підхід, 2011, №3).
Проблеми специфіки літературних напрямів і стилів порушено в публікаціях
В. Зарви (про просвітництво), Т. Бовсунівської, Б. Шалагінова (про романтизм),
Л. Скупейка (про неоромантизм), Ю. Коваліва, В. Хархун (про соцреалізм),
О. Смольницької (про український магічний реалізм). Широко охоплено
генологічні питання в їх діахронному та синхронному вимірах. Так, про
американський роман писала Н. Висоцька (2009, № 2), український роман –
Т. Пастух (2013, № 5), М. Васьків (2009, № 5), німецькомовний “духовний роман”
– Т. Бовсунівська (2010, № 6), сучасний британський роман у контексті постпостмодернізму й нейроестетики – Д. Дроздовський (2013, № 4), про романтичну
поему та її жанрові модифікації – В. Смілянська (2010, № 6), сучасну антиутопію
– А. Шпиталь (2011, № 8), епіграму XV–XVII ст. – В. Колосова (2011, № 3), про
епітафію – О. Циганок (2011, № 5; 2012, № 9), про лірико-романтичну повість
60–80-х років ХХ ст. на тему дитинства – Н. Сидоренко (2011, №9), латиномовну
епіталаму в українській літературі XVII ст. – Л. Шевченко-Славинська (2011,
№11), сонет – І. Мороз (2012, № 3), про жанрово-тематичні різновиди послання
в українській ліриці ХІХ–ХХ ст. – В. Назарець (2013, № 3).
У літературознавстві активізувалося обговорення й вивчення літературних
ієрархій, зумовлене логікою сучасного літературного процесу, пануванням
у ньому масового читва. Редакція часопису також не оминула цю тему, яка
репрезентована змістовними публікаціями Л. Демської-Будзуляк (“Масова
література та канон в українських літературних історіографія 20-х років
ХХ століття”, 2012, № 9), С. Філоненко (“Масова література: влада жанрів і
жанрових канонів”, 2010, № 8). На мій погляд, актуальною є стаття Л. Бербенець
“Література як предмет масового споживання” (2013, № 2), присвячена
проблемам залучення масової аудиторії до рецепції сучасних трансформацій
літературних творів шляхом літературного туризму, театральних постановок,
екранізації класики, рімейків. Власне, у ній не просто встановлено діагноз
сучасному нелітературоцентристському періоду, а й запропоновано шляхи
наближення сучасної людини, захопленої комп’ютерними ресурсами, до
літератури й літературного твору.
Статті, опубліковані в часопису, позначені ефектом новизни, навіть коли в них
ідеться про факти відомі. Водночас є публікації, в яких порушено маловивчені
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чи обійдені увагою науковців теми, і вони інтерпретуються оригінально
та доказово, як, скажімо, проблема літературної династії, її складників –
історичного, психологічного, генетичного (Г. Стасюк, 2009, № 5), літературної
сакрології на різних типологічних рівнях – генологічному, морфологічному,
тематологічному (І. Набитович, 2009, № 6), режисерські знахідки Т. Шевченка в
поезії “У бога за дверми лежала сокира…” (Г. Клочек, 2013, № 3), літературність
як теоретико-естетичний феномен (М. Нестелєєв, 2013, № 2), смислотворчі
функції контексту (Т. Бовсунівська, 2011, № 6). Про інші досягнення журналу
у сфері дослідження інтертекстуальності, віршування, компаративістики,
перекладу, текстології розкажуть мої колеги, тому я не зупинятимусь на цих
питаннях.
Важливо відзначити й те, що сьогодні, коли лунають думки про анемічність
української літературної критики або ж її повний колапс, “СіЧ” виступає в ролі
інтерпретатора сучасних художніх творів і здійснює це фахово, репрезентуючи
академічну наукову критику. Скажімо, на сторінках часопису об’єктивно оцінено
найновіші твори Іздрика, Оксани Забужко, Тані Малярчук, Сергія Жадана,
Люцини Хворост, Людмили Тарнашинської, Петра Мідянки, Ірен Роздобудько,
Наталки Сняданко, Степана Процюка та інших, із цікавими рецензіями
виступили Я. Голобородько, постійний дописувач – Н. Гаврилюк. А в № 5 за
2011 рік можна ознайомитися зразу з двома оцінками (рубрика “Час теперішній”)
роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшого”. Загалом добрим
знаком стала подача критичних матеріалів цілим блоком, який нараховує 4–5
рецензій (2011, № 1, 6; 2013, № 1). Це, безумовно, позитивні тенденції, як і
те, що між виходом книжки і її рецензуванням часова дистанція не космічна,
як, на жаль, трапляється в багатьох літературно-художніх виданнях. До речі,
академічний журнал певною мірою виявляє сміливість, коли в літературнокритичному дискурсі дозволяє деяку грайливість, відхід від наукової метамови,
продиктовані самими об’єктами критики – сучасними художніми текстами. Хіба
не інтригує заголовок рецензії Я. Голобородька “Сексментальна траєкторія
Оксани Забужко” про третє видання її збірки “Сестро, сестро…” (2009, № 12).
Або такий пасаж із рецензії П. Ляшкевича на книжку новел Сергія Грабара
“Кава Меланж”: “У книжці багато чистих емоцій, поцілунків, обіймів, закоханих
поглядів, щасливого сміху, є також і сльози, кров, смерть… Однак пропорції
позитивних емоцій і вчинків суттєво переважають. Люди в цих творах так
люблять цілуватися і цей акт так естетично виписано, що можна повірити, ніби
він і є основним інстинктом, а не прелюдією до нього…” (2010, № 5, с. 120).
А якщо серйозно, то, скажімо, помітила, що один із сучасних романів, а саме
Надії Мориквас “Де мій брат?”, тричі поцінований рецензентами – В. Соболь
(2011, № 11), Л. Горболіс (2013, № 10), В. Палинським (2011, № 6). Гадаю, що
редакція керувалася певними міркуваннями з приводу цього факту, і бажаного
ефекту досягнуто – обов’язково прочитаю цей твір, щоби мати і власну думку.
Водночас зазначу, що серед згаданих рецензій особливо цікава – за формою і
змістом – рецензія В. Палинського, створена як 11 емоційних зауваг до тексту з
відповідною назвою “А де мій? 11 імпресій”. Вона, ця рецензія, так і проситься
бути використаною у спецкурсі “Жанри літературної критики”, читаного вашою
покірною слугою.
Що ж до критики наукової продукції, яка, власне, і є визначальною для
цього часопису, то, на мій погляд, вона переважно констатуюча й цікава своїм
інформативним імпульсом для літературознавця, бо стає йому в пригоді як
орієнтир для пошуку книжки. Хотілося б не просто переліку розділів, думок,
а й полеміки, дискусії.
До речі, про дискусії. Гадаю, що цей “жанр” сьогодні занепадає, бо чи
можна говорити про полеміку як відповідь на якусь одну репліку? Або ж
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дискусійні матеріали захисту, наприклад, докторської дисертації В. Хархун
“Соцреалістичний к анон в українській літературі: ґенеза, розвиток,
модернізація” (2011, № 7). Насправді численні цікаві монографії, саме
літературне життя сьогодення, сучасний науковий дискурс диктує різні підходи
до осмислення, з’ясування позицій, але у формі толерантній, інтелектуальній.
Цю лакуну може заповнити “СіЧ” із його потужним потенціалом в особі редакції
та авторів, які мали й мають утіху оприлюднити власні наукові розмисли на
сторінках авторитетного видання.
І як постскриптум: особлива вдячність редакції за ігнорування горезвісної
риски в бібліографії, після якої – повтор прізвища автора; це позбавляє
філологів зайвої канцелярщини і збереже бодай як не дерево, то маленьке
деревце в живій природі.

Наталія Костенко

НОТАТКИ ПРО УКРАЇНСЬКЕ ВІРШОЗНАВСТВО
НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “СЛОВО І ЧАС”
В історії українського віршування й віршознавства
помітна певна закономірність: яскраві спалахи
в їх розвитку, принаймні впродовж ХХ століття,
нерідко збігаються з періодами суспільних зрушень
і оновлення, які у сфері мистецтва – у поезії і прозі
– майже завжди супроводжуються формотворчими
шуканнями та їх теоретичним осмисленням. Звісно,
не йдеться про пряме відбиття ідей того чи того часу,
якраз навпаки. Формотворчість усвідомлює себе як
заперечення тиску ідеології і політики, подібно до
того, як сама наука естетики виникла й розвивалась
у гострій суперечці з ідеологією просвітництва, його
раціоналістичним духом. Так було у 1910–1920-ті рр.
в Росії і в Україні, коли з’явилися праці А. Бєлого, В. Брюсова, В. Жирмунського,
Б. Томашевського, Б. Якубського, М. Йогансена, Д. Загула, В. Поліщука,
Б. Навроцького, Г. Майфета та ін.; так було і в 1960–1970-ті рр., коли вийшла
у світ стимульована розвитком європейського структуралізму ціла низка
фундаментальних праць М. Гаспарова та інших російських дослідників, які й
сьогодні справляють вплив на розвиток віршознавства. Водночас з явилися
оригінальні дослідження українського вірша – як загальнотеоретичні, так
і з висвітленням окремих етапів його історичного розвитку – у працях
В. Ковалевського, Г. Сидоренко, згодом Н. Чамати, Б. Бунчука, М. Сулими,
Н. Костенко та ін. На початку ХХІ століття в ряди віршознавців улилися молоді
сили, серед них – О. Бросаліна, О. Башкирова, А. Підпалий, Н. Гаврилюк,
О. Кудряшова, В. Мальцев, О. Кицан та ін. Українське віршознавство перестало
бути ізгоєм серед інших літературознавчих дисциплін і завойовує все активніші
позиції в науці.
Цей процес певною мірою віддзеркалює і наша журнальна преса, насамперед
головний український літературознавчий журнал “Слово і Час”. На сторінках
часопису періодично з’являються статті з історії й теорії українського вірша, що
належать перу українских і не лише українських науковців. Так, у вересневому
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номері за 2010 рік уміщена стаття видатної дослідниці польського вірша,
співробітниці Інституту літературних досліджень Польської академії наук
професора Люцилли Пщоловської “Вірш і стиль у перекладі (на матеріалі
першого повного українського перекладу “Дзядів” Адама Міцкевича)” 1. Ця
стаття стала чи не останнім словом, науковим заповітом ученого, оскільки була
надіслана в Україну за два тижні до її раптової смерті. Люцилла Пщоловська
прагнула до зближення, встановлення тісніших контактів між українськими
й польськими науковцями, вона була керівником міжнародного колективу
дослідників порівняльної слов янської метрики та ініціатором польськоукраїнських зустрічей із проблем віршознавства (2003–2005 рр.), учасниками
яких з української сторони були Н. Чамата, М. Сулима, Б. Бунчук, Н. Костенко.
Наслідком цих зустрічей став вихід колективного віршознавчого збірника “На
стику культур: польський та український вірш” (Варшава, 2004). Українські
дослідники взяли участь також у збірнику “Heksametr” (“Słowiańska metryka
porόwnawcza”, IX) під редакцією Михайла Лотмана й Люцилли Пщоловської, що
вийшов 2011 р., уже після смерті дослідниці. Український варіант надрукованої
в цьому збірнику статті Н. Чамати опубліковано в “СіЧ”і (2010, № 6). Щодо
згаданої статті про “Дзяди” А. Міцкевича, то загалом Л. Пщоловська дала
високу оцінку версифікаційним особливостям перекладу В. Гуменюка, хоч
і вказала на окремі суттєві втрати; значний інтерес становлять її думки про
шляхи оптимального відтворення звучання польської силабіки засобами
українського силабо-тонічного вірша, а також про необхідність збереження
жанрово-стильових традицій (у перекладі).
Загалом суто віршознавчих публікацій на сторінках журналу небагато.
Більше досліджень, у яких принагідно характеризуються метричні, фонічні і
строфічні ознаки поетичних творів, особливо на матеріалі сучасної української
поезії. Напр., у цікавій за предметом дослідження статті Наталії Дунь “Мовний
експеримент у зоровіршуванні (переважно в шахопоезії та паліндромії)”,
де розглянуто художні зразки таких майстрів візуальної поезії, як Анатолій
Мойсієнко, Микола Мирошниченко, Іван Іов та ін., проаналізовано також
строфічні новації, зокрема таке “віршодиво”, як панторимний і одночасно
паліндромний вінок сонетів Віктора Капусти з його книжки шахопоезій “Картатий
материк”; сучасний поет демонструє просто-таки фантастичні можливості у
звуковій і смисловій грі українським словом. З віршознавчого погляду цьому
аналізу трохи не вистачає визначення метричних параметрів творів. Цікаво,
що з наведених у статті віршових цитацій вимальовується характерна для
експериментальної поезії картина – як правило, маємо досить простий
метроритмічний (найчастіше ямби й хореї) візерунок. Ще академік М. Гаспаров
помітив, що тут діє своєрідний закон компенсації: чим складніша образна
семантика поетичного твору, тим простіша його ритмічна будова.
Хронологічні рамки журнальних публікацій дуже широкі – від давнини до
української літературної класики ХІХ – початку ХХ століття й сучасної літератури.
До 200-річчя Т. Шевченка на сторінках часопису успішно реалізується одна з
найцікавіших рубрик “Питання шевченкознавства”, де охоплено, по суті, усі,
часто малодосліджені аспекти творчості великого поета, зокрема й віршознавчі.
Привертають увагу статті Н. Чамати, присвячені комплексному аналізу окремих
творів Шевченка, де розглянуто і їх версифікаційні особливості (напр., в аналізі
Шевченкового вірша “Муза” – 2013, № 7). Елементи віршознавчого підходу до
тексту наявні в публікаціях молодого дослідника В ячеслава Левицького, напр.,
у розвідці про вірш Шевченка “Тече вода з-під явора” (2013, № 9). Із ширших,
узагальнених теоретичних праць варто згадати статтю авторки цих нотаток
1

Раніше, у січневому номері журналу за 2009 рік, була надрукована праця Л. Пщоловської “Слов’янська
порівняльна метрика (еволюція цілей і методів дослідження)” // СіЧ. – 2009. – № 1. – С. 71-78.
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“Про риму і строфіку Шевченка” (2011, № 1) та ін. Зібрання всіх цих (згаданих
і незгаданих) публікацій могло би скласти надзвичайно цікавий том сучасних
інтерпретацій творчості Шевченка.
Серед загальніших віршознавчих досліджень особливий, з нашого погляду,
інтерес становить стаття Івана Лучука “Еволюція українського віршування до
шевченківської доби (штрихи)” (2012, № 4). У нас до цього часу немає широкої
узагальненої праці, де було б – із сучасних наукових позицій – простежено цілісний
процес історичного розвитку українського вірша від його витоків дотепер. Відповідно,
немає й системного висвітлення історіографії українського віршознавства. Чи не
єдиним винятком виглядає “Історія української літератури” Д. Чижевського, який
залучив віршознавчий аналіз у розгляд кожної зі стадій розвитку літературних
стилів (від давнини – орнаментального стилю доби середньовіччя – до Шевченка)
(див. нашу статтю “Дмитро Чижевський – історик і теоретик українського вірша”
[1]). І. Лучук робить спробу піти тим самим шляхом. Він розширює коло дослідників
(крім Д. Чижевського, залучає також праці В. Крекотня, М. Сулими, І. Качуровського,
М. Гаспарова, Ю. Еткінда, Ю. Пелешенка, Л. Ушкалова, Н. Костенко та ін.),
намагаючись окреслити основні тенденції давнього українського віршування (до
шевченківської доби) через конспективний виклад версифікаційних ідей згаданих
авторів. Отже, у такий спосіб – штрихами, контурно – він висвітлює історіографію
давнього українського віршування.
І. Лучук – науковець широкого культурологічного бачення. В огляд давньої
віршової літератури він уводить такі маргінальні артефакти (чи не з гумором
часом?), як знайдений під час розкопок Київського Федорівського монастиря
напис-графіті “ОХОNАМОПОПОМО” [2, 72-73], уважаючи його (напис) “одним
із найдавніших зразків нашої візуальної поезії” [2, 73].
Вірш дошевченківської доби – це силабіка, не тільки староукраїнська, а
й латиномовна. “Варто звернути особливу увагу, – наголошує І. Лучук, – на
силабічну систему, яка домінувала в нашій давній поезії” [2, 75]. Коментуючи
спостереження М. Сулими над структурою силабічного вірша, автор
нагадує, що поряд з рівноскладовим, ізосилабічним широко впроваджувався
нерівноскладовий силабік, що забезпечувало всій системі достатню гнучкість
і різноманіття. Цей висновок базується на плідному міркуванні М. Сулими про
“серединне” місце силабічного вірша між “вільним досилабічним” і “строго
унормованим силабо-тонічним віршем” [3, 89]. У вивченні української силабіки,
очевидно, назріла потреба створити загальне системне дослідження її історії і
теорії (у цьому плані найбільше зробив М. Сулима), враховуючи й латинські та
польські впливи (Л. Пщоловська не один раз висловлювала гірке здивування
з приводу того, що факт польського впливу на українську силабіку ставиться
під сумнів).
У журналі “Слово і час” постійно відстежується інформація про ті чи ті
конференції, семінари, зустрічі, що дає читачеві змогу краще орієнтуватися в
безмежному морі сучасної літератури й науки про неї. Так, у січневому номері за
2010 р. уміщена інформація В. Левицького про першу Всеукраїнську віршознавчу
конференцію (Київ, вересень 2009 р.), а в останньому, грудневому номері за
2012 р. – повідомлення Віри Сулими про конференцію “Мови та літератури в
глобалізованому світі: взаємодія та самобутність”, що відбулася в Інституті
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 18
жовтня 2012 р.; зазначено, що секція 22 (кер. М. Сулима, Н. Костенко) була
присвячена питанням поетики авангардизму, зокрема 120-літтю від дня
народження і 75-літтю від дня смерті лідера українського футуризму Михайля
Семенка. Цікаві доповіді (М. Сулими, В. Сулими, Т. Вокальчук, Н. Костенко,
Р. Гончарова, В. Афанасьєвої) згодом були опубліковані в “Літературознавчих
студіях” Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (2013, вип. 37, ч. І і ІІ).
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Ширша стаття Н. Костенко про авангардистський тип українського дольника
з явилася в серпневому номері журналу поточного, 2013 року. Однак, на наш
погляд, варто зібрати всі ці публікації і видати їх на честь Михайля Семенка
окремою книжкою.
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Мар’яна Шаповал

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ
В ЖУРНАЛІ “СЛОВО І ЧАС”
Інтертекстуальність – один зі способів прочитання
тексту, що має давню традицію, сучасне наукове
осмислення й невичерпний потенціал для роботи
філолога. Огляд публікацій журналу “СіЧ” за останні
п’ять років показує, що інтерес до міжтекстової
проблематики тримається на високому рівні як
в аспекті розробки теорії, так і в практичному
застосуванні: понад сорок статей дотичні до неї тією
чи тією мірою. Ці праці створюють репрезентативне
поле інтертекстуальних студій, у якому варто
виокремити такі вектори дослідницьких зусиль:
1. Розробка окремих теоретичних фрагментів,
понять, наповнення відомих схем новим матеріалом.
О. Галич пише про імітацію документальності в художньому творі на матеріалі
роману; М. Васьків – про пародію на матеріалі фрагмента роману; А. Мазурак
– про функціонування монтажу в різних медіа; І. Приліпко – про алюзії та
ремінісценції у творчості одного автора; С. Кочерга досліджує структурносеміотичний аспект теорії інтертекстуальності через поняття коду, ландшафту
культури, а І. Набитович – через фрактал і фрактальну систему.
2. Огляд теорії інтертекстуальності – її історії, засобів, засад, можливостей,
а також пошук місця інтертекстуальної методології в колі літературознавчих
наук. А. Нямцу роздумує про “літературні архетипи” та їх систему, Л. Коробко
– про літературознавчі поняття в інтертексті культури, Д. Наливайко говорить
про виникнення теорії інтертекстуальності у французькому літературознавстві
та її кореляцію із сучасною компаративістикою, а С. Потапенко шукає витоки
цієї теорії в підході М. Бахтіна і пристосовує її до фольклорного матеріалу.
Слід зауважити, що ці публікації належать аж до 2009 р.; у наступні роки до
популяризації методу вдаються менше, натомість більше застосовують його
в роботі.
3. Дослідження політекстуальних єдностей, культурно значущих передтекстів
(прецедентних текстів). С. Потапенко та А. Мойсієнко застосовують
інтертекстуальний інструментарій до фольклору, А. Нямцу та В. Сулима –
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до тексту Біблії, О. Астаф’єв – до слов’янського міфу. Саме на сторінках
журналу “Слово і Час” як політекстуальна єдність виформовується текст
Шевченка, що інкорпорує його життя, творчість, рецепцію. Низка статей із цієї
тематики найпомітніша і кількістю статей, і продуктивністю авторів, серед яких
Л. Генералюк, О. Боронь, Н. Чамата, Г. Клочек, Н. Момот.
4. Застосування теорії інтертекстуальності для інтермедійний досліджень,
які все ширше розгортаються в сучасному літературознавстві, фокусуючи
увагу на проблемах перекодування тексту та синтезу мистецтв. Помітні в
цьому секторі статті Л. Генералюк про універсалізм Т. Шевченка – поета й
маляра; розвідки Л. Дем’яненко й Т. Шевчук про міжмедійні зв’язки музики та
літератури, низка праць про взаємовплив і взаємообмін літератури й кіно (статті
І. Заярної, Г. Клочека, Д. Дроздовського, О. Дубініної, О. Пуніної). Цей останній
вектор, очевидно, указує на перспективу інтертекстуальних досліджень,
принаймні в нашому літературознавстві, про що свідчить позитивна динаміка
інтермедійних студій останніми роками, організація тематичних конференцій,
міждисциплінарний діалог та розвиток синтетичних мистецьких форм.

Мирослава Гнатюк

ТЕКСТОЛОГІЧНА “П’ЯТИРІЧКА” “СЛОВА І ЧАСУ”
Огляд текстологічних і джерелознавчих розслідів,
поданих на сторінках журналу “Слово і Час” за останні
п’ять років, доречно розпочати епіграфом, узятим за
назвою дослідження відомого вченого, культурногромадського діяча В’ячеслава Брюховецького:
“ Р у к о п и с и н е го ря т ь , а л е хо ва ют ь з а га д к и ! ” .
Добре обізнаний зі специфікою роботи не тільки
в українських, а й у зарубіжних архівах, він знає
ціну праці, співмірну відданому їй життю. На тому
слід наголосити особливо, оскільки аматорство чи
кавалерійські наскоки справи тут не вирішують,
так само як і галасливі заяви чи рекламні трюки,
адже архіви люблять тишу, що продукує зваженість
аргументів та об’єктивність висновків. Саме ці докази зустрічаються в рубриках
“Текстологія і джерелознавство”, “Написане лишається”, “Текстологічний
практикум”, “Контекст”, “Дати” та ін. Часто йдеться про першопублікації, як і
у випадку вже названої статті. Шанований дослідник опублікував оригінальну
знахідку, виявлену в Бахметьєвському фонді Архіву Колумбійського
університету (м. Нью-Йорк) у колекції Юрія Лавріненка (Box 33, folder 10 і 11).
До речі, цікавими результатами своєї праці в цьому ж фонді порадувала читачів
доктор філологічних наук, професор Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка Тетяна Шестопалова – авторка монографії “На шляхах
синтези думки (теоретичні засновки спадщини Юрія Лавріненка)” (2010) і
публікації унікального листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945–
1949 роках, що зберігається в Музеї-Архіві УВАН у Нью-Йорку та приватному
архіві родини Ю. Лавріненка. Докладно проаналізований В. Брюховецьким
перший варіант одіозної розвідки Віктора Петрова “Українська інтеліґенція
– жертва большевицького терору”, розміщений на сторінках часопису (№10,
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2010), відкрив перед читачем не тільки складну творчу історію тексту, а й не
менш драматичні перипетії особистого життя талановитого автора. Логічний
висновок не залишає різночитань: “У майбутньому необхідно провести
текстологічний аналіз різних варіантів і донести до читача й повний текст
В. Петрова” (с. 79).
Поширюють тему першопублікацій на сторінках журналу “Слово і Час”
дослідження знаного лесезнавця Лариси Мірошниченко ““Еолова арфа” Лесі
Українки (невідомий текст)” (№ 2, 2011) та “Фото не вийшло” (З етюдів про
фотографії архіву Косачів)” (№ 2, 2012), де розглянуто рукописний контекст
мініатюрного автономного тексту (з 19 слів), що замикає в собі прекрасну мить
творіння і стану самого творця, а спонтанний, нечіткий знімок Лесі Українки
якраз і увиразнює один із важливих етапів її життя та творчості, пов’язаний з
перебуванням у Єгипті.
Наукова розвідка Миколи Бондаря “Два невідомі досі поетичні твори Євгена
Гребінки” та публікація Олексія Припутня віднайдених ним наприкінці 1988 р.
у відділу рукописів Державної бібліотеки СРСР ім. В.І. Леніна (м. Москва,
тепер Російська державна бібліотека, ф. 32.4.13. с. 74-73) автографів
патріотичної поезії Є. Гребінки “До своїх хлопців” і поетичного послання до
В. Даля “Христос Воскрес” (рос. мовою) не лише уточнюють історію видань
українського письменника, а й поглиблюють розуміння його ідейно-естетичних
принципів на прикладі своєрідного культурно-мистецького маніфесту “До своїх
хлопців” (№ 2, 2012). Фотокопії автографів обох текстів зберігаються у відділі
рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН
України (ф. № 65, од. зб. № 25).
Зразок класичних студій на основі маловивчених документальних архівних
джерел, що розкривають своєрідність громадських і літературних взаємин
між слов’янськими культурами у другій половині ХІХ ст., зокрема між Чехією
та Україною, подає відомий текстолог Тетяна Третяченко. В її дослідженні
“Українські кореспонденти Адольфа Патери” (№10, 2012) наголошено на
особливій ролі в цьому процесі видатного чеського філолога, завідувача
бібліотеки Королівського Чеського музею Адольфа Патери.
Цікаву інформацію для аналітичних роздумів Надії Миронець надав
епістолярний текст Євгена Маланюка. У листах письменника до першої
дружини Зої Плітас, що зберігаються в Українсько-канадському документаційнодослідницькому центрі в Торонто, виявлено кілька автографів його поезій 1925
–1929 рр., а також вірші, переписані рукою З. Плітас (№ 9, 2013). Не менш
цікаві спостереження дослідниці над епістолярієм В. Винниченка: у статті
“Невідомий вірш Володимира Винниченка в епістолярному контексті” (№ 10,
2012), написаній на основі листів письменника до Марусі Ярмут, Катерини
Голіцинської та Людмили Гольдмерштейн, відтворено історію його нещасливого
кохання до Марусі, зокрема присвячений їй вірш.
Своєрідним підтвердженням того, що рукописи не горять, стали й наукові розвідки
українського гоголезнавця Григорія Самойленка “Хроника написания второго тома
“Мёртвых душ” Н. Гоголя” (Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 161 с.) та “Нежинский
список второго тома “Мёртвых душ” Н. Гоголя” (Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. –
360 с.), оглянуті Наталією Сквірою в рецензії “Новознайдений ніжинський список
другого тому “Мертвих душ” Миколи Гоголя” (№ 9, 2013).
Привертають також увагу і студії молодих дослідників, розміщені на сторінках
часопису (№ 4, 2010, № 6, 2011) та у збірнику “Спадщина: Літературне
джерелознавство і текстологія” (Т. 6, 2011; Т. 7, 2013). Розуміючи величезну
трудомісткість цієї праці, сміливо пов’язують свою долю з текстологією
Валентина Варчук, Дмитро Єсипенко й Богдан Цимбал. Обравши об’єктом
досліджень творчість В. Стефаника, Б. Грінченка, наукову спадщину
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В. Доманицького, де попередниками зроблено вже немало, вони пропонують
свої версії й зановопрочитання багатьох проблемних складових тексту. Вважаю,
доброю школою для них стане безцінний досвід незабутньої Михайлини
Хомівни Коцюбинської, в якої також мала щастя навчатися. Як найвищу
оцінку своєї праці зберігаю рукопис її рецензії на книжку “Юрій Яновський:
текст і авантекст” (2006), видрукуваної на сторінках журналу “Слово і Час”, а
згодом переданої мені на згадку. Спільний досвід, набутий і під час підготовки
до друку багатотомного видання В. Стуса, трудно переоцінити. Так само
пам’ятатиму останні, уже не часті наші зустрічі в Інституті літератури. Уважно
вчитуючись у рукописи В. Дрозда під час опрацювання його архіву, Михайлина
Хомівна щоразу спішила поділитися новими знахідками, відкриваючи те,
що для звичного ока лишалося б непоміченим. Багаті ідеями для втілення
спостереження талановитої людини і вченої, подані, зокрема, у розвідці “У
відділі рукописних фондів Інституту літератури: архів Володимира Дрозда”
(№ 6, 2010), стануть гарною лоцією для багатьох дослідників. Як ніхто інший,
вона вміла органічно поєднувати теорію і практику текстологічних розслідів.
Беззаперечно, таку ж високу планку хотілося б застерігати повсякчас, але,
на жаль, не завжди для цього надаються інші приклади. Зокрема, з подивом
прочитала статтю луганського дослідника творчості Григора Тютюнника
Олексія Неживого “Від основного авторського тексту до академічного видання”
(№ 12, 2010). З приводу джерелознавчих аспектів творчості митця питань не
виникало, але в текстологічному плані автору не допомогла й псевдодискусія
щодо основного тексту, підкріплена апеляціями до вже згаданої моєї
монографії, оскільки розуміння визначальних понять текстології у названій
статті не прочитується. Домінантними в текстологічній теорії та практиці були й
залишаються поняття генетичного досьє, останньої творчої волі автора, питання
виявлення і встановлення основного тексту, різних редакцій та варіантів. І якщо
йдеться про позбавлення певної фетишизації основного тексту, то якраз узято
до уваги рівноважливість цих величин. Окремі книги багатотомного видання
В. Стуса поділяються навпіл, де в першій частині розміщено основний текст,
а в другій – різні редакції та варіанти. Однієї збірки “Палімпсести” існує кілька
варіантів, тож від яких слід відмовитися? Чи стане обмежена рамками лише
основного тексту творчість В. Стуса багатшою? А як щодо творів з єдинопочатком,
влучно означених так Дмитром Стусом. Де розміщувати їх? Про унікальне явище
варіативності творів В. Стуса написано вже чимало, але невичерпність теми
засвідчує й успішно захищена кандидатська дисертація випускниці Шевченкового
університету Галини Колодкевич “Варіативність поетичного мислення В. Стуса
в культурно-духовному просторі XX ст.” (Київ, 2013).
Варто дослухатися автору статті й думки цитованого ним Миколи Сиваченка,
який зазначив: “Як показує текстологічна практика, основні тексти не можуть
передруковуватися механічно, бо, як правило, містять більші чи менші
викривлення, що з’являються внаслідок різних причин і порушують останню
авторську волю. І текстолог повинен піддати основний текст науковій
критиці, звільнити його від різного роду викривлень, установити справжній
авторський, чи, як прийнято говорити, канонічний текст” (Сиваченко М. Над
текстами українських письменників. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 222). До речі,
“обрати основний (за тодішньою термінологією, канонічний) текст” (с. 72),
як “уточнює” Олексій Неживий, не одне й те саме як за тодішньою, так і за
нинішньою термінологією. Незрозумілі його застороги щодо взаємовиключень
дослідження творчої історії та останньої авторської волі (с. 72), оскільки постає
запитання: а на чому ж тоді ґрунтується текстологічне дослідження? Звичайно
ж, не на останній прижиттєвій публікації, а на повній розгортці генетичного
досьє. Прикметно, що до нього входять і посмертні видання, де також може
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бути оприявнена остання творча воля автора, яка через різні обставини
(цензурування, ідеологічно заангажовані редактори, самоцензура) не була
доведена до читача за життя автора. Згадуючи у своїй статті про засідання
Едиційно-текстологічної комісії Міжнародного комітету славістів у Варшаві
1961 р., він чомусь приписує авторство терміна “остання творча воля автора”
Борисові Лихачову замість Конрада Гурського, який на прикладі видань творів
А. Міцкевича довів, що проста авторська воля може й погіршувати текст.
Висновок О. Неживого про “некоректність правила останньої творчої волі
автора” (с. 73) стосовно творів Гр. Тютюнника свідчить про те, що дослідник
плутає це поняття із цензурним свавіллям. Так, ще у 20-ті роки ХХ ст. Микола
Піксанов означив “волю поета” як “suprema lex” (“вищий закон”), яка в подальшій
текстологічній практиці дістала логічне уточнення. Ідуть урозріз науковим
означенням і згадані у статті О. Неживого академічні, наукові та масові
видання, а також його припущення, нібито “в недалекому майбутньому ця
наука (текстологія. – М. Г.) позбудеться статусу допоміжної і стане основою
літературознавства” (с. 68). Насправді вона вже понад півстоліття існує
як самостійна наука із чітко окресленими предметом, об’єктом і методом
дослідження. Відсутність розуміння понять “автограф” і “машинопис” приводить
автора до парадоксального висновку про встановлення основного тексту за
“машинописним автографом” (с. 74), а прикінцева теза: “Наше визначення
творчої авторської волі неодмінно враховує дослідження історії тексту твору,
що зумовлює вибір найбільш художньо досконалого джерела тексту без
зовнішніх насильницьких змін” (с. 74), – аж ніяк не претендує на відкриття,
оскільки йдеться про загальноприйняту наукову практику.
Сутужна справа це – джерелознавчо-текстологічна праця, подумалось мені
й після знайомства зі статтею Анатолія Ткаченка “Роман оман (текстологічний
детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром)” (№ 8, 2013). Хоч і
займаюся нею не один десяток років, нові “наукові” відкриття не перестають
дивувати. Не вистачає власних аргументів або бажаєш бути оригінальним –
заперечуй усе, що зробили інші. Практика не нова, та напрочуд поширена.
Ось і колезі (працюємо на одній кафедрі) довелося підготувати одне видання
В. Симоненка, а штормить уже не один рік. Уявляю напругу балів, якби
довелося підготувати їх кілька чи не один том. Проблеми просто поглинули б,
особливо продуковані штучно. Але чого не зробиш задля піару (відштовхуюся
від назви статті). У кожного свій стиль…
Для прикладу: надаю до публікації статтю “Текстологія – базова філологічна
дисципліна”, з якою знайомиться колега й пише свою, потайки конструюючи
проблеми. Та, здавалося б, що простіше? Якщо насправді існує проблема,
запитання чи сумніви, чому безпосередньо не звернутися за роз’ясненнями
до того, хто працює поряд, до кого чомусь заочно апелюєш. Мабуть, піарний
стиль життя далекий від законів наукової етики, що передбачають, зокрема,
колегіальне вирішення суперечливих питань, а не голослівні звинувачення
чи заклики.
А надумані проблеми розв’язуються досить просто, якщо звернутися до
фактів. Наприкінці означеного перебудовними процесами минулого століття,
коли фінансування бракувало навіть на зарплати, в Інституті літератури НАН
України розпочалася масштабна робота над створенням “Путівника по фондах
відділу рукописів” (1999), до складу авторського колективу якого належала як
науковий співробітник (на “громадських засадах” провадила дослідження в
інших архівах Києва та Москви). Опрацьовані мною лише для “Путівника” 18
фондів склали сотні тисяч рукописних сторінок, серед яких і невеликий фонд
В. Симоненка. Оскільки текстологічне вивчення потребує всебічного аналізу
текстів, поза увагою не залишалися жодні деталі. Так, у справі № 11 погляд
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привернули знайомі рядки в перекладі українською мовою, не атрибутовані
в паспорті джерела. Зановопрочитання оприявнювало твори О. Блока в
українському перекладі В. Симоненка. Внесені мною власноруч уточнення
на паспорті джерела, як того вимагала практика, зберігаються до сьогодні.
Подібна робота зачепила й інші джерела тексту, серед яких – уривок п’єси
В. Симоненка зі студентського життя без назви. Поданий А. Ткаченком умовний
заголовок реконструйованої п’єси [“…Там, де вишня біла…” ] у “Вибраних
творах” (2010) справді дуже умовний і небеззаперечний, адже це не вираження
авторської волі, а вказані як джерела тексту “рукописні автографи” (до речі,
автографи – це і є рукописи), потребують зазначення номера фонду та місця їх
зберігання.
Оскільки тривалий час до фонду В. Симоненка не звертався ніхто (як
засвідчено в листі використання датою першого мого запису – 12.Х.1988 р.), з
метою його популяризації й оприлюднення уточнених даних мною були здійснені
такі публікації: “Із творчої спадщини Василя Симоненка: переклади українською
мовою віршів Олександра Блока і щоденникові записи” (правильна назва, на
відміну від поданої А. Ткаченком. – М. Г.) // Записки наук. т-ва ім. Т. Шевченка.
– Т. ССХХІV: Праці філол. секції. – Львів, 1992. – С. 373-388; “Два погляди
Василя Симоненка” // Книжник. – 1992. – № 5-6. – С. 43-46, на сторінках якого
вперше вміщено віршоване послання поета “Шануючи традицію народну…” й
“Замітку про поезію М. Вінграновського та критику її О. Войновою”. Ксерокопії
публікацій та журнал “Книжник” були надані А. Ткаченку на його прохання.
Через майже два десятки років із зацікавленням звернулася до розділу
“Переклади” у виданні “Василь Симоненко. Вибрані твори” (2010; упорядники
Анатолій Ткаченко, Дана Ткаченко). Уміщені тут переклади з О. Блока точно
повторювали текст першопублікації, за винятком знятих варіантів окремих
рядків та слів, поданих мною у круглих дужках задля кращого розуміння “гри”
тексту, шляхів пошуку автором найточнішого, найвиразнішого відповідника.
У примітках до нового видання зазначалося: “З Олександра Блока. № 11/2-11;
першопублікація Мирослави Гнатюк (ЗНТШ. – Т. ССХХІV: Праці філол. секції.
– Львів, 1992. – С. 383-385). Цілком завершено лише 4 переклади з 8-ми (а
ще кілька розпочато одним-двома рядками: Ніч, вулиця, ліхтар, аптека; Май
жорстокий з білими ночами; Стежками тайними, нічними / При світлі траурнім
зорі; не сплять, не знають, не торгують…) (с. 780).
З нового абзацу зауважено: “Виправляємо помилки у “Спадщині” (Т. 1. – Кн. 2.
– С. 209-217” (с. 780), – і далі подано перелік цих виправлень.
Як видно з посилань на першопублікацію, “розходжень” чи помилок упорядник
там не виявив, хоч точну назву подано неправильно: за текстологічними
нормами наводиться повна назва джерела, а не вибіркові сегменти. Так
само одна з названих рубрик “Переклади з Олександра Блока” згадана у
примітках видання, а друга – “Уривки перекладів” – загадково опущена. Та ось
на сторінках журнальної статті з’являється нова версія А. Ткаченка або той
самий “оман”: “При звірянні рукопису з публікацією (підкреслення моє. – М.Г.), з
оригіналами перекладених творів та з розділом “Спроби поетичного перекладу”
у “Спадщині” [18, 1/2, 203-217] виявлено цілу низку розходжень…” (№ 8,
с. 63), – і далі наведено вже знайомий перелік. Однак стосується він зіставлень
із джерелами “Спадщини”, а не першопублікації, як зазначено у примітках
до видання “Василь Симоненко. Вибрані твори” (с. 780). На жаль, згаданого
упорядником видання “Спадщини” не бачила й участі в ньому не брала, тому
робити власні висновки не можу, але задаюся питанням: чому ж так вправно
мене раптом приписано до чужого тексту? Відповідь знаходжу, читаючи
сповнені пафосом завершальні рядки розлогої статті А. Ткаченка, що спонукає
до таких висновків.
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Беззаперечно, текстологія “фундаментальна, засаднича, базова” дисципліна,
бо сповідує істинно авторський текст, без перекручень і маніпуляцій. Готувати
академічне або для початку хоча б наукове видання творів В. Симоненка,
безсумнівно, потрібно, але за участю професіоналів-текстологів, без
викривлень і фальшувань, які широко практикувалися в радянські часи. Ні
повертатися туди, ні миритися далі з такою практикою немає жодного бажання.
Тому, як говорили давні, sapientі sat.

Анатолій Ткаченко

ПУБЛІКАЦІЇ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ
Підхід у цьом у огляді суто прагматичний –
можливість використання журнальних публікацій
2009–2013 рр. в університетських спецкурсах “Теорія
і практика перекладу” та “Лінгвістика і семіотика
перекладу”.
“Мудрість чужинську збагнути незле” (2009. – № 1.
– С. 111-114), – так назвала Алла Диба змістовну
рецензію на Антологію єврейської поезії: Українські
переклади з ідишу / Укладачі Вевл Чернін, Валерія
Богуславська. – К.: Дух і літера, 2007. – 672 с.
Наведений перелік перекладених творів і авторів
просто вражає.
Матеріал Ганни Стембковської “День смерті Пані
День: американська поезія 1950–1960-х рр. у перекладах Юрія Андруховича”
(2009. – № 4. – С. 109-110) – радше анотація. Авторка насамкінець визначає
“жанр” Андруховичевої праці як “суб’єктивно-авторську антологію”, каже,
що авторизований переклад “іноді викликає нарікання стосовно подекуди
надто спрощеної інтерпретації, інколи бракує знання контексту, необхідного
для усвідомлення щільної алюзійності окремих текстів”. Ніби й критика, але
безпредметна. Крім того, на двох журнальних сторінках “іноді” “подекуди”
зустрічаються “окремі” мовні неоковирності. “Вісь” у родовому не вісі, а осі;
Америка не знаходиться, а розташована; не “сатиричний й актуальний”, а
сатиричний і актуальний. Крім того, свого часу незабутній Юрій Григорович
Фалько, відповідальний секретар журналу, вчив, що з погляду суто технічного не
рекомендується робити двоє скорочень поспіль, як-от у назві цієї анотації: -х рр.
“Повнометражна” і ґрунтовна рецензія Мирослава Трофимука “Українська
пісня на вкраїнський лад” (2009. – № 10. – С. 115-121), присвячена виданню
Гусовський М. Пісня про зубра. Поема. На латинській та українській мовах /
Переклад з латинської А. Содомори. Коментарі І. Сварника. – Рівне: Волинські
обереги, 2007. – 126 с., знайомить читача з ошатним двотомовим виданням, де
вміщено й факсиміле першодруку, і добротний переклад у супроводі фахових
коментарів істориків, що робить його фактом не лише поліграфічного, наукового
та перекладацького доробку, а й актом “збагачення української культури:
реституції, чи, точніше, осягнення свого” (С. 121).
Стаття Галини Карпінчук та Марії Корнійчук “Явити сховане і мовить несказанне”
(2010. – №2. – С. 31-34) – огляд однойменної виставки в Музеї книги і друкарства
України (грудень 2009 – січень 2010), присвяченої 90-річчю від народження
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видатного перекладача, лексикографа, письменника Миколи Лукаша. У цьому
ж номері (С. 60-77) вміщено проблемну статтю Наталі Мазепи “Білінгвізм. Епізод
чи тенденція? (Сучасна українська російськомовна поезія”. У пошуках відповіді
на питання, чи випадково переходять на українську мову російськомовні поети,
авторка наводить чимало цікавих прикладів такого переходу, починаючи з уже
хрестоматійного випадку з Леонідом Кисельовим і закінчуючи оригінальними
віршами С. Черняєва, В. Ільїна та ін. Висновок: на Л. Кисельові цей процес не
обірвався, “яскравість і несхожість поетів, що обирають свій шлях до української
культури останнім часом, підтверджує існування певної тенденції і заперечує
версію випадковості цього феномену” (С. 77).
І ще в цьому ж номері (С. 122-123) вміщено інформацію Дмитра Дроздовського
про ІІІ Міжнародний форум перекладачів та видавців країн СНД і Балтії, що
відбувся в Єревані на початку жовтня 2009 р. Забігаючи вперед (2011. – № 10.
– С. 120-121), зустрінемо інформацію Д. Дроздовського про ІХ Міжнародний
шекспірознавчий конгрес у Празі (липень 2011). А повертаючись у 2010-й,
відзначимо три матеріали в № 5 – Наталії Лисенко-Єржиківської “Російський
переклад Ф. Сологуба творів Т. Шевченка в рецепції Є. Маланюка” (С. 15-27),
Ольги Кабкової “Барчине віддзеркалення Шекспірового “Короля Ліра” (С. 55-61)
і Олександра Бакуменка “Дмитро Білоус у контексті літературного перекладу”
(С. 98-105). Кожен із них по-своєму цікавий, надто ж порівняльним аналізом
оригіналів і перекладів, а також важливим контекстом. Певна річ, не обійшлося
й без окремих-таки промахів, як-от горезвісна тавтологія “дисертаційне
дослідження” чи вирізнення “складних прикметників на зразок басноречевний,
ветхопечерник, десятословіє, дископокровець, деннощество” (С. 58). Тут
прикметник лише перший, а чотири наступні – іменники. Хрестоматійним
прикладом в арсеналі викладачів має стати перекладена Д. Білоусом із
давньоболгарської “Молитва абеткова” Костянтина-Кирила (С. 104), де
збережено акровіршеву особливість оригіналу, що допомагав запам’ятовувати
порядок літерам слов’янської абетки.
Фундаментальна стаття Роксолани Зорівчак “Шевченкіана Віри Річ” (2011.
– № 3. – С. 3-12) висвітлює вагомий внесок в англомовне звучання нашого
поета, на жаль, уже покійної британської перекладачки, члена НТШ, кавалера
Ордена Княгині Ольги Третього ступеня. Докладно висвітлено творче життя
письменниці, паралельними текстами проілюстровано перекладацькі знахідки
компенсації. Про рецепцію поетичної спадщини Т. Шевченка в німецькомовному
культурному просторі йдеться в однойменній статті Миколи та Івана Зимомрів
(2013. – № 7. – С. 8-15), зокрема, згадано вільні переклади.
Науковець і поет Анатолій Мойсієнко розглядає “Білоруський сонет і його
переклади в Україні” (2011. – № 7. – С. 70-77). Аналізуючи шість версій перекладу
Багдановічевого “Сонета” (М. Драй-Хмара, Д. Паламарчук, Д. Павличко,
В. Гуцаленко, В. Стрілко чи Стрелко – у тексті й так і так), автор статті подає і
свій варіант. І тут спрацьовує знайомий, напевне, усім творцям ефект: бачиш
чужі недохопи, зокрема щодо евфонії/какофонії, римування тощо, – і пускаєш
власні “півники”: небажана тут алітерація “Ось символ…”, простенька рима
“ніколи – довкола” (в оригіналі – “крыніца – прабіцца”. Можна заперечити, що
в оригіналі теж “Вось сімвол…”, але ж не обов’язково робити підрядник, ліпше
виходити з фонічних законів цільової мови. Питання дискусійні, у кожного з
перекладів є свої плюси й мінуси, можна сперечатись, і це чудово.
Аналогічну тему підхоплює Сергій Ткаченко у статті “Роль часопросторової
перспективи в перекладі (на матеріалі різномовних тлумачень одного вірша
Артюра Рембо” (2011. – № 7. – С. 77-82). Вірш “Sensation” (“Відчуття”) подано в
оригіналі, у діахронії перекладів українських (М. Литвинця і також автора статті)
та російських (І. Анненський, В. Левік); читача адресовано й до перекладів
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Г. Кочура, Г. Латника, М. Терещенка, В. Ткаченка, І. Петровція, І. Андрущенка
(їх треба шукати вже в бібліографії, а потім у читальних залах). А в результаті
в обох цих статтях одного номера маємо розкішний матеріал для семінарських
занять, зокрема зі студентами спеціальності “Літературна творчість, українська
мова і література”, які й самі тут-таки втягуються у творче змагання.
Окрім характеристики досліджуваного стилю, власний переклад одного
вірша та його німецький оригінал подає Ірина Ярош-Яцків (“Бідемаєрівські
мотиви у творчості Ніколаса Ленау” // СіЧ. – 2011. – № 11. – С. 84-89). Стаття
пізнавальна з погляду як загальнотеоретичного, так і суто перекладознавчого
та прагматично-викладацького.
Посилання на власні переклади (не наводячи їх) подає й Валерій Кикоть у
статті “Роберт Фрост: Життя, поезія та українські переклади” (2012. – № 11. –
С. 34-52). Стаття теж пізнавальна, хоч “подекуди” й надто велемовна: “Яскравим
мерехтінням трепетних фарб природи пасують і звуки поезії Фроста – негучні,
наче хрускіт гілки під ногою оленя: шум дощу, шелест трав, свист серпа, гомін
струмка” (С. 46). Читати, напевне, слід так: “Яскравому мерехтінню трепетних
барв природи пасують…”. Але й далі не витримано логіки, необхідної навіть в
есеїстично-метафоричному викладі: якщо барви яскраві, то не мерехтять, та
й негучні звуки їм не мали б пасувати. А з того ж таки прагматичного погляду
хотілось би більше конкретики. Та коли навіть до неї доходить, то “інколи” це
зводиться до переліку, кого з ким “досить порівняти”: “Для добірки наявних
нині українських перекладів характерна інтонаційна різноманітність, що живо
відтворює рухливі модуляції звучання Фростової поезії. Щоб переконатися в
цій мелодичній різноликості, досить порівняти, наприклад…” (С. 49). І далі –
пів сторінки назв. А ще далі – сторінка загальників, як же ото “перекладачам
різною мірою вдається у своїх перекладах (а то ж у чиїх? – А.Т.) зберегти…”,
і “низка” таких само “подекуди”: “…не позбавлені українські переклади й низки
певних вад, інтерпретаторських недоглядів, невдалих розв’язань окремих
конкретних перекладацьких проблем, синтаксичної кострубатості, ритмічних
недоладностей тощо” (С. 50). Дуже конкретно, особливо тощо. І такими
пасажами просто кишить, хоча, повторюю, загалом досить пізнавальна стаття.
Замість “простеньких” і “ненаукових” слів, як-от засоби, способи, творчі
манери, навіть стилі, тепер нам німець показав поголовний лівопівкульний
замінник “стратегії”. Сидить ото письменник, він же й перекладач, і замість
вимучуватися словом, пошуками відповідників, образних відшкодувань,
накреслює генеральні “Стратегії перекладу живописних ефектів П. Тичини”
(2012. – № 11. – С. 25-34). Але що цікаво: стаття Марії Фоки, попри стратегічний
заголовок, досить конкретна. Ідеться про англомовні переклади (і це варто
було б зафіксувати в назві), а “моднього” терміна немає навіть у ключових
словах. Тільки в завершальному абзаці він вигулькує, як пилип із конопель:
“Отже, стратегії перекладу живописних ефектів П. Тичини англійською мовою
мають різний ступінь наближення до оригіналу”. Замініть у цьому реченні
пилипа (тобто зайця), наприклад, на перекладацьке відтворення – і генерали
стануть митцями, а науковець нікуди не дінеться, бо виказує добре знання
особливостей творчої манери поета та її англійських трансформацій.
Нарешті, 2013, № 7. У рубриці “Перекладознавство” – статті Яреми Кравця
“Іван Франко: переклад драми В. Гюго “Торквемада” (С. 88-93) та Максима
Стріхи й Марини Альошиної “Перекладацька діяльність родини Бориса
Грінченка” (С. 94-107), назви яких промовляють самі за себе, та й ближчі вони в
часі, отож лишаю на самостійний огляд читача й перепрошую за прагматичність
оцього підходу. Пардон, стратегії…
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Олександр Астаф’єв

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА НА СТОРІНКАХ “СЛОВА І ЧАСУ”
Насамперед хочу найсердечніше привітати читачів
“СіЧі” з ювілеєм, адже наш науково-теоретичний
журнал, безперечно, найавторитетніший у сучасному
культурному просторі, не одного молодого науковця
“вивів” у люди, а щодо людей мого покоління,
які пройшли через аспірантуру та докторантуру
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, то він
органічно влився в долю кожного, забезпечуючи
тяглість української духовної традиції. Її розвивають
наші аспіранти й докторанти, яких охоче підтримує
часопис. Тому до “СіЧ”і тягнеться все молоде (і не
лише молоде) наукове козацтво, а також жіноцтво,
мовби спростовуючи історичний стереотип, що “СіЧ”
не приймає жінок. Навпаки, приймає дуже радо.
У цих коротких замітках годі дати вичерпну відповідь на питання, яке місце
на сторінках “СіЧ”і посідає літературна критика, яка її проблематика, форми,
контексти тощо. Це можна зробити в монографії, дисертації, низці аналітичних
статей, тому тут лише спробуємо окреслити проблему.
Різниця між науковим і літературно-критичним підходом до об’єкта полягає
в тому, що історія літератури й теорія літератури пізнають явища ззовні,
“безоціночно”, а літературна критика функціонує всередині сфери цінностей
і виступає не інструментом пізнання, а регулятором аксіологічних відношень,
а це значить, що критики насамперед цікавляться новинками й виступають
їх експертами.
У “СіЧ”і існує рубрика “Літературна критика”, де в останні роки надруковано
низку “оціночних статей”, зокрема про твори художні; це, наприклад, рефлексії
Л. Горболіс над романом І. Роздобудько “Ранковий прибиральник”, В. Соболь
над повістю Н. Мориквас “Де мій брат?”, Я. Голобородька над прозою
Н. Сняданко, І. Борисюк над поезією П. Мідянки (2011 р., № 1); спостереження
Я. Голобородька над прозою Дзвінки Матіяш, Н. Гаврилюк – над збіркою поезій
“Дзвін” І. Нижника (2011 р., № 6); враження Л. Горболіс про роман С. Процюка
“Маски опадають повільно” (2012 р., № 8); статтю Б. Пастуха “Психографія
у шатах слова” (2013 р., № 3), роздуми Я. Голобородька та Є. Іщенка про
поезію Л. Золотоноші (2013 р., № 9), Я. Голобродька про лірику Ліни Костенко
(2013 р., № 9) та ін.
Зрозуміло, що літературно-критичні статті виходять за межі рубрики
“Літературна критика” й потрапляють в інші, наприклад, у “ХХ століття”.
Про цю рубрику варто згадати тому, що під нею були вміщені матеріали,
присвячені визначним критикам сучасності. Так, у № 4 за 2012 р. ідеться про
життя і творчість Віталія Дончика, і тут у статтях В. Панченка, Л. Скупейка,
М. Жулинського, Ю. Мушкетика, А. Дімарова, Я. Гарасима, М. Сулими,
Т. Салиги, Г. Токмань, С. Кіраля, В. Поліщука, В. Мацька репрезентовано
насамперед трикутник “критика – література – суспільство”, потребу цілісної
інтерпретації письменства й естетичні критерії критики, канони та інновації,
а власне, чи не головну проблему – як критика сприяє формуванню нової
історії української літератури. Це ж саме можна сказати і про № 1 за 2013 р.,
де також рубрика “ХХ століття” присвячена літературно-критичній діяльності
Тараса Салиги й надруковані авторитетні статті М. Жулинського, В. Дончика,
Вал. Шевчука, Г. Клочека, М. Слабошпицького, В. Панченка та ін.
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Ми значно звузили би проблему, якби не назвали й інші рубрики, такі як питання
“Питання теоретичні”, “Час теперішній”, “Логос”, бо матеріали, надруковані
під ними, так само безпосередньо стосуються критики, її концептуального
апарату та інтердисциплінарних підходів, як слушно наголошує Л. ДемськаБудзуляк у своїй статті про масову літературу та канон (2012 р., № 9), бо
справжня літературна критика має шукати зв’язки між структурами мислення
і структурами вираження, а її головні категорії (метафора, наратив, історія)
здатні адекватно прочитати нові художні твори, увійти в художній світ автора
й водночас залишитися собою. За останні роки на сторінках “СіЧі” було
надруковано низку глибоких статей про творчість шістдесятників, Остапа
Лапського, Василя Шкляра, Валерії Врублевської, Степана Сапеляка, Михайла
Слабошпицького, Ніни Костюк, Володимира Каліки, Мирослава Лазарука,
поезію Миколи Ільницького, лірику поетів 90-х років та ін. Варто простежити
загальні риси цих статей: 1) зв’язок з українською філологічною традицією,
2) полемічна скерованість і методологічна розкутість, 3) розгляд тексту в
динаміці, 4) системність аналізу.
Зрозуміло, із проблематикою критики пов’язані статті про нові монографії
та літературознавчі дослідження, рецензії на нові теоретичні праці,
зокрема книжки І. Дзюби, В. Дончика, І. Качуровського, Л. Рудницького,
Р. Радишевського, П. Білоуса, М. Кодака, М. Моклиці, М. Гнатюка, І. Бетко,
Н. Овчаренко, Ю. Пелешенка, Н. Зборовської, І. Лучука, О. Брайка та ін. Так,
А. Ткаченко у своїй рецензії на книжку Л. Реви про неореалізм (№ 4 за 2012 р.)
слушно наголошує, що помітити нову книжку – означає заповнити прогалину
в нашій культурі.
У той же час деякі автори, як, наприклад, Юлія Логвиненко у статті про
постмодерну рецепцію образу світу (2012р., № 10), слушно пишуть про те,
що наше уявлення про письменність в епоху цифрових технологій значно
змінилося, бо електронні засоби прийшли не для того, щоб знищити мистецтво
й літературу (хоч такий погляд існує), а для того, щоб вивести їх на нову
вершину. І літературна критика має сприяти цьому.
У добу глобалізації з’явився новий різновид сучасного письменства –
мережева література. Н. Герасименко у статті “Мережева література: нова
форма чи зміст?” (2010 р., № 10) завважує, що подібний вид творчості сьогодні
виступає як література нових технічних можливостей, бо інтернет (носій текстів)
дає авторові низку засобів і прийомів, які на папері недоступні. Тут насамперед
варто звернути увагу на нелінійність тексту: за рахунок гіперпосилань читач
може самостійно рухатися текстом, дописувати його, ілюструвати, додавати
відеосюжет чи аудіофайл. У цьому контексті доречно вести мову і про мережеву
критику, яка також щойно формується.
Чи звикли ми до такої поліфункціональності сьогоднішньої літературної
критики? Не зовсім. Мені здається, що про таку варіативність критики в
сучасному суспільстві “СіЧ” пише переконливо, трактуючи її в контексті
еволюції письменства, вимагаючи від критики, щоби вона оперативно виявляла
нове літературне явище, об’єктивно оцінювала кожен твір і передавала
свої спостереження читацькій аудиторії. Тоді буде неупереджено розкрита
специфіка феноменів сучасної літератури, до чого і прагне часопис.
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Олександр Яровий

КРИТИКА ЯК ЖИВА ДУМКА: КІЛЬКА СЛІВ ПРО КРИТИЧНІ
МАТЕРІАЛИ ЖУРНАЛУ “СЛОВО І ЧАС”
Ясно, що гол овна мета літерат урознавства
– інтерпретація. Але критикові в цьому плані
найважче, він уподібнюється першопрохідцеві чи
навіть саперу: помилитися дуже легко, бо часто
не маєш інтерпретаторів-попередників. Може,
наслідки похибок і не катастрофічні, але завжди слід
пам’ятати про подвійну відповідальність критика:
у випадку помилки його “битимуть” і письменник, і
читач (звичайно, цю фразу супроводжуємо уявним
смайликом, але в кожному жарті, як кажуть…).
Критик підступає до ще не встояного, не оціненого,
не застиглого. Приємно бачити серед авторів
рубрики “Літературна критика” літературознавців як
молодшого покоління (наші випускниці Надія Гаврилюк, Катерина Мурашевич),
так і авторитетних науковців, що “дійшли свого зросту і сили”, як Олександр
Галич.
Ще на світанні торішньої весни (№ 3) побачила світ стаття Ярослава
Голобородька “Антропочас Людмили Тарнашинської”. Скажу відверто:
найчастіше, коли фаховий філолог починає писати вірші, то вони рівні,
відточені, гладкі, вони – “філологічні”. Це сконструйовані твори начитаної
людини, яка знає, що таке добра поезія, орієнтується в її специфічних ознаках.
Принаймні так буває з погляду форми… За всієї поваги до Л. Тарнашинської
як науковця мені, грішним ділом, так уявлялися її поетичні твори. Але автор
статті, яка стала не просто рецензією, а проблемним дослідженням, розкриває
глибоку філософію часу у творах Л. Тарнашинської (до слова, принагідно вітаю
поетку з присудженням високої премії імені Григорія Сковороди!).
Колись у 90-х, коли був популярним роман “Щоденний жезл” Є. Пашковського,
критики (зокрема Сергій Квіт) міркували над “хронософією” цього прозаїка.
Людина і час, письменник і час – це стосунки друзів-ворогів. Час фіксує
зусилля (творчі) – і час пожирає все земне… А тут – АНТРОПОЧАС. Як пише
критик, “авторка багатовекторно і, сказати б, багатоканально метафоризує
Час – опредмечує, оживлює, олюднює. Він постає впізнаваним і “своїм” (СіЧ.
– 2012. – № 3. – С. 109). Час ідентифікується, індивідуалізується, постає
як дія, до того ж дія креативна – можна говорити про присутність у Часі як
Бога, так і Людини. Тому і Час із великої літери, а сама розглянута збірка
називається, нагадаю, “Його Величність Час” – із великої всі слова. На думку
критика, поетеса “наближає час до людини”. Безперечно, критична продукція
впливає на рецептивну активність читацької спільноти, і цей глибокий
відгук, мабуть, спонукатиме не одного любителя сучасної української поезії
ознайомитися зі збіркою, де стрічаються новотвори-філософеми на зразок
“наскрізьчасся”, “передчасся”, “білячасся”; де практикуються “часосповідь” і
триває “часоісторія”…
Прозоро й цікаво в цьому ж числі журналу Н. Гаврилюк розбирає художні
коди книжки поезії, новел і притч “Паперовий кораблик” (СіЧ. – 2012. – № 3.
– С. 111-114), що належить перу (якщо можна так висловитися в нинішню
комп’ютерну епоху…) молодої харків’янки Люцини Хворост, котра дебютувала
кілька літ тому поетичною книжкою “ГаЛЮЦИНАції”). Критик цілком резонно
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зауважує, що поняття “ілюзія” може бути конструктивним, що між ілюзією
та реальністю не лише пролягає тонка межа для поета – вони ще й можуть
мінятися своєю ієрархічністю, місцем. Для когось почуття – “ілюзія”, для
когось – найреальніша реальність. Паперовий кораблик – символ “справжності
дитячого”, цінності захоплення світом; уміння дивуватися споріднює чистий
світогляд дитини і поета. “Будьте як діти…” І знову – той благословенний і
розпроклятий час! Н. Гаврилюк пише: “Тонка грань між ілюзією і реальністю
визначається саме часом – цим дволиким Янусом… Пливучи морем життя,
ми відкриваємо спершу “юначе лице Януса” (оптимізм, максималізм), а згодом
– “старече” (мудрість, пам’ять…)” (Там само. – С. 112). А що, дуже слушна,
глибока думка. Чудово, що критика в журналі – не просто аналіз, вона несе
в собі глибокий роздум, філософічність; бачимо тут мислену критику – так
колись В. Медвідь казав про “мислену прозу” як особливий її тип на відміну
від описовості суперреалістичних рядкогонів.
І це обнадіює. Ні кризи немає (а це споріднене з “критикою” слово: грецьке
“кризис” – суд); ні неповноформатності. Повнокровна, повнозерна критика.
Хороша й різна. Без компліментарності, без поверховості… Кожна критична
стаття – високого фахового рівня, несе в собі певну наукову концепцію, а не
просто подає механічний перелік плюсів і мінусів книжки.
Сказане повною мірою стосується, наприклад, і статті О. Галича про прозовий
квазіроман, як ми вважаємо, Ліни Костенко. Тут автор-літературознавець,
відомий дослідженнями мемуаристики, документалістики, стоїть на тій позиції,
що “прозовий дебют” видатної поетеси – стилізація під документалізм: ця
тенденція розглядається як прикметна глобальна риса сучасної літератури,
“коли інтерес до документальності бачення людей і подій переростає в потребу
імітувати документи й факти” (Галич О. “Записки українського самашедшого”
Ліни Костенко як імітація документального твору // СіЧ. – № 7. – С. 105).
А щодо роману Л. Костенко – так, дискусіям щодо нього, очевидно, ще не скоро
настане край: надто багато думок – оголено-прямовисних, афористичних і
публіцистичних – кинула в читацький загал поетеса, що стала ще й прозаїком.
Привертає увагу відгук сходознавця Катерини Мурашевич на “китайську”
збірку Людмили Скирди “Мелодії чотирьох сезонів”: зі сторінок поетичної
книжки дихає українське сприйняття древньої, загадкової, подібної до Фенікса
країни. За словами авторки статті, поезії Л. Скирди пробуджують спогади про
Китай краще, ніж пейзажні фотокартки, бо це поетична “мелодія любові” до
людини, країни, світу (№ 6).
Критичний дискурс виплескується із річища рубрики, перетікає в “Час
теперішній”; наприклад, як вдалу й вичерпну критичну розвідку варто розцінити
відгук Людмили Касян на “Homo feriens” Ірини Жиленко. Поетеса, на жаль, уже
покинула обшири земного існування… Але лишила ґрунтовну, багатожанрову
й багатовимірну Книгу, яка далеко виходить за рамки автобіографічномемуарного дискурсу.
Отже, навіть такий пунктирний огляд підтверджує, що 2012 рік був плідним
у плані критичних знахідок для шанованого філологічного журналу. Високі
критерії добору матеріалів, розмаїття авторських позицій, поєднання
традиційної прозорості викладу із залученням нових наукових відкриттів
– усе це робить “Слово і Час” академічним флагманом у сфері розгляду й
опрацювання фактів сучасного літературного процесу.
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итання
П
шевченкознавства
27 грудня відзначає ювілей Ніна Павлівна Чамата –
к а н д и д а т ф і л ол о г і ч н и х н ау к ( і з 1 9 7 1 ) , п р о в і д н и й
науковий співробітник відділу шевченкознавства. Ніна
Чамата народилася в Києві. 1961 р. закінчила Київський
університет ім. Т. Г. Шевченка. З 1961 р. працює в
Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка. Сфера наукових
інтересів – віршування, композиція поетичного твору,
поетичні жанри, текстологія. У переліку наукових праць
Н. Чамати понад сотня статей у збірниках, журналах,
“Шевченківському словнику”, Українській літературній
енциклопедії (1988–1995. Т. 1–3). Їй належать ґрунтовні
розвідки із загальних питань метро-ритмічної організації
українського вірша, віршової інтонації, порівняльного
віршознавства.
Авторка монографії “Ритміка Т. Г. Шевченка: 14-складовий вірш, чотиристопний
ямб” (1974), у якій розглянуто ритмотворчі чинники двох головних розмірів поета,
простежено шляхи еволюції цих розмірів, наголошено на реформаторській сутності
їх оновлення. Написаний Н. Чаматою до колективної монографії “Творчий метод
і поетика Т. Г. Шевченка” (1980) розділ “Типи віршової інтонації: наспівний вірш,
говірний вірш” – поки що єдина в українському літературознавстві спеціальна
робота з маловивченої проблеми віршової інтонації. Характеристику структурних
і функціональних особливостей типів і видів Шевченкової віршової інтонації тут
поєднано з висновками загальнотеоретичного плану. Віршовій інтонації присвячена
й пізніша стаття “Ораторський вірш Шевченка” (2011).
З 1995 р. Н. Чамата – член міжнародної групи з вивчення компаративної
слов’янської метрики, що працювала при Інституті літературних досліджень
Польської АН, співавтор виданих у Варшаві 7-го (1998), 8-го (2004) та 9-го (2011)
випусків колективної монографії “Slowiańska metryka porόwnawcza”, до яких написала
низку концептуальних розділів, зокрема “Еволюція метрики української поезії доби
романтизму: особливості переходу від силабіки до силабо-тоніки”, у якому заперечила
поширену в літературознавстві тезу про відмову від силабіки української поезії після
“Енеїди” І. Котляревського, навівши приклади повносилого функціонування цієї віршової
системи, поряд з ін., майже до кінця XIX ст. Стаття “8-складовий вірш в українській
поезії (XVI–XIX ст.)” – монографічний розгляд історії популярного розміру.
Науковий редактор (разом із Л. Пщоловською) і співавтор українсько-польського
збірника “Na styku kultur: Wiersz polski i ukraiński” – “На стику культур: польський і
український вірш” (2007), де надруковані три розвідки Н. Чамати.
У низці статей Н. Чамати на матеріалі поезії Шевченка розглянуто основні моделі
композиції ліричного твору, запропоновано найзагальніші принципи систематизації
композиційних типів у ліриці. Цей напрямок досліджень продовжено у спільній із
В. Смілянською книжці “Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних
текстів Тараса Шевченка” (2000), куди ввійшло тринадцять статей Н. Чамати про
ліричні твори Шевченка різних жанрів, зокрема про поему “Кавказ”, а також стаття
про цикл “В казематі”. Значний інтерес становить стаття про побудову поеми
“Кавказ” як структури словесно-музичної. Маловивчені питання жанрово-композиційних
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відносин у поезії XIX ст. авторка дослідила й у статтях про окремі твори Шевченка,
надрукованих у наукових збірниках та періодиці.
Ніна Чамата – співавтор колективної монографії “Шевченкознавство. Підсумки і
проблеми” (1975), збірника “Питання текстології: Т. Г. Шевченко” (1990). Упорядник
і відповідальний редактор колективної монографії “Теми і мотиви поезії Тараса
Шевченка” (2008), книжки “Тарас Шевченко в приватному житті” (2013). Один із
упорядників та авторів коментарів до видань: Шевченко Т. Повне зібрання творів:
У 12 т. (1989–1991. Т. 1–3; незавершене), Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т.
(Т. 1–3, 6; К., 2001–2003), Листи до Тараса Шевченка (К., 1993); Рильський М. Зібрання
творів: У 20 т. (1985. Т. 7–8); Тичина П. Зібрання творів: У 12 т. (1986. Т. 5. Кн. 1–2).
Редакція щиро вітає свою багатолітню авторку, зичить їй міцного здоров’я й нових
творчих успіхів.

Ніна Чамата

УДК 821.161.2

КОМПОЗИЦІЯ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ ШЕВЧЕНКА
(СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ)
У статті здійснено спробу виокремити моделі композиційної організації Шевченкових ліричних
творів малих жанрів, сформованих на основі головних принципів сюжетно-тематичного розвитку
в ліриці. Авторка доходить висновку, що, попри існування композиційної домінанти, абсолютна
більшість віршів Шевченка – різноваріантна комбінація структурних елементів, які витворюють
у кожному випадку індивідуальну композиційну модель.
Ключові слова: лірика, сюжетно-тематичний розвиток, композиція, аналогія, протиставлення,
градація.
Nina Chamata. The composition of Taras Shevchenko’s lyric poetry: Topics and plots
The paper tries to define the models of composition typical of “small” genres of Shevchenko’s
lyrical heritage in terms of the main principles of plot and thematic development in lyric poetry. The
author comes to the conclusion that, notwithstanding the stringency of composition, the overwhelming
majority of Shevchenko’s poems should be seen as a multifaceted combination of structural elements
representing a variety of individual compositional models.
Key words: lyric poetry, plot and thematic development, composition, analogy, contraposition,
graduation.

Під композицією (лат. composition – складання, з’єднання) художнього твору
розуміємо закон побудови та зв’язку всіх його елементів і частин, систему
з багатьма рівнями, котра охоплює сфери змісту й форми. У поетичному
творі йдеться про рівень звуків – сфери метрики й фоніки, рівень слів –
сфера стилістики, рівень образів і мотивів – сфера тематики. Загальна
композиція, що поєднує ці рівні, забезпечує співвіднесеність естетично
значущих елементів твору в їхній функціональній взаємозалежності з
художнім цілим. Видається безсумнівною теоретична релевантність категорії
сюжету в ліриці, який охоплює не систему подій, що розгортаються в часі й
просторі (тобто фабулу), а реальність переживання, породженого певними
подіями, предметами, явищами, динаміку думки й почуття, або, за Геґелем,
процес самоусвідомлення суб’єкта висловлювання. “Логіка й закономірність
ліричного твору – це логіка рефлексії та її закономірність”, – слушно твердить
С. Бройтман [1, 354]. Ця стаття – спроба виокремлення основних моделей
сюжетно-тематичного руху в Шевченковій ліриці малих жанрів. У виявленні
механізму організації твору бачимо інструмент проникнення в його зміст.
Оскільки усталеної систематизації композиційних типів, прийомів, форм у
ліриці в літературознавстві ще не вироблено, запропоновані тут спостереження
та висновки щодо особливостей композиції ліричних творів Шевченка мають
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попередній характер і не претендують на повноту й остаточність. Слушною
вважаємо думку про наявність базової – тричастинної схеми побудови вірша,
у рамках якої здебільшого оформлюється процес художнього мислення
поета. Б. Томашевський так описує загальні обриси цієї схеми: “…у першій
частині подають тему, у другій її або розвивають завдяки бічним мотивам, або
відтінюють через протиставлення, а третя частина подає немовби емоційний
підсумок у формі сентенції або порівняння (“pointe”)” [5, 231-232].
Не пов’язуючи сюжетну побудову вірша із тричастинністю, С. Бройтман,
відштовхуючись від міркувань Геґеля, назвав два найзагальніші принципи
розгортання теми в ліриці – циклічний і кумулятивний, що в межах твору можуть
поєднуватися [1, 354]. Теза про подібність і контрастування як основні способи
сполуки образів і мотивів у ліричному творі в різних варіантах фігурує в багатьох
працях про лірику, нерідко конкретизуючись в аналізі віршів. Певні результати
здобуто в ході з’ясування форми тематичної реалізації вже відзначених
універсальних принципів побудови тексту – логічного та асоціативного. Серед
поширених схем розвитку ліричного переживання, що спираються на 1) логічну
основу, – часова, просторова, причиново-наслідкова, дедуктивна, індуктивна,
від зовнішнього до внутрішнього й навпаки тощо; на 2) асоціативну основу, –
форми семантичного паралелізму, різного виду орнаментування викладу тощо.
У вірші автор зазвичай використовує кілька принципів сюжетного розгортання
та форм поєднання мотивів і образів. Композиційні моделі ліричних творів
дуже різноманітні. Багатством і розмаїттям вирізняється й сюжетно-тематична
організація віршів Шевченка, у поезії якого репрезентовано широкий спектр
композиційних моделей – від давніх, фольклорних структур до найновіших,
вироблених у середині ХІХ ст.
І. Один із найпоширеніших типів побудови в ліриці загалом й у Шевченковій
зокрема – зіставлення тематичних образів, що ґрунтується на аналогії
(частковій схожості предметів та явищ) і втілений у тексті в одно- й
багаточастинних і багатопланових структурах. Серед композиційних
чинників у таких випадках можуть бути психологічний паралелізм, порівняння,
алегорія, метафора, символ – асоціативні структурні моделі, які в Шевченка
поєднуються з іншими формами сюжетно-тематичного розгортання.
Психологічний паралелізм як композиційна основа цілого твору або його
змістовно та структурно відокремленого фрагмента в Шевченка, подібно
до інших європейських поетів, трапляється нечасто. З кількох його віршів
цього структурного типу чи не найяскравіший приклад – “Навгороді коло
броду…”. Твір належить до взірців генетично пов’язаного з народнопісенною
лірикою класичного двочленного психологічного паралелізму, тобто принцип
двочастинності реалізується послідовно в межах кожної строфи названого
твору чи більшої його частини. Так, у перших трьох строфах наскрізний
образно-тематичний паралелізм не тільки охоплює два періоди, що складають
строфу, а й поширюється від строфи до строфи. Однак четверта, завершальна,
кульмінаційна строфа побудована асиметрично. Логічно завершено лише ту
сюжетну лінію, яка пов’язана з безпосереднім зображенням людини, – вона
розвивається до конкретизації виведеної у вірші побутової ситуації: “А над
нею, молодою, / Поганець сміється” [8, 152]. Сюжетна лінія із життя природи
лишається в межах синонімічного варіювання однорядних символічних
сюжетних ситуацій: “Барвінок не сходить”, “Сохне на тичині / Хміль зелений”,
“Верба похилилась”. Цей кумулятивний ряд підтримує семантично близьке
до нього порівняння, уведене до фіналу, – дівчина, “як рибонька б’ється…”
[8, 152] (ще одна форма зіставлення тематичних образів). Отже, у композиції
вірша “Навгороді коло броду…” логічний розвиток поєднано з різноманітними
асоціативними структурами. Не властиве народній традиції порушення
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композиційної симетрії вказує на те, що в писемній поезії утверджується
закладений у структурі психологічного паралелізму принцип переваги мотиву
із життя людини – як основного плану зображення у творі – над мотивом із
життя природи.
Ще виразнішої трансформації к омпозиція зіставлення, оперта на
психологічний паралелізм, зазнала у вірші “Над Дніпровою сагóю…”. Тут
відповідну структуру в чистій формі витримано лише в одній строфі, образний
паралелізм між природою та людиною в більшій частині твору подано через
порівняння, в основі сюжету – контраст між самотньою старістю і байдужістю
безтурботної молодості, зіставлення реалізовано і як аналогія (паралелізм),
і як протиставлення.
Один із варіантів багаточастинної композиції зіставлення в Шевченка – вірш
“Тече вода з-під явора…”. Текст – основана на однорядній послідовності
паралельна тематична тріада, тобто він містить три схожі за змістом
сюжетні епізоди, що розвиваються позаположно (подібно до народних пісень
із троїстою композицією психологічних паралелізмів) від рядів з описом
природи до людського ряду. Складніша і принципово інша, пов’язана вже з
книжною традицією (віршем В. Курочкіна “Для великих земли…”), модифікація
багаточастинної композиції зіставлення – три вірші циклу “Молитва” та вірш
“Тим неситим очам…”. У всіх цих творах розроблено форму прихованої
анафоричної композиції, тобто членування на строфи здійснено з допомогою
тематичного й синтаксичного паралелізму без повторення словесних груп.
Тричленні та чотиричленні анафоричні групи – найтиповіші, за В. Жирмунським,
види анафоричної композиції [4, 464]. Зіставлення у трьох із названих чотирьох
віршів побудовано за принципом троїстої послідовності й виокремлення
одиничного. Авторське переживання у двох перших варіаціях “Молитви”
(“Царям, всесвітнім шинкарям…”, “Царів, всесвітніх шинкарів…”) та у вірші “Тим
неситим очам…” спрямовано від зовнішнього до внутрішнього, особистісного
аспекту, у третій варіації циклу (“Злоначинающих спини…”) – від часткового
до загального. Асоціативний ряд сюжетних епізодів-строф спирається на
логічну основу.
Окрему групу творів із двочастинним зіставленням складають Шевченкові
вірші, у яких паралелізм центральних образів – один із головних сюжетних
чинників – ґрунтується на розгорнутому порівнянні. Плани зіставлення у
структурі такого порівняння – значні за обсягом, самостійні, хоч і взаємопов’язані
фрагменти тексту. У поезії Шевченка наявні два типи розгорнутого порівняння –
фольклорного та книжного походження. Як й у психологічному паралелізмі,
відправна точка композиції розгорнутого порівняння фольклорного типу – світ
природи. Тема розкривається в паралельних образах і ситуаціях – умовній і
реальній; напр., у першій частині елегії “На вічну пам’ять Котляревському” це:
соловейко відлетів навіки – Котляревський помер, покинувши сиротою Україну;
у вірші “Вітер з гаєм розмовляє…”: самотній човен потопає серед хвиль у морі –
сирота бідує на чужині серед байдужих людей. Проте подібність сюжетної
ситуації в цьому виді композиції зіставлення не передбачає обов’язкової
симетрії в організації частин порівняння, співвіднесеність яких може бути
найзагальнішою, принципи побудови основного й неосновного планів – різними.
Так, у поезії “На вічну пам’ять Котляревському” перша частина порівняння –
ряд природи – досить складна конструкція, в основу якої покладено контраст
на часовій осі, мотиви поєднано за принципом ступеневого звуження образу
та логічного монтажу; друга частина порівняння має набагато менший обсяг
і простішу структуру, спосіб поєднання мотивів – асоціативний ланцюг, тема,
що проходить двочастинний розвиток, варіюється, зокрема, й завдяки зміні
й суміщенню часових планів – особливо актуалізований у поезії ХІХ ст.
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композиційний засіб: “Все осталось, все сумує, / Як руїни Трої. / Все сумує –
тільки слава / Сонцем засіяла, / Не вмре кобзар, бо навіки / Його привітала”
[7, 90].
Композиція розгорнутого порівняння книжного походження трапляється у
фінальній частині Шевченкових віршів (“Буває, іноді старий…”, “На батька
бісового я трачу…”, “В неволі, в самоті немає…”). Цей різновид композиції має
іншу, відмінну від розглянутих конструкцій зіставлення, функцію – завершення
й узагальнення тематичного розвитку. Таке порівняння належить до так званих
прямих порівнянь, тобто сюжет розгортається від “предмета” до “образу”
зіставлення. Структури основного й неосновного образних планів співвідносні
між собою лише в найзагальніших моментах. Неосновний план може бути
утворено як рядом людини, так і рядом природи.
От же, композиція зіставлення багаточленної структури в Шевченка
демонструє його творчий підхід до першооснови. Збагачені різними
композиційними засобами вірші такої будови – це здебільшого індивідуальні
композиційні моделі поета.
У Шевченковій ліриці помітного поширення набули інші види композиції
зіставлення двох тематичних образів, які беруть початок од тропів другого
та третього ступеня складності – алегорії, метафори, символу. Ідеться про
структури книжного походження, котрі активно входять у поезію в ХІХ ст.
На відміну від позаположного розвитку паралельних тематичних рядів, що
передбачає двочленність композиції, рух теми в означених випадках утілюється
в одночленній структурі з підтекстовим, “потенційним” функціонуванням
основного плану або реалізується в розгорнутій метафорі. Семантична
багатошаровість поєднана з різними типами й формами сюжетного розвитку
й може поширюватися на весь твір або його частину. Повнота присутності
тематичного к омплек су “предмета” уподібнення й дост упність його
дешифрування в Шевченкових творах цієї групи неоднакова. Відносно проста
вона, приміром, у поезії “Косар” – завдяки однозначності та прямолінійності
образної основи алегорії; складніша – у символічних текстах – у вірші
“Барвінок цвів і зеленів…” та в центральній частині вірша “Не нарікаю я на
Бога…” – пісні “Орися ж ти, моя ниво…” з “мерехтінням” смислів у тексті
навколо центрального тематичного образу “нива”. Асоціативна основа двох
перших названих творів чітко вкладається в рамки логічної схеми сюжетного
розгортання. У “Косарі” – це лірична дедукція (з переходом інакомовлення у
фіналі в безпосереднє зображення явища, про яке йдеться у творі, – смерті,
котра загрожує й суб’єктові мовлення – ліричному герою); у вірші “Барвінок цвів
і зеленів…” – циклічна структура, що спирається на протиставлення й часову
послідовність зображення. Наявна в цих творах кумуляція – домінантний
принцип композиції пісні “Орися ж ти, моя ниво…”, основна частина якої
становить троїсту послідовність синонімічних за змістом катренів, четвертий
катрен – завершення, підсумок.
До композиції зіставлення двох центральних тематичних образів, побудованої
на розгорнутій метафорі, Шевченко звертався у віршах “Розрита
могила”, “Чого мені тяжко, чого мені нудно…”, “Не для людей, тієї слави…”,
“Муза”, “Слава”, “Ой діброво – темний гаю!” та ін. Структурні ознаки цього
композиційного виду в Шевченковій ліриці такі: “предмет” уподібнення названо
прямо або опосередковано – через слова його тематичного комплексу, що
здебільшого однозначно вказують на вихідний прихований “образ”. Розгортання
теми супроводжується поєднанням і переплетенням планів “предмета” й
“образу” зіставлення з різними формами їхнього перетікання один у другий.
Можна говорити про специфіку змісту й називання образних планів у
композиції зіставлення, побудованій на розгорнутій метафорі. У поезії
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Шевченка обидва плани тяжіють до сфери людського життя; “образ”, як
правило, конкретний і означує людину (мати, дитя, батько, доня, шинкарка).
Отже, на відміну від двочленного зіставлення, базованого на психологічному
паралелізмі й розгорнутому порівнянні, образно-тематичний розвиток у вірші
в цьому випадку йде не від персоніфікованих виявів стихійно-природного
життя до життя людини, яке розкривається за аналогією до образів природи,
а через перенесення людських рис на неживі предмети, явища, міфологічні
постаті. Форма введення членів такого зіставлення до твору в Шевченка може
бути простою (пряма номінація: “Світе тихий, краю милий, / моя Україно, / За
що тебе сплюндровано, / За що, мамо, гинеш?”. – “Розрита могила” [7, 252])
й ускладненою (метафора, перифраза та ін.: “А ти, пречистая, святая, / Ти,
сестро Феба молодая!”. – “Муза” [8, 262]). “Предмет” і “образ” можуть бути
заявлені в паралельній конструкції (див. початок вірша “Муза”) і з допомогою
інших способів зв’язку: так, “образ” зіставлення в низці Шевченкових творів
перший раз подано як прикладку до “предмета” зіставлення (див. у вірші
“Розрита могила”) або ж оформлено сполучником у порівняльний зворот
(“Чого серце плаче, ридає, кричить, / Мов дитя голодне?” – “Чого мені тяжко,
чого мені нудно…” [7, 282]). Як можна спостерегти й аналізуючи побудову
віршів Шевченка із символічною двоплановістю сюжетного руху, композиції
зіставлення паралельних тематичних образів, котра розвивається на
основі розгорнутої метафори, властива об’ємна подача “образної” сюжетної
лінії, сюжет твору вирішено на основі семантичного комплексу “образу”
зіставлення. “Образний” план постпозиційний до “предметного” плану.
Модифікація сюжетних схем, що постають завдяки зрощенню композиції
зіставлення з розгорнутою метафорою в основі з іншими композиційними
типами, – свідчення дивовижного вміння Шевченка безпомильно вловлювати
оптимальні способи організації тексту, а водночас і демонстрація колосальних
можливостей структурної варіативності лірики.
Окреслимо головні композиційні чинники деяких названих віршів, побудованих
на розгорнутій метафорі.
1. “Чого мені тяжко, чого мені нудно…”. За способом розвитку теми твір
належить до градаційного типу ліричної композиції. Сюжет побудовано на
варіюванні заявленої в першому рядку теми через цілісний метафоричний
ряд, що розгортається у формі порівняльної конструкції, та відтіненні теми
наприкінці поезії контрастним мотивом (“а люд навісний / Нехай скаженіє”
[7, 282]). “Предмет” зіставлення – “серце”, “образ” – “дитя”. Головну сюжетну
ситуацію формує апострофа.
2. “Не для людей, тієї слави…”. Композиція вірша – складна модифікація
тричастинної сюжетної схеми: зачин – відокремлене метрично й побудоване
(як і у прототексті – поезії О. Кольцова “Пишу не для мгновенной славы…”)
на заперечному протиставленні введення теми. Центральна частина –
паралельний двочастинний розвиток теми, який у кожній частині проходить
три етапи. Розгорнута метафора ґрунтується на подвійному зіставленні: “я”,
“слова” – “батько багатий”, “дітки малі”. Тематичний рух од реального до уявного
у фінальній частині вірша супроводжує трансформація основних образних
структур (зміна актантів, часового плану, обставин місця).
3. “Муза”, “Слава”. Обидва вірші побудовано на апострофі. Серед чинників
ускладнення тематичного руху – заміщення перифразою (у “Музі”: “Ти,
сестро Феба молодая!”) та метонімією (у “Славі”: “Де ти в ката забарилась /
З своїми лучами?” [8, 264]) “предмета” уподібнення й метафоризація тексту
від його початку. Інші важливі чинники композиції: а) у “Музі” – специфічна
для гімнічної традиції тричастинність, лінійна подійна послідовність,
багатоступеневий метафоричний ряд до “предмета” уподібнення “муза” (в
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обох розглянутих вище віршах рух планів “предмета” й “образу” зіставлення –
здвоєний); б) у “Славі” – паралельний двочастинний розвиток теми із
двоетапним її рухом у кожній із частин, викликаний двоїстим ставленням
Шевченка до слави, отже, й інтерпретацією явища із протилежних позицій:
“ти” (слава) – “задрипанка, шинкарка, перекупка п’яна” і “ти” (слава) – “доля”,
до якої ліричний герой-поет прагне “пригорнутись” [8, 264]. Зі структурою
зіставлення двох тематичних образів на метафоричній основі у вірші
органічно взаємодіє композиція розподілу часових планів та актантів – інший
визначальний принцип організації тексту “Слави”, що поширювався в поезії
ХІХ ст.
4. “Розрита могила”. Вірш особливо складної організації з поєднанням двох
різних структур уподібнення – символічної та метафоричної. Семантично
багатошаровий текст має чотири образно-смислові рівні. За композиційною
схемою належить до розчленовувального, аналітичного типу романтичної
елегії, функціонування якої в російській поезії першої половини ХІХ ст.
М. Гаспаров пов’язує з поезією Є. Баратинського [2, 41-48]. Написаний як
діалог, названий вірш – багатосуб’єктний, партія кожного з трьох ліричних
суб’єктів становить окрему композиційну частину.
Композиція зіставлення двох тематичних образів, основаних на метафорі
й символі, до якої звертався Шевченко, належить до чи не найскладніших
форм композиційної організації ліричного твору в поезії ХІХ–ХХ ст. Завдяки
поєднанню планів “предмета” й “образу” зіставлення специфічна властивість
художнього тексту – здатність його елементів увіходити до кількох контекстних
структур і набувати відповідно різного значення – виявнюється у віршах
цього композиційного типу найпослідовніше, багатолінійність семантичного
розгортання стає прикметною особливістю будови твору.
ІІ. Як і розглянутий вид композиції зіставлення тематичних образів, що
спирається на аналогію, композиція зіставлення з протиставленням в
основі в ліриці Шевченка може поширюватись на весь твір або на його
частину й поєднуватися з іншими формами організації тексту. У першому
випадку вірш часто має двочастинну, побудовану на семантичному
контрасті структуру, як, наприклад, поезія “За сонцем хмаронька пливе…”,
що містить подвійне протиставлення: ситуація переходу погідного вечора
на морі до “тьми німої” ночі радикально змінює світовідчування ліричного
героя, бентежить його душу тривогою, – протиставлення як визначальний
композиційний принцип доповнено аналогією. Віршеві притаманна особлива
структурна врівноваженість членів протиставлення: кожен із них утворений
двома паралельними за змістом рядами – природи і людини й має 10 рядків,
члени протиставлення розмежовані сполучником “а”. Інші важливі чинники
композиції вірша “За сонцем хмаронька пливе…” – орієнтація на природну
(часову) послідовність зображуваного, градаційна побудова другої частини
тексту, метафоризація розповіді тощо.
Протиставлення тематичних образів як провідний композиційний принцип
трапляється у віршах, де сюжет містить контраст між уявним і реальним,
сподіваним і дійсним, серед них – “Як маю я журитися…”, “Не хочу я женитися”
та ін. Структура останнього вірша вміщує два композиційні протиставлення:
крім прямого протиставлення, що поширюється на текст усього твору, наявне
заперечне протиставлення, яке організовує його першу частину – монолог
козака (“Не хочу я женитися…” – “А піду я одружуся” [8, 154]). Сюжетотворчу
роль контрасту на часовій осі (теперішнє – майбутнє) особливо акцентовано
в першому із двох сюжетних епізодів, де мовиться про долю матері-селянки,
вірша “У нашім раї на землі…”. Заперечне протиставлення, закладене в
композиційну основу цілого твору, у Шевченка, як і в народній поезії (з нею
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цей засіб генетично пов’язаний), трапляється рідко. Цікавої модифікації ця
структура зазнає в поезії “Не так тії вороги…”: тут семантику протиставлення
пом’якшує сполучниковий зворот (не так – як) і особливо – іронічність
означення “добрії” (“добрії люди”). Дворазове введення протиставлення
(тут – псевдопротиставлення) “вороги” – “добрії люди” ділить текст на дві
частини, що відкриваються цим протиставленням і мають паралельний
зміст. Як локальний композиційний засіб заперечне протиставлення двох
тематичних образів ужито на початку віршів “Не гріє сонце на чужині…”, “Не
для людей, тієї слави…”, “Не додому вночі йдучи…” й інших.
Найпоширеніша серед композиційних структур, що спираються на
протиставлення, у Шевченка, як і в поезії загалом, тріада в її різних
семантичних і структурних варіантах. Форма композиційної тріади з
протиставленням в основі, іноді оформленим як заперечення, у Шевченка
наявна у 1) віршах-рефлексіях (“Мені однаково, чи буду…”, “Н. Костомарову”),
2) віршах-роздумах із семантикою пророцтва (“Маленькій Мар’яні”, “Згадайте,
братія моя…”), 3) творах розповідного й медитативного характеру, сюжет
яких ґрунтується на лінійній подійній послідовності (“Полякам”, “Пророк”,
“Зійшлись, побрались, поєднались…”). Більшість віршів перших двох груп
побудована на моделі логічної тріади: теза – антитеза – синтез (як, зокр.,
“Н. Костомарову”) або за схемою: засновок – розмірковування – висновок,
де протиставлення розміщене в останній частині вірша й нерідко веде за
собою велике композиційне кільце твору (як у поезіях “Маленькій Мар’яні”,
“Мені однаково, чи буду…”). У третій групі віршів тричастинна композиція з
протиставленням формується на часовій осі.
У Шевченковій ліриці є кілька прикладів залучення такої складної структури
фольклорного походження, як слов’янська (або метафорична) антитеза в
її первісному, не адаптованому вигляді. Поряд із протиставленням, слов’янська
антитеза базується на композиційному принципі виокремлення одиничного.
Класична модель слов’янської антитези: “питання з припущенням плюс
заперечна відповідь з ствердженням чогось іншого (А=В, С? А≠В, С=D)” [3, 193212]. Дослідники відзначають такі конструктивні особливості слов’янської
антитези: логізація викладу, тяжіння до його драматизації та динамізму (див.:
[3, 193-212]). Один із варіантів цієї циклічної структури втілено у вірші “Не
вернувся із походу…”. Шевченко загалом витримує принцип рівноваги питань
і відповідей, однак трансформує другу частину композиційної моделі так, що
заперечення набуває максимальної узагальненості, натомість розростається
ствердження, три означені в ньому ситуації мають синонімічний зміст,
отже, принципу виокремлення одиничного у вірші не порушено: “Ні, не того
мені шкода; / А марніє моя врода, / Люде не беруть. / А на улиці дівчата /
Насміхаються, прокляті, / Гусаркою звуть” [8, 161]. За композиційною схемою
класичної слов’янської антитези написано також вірш “Нащо мені женитися?”.
Заперечна частина тут, на відміну від поезії “Не вернувся із походу…”, не тільки
перемикає роздум ліричного персонажа на нову дію, а й містить відповіді на
попередні запитання: “Що ж діяти? / Навчіть мене, люде, / Іти хіба до вас в
найми? / Чи до ладу буде? / Ні, не буду чужі воли / Пасти, заганяти; / Не буду
я в чужій хаті / Тещу поважати. / А буду я красоватись / В голубім жупані /
На конику вороному / Перед козаками” [8, 185]. Організаційно близька до
слов’янської антитези вже згадана (під час розгляду побудови вірша “Розрита
могила”) тричастинна композиційна модель, описана М. Гаспаровим:
“…експозиція, що подає вихідну ситуацію; помилковий хід, який накреслює
можливе вирішення ситуації; відмова від помилкового ходу й надання переваги
іншому, істинному ходу” [2, 41]. Подібну структуру мають деякі Шевченкові
вірші елегійного змісту: крім “Розритої могили”, це “Н. Маркевичу”, “І виріс я
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на чужині…”, “N. N. – Така, як ти, колись лілея…” та ін. Серед прикметних рис
композиції відзначеної групи творів – “гра” часових планів, залучення засобів
градаційної композиції, інвокативність. Протиставлення як головний принцип
сюжетного розгортання Шевченко задіяв і в багаточастинних композиціях,
як-от у вірші “N.N. – Мені тринадцятий минало…”.
До композиційних протиставлень локального плану поет звертався в
безлічі творів, що зумовлено такою властивістю його художнього мислення,
як антитетичність (див. про це: [6, 49-63]). Серед функціонального розмаїття
цих протиставлень слід вирізнити їх особливу ефективність (разом із
запереченнями) у відтворенні діалектики думання-переживання, зокрема у
віршах “Минають дні, минають ночі…”, “Самому чудно. А де ж дітись?”, “Якби
з ким сісти хліба з’їсти…” та ін.
ІІІ. Вагомо представлено в ліриці Шевченка градаційний тип композиції
(інша назва – композиція ступенева), базований на асоціативному принципі.
Структурна основа градаційної композиції – кумуляція, розвиток і трансформація
одного центрального тематичного образу, що кореспондують із наростанням
і посиленням переживання, у творі цього композиційного типу здебільшого
якісно однорідного. Кожний наступний етап у розвитку змісту – нова,
напруженіша модифікація основної теми, поданої в перших рядках, фіксація
моментів руху переживання під впливом однієї головної події. Поширеність
градаційної композиції в поезії можна пояснити тим, що принцип послідовного
наростання переживання якнайкраще відповідає специфіці ліричного твору,
в основі якого – зображення короткого, але напруженого моменту людського
життя. А властиві ступеневій організації наскрізні смислові та емоційні лінії
повно відтворюють притаманну ліриці варіативність вираження. Належність
до емоційного типу поетів, вибуховість темпераменту, тяжіння вірша до
бурхливого саморозгортання, вичерпаності переживання зумовили постійність
звернень Шевченка до градаційної композиції та її розмаїття. Шевченкові
вірші з градаційною композицією зазвичай ускладнені іншими формами
образно-тематичного розгортання або поєднані з ними – процес безперервного
наростання одного емоційного стану не може бути тривалим.
У ліриці Шевченка можна виокремити кілька структурних моделей градаційної
композиції.
1. Поезії, основані на стабільній строфічності й усталеній системі
повторів. Розвиток теми відбувається завдяки багаторазовому повторенню
ситуації, однорядному нанизуванню синонімічних сюжетних епізодів і
завершується ліричним узагальненням. Ідеться про вірші косаральського
періоду, що переважно належать до так званої “жіночої” лірики Шевченка, та
кілька інших його творів, зокрема останніх років життя. Смислова й емоційна
градація в них оперта на типово пісенну композицію триєдності, що має різне
функціональне навантаження. Троїстість у цих творах – основний чи один з
основних засобів розгортання сюжетної ситуації й утілюється або у формі
однорядних об’єктів (“У перетику ходила…”), станів та дій (“Навгороді коло
броду…”), або як послідовність трьох етапів життя героїні (“Полюбилася я…”),
не завжди пов’язаних часовою поступовістю (“Титарівна-Немирівна…”), тощо.
У названих віршах кожному зі складників триєдності відведено окрему строфу.
У тристрофовий вірш із однакової форми строфами вкладається більшість
Шевченкових творів із композицією троїстої градації. Лише в поезіях “У
перетику ходила…”, “Навгороді коло броду…” нагнітання емоції, забезпечене
нагромадженням подібних за змістом і побудовою строф – однорідних сюжетних
епізодів, сягає четвертої, тут завершальної, кульмінаційної, узагальнювальної
строфи, яка своєю організацією відрізняється від попередньої частини твору (цю
особливість стосовно вірша “Навгороді коло броду…” вже відзначено в розгляді
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композиції зіставлення). Подібну градаційну модель композиції, що організовує
розвиток переживання за індуктивною схемою, утілено на основі витриманої
загалом строфічності у вірші “Не завидуй багатому…”. Тут послідовність
однорядних об’єктів не пов’язана з формулою троїстості – вони подані в
чотирьох синонімічних сюжетних епізодах, підсумованих узагальненням.
Семантичний паралелізм цих епізодів і кінцівки вірша підтриманий структурно,
однак уже не симетричністю частин, у котрі вкладаються сюжетні епізоди (як
у вірші “У перетику ходила”, де кожна така частина була рівною строфі), а
однотипним сюжетним рухом епізодів: кожен із них побудований на запереченні
і є двочастинним. Індуктивні ходи – сюжетні епізоди, багатократно повторюючи
ситуацію, що, зрештою, виводить твір на масштабний висновок (“Не завидуй
же нікому, / Дивись кругом себе; / Нема Раю на всій землі, / Та нема й на
небі” [7, 285]), – являють собою узагальнення нижчих рівнів і на цих рівнях
відштовхуються від конкретних психологічних деталей (напр., “Не завидуй
багатому, / Багатий не знає / Ні приязні, ні любові – / Він все те наймає” [7,
285]). Модель однорядного нагромадження синонімічних сюжетних ситуацій
усередині сюжетного епізоду, базовану на поєднанні двох градаційних
рядів родинного плану – трикратного й чотирикратного та лінійної подієвої
послідовності, реалізовано у вірші “Ой три шляхи широкії…”.
2. Частіше трапляються в ліриці Шевченка поезії з градаційною композицією,
що, охоплюючи весь твір або більшу його частину, утілюються у вільніших за
віршовою організацією структурах із циклічним розгортанням теми.
Ідеться про досить широке в Шевченковій поезії коло явищ – од систематичного
порушення строфової будови у творі до астрофічного групування рядків, –
що постає внаслідок логічного членування тексту. Типовий приклад такої
композиції – вірш “Минули літа молодії…”: його тема розвивається у формі
монологу-роздуму ліричного героя-поета, уміщеного у три різнорядкові
строфи, три змістові періоди – сюжетні епізоди, кожен із яких повторює
центральну тему, деталізуючи й посилюючи її. Це варіювання здійснюється
на основі заявленої вже в експозиції метафоризації: старість, самотність
ототожнено із зимою й протиставлено символу молодих літ і оновлення – весні.
Модифікацію теми орієнтовано й на часову вісь – тема розвивається у сферу
майбутнього через зміну часових планів. Наростання переживання ґрунтується
на потужній системі стилістичних засобів. Важлива риса побудови вірша
“Минули літа молодії…” – послідовно витримана композиційна спіраль – ознака
високого ступеня організованості й упорядкованості образно-композиційного
розгортання: найвагоміші за змістом слова повторюваного мотиву (імперативи
“сиди”, “не жди”) подано в обрамленні другої та третьої строф без змін.
Складні видозміни композиційної спіралі на основі строфоїдів і ступеневого
розвитку переживання демонструє вірш “Мені однаково, чи буду…”. Градаційну
композицію тут поєднано з різними формами композиції протиставлення – на
рівні сюжетних епізодів та цілого твору. Кумуляція в обох віршах тісно співдіє
із циклічним принципом організації тексту.
3. Помітне місце в ліриці Шевченка посідає ще одна форма градаційної
композиції – структура висхідного, безперервного й односпрямованого
розгортання окре сленого від початк у емоційного стану (“Д о
Основ’яненка”, “Думи мої, думи мої…” (1840), “Н. Маркевичу”, “Чигрине,
Чигрине…”, “Чого мені тяжко, чого мені нудно…”, “Заворожи мені, волхве…”,
“Г. З.” та ін.). Зазвичай цю композиційну модель у Шевченка поєднано зі
строфоїдною або астрофічною будовою твору. Відзначимо деякі особливості
завваженої композиційної форми на прикладі поезії “Заросли шляхи
тернами…”. Текст відтворює роздуми ліричного героя-поета навколо головної
колізії його засланчого буття (неволя, самотність, неможливість повернутися
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на батьківщину) – основи сюжетної ситуації у вірші; сюжет розвивається
варіативним способом. Варіювання центральної теми відбувається завдяки
зміні й поєднанню часових планів, групуванню мотивів навколо просторової
антитези чужина/Україна, різним способам конкретизації, деталізації основних
мотивів та стилістичному орнаментуванню викладу. Вірш виливається
суцільним потоком, експресія дедалі більше наростає й у завершальних рядках
сягає апогею, але, попри виразне структурування на сюжетні епізоди, текст
не розчленовується на врегульовані, відносно симетричні змістові періоди, а
така можливість чітко проглядалася у щойно відзначених моделях градаційної
композиції. Серед специфічних для цього композиційного типу елементів у вірші
“Заросли шляхи тернами…” виділимо риторичні засоби – запитання й особливо
оклики, численні ланцюгові сполуки, ланки яких виходять із різних “пускових”
образів-мотивів, – дуже поширені в Шевченка чинники емоційного напруження
й наростання (“Не дав єси мені долі, / Молодої долі! / Не давав єси ніколи, /
Ніколи! ніколи! / Не дав серця <…> / Поєднати!” [8, 191]) і далі), а також повтор
лексичних конструкцій, вибудованих на дієслівному ряді. Помітно структурну
подібність віршів “Минули літа молодії…” та “Заросли шляхи тернами…” до
композиційної моделі так званої суміщувальної (рос. “совмещающей”) елегії,
становлення якої в російській поезії, на думку М. Гаспарова, відбулося в ліриці
О. Пушкіна. Один із головних чинників стереоскопічного відчуття елегійної теми
в таких творах – рухливість часових планів [2, 48-57]. У названих Шевченкових
віршах майбутнє вміщене в рамку минулого й теперішнього – ідеться про
передбачення, очікування, сподівання. Повніше модель суміщувальної елегії
втілено, зокрема, у віршах “Г. З.”, “Якби зострілися ми знову…”, де “гра” часових
планів поєднується зі зміною підметів “я – ти”.
Дослідження композиційної організації віршів Шевченка свідчить, що
навколо кожного з трьох головних типів сюжетного розгортання в ліриці –
1) зіставлення центральних тематичних образів, яке спирається на аналогію;
2) зіставлення центральних тематичних образів із протиставленням в основі;
3) трансформація та ступеневий розвиток одного центрального тематичного
образу (градаційний тип) – функціонує розгалужена система композиційних
моделей. Її склад, а також особливості реалізації деяких моделей у тексті
дають підстави виснувати, що Шевченко засвоїв практично весь наявний на
середину ХІХ ст. в поезії інструментарій структуротворення. Попри існування
композиційної домінанти, побудова абсолютної більшості Шевченкових віршів –
різноваріантна комбінація структурних елементів, які витворюють у кожному
випадку індивідуальну модель.
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СВОЄРІДНІСТЬ ШЕВЧЕНКОВОГО ВІРША:
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
У статті розглянуті різні погляди літературознавців на характер Шевченкового віршування,
зокрема трактування його як коломийково-шумкового (С. Смаль-Стоцький, Ф. Колесса), силаботонічного з перевагою чотиристопного ямба (Є.-Ю. Пеленський, М. Рильський), силабічного
(І. Качуровський). Автор доходить висновку, що вірш Шевченка не вкладається в жодну з цих
систем, а має плинний характер, пов’язаний зі зміною смислово-емоційних тональностей.
Ключові слова: Шевченків вірш, народнопісенна форма, силабіка, силабо-тоніка, смисловоемоційна тональність, інтерпретація.
Mykola Ilnytsky. Interpreting the peculiarities of Shevchenko’s verse
The article deals with various views of literary critics on the specifics of Shevchenko’s versification,
in particular, on those of its interpretations which stress the meaning of kolomiyka-shumka model (S.
Smal-Stotsky, F. Kolessa), the accentual-syllabic structure with the predominance of four-foot iambus
(Ye.-Yu. Pelensky, M. Rylsky), or the syllabic structure (I. Kachurovsky). The author thus comes to the
conclusion that Shevchenko’s verse cannot be put into any of these systems, and that its versatility
derives from the frequent changes of semantic strategies and emotional tone.
Key words: Shevchenko’s verse, folk song form, syllabic structure, accentual-syllabic structure,
semantic strategies and emotional tone, interpretation.

Про характер Шевченкової версифікації багато написано, але й досі в цьому
питанні немає одностайності, бо вірші Т. Шевченка в жодну схему не вписуються.
Тут можуть народжуватися різноманітні – аж до найнесподіваніших – як
зближення і паралелі, так і віддалення й контрасти. Приміром, М. Шагінян у
монографії “Тарас Шевченко”, характеризуючи ритмомелодику українського
поета, виходить із універсальної тези виокремлення “індивідуальної поетичної
свідомості із колективної, переходу від усного типу творчості до книжного”
й на цій підставі твердить про поетову “нелюбов до витриманої строфіки і
постійний прийом чергування довгого й короткого розмірів в одному й тому ж
вірші” [12, 20]. Думка про “нелюбов до витриманої строфіки” веде дослідницю
від української (як і російської) поетичної традиції до східної, зокрема до
порівнянь Т. Шевченка з кавказькими ашугами, з уточненням водночас, що “ця
діалектика народного ритму, притаманна не самим лише ашугам, а й кобзарям,
і російським народним співцям, і Прикарпаттю, бере свій початок зі стародавніх
часів” [12, 21]. Грані дотику віддалених явищ як основа універсальності,
безперечно, присутні в явищах світового масштабу, що засвідчує єдність
культурного процесу, та все ж чи дає це підставу заперечувати національні
структури?!
Ще один погляд: універсальності можна протиставити унікальність і теж
бачити в цьому розгадку геніальності. Такий підхід пропонував український
літературознавець і культуролог В. Петров. “Геніальність Шевченкову, – читаємо
в його статті “Проблеми великої літератури”, – врятувало те, що в літературу
він прийшов випадково, з боку, крізь бічні двері. Порівняймо Шевченка-поета
з Шевченком-малярем. В живопис він потрапив через майстерню Брюлова,
через Академію. Він мав диплом. І малюнки його безперечно талановиті, але
аж ніяк не ґеніяльні. Якщо б Шевченко прийшов у літературу як письменник, а
не як учень Брюлова, він писав би талановито, але, певно, не краще за Куліша.
Російські вірші Шевченка, написані правильно, є свідченням того” [7, 945].
В.Петров запорукою геніальності вважав відчуття “певності себе як митця” [7,
945], яке бачив у Шевченкові-поетові – без школи, але з “відкритими очима”,
як у Л. Толстого, А. Рембо, П. Тичини.
Позиції як М. Шагінян, так і В. Петрова вразливі. У М. Шагінян – запереченням
зв’язку Шевченкового вірша з традицією українського силабічного й силабо-
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тонічного віршування, а погляд В. Петрова взагалі сприймається радше як
парадокс, аніж як наукова теорія. Щоправда, пізніше у статті “Естетична
доктрина Шевченка” вчений уточнив свою позицію: назвав Шевченка
“недисциплінованим”, який писав незалежно від норм.
Але при цьому варто враховувати ситуацію, коли була написана стаття
В. Петрова: закінчилася Друга світова війна, сотні тисяч українців опинилися
поза межами батьківщини й у становищі “переміщених осіб” створювали
освітні й культурні установи та об’єднання. Мистецький український рух в
умовах еміграції поставив перед собою амбітне завдання творити “велику
літературу” (У. Самчук) і “національно-органічний стиль” (Ю. Шерех), що
має репрезентувати перед світом українську націю як духовну субстанцію.
А національний стиль повинен ґрунтуватися на національних джерелах і
породжувати геніїв без запозичення поетичних стилів і форм у сусідів, як Індія
породила свого генія Рабіндраната Тагора, який не писав сонетів чи октав
(це ще на початку 1920-х років зазначав В. Бобинський). Для України такою
постаттю став Т. Шевченко, який теж не любив канонічних віршових форм.
Але такі думки були зумовлені атмосферою часу, болючими роздумами над
майбутнім, яке викликало тривогу й породжувало різні проекти й передбачення.
У чому ж усе-таки секрет Шевченкового вірша, що так полонив сучасників? Чи
мав він свою структуру, а не був підпорядкований якійсь внутрішній організації,
а якщо був, то в чому вона полягає?
Така проблема вперше гостро постала на початку ХХ ст., зокрема у зв’язку
з виникненням різних шкіл поетики. Шевченків вірш неодноразово трактували
як формально не опрацьований або ж такий, що тільки наслідує фольклорні
зразки. Так, літературознавець і мовознавець С. Смаль-Стоцький цитує статтю
Ф. Корша “Шевченко серед поетів слов’янства”, в якій автор стверджував, що до
форми поет ставився “досить недбало; це виявляється і в розмірі, виявляється
і в ритмі, в котрих він дозволяв собі такі вольності, яких ви не зустрінете і
в народній українській пісні <…>. В своїх кращих віршах він неначе більше
клопочеться про форму, але чимдалі менш він звертає на це уваги” [8, 511].
Резюмуючи такі погляди на проблему версифік ації в Т. Шевченк а,
С. Смаль-Стоцький у статті “Ритміка Шевченкового вірша” наголошував на
тому, що неорганізованим, неопрацьованим вірш Шевченка вважали через
те, що поет буцімто не вмів утиснути його “в суворі рамки правильного
віршового метру”, і коли підходити до нього з такими вимогами, то
“прийдеться ніби знайти велику таки плутанику віршової силябіки та тоніки
в його поезіях та велику недбайливість щодо рими, до строфічної будови та
иньших елементів складної віршової техніки, <…>доводиться вказувати на
бідність форми поезії Шевченка” [10, 124]. Отже, “бідністю” Шевченкового
вірша вважається те, що він не вкладається в метричні схеми. Учений
порушує питання про те, що до вірша Шевченка слід підходити з іншими
критеріями.
Треба відзначити, що до С. Смаль-Стоцького класифікацію Шевченкових
віршових форм запропонував український і російський учений, професор
Київського університету, представник філологічної школи в літературознавстві
В. Перетц. В “Историко-литературных материалах и исследованиях” (1902) він
вирізнив два типи віршів Шевченка: вірші, написані під російським впливом
чотиристопним ямбом, і твори, зразком для яких були українські народні
пісні. До того ж, на думку дослідника, поет поступово еволюціонував від
народнопісенної ритмомелодики до силабо-тоніки, головно чотиристопного
ямба. Але ідеї В.Перетца не викликали тоді помітного резонансу.
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Інтерес до своєрідності Шевченкового вірша відродився у 1920-х роках. Першим
вагомим словом у цій ділянці шевченкознавства стала праця Б. Якубського
“Форма поезій Шевченка” (1921). У ній розвинуто положення В. Перетца
про типи форми Шевченкового вірша, водночас до двох виокремлених його
попередником типів – силабо-тонічного та народнопісенного – автор додає
третій – силабічний, побудований на чергуванні 12 і 11-складових рядків – як
тип літературного, а не фольклорного походження. У студії Б. Якубського
маємо ту основу, від якої відгалузилися лінії наступних дослідників Шевченкової
версифікації: одні автори акцентували на метричних формах пізньої творчості
поета, другі вважали домінантою народнопісенну форму, треті виводили
Шевченків вірш із силабічної традиції української барокової поезії.
Народнопісенну форму як базову основу обґрунтував С. Смаль-Стоцький.
У розвідці “Ритміка Шевченкової поезії” він пов’язує форму віршів поета
передусім з музичним ритмом, притаманним народним пісням. Дослідник
признається, що дійшов такого висновку не відразу – спершу приступав
до з’ясування проблеми з метричних позицій. “Мушу ще згадати про один
цікавий випадок, – пише він. – Одного разу був я у Федьковича, і він показав
мені деякі свої нові вірші. Я почав їх уголос читати і, виходячи тоді ще із
старосвітської метрики, не міг якось попасти на метр і не раз спіткнувся на
фальшивім наголосі. Федькович, дуже чутливий на хиби наголосу, зараз
поправляв мене, і слово по слові в нашій розмові виявилося, що Федькович
свої вірші складав, маючи на увазі “нуту” якоїсь народної пісні. <…> Відси,
думав я, велика мельодійність Шевченкової поезії. Прикладаючи добутки моїх
ритмічних студій до поезії Шевченка, я перш усього зараз-таки найшов цілу
масу віршів, в яких зовсім виразно дається відчути коломийковий і козачковий
(шумковий) народний ритм. Згодом стає мені ясно, що в Шевченковій поезії
чути скрізь ритміку народних пісень” [10, 5].
Важливі в розвідці С. Смаль-Стоцького і спостереження про орієнтацію
Т. Шевченка на музичний ритм українських народних пісень. З такою позицією
погодилися К. Чехович, Ф. Колесса, Д. Чижевський. Останній, деякі положення
С. Смаль-Стоцького уточнюючи, а деякі заперечуючи, в “Історії української
літератури” зазначав, що “заслуга відкриття народного характеру вірша
Шевченка належить Ст. Смаль-Стоцькому” [11, 246], і водночас акцентував
варіативність коломийкового та колядкового вірша в поезії Т. Шевченка,
вбачаючи у творчій практиці поета елементи барокової традиції. Отже, у позиції
Д. Чижевського була й полеміка зі Смаль-Стоцьким, позаяк барокова традиція
пов’язана з духовними піснями, які мали писемний характер. Ф. Колесса у
“Студіях над поетичною творчістю Т.Шевченка” теж відзначив у С. СмальСтоцького “багато нових і дуже цінних положень, ставлячи форму Шевченкових
віршів у зв’язок з музичним ритмом народних пісень”, водночас зауваживши,
що “попадає він у суперечність із усіма дотеперішніми дослідниками, коли
намагається всю різноманітність Шевченкового віршування звести до одної
системи, що спирається на ритміці українських народних пісень, зокрема,
коли Шевченків чотиристопний ямб підтягає під колядковий розмір, а силабічні
вірші у 12 і 11 складів – під коломийковий розмір” [3, 269]. Бо, на переконання
Ф. Колесси, не всі Шевченкові поезії підлягають музичному ритмові й загалом
роль народнопісенних елементів у поезії Шевченка явно перебільшена.
Отже, у погляді С. Смаль-Стоцького на особливості Шевченкового вірша,
по суті, абсолютизовано єдиний – народнопісенний принцип і заперечено
інші, які йдуть від інших версифікаційних джерел. Це особливо помітно
там, де вчений заперечує твердження Б. Якубського, котрий у праці “До
проблеми ритму Шевченкової поезії” (1926) стверджував, що значна частина
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віршів поета, приблизно 31 відсоток, написані чотиристопним ямбом. Таке
твердження С. Смаль-Стоцький уважав необґрунтованим і Шевченкові ямби
називав “нібито ямбами” на тій підставі, що, мовляв, у них не всюди збережено
правильність наголосів. Для підтвердження своєї позиції він цитує, зокрема,
рядок вірша “Садок вишневий коло хати…”, який “протестує” проти ямба, і
робить узагальнення: “Коли ж взяти цю віршову будову у Шевченка як цілість,
розібрати її докладніше, тоді покажеться якась така неправильність цих нібито
ямбів, така мішанина, що її годі виправдувати “химерним комбінуванням
хореїчних і ямбічних рядків” та ще і захоплюватися такою штукою…” [10, 24].
На це твердження так зреагував М. Зеров: “Щоб довести своє, акад. СмальСтоцький користується всіма відступами від чистого методу. <…> Відсутність
у слові тільки наголосу, тобто пірихіальна третя стопа, є для нього доказ
неямбічности такого рядка. Отже, наша теорія гіпостази, тобто заступлення
одної стопи другою (ямба – хореєм або пірихієм) <…> становить “камень
предкновения” для вченого-віршознавця” [1, 185].
Сьогодні, коли здійснена класифікація чотиристопного ямба з різними
пірихіями, заперечення ямбічного характеру багатьох Шевченкових поезій
видається неправомірним. Прихильники ямбічного характеру Шевченкового
вірша мають немало аргументів своєї правоти. “Ямбічного метру, – стверджував
Б. Якубський у праці “Форма поезій Шевченка”, – вживає Шевченко на протязі
всієї своєї творчості, проте слід відмітити, що в другій половині “Кобзаря”
чотиристопний ямб трапляється частіш” [15, 62]. Подібної позиції дотримувався
і Є.-Ю. Пеленський у книжці “Шевченко-клясик”, уважаючи Шевченків перехід
від народнопісенної ритміки до класичної одним з аспектів еволюції поета
до класичності в широкому плані: від класичних мотивів, високого стилю,
архаїзованої мови до класичної ритміки й метрики. Він наводив цікавий приклад
заміни народного вірша на класичний у ранньому вірші поета “На вічну пам’ять
Котляревському”. У першодруку (“Ластівка”, 1841) цей вірш мав таку ритміку:
Встануть сердеги працювать,
Підуть корови на діброви;
Вийдуть дівчата воду брать,
Вигляне сонце. Рай, та й годі!
Злодій заплаче, дарма що злодій.

Згодом поет переробив ритміку на ямбічну:
Встануть сердеги працювать,
Корови підуть по діброві,
Дівчата вийдуть воду брать,
І сонце гляне – рай, та й годі!
Заплаче злодій, лютий злодій.

В. Сімович, у якого Є.-Ю. Пеленський запозичив цей приклад, зазначив, що
“Шевченко в пізніших часах, як уже сам додивлявся, щоб були чисті ямби,
посправляв усюди <…> ці вірші на ямби, але первісно було так – а це ж один
із перших творів Шевченка” [6, 127].
Звісно, виникали підозри, що ці “справлення” належать редакторам,
котрі готували пізніші видання творів поета. Так стверджував і С. СмальСтоцький, який ніяк не хотів вірити, що Шевченко сам змінював ритміку, але
В. Доманицький і С. Єфремов, звіряючи тексти з рукописами, переконалися,
що правки в цьому вірші зроблені рукою самого поета.
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Прихильником погляду про еволюцію Т.Шевченка від народнопісенного
до класичного вірша, головно чотиристопного ямба, був і М. Рильський. Він
стверджував це у відкритому листі до О. Жовтіса “Ще раз про Шевченкову
поетику” з приводу його статті “Майстер розкріпаченого вірша”: “Давно вже
встановлено, що Шевченко протягом свого творчого життя дедалі більше
схилявся до чотиристопного “пушкінського” ямба” [9, 420]. М. Рильський
чудово усвідомлював неповторність і своєрідність шевченківської ритміки,
тож намагався не протиставляти, а навпаки, погоджувати народнопісенний і
класичний Шевченків вірш. У статті “Шевченко – поет-новатор” він вирізняє
“типи Шевченкового вірша, які називають умовно силабічними, – дванадцяти- і
одинадцятискладовий “колядковий”, що тяжіє до амфібрахія, восьмискладовий –
“коломийковий”, що тяжіє до хорея. Ось приклад останнього:
Не журиться Катерина –
Вмиється сльозою,

Возьме відра, опівночі
піде за водою…

Як бачимо, наголоси тут розподілені дуже вільно, їх об’єднує загальний
ритмічний рух. Це близько до хорея (в інших місцях поет значно “хореїчніший”),
але це не хорей” [9, 414]. Так само, на думку М. Рильського, і тип “колядкового”
вірша вільним ритмічним рухом дещо споріднений із силабічним віршем,
особливо роллю цезури, але його важко підвести під певну схему силабічного
вірша, а багато віршових побудов поета “не підходить взагалі під жодні
загальноприйняті формули” [9, 415].
Із висновком про несилабічність ритмічної організації Шевченкового вірша не
погоджується знавець західноєвропейських віршових систем І. Качуровський.
Визнаючи, що в Шевченка зустрічаються різні системи версифікації (силабічної,
тонічної, силабо-тонічної та “музичної”), дослідник послідовно утверджує
погляд, що “найцікавіші і найрізноманітніші силабічні строфи Шевченка” [2,
300], які він виводить від традиції української барокової поезії. І.Качуровський
наводить таку паралель:
“Багато авторів цитують “леонін” Г. Кониського:
Чиста птиця, голубиця, таков нрав імhєт:
Буде мhсто, де нечисто, тамо не почієт.

А ось ще:
Сонце гріє, вітер віє
з поля на долину;
Над водою гне з вербою
червону калину.

тільки це вже не Г. Кониський, а Тарас Григорович Шевченко – прямий
продовжувач барокової силабіки. Це і є та строфа, яку ми назвали <…>
бароковою” [2, 303].
Така строфа в Шевченка, стверджує вчений, виникла внаслідок розпаду
традиційного силабічного двовірша, але могла й зберегтися як двовірш:
Не завидуй багатому, багатий не має
Ні приязні, ні любові, він те все наймає.

І нарешті, І. Качуровський упевнений, що барокова строфа не зникає
остаточно в українській поезії і бачить її відновлення в поемі І. Драча “Ніж у
сонці”:
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І заграла-затужила, розпрямила крила,
Зразу хрипко, потім скрипка сльози проросила…

Щоправда, водночас він застерігає, що “силабічне ритмовідчуття українськими
поетами безповоротно втрачене: силабік у Драча перетворюється на звичайний
хорей!” [2, 306].
Але пафос розділу книжки “Строфіка” про Шевченків вірш полягає не тільки
в тому, щоб довести бароковий характер поетової силабіки й виявити її
національні джерела, а й у тому, аби заперечити твердження про російське
походження Шевченкового вірша з пушкінського чотиристопного ямба і,
називаючи таким ямбом октасилабік українського поета (“Росли укупочці,
зросли…”, “Минули літа молодії…”), тобто тип строфи з однаковою кількістю
рядків, узаконений від М. Ломоносова до Л. Тимофеєва і штучно перенесений
на український ґрунт (В. Ковалевський, Г. Сидоренко та ін.). До того ж, віддаючи
належне таким російським літературознавцям, як Б. Томашевський і Б. Шенгелі,
та українському П. Волинському, І. Качуровський не щадить навіть М. Шагінян
та М. Рильського. Дослідницю він критикує за те, що вона “відмовляється
зарахувати Т.Шевченка до силабістів “не тільки тому, що силабічний розмір
вимагає суворого дотримання рівної кількості складів у строфі, а Шевченко
майже ніколи не витримує їх”, а й тому, що ні російській, ні українській мові,
попри всю різноманітність прийнятих у них наголосів, силабічний вірш, як
це довів ще Ломоносов, зовсім не властивий. Він робить нашу мову грубою,
дерев’яною, тимчасом як м’ягшого, ніжнішого, гнучкішого, аніж шевченківський
вірш, важко собі уявити”. Крім другої половини останнього речення, тут усе
суцільна нісенітниця” [3, 318-319], – доходить висновку вчений. М. Рильському
ж І. Качуровський закидає, що він, як і М. Шагінян, не враховує випадків
“гетерометричної силабічної строфи в Шевченка” [3, 318] на зразок:
Неначе злодій, поза валами
В неділю крадуся я в поле.

Ще категоричніше розправляється І. Качуровський з прихильниками
трак т ування Шевченк ового вірша як “к ол омийк ового”. “За почином
західноукраїнських учених (автор мав на увазі передусім С. Смаль-Стоцького та
Ф. Колессу. – М.І.) барокову строфу Шевченка звуть у нас “коломийковою”. Сам
Шевченко – пророк, а вірші його – коломийка. Як можна пов’язувати пророка з
коломийкою, в голові моїй не вкладається” [3, 307]. Не знаю, чи усвідомлював
автор, що цим твердженням сам собі ставить пастку. Бо в іншому місці він
рішуче протестує проти поняття “народний розмір”. “Скажемо тільки, – пише
він, – що вірш як звукове, що триває в часі, явище, завжди будується на якомусь
звуко-часовому принципі, а народність до таких принципів не належить.
“Народний розмір” – це такий самий нонсенс з точки зору метрики, як термін
“національно-органічний стиль” з точки зору стилістики” [3, 300]. Чи ж не те
саме можна сказати і стосовно зв’язку між поняттями “коломийка” і “пророк”?!
Спроба роз’яснення, що барокова строфа, хорей і коломийка – вірші різних
систем, а спільність барокової строфи з хореєм і коломийкою має випадковий
характер, не дуже переконує.
Нарешті, проблема “вільного вірша” Т. Шевченка. Вочевидь, це поняття не
можна брати у строгому термінологічному значенні, оскільки “вільний вірш”
асоціюється з верлібром, а верлібрів у творчості поета, цілком зрозуміло,
немає. Тим часом таке словосполучення вжив у доповіді про Т. Шевченка
“Великий народний поет”, прочитаній у Парижі, А. Луначарський: “Шевченко
вільно йде за народною традицією і створює “свобідний вірш” за кілька
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десятиліть раніше, ніж заговорили про нього передові поети Заходу” [4, 421]. Ці
слова нагадав М. Рильський у статті “Шевченко – поет-новатор”, а далі повторив
у відкритому листі до О. Жовтіса” (Літ. Україна. – 1963, 19 квіт.), – відповіді на
його статтю “Майстер рорзкріпаченого вірша” (Літ. Україна. – 1963. – 23 берез.).
Згодом у відповіді на листи львівських студентів С. Цетляка та Б. Завадки
пояснить, що, вживаючи термін “свобідний вірш”, а не “вільний вірш”, він
ішов “за тими російськими теоретиками версифікації, які термін “вільний
вірш” (“вольный стих”) застосовують до різностопних силабо-тонічних віршів
(“Лихо з розуму”, “Пан та собака”, байки Крилова і Глібова…), а французьке
“верлібр” перекладають “свободный стих” [9, 427]. “Свобідного вірша”, або ж
“верлібра”, у творчості Шевченка М. Рильський не знаходить і тому заперечує
зближення Шевченка щодо віршування з такими поетами, як Пабло Неруда,
Назим Хікмет, які “давали волю ритмові”, натомість відзначає спорідненість із
такими поетами строгих форм, як, наприклад, Іоганнес Бехер.
М. Рильський сприйняв поняття “розкріпачений вірш” саме в поетикальному
сенсі, коли писав, що “не зовсім ясно, про який саме “свобідний вірш” Шевченка
йшла мова (хоча А. Луначарський говорив саме про “свобідний вірш”, а в
Жовтіса йшлося про “розкріпачення вірша”). Натомість М. Рильському було
ближче те, що сучасні російські, українські, білоруські поети “здебільшого
пишуть не верлібром, а точним силабо-тонічним, здебільшого римованим
віршем” [9, 420], до якого в останні роки тяжів і Шевченко, аніж те, що
французькі, італійські, польські поети віддають перевагу верліброві. Однак
почитаймо хоч би “Бували войни й військовії свари…” та деякі інші поезії
Т.Шевченка останніх років і побачимо, що вірш його не був таким уже “точним
силабо-тонічним”, і не цілком зник поширений раніше в нього вірш астрофічний,
якому притаманна, за висловом Н. Костенко, “яскрава прикмета вільної стихії”
[4, 279].
Коли простежувати еволюцію Шевченкового вірша від фольклорного до
силабо-тонічного, то така еволюція виступає радше як тенденція, а не як
завершений процес. У дебютній “Причинній” та сама строфічно-ритмічна
структура, що й у вірші, яким завершується його творчий шлях поета (“Чи не
покинуть нам, небого…”): перші строфи – чотиристопний ямб:
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
(“Причинна”)

Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусідонько убога,
Вірші нікчемні віршувать,
Та заходиться риштувать
Вози в далекую дорогу.
(“Чи не покинуть нам, небого…”)

Потім їх змінюють ті, що їх С. Смаль-Стоцький назвав фольклорними, або
музичними, М. Рильський – хореїчними, а І. Качуровський – силабічними:
В таку добу під горою,
Біля того гаю,
Що чорніє над водою,
Щось біле блукає.
(“Причинна”)

Ой не йдімо, не ходімо,
Рано, друже, рано –
Походимо, посидимо На сей світ поглянем…
(“Чи не покинуть нам, небого…”)

Поняття “розкріпачення вірша” може стосуватися не лише віршової форми, а
й мати ширший зміст. “Розкріпачення” Шевченкового вірша – це розкріпачення
думки, свобода вислову, які кожне покоління сприймає в Шевченка і прагне
втілювати відповідно до ситуації свого часу. Формула ця не випадково
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актуалізувалася на початку 1960-х років. Це був час хрущовської “відлиги”,
демократизації, хоч і дуже куцої, послаблення тиску на літературу. Саме
тоді поети-шістдесятники утверджували ідею розкріпачення особистості.
А хитнулася душа – хитнулася рима, у вірші з’явився “продих”, спондейний
чи пірихійний наголоси відбивали аритмію серцебиття. Таких “продихів”, такої
“гетерометричності” (за І. Качуровським) було багато в поезії Т. Шевченка.
Мабуть, у цьому контексті й виникали асоціації зближення великого
українського поета з іменами популярних тоді П. Неруди, Н. Хікмета та багатьох
інших, не обов’язково тих, що писали верлібром. Бо в 1960-ті рр. відбулося
“розкріпачення” і представників старшого покоління українських письменників,
яке одержало образну назву “третє цвітіння” того ж таки М. Рильського.
Читаючи праці дослідників Шевченкового вірша, ми вже готові прийняти той
чи той підхід, як з’являється певна перепона або ж інший погляд, що розбиває
ланцюжок аргументації попередника. Так, Є.-Ю. Пеленський майже переконав
нас, що пізній Шевченко – класик за тематикою, високим стилем, канонічною
строфікою та витриманим ритмом, надто що схожі твердження знаходимо і
в М. Рильського. Та читаючи поезії, датовані 1860-м роком, натрапляємо на
рядки:
Якось-то йдучи уночі
Понад Невою… та йдучи
Міркую сам-таки з собою:
– Якби то – думаю – якби
Не похилилися раби…
То не стояло б над Невою
Оцих осквернених палат!
……………………………
Отак-то я собі вночі,
Понад Невою ідучи,

Гарненько думав. І не бачу,
Що з того боку, мов із ями,
Очима лупа кошеня.
А то два ліхтаря горять
Коло апостольської брами.
Я схаменувся, осінивсь
Святим хрестом і тричі плюнув
Та й знову думать заходивсь
Про те ж таки, що й перше думав.
(“Якось-то йдучи уночі…”)

Вірш силабо-тонічний, чотиристопний ямб, але за багатьма прикметами,
зокрема за асоціативними “перемиканнями”, перебіг уяви з рядка в рядок
руйнує симетрію віршової строфи. Чи це не “розкріпачення” ритму, викликане
характером “нічного, візіонерського переживання” (за К. Ґ. Юнгом)?! Не
випадково початок цитованого вірша майже збігається з рядками гротескної
містерії “Сон”: “Отак ідучи попідтинню / З бенкета п’яний уночі, / Я міркував
собі йдучи…”. Тут панує не “логіки залізна течія”, а радше неконтрольованість
внутрішнього монологу, близька до “потоку свідомості”. В. Петров у статті
“Естетична доктрина Шевченка” називав спосіб такого художнього мислення
“розхитуванням поетичних стилів” і побачив у ньому ознаки сюрреалізму [7,
1068], а Ю. Шевельов назвав такий тип асоціювання контрастивністю, що в
емоційному плані змушує читача “сприймати те, що він читає, не просто як
ще один літературний твір, а як крик болю, зойк оголених нервів” [13, 549].
Як бачимо, вірш Т.Шевченка, його структура викликала широку шкалу
інтерпретацій. Кожен із розглянутих підходів пов’язаний з авторитетними
іменами та має високий рівень аргументації. Тому, гадаю, безрезультатно було
б робити висновок на користь котрогось із них стосовно всієї поезії Шевченка.
Форми Шевченкового віршування не можуть бути розглянуті поза колом його
ідей і настроїв, що шукали для себе адекватного виразу, розхитуючи будь-який
усталений канон.
Міркування, дотичні до висловленого тут, під кутом зору співвідношення
європейськості й ідентичності в поезії Т. Шевченка, зустрічаємо в М. Павлишина,
який стверджує, що “Тарас Шевченко вийшов за межі європейської
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літературної парадигми і подав зразок національної ідентичності, яка не була
європейською, бо Європа бачилася йому настільки залученою до російського
імперського проекту, що заслуговувала лише на осуд і сарказм” [5, 75]. Тому,
хоча Шевченкові балади виявляють схожість зі зразками цього жанру в
європейських літературах доби романтизму, а просодія його вірша, хоч і оперта
на європейську силабо-тонічну основу (Н. Чамата), усе ж не збігаються з нею,
бо в європейських літературах не знайти аналога Шевченковим антицарським
інвективам, настроєва гама яких зі змінами настроєвих тональностей “виходить
за рамки європейської віршувальної традиції” [5, 75] і є суто шевченківською.
Чи не найбільш виправданим буде висновок, що Шевченків вірш не
вміщується в рамки жодної із віршових систем і становить завершену в собі
цілість, відкриту водночас для нових прочитань та інтерпретацій як явище
нескінченне й неперебутнє, що відкриває все нові грані для нових поколінь.
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Петренко А. Е. Идентификация Петренко
(Генеалого-биографическое исследование). –
К.: Профі, 2012. – 192 с.
Автор підготував книжку так, щоб вона стала довідником
для тих, кого цікавить життя і творчість поета-романтика
ХІХ ст. Михайла Петренка – автора пісень “Дивлюсь я на
небо…”, “Взяв би я бандуру…” та ін. Зокрема, він аналізує
віднайдені матеріали, пов’язані з родом Петренків, подає
біографічну інформацію, зібрану з усіх доступних на сьогодні
опублікованих джерел, більшість з яких присвячена аналізу
біографії М. Петренка. Назви всіх літературних джерел і
цитованих текстів наводяться відповідно до їх написання в
першоджерелах, що дозволяє спостерегти динаміку появи
біографічних матеріалів. М. Петренко, поет і чиновник, був
людиною досить відомою свого часу, хоч біографічні дані дуже
скупі, а часто й погано вивчені, а іноді з помилками, а часом
навіть містять дезінформацію, хоч і нараховують понад 240
посилань. Автор аналізує деякі помилки різних авторів, аби
запобігти їх появі в майбутньому.
С. С.
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ДАВНЄ ПИСЬМЕНСТВО У СТУДІЯХ ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО
Проаналізовано рецепцію Василем Доманицьким широкого кола питань давньої української
літератури, відзначено особливості студіювання вченим означеної проблематики. Наголошено на
його науковому об’єктивізмі, глибокому архіво- та джерелознавстві, на виразно проукраїнських
світоглядних, історіософських позиціях в осмисленні різних літературних явищ, зокрема в царині
давнього письменства. Акцентована належна компетентність ученого у сфері медієвістики,
енциклопедичність знань, вартісність низки його публікацій саме в галузі давньої української
літератури.
Ключові слова: Василь Доманицький, медієвістика, рецензування, бібліографічний огляд,
архівознавство, текстологічна робота, “Киевская Старина”, енциклопедичність, історіософія.
Volodymyr Polishchuk. The ancient literature in research works by Vasyl Domanytsky
The paper analyzes Vasyl Domanytsky’s reception of the large scope of issues concerning ancient
Ukrainian literature, as well as his research methods. The author emphasizes Domanytsky’s scientific
objectivism, his in-depth skill in handling archival sources, pro-Ukrainian worldview and historiosophic
approach to different literary phenomena, particularly concerning ancient literature, as well as his
outstanding familiarity with medieval history, encyclopedic knowledge and the highest value of his
publications in the realm of ancient Ukrainian literature.
Key words: Vasyl Domanytsky, medieval studies, reviewing, bibliographic review, archival studies,
textual research, “Kiyevskaya starina”, encyclopedic knowledge, historiosophy.

Попри таке коротке життя, відведене долею Василеві Доманицькому
(1877–1910), і попри те, що майже десять останніх – надзвичайно плідних –
літ його буття під сонцем припали на нерівну боротьбу з невиліковною тоді
хворобою – сухотами, цей молодий чоловік із феноменальною працездатністю
й унікальними людськими рисами, про які теж сказано немало [див.: 22],
устиг виявити справді енциклопедичні знання та обдаровання. Тільки в
царині красного письменства він зміг заявити про себе як літературознавець,
фольклорист, текстолог, перекладач, прозаїк, публіцист, етнограф. Безсумнівно,
найбільші заслуги Даманицького-літератора у сфері шевченкознавства. Саме
він першим уклав Шевченків “Кобзар” на наукових основах, саме він проробив
колосальну текстологічну роботу із Шевченковими творами (фундаментальна
праця “Критичний розслід над текстом “Кобзаря” Шевченка”, 1906 р.). Саме
Доманицький, здійснивши значну науково-текстологічну роботу, фактично
“реабілітував” Марка Вовчка як українську письменницю: “…Доманицький
зробив іще одне велике літературне діло, – зазначав С. Єфремов, – добув і
опублікував нові твори М. Марковички, за авторство якої обстоював із щиролицарським завзяттям” [22, 12].
А тим часом В. Доманицький був іще істориком, археологом, релігієзнавцем,
правознавцем, редактором, видавцем, бібліотеко- й архівознавцем, діячем
кооперативного руху, знавцем селянського життя й селянського труду… У всіх
цих галузях він лишив талановиті праці, багато з яких зберігають свою науковопізнавальну цінність і сьогодні.
Тож зовсім не дивно, що і в царині давнього українського письменства у
В. Доманицького були напрацювання, і доволі цікаві. На цьому полі він активно
контактував із галичанами, особливо з І. Франком, до студій якого у сфері
давньої літератури був дуже уважний. Доманицький, мабуть, як ніхто інший у
його часі, ретельно обсервував видавничу продукцію і в підросійській Україні,
і в Галичині та на Буковині, і в столицях Російської імперії, і за західними
“кресами”. Бібліографічно-рецензійна справа була одною з найулюбленіших
у нього, і найчастіше, певно, саме через це “вікно” він озирав обшири давньої
літератури. Ще бувши студентом історико-філологічного факультету Київського
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університету (1895–1900), де до навчання ставився вельми серйозно й
де, цілком очевидно, отримував ґрунтовні знання із фахових дисциплін,
Доманицький узявся “оживити” бібліографічно-хронікальні сторінки “Киевской
Старины”, досягши тут неабияких успіхів. “Він тоді вже коректував “Киевскую
Старину”, – згадував про той час С. Єфремов, – і з нас усіх був найбільш
досвідченою в цій справі людиною… На лекціях в університеті я стрівав його
з купою книжок під пахвами, на улиці – з папками коректур, газет (тоді він уже
працював і для хроніки “Киевской Старины”). Часто можна було бачити, як,
ждучи трамвая, він примоститься, бувало, десь на стовпчику й справляє свої
коректи або перечитує газети, означуючи олівцем те, що треба було взяти для
хроніки” [22, 20]. Саме в такому динамічному процесі визрівали й формувалися
науково-аналітичні вміння Доманицького, зокрема в царині літературознавства
і – вужче – давньої літератури. Василь Миколайович послідовно сповідував
принципи наукового об’єктивізму, аргументованої фактологічної доказовості,
порівняльної типології, зокрема міждисциплінарної, якщо така була можливою
й доречною. За всього цього Доманицький був принциповим і послідовним
українським ученим, на всі явища й події дивився і всі їх оцінював поглядом
українця. З названих науково-світоглядних імперативів і проросли його
енциклопедизм і його історіософія. У сенсі аналізованої нами проблематики
все це не зайве зауважити.
Саме в бібліографічно-рецензійних публікаціях Доманицький розпочав свої
уваги й оцінки явищ давньої літератури. На сторінках “Киевской Старины” він
доволі часто вміщував рецензійні огляди різних видань, найчастіше ж – томів
“Записок Наукового Товариства імени Шевченка” (ЗНТШ), у яких містилося
немало праць з історії давнього письменства. Найплідніший час таких
публікацій – роки 1898–1903 (ідеться саме про уваги до давньої літератури, бо
“взагалі” Доманицький ніяких публікаційних пауз не брав), а потім теми давнього
письменства, як і кілька оглядів книг ЗНТШ, з’являються в 1908–1909 рр. Тут
уже маємо не тільки рецензійно-аналітичні огляди, а й публікації ширші: 1908 р.
вчений друкує на сторінках ЗНТШ матеріал “Вірша на київських ченців”, а також
розвідку “Невідомі вірші єромонаха Климентія”, в якому вміщує порівняно
чималу передмову й низку віршів чи їх фрагментів із доробку Климентія
Зіновієва. У 1909 р. разом із В. Липинським Василь Миколайович публікує
брошуру “Данило Братковський – суспільний діяч і письменник ХVІІ століття”, в
якій уміщено статтю В. Липинського “Данило Братковський і його доба” та вірші
поета ХVІІ ст. в перекладах В. Доманицького. “Пауза” між 1903 і 1908 рр., коли
в полі зору Доманицького творів давнього письменства не було, пояснюється
й багатьма біографічними “причинками” (хвороба, переховування від поліції,
тривалі виїзди на лікування за кордон), та особливо іншими науковими
заняттями – тривалими студіями над спадщинами Т. Шевченка й Марка Вовчка
(величезна результативна робота!), написанням великої історичної праці
“Козаччина на переломі XVI–XVII в.”, фольклористичними працями (“Піонер
української етнографії” та ін.), плідне захоплення кооперативним рухом на селі
й десятками, якщо не сотнями, інших важливих справ.
Оскільки в рецензованих Доманицьким виданнях уміщувалися праці про
різні теми (твори, жанри, явища) давньої літератури, і тут про якусь систему
говорити складно, то, природно, і рецензент “безсистемно” відгукувався на
ті публікації. Якщо ж у цій нашій розвідці свідомо “занедбати” публікаційну
хронологію, але “по-волюнтаристськи” спробувати сформувати певну
систему, скажімо, за хронологією поступу нашого давнього письменства та за
певними родо-жанровими ознаками, то, мабуть, і можна буде вести мову про
компетентність В. Доманицького в цій царині літературознавства.

58

Слово і Час. 2013 • №12

Цікаво і якоюсь мірою знаково, що найраніша (принаймні так виявлено на
сьогодні) публікація Доманицького в цікавій нам темі стосується узагальненого
погляду на історію всього українського письменства, висловленого І. Франком
у статті “Українсько-руська (малоруська) література”, що була вміщена в
чеському збірникові статей “Slovanský přehled”. Як видно зі змісту рецензії,
І. Франко присвятив статтю 100-річчю нової української літератури та іншим
цікавим подіям української історії та сучасності. Природно, що він здійснив і
стислий аналіз явищ нашої давньої літератури. В. Доманицький у своїй рецензії
більше уваги приділяє саме цій частині Франкової публікації. Рецензент
зауважив слушність Франкових суджень про упереджене ставлення польської
та московської сторін до української літератури та її історії. Доманицький
цілком солідаризувався із твердженнями І. Франка про те, що “первые
следы русской письменности появились на юге, что такие произведения, как
“Слово о полку Игореве” и Волынская летопись несомненно носят характер
южнорусский, и ни одному великорусскому ученому не придет в голову
зачислить то или другое в ряды произведений великорусских…” [9, 68]. Як
видно із цитати, розмисли вийшли за межі суто літературного поля та ввійшли
в поле історіософське, бо далі Доманицький услід за Франком тримається
думки про “дві течії – південну й північну” в давньоруському письменстві
ХІІІ–ХV ст., до того ж ці дві течії щодалі віддалялись одна від одної “и языком,
и слогом” аж до кінця XVII ст. Зауважимо тут, що Доманицький-історик
принципово й послідовно тримався позиції щодо автохтонності українців на
своїй території, а тому, природно, і тяглість українського красного письменства
виводив із княжих століть Русі-України. Водночас маємо зауважити й те, що
в рецензійно-оглядових публікаціях, друкованих переважно на сторінках
“Киевской Старины”, тобто в межах Російської імперії, Доманицький мусив
зважати на “правила цензурної гри”, особливо в питаннях, які стосувалися
сфер історіософії, геополітики, мови тощо. Саме звідси російськомовний
текст його писань у “Киевской Старине”, звідси “гра” словами-поняттями
“руський” – “русский”, “Україна” – “Малороссия” – “Юг России”, навіть деяка
стриманість думки з певною езопівською мовою тощо. Але назагал судження
Доманицького, навіть якщо вони були “вторинними”, оскільки ж він “тільки”
рецензував і поціновував міркування й позиції когось іншого, достатньо прозоро
і зрозуміло промовляли і про його фахову компетентність у рецензованих
явищах, і про його виразно проукраїнські світоглядні цінності. Так, рецензуючи
іншу частину тієї ж Франкової статті, уміщену в наступному числі згаданого
чеського збірника, Доманицький доносить до читачів думку про “донорську”
місію української літератури й культури XVII–XVIII ст. щодо літератури й
культури московської. Рецензент пише, що І. Франко не забув “упомянуть о той
важной роли, какую сыграли представители южнорусской литературы, являясь
просветителями всей Руси; к сожалению, козацкие войны второй половины
XVII в. разрушили культурные центры духовной и литературной жизни на юге
России, а просвещение прошло оттуда на службу в “Московщину”, результатом
чего явилось то, что уже в 18 столетии южноруссы (тобто українці. – В. П.),
просветители всей Руси, остались позади Великороссов…” [8, 103]. До
речі, вельми цікаве і продовження Доманицьким цієї думки, певно ж, цілком
сприйнятої ним самим: “Впрочем, – далі пише рецензент, – и великорусская
литература в первые моменты своего существования (а йшлося про кін. XVIIІ –
поч. ХІХ ст. – В. П.) являлась общим сознанием Великороссов и Малороссов
(Радищев, Новиков – Капнист, Каразин; Карамзин – Нарежный, Жуковский –
Гнедич, Пушкин – Гоголь), последние (тобто Капніст, Каразін, Наріжний,
Гнєдич, Гоголь. – В. П.) были выразителями особых исторических традиций,
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не благоприятствовавших национальным стремлениям” [8, 103]. Достатньо
широко спиняємося на цих рецензіях і вказаних світоглядних аспектах для
того, щоб сказати, що й у всіх подальших своїх студіях над різногранною
проблематикою давнього письменства Доманицький лишався на означених
позиціях – тяглість української літератури ведеться із княжих києворуських
часів.
У періодиці Галичини й підросійської України 1900 – 1903 рр. з’являється
низка цікавих праць з історії давньої літератури, і В. Доманицький, будучи дуже
уважним “бібліографічним” обсерватором, добрим знавцем архівів і дбайливим
“куратором” хронікально-бібліографічних розділів “Киевской Старины”,
оперативно на ті видання й дослідження реагував рецензіями. Певно, можна
побачити в цих рецензійних публікаціях і патріотично-просвітницький чин:
рецензуючи томи ЗНТШ, які друкувалися в Галичині, тобто за кордоном, де зі
свободою думки, слова і друку було видимо вільніше, Василь Миколайович
артикулював дуже важливу не тільки науково-пізнавальну, а й національновідроджувальну інформацію на теренах Наддніпрянської України, де
переважно поширювалася “Киевская Старина”. Оскільки ж тоді на теми
медієвістики найбільше й найчастіше писав І. Франко, то саме його студії
зазвичай рецензував Доманицький. Показово те, що він володів умінням у
кожному з рецензованих досліджень бачити й артикулювати ключові думки,
зокрема й передовсім ті, які були суголосні світоглядним, історіософським
позиціям самого рецензента. Зазначимо одразу ж, що сповідуваний
Доманицьким науковий об’єктивізм лишався принципом непорушним. Така
методика оглядово-рецензійної праці вченого тільки додатково засвідчувала
його фахову й наукову сумлінність.
Низка наукових студій, на які звернув увагу Доманицький, стосувалися
перекладної та оригінальної літератури княжої доби – ХІ–ХІІІ ст. Це, зокрема,
розвідки авторитетних учених, уміщені в ювілейному збірнику на честь
Вс. Ф. Міллера (1900): А. Шахматова “Начальный Киевский летописный свод
и его источники”, А. Дикарєва “Апокрифы, собранные в Кубанской области”,
А. Кирпичникова “Богородица в народной поэзии”, Ю. Полінки “Один русский
анекдот и его западный источник” [усі див.: 10]; публікації в різних томах ЗНТШ
“Історичний і літературний підклад “Слова о полку Ігоревім” В. Коцовського,
“Слово о Лазаревім воскресінні. Староруська легенда на апокрифічні теми”
І. Франка, його ж “Апокрифічне Євангеліє Псевдо-Матвія і його сліди в
українсько-руськім письменстві” [див.: 11]; “Погляд на сучасний стан історичних
розслідів українсько-руської літератури. Найдавніший період. Кілька проблем
і дезидератів” Ол. Колесси [див.: 12]; “П’яницьке чудо в Корсуні, причинок до
староруської легендової літератури” І. Франка [див.: 13] та ін. У цих рецензіях
звертає на себе увагу достатньо добра обізнаність Доманицького з різними
культивованими тоді дослідницькими методологіями, зокрема, у рецензіях на
публікації А. Шахматова й А. Дикарєва він пише про метод “сравнительной
филологии”, про “рассмотрение данных апокрифов в свете филологической
критики” [див.: 10, 30, 31]. Достатньо легко рецензент розбирається у
вибудуваній А. Шахматовим хронологічній “ієрархії” літописних текстів і так
само чітко і зрозуміло презентує її читачам у рецензії. Правда, певно ж, услід
за Шахматовим Доманицький завершальною ланкою в тій “ієрархії” ставить
“Первую редакцию “Повести временных лет”, составленную в 1116 году
игуменом Сильвестром…” [10, 31]. Очевидно, на той час саме Сильвестрова
редакція “Повісті…” вважалася першою, але пізніше той же Шахматов назвав
цю редакцію другою, а першою “літературна традиція… і свідчення деяких
списків” визначили редакцію Нестора [див.: 23, 88].
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Достатньо компетентно Доманицький, який уже на той час фахово цікавився
фольклором, етнографією, міфологією і якому добре відомим був і релігійний
світ (батько священик!), прорецензував сутнісні тези статті А. Дикарєва про
апокрифи. Визнавши слушність цілої низки тверджень автора розвідки,
Доманицький водночас висловив і мотивовані застереження, зокрема: “Мы
могли бы высказать некоторое сомнение в безусловном объяснении из мира
языческого каждой подробности в содержании апокрифов, не оставляющем
места для непосредственного влияния на последние христианского мира”
[10, 32].
Через рецензії Доманицького, певно ж, були актуалізовані в тодішньому
науковому світі дослідження “Слова о полку Ігоревім” – статті В. Коцовського
й особливо Вл. Каллаша. З висоти теперішнього часу добре видно, що й
понад століття тому назад перед ученими-словознавцями стояли завдання,
більшість із яких і досі не вдалося доказово з’ясувати. Очевидно, що і в
рецензованих статтях про “Слово”, і в самих рецензіях навіть натяку немає
на “скептицизм” щодо автентичності твору. “Слово” назване “драгоценнейшим
памятником дружинной поэзии”, і написане воно, на думку В. Коцовського,
очевидно, “весной 1187 г., после свадьбы Володиміра Игоревича с дочерью
Кончака, – и все “Слово” является величанием новобрачных” [11, 166].
Показово, що Доманицький ніяк не відреагував на останнє доволі дискусійне
міркування. Варто припустити, що в царині словознавства вчений не був таким
компетентним, аби вступити в дискусію. Підтвердженням цьому може слугувати
й рецензія Доманицького на цікаву працю Вл. Каллаша “Несколько догадок и
соображений по поводу “Слова о полку Игореве”. Рецензент витримує лише
констатувальну позицію щодо міркувань автора статті, хоча в ній подано й
судження, скажімо, щодо структури та часу написання “Слова”, інакші, ніж у
розвідці В. Коцовського. Цікаві думки висловлені про те, з якого середовища
був автор “Слова”, та про типологічні сходження цієї пам’ятки з “Піснею про
Роланда” [див.: 10, 38].
Достатньо широко рецензує Доманицький і працю І. Франка “Слово о
Лазаревім воскресінні”, знову ж таки акцентуючи на належності твору до
української (“южнорусской”) літературної традиції княжої доби, та ще і
проводячи виразні типологічні паралелі зі “Словом о полку Ігоревім”: “Следы
поэтического чувства, пластичной фантазии подтверждают предположение, что
Слово (тобто “Слово о Лазаревім воскресінні”. – В. П.) – оригинально русское,
именно южнорусское произведение…” [11, 168]. У контексті дотеперішніх
наукових поглядів і дискусій щодо часу з’яви віршової літератури в нашому
письменстві актуально звучить твердження й автора статті, і рецензента про
“сильный поэтический талант” автора “Слова о Лазаревім воскресінні” та про
“своеобразную стихотворную форму” цього тексту [див.: 11, 168].
Оця, сказати б, патріотично-просвітницька, а в підтексті – й полемічна
щодо проімперських позицій багатьох російських учених тенденція рецензій
Доманицького дуже виразно виявляється в його стислому матеріалі про
“обширную статью” Ол. Колесси “Погляд на сучасний стан історичних розслідів
українсько-руської літератури”. Василь Миколайович із рецензованої статті
“вилущує” тільки підсумкову думку Ол. Колесси про те, що (далі цитата
“ярижкою”) “литература оригинальна, изъ проблысками высокои поетичнои
творчосты, из закраскою беллетрыстычною – була въ давним перыоди
выключным вытвором пивденноруськых племенъ”, – другой литературы в
то время на Руси не было. Потому-то и “общность” этой литературы на Руси
заключалась в том, что северная Русь, не имея в то время собственной
литературы, переписывала и переделывала произведения южнорусские
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и вообще использовала их настолько, насколько позволяло состояние ее
образованности и духовные нужды отдельных областей” [12, 55].
Стосовно літератури княжої доби Доманицький подає ще кілька доволі
стислих аналітичних згадок про студії І. Франка “Святий Климент у Корсуні,
причинки до історії староруської легенди” [див.: 15, 182], Д. Абрамовича
“Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном
памятнике” [див.: 16, 67], М. Грушевського про хронологію подій у ГалицькоВолинському літописі [див.: 12, 56] та ін.
У бібліографічно-рецензійних матеріалах Доманицького зустрічаємо і його
судження щодо праць різних учених про наступні етапи розвитку нашої
літератури, зокрема про період к. XVI – XVIII ст., названий пізніше бароковим. Ця
епоха для Доманицького-історика найбільш “знайома”, бо ж саме про події цього
часу написані його основні історичні праці “Козаччина на переломі XVI – XVIII
віків”, “Чи була реформа Баторія?”, “Поход козаков в Северную Россию в начале
XVIІ в.” та ін. Тож можемо зауважити, що Доманицький із достатнім знанням суті
рецензованого писав про праці І. Франка “Новий причинок до студій над Іваном
Вишенським”, К. Студинського “Хто був автором Антиризиса з р. 1599” [обидві
див.: 11, 168-170], М. Возняка “Причинки до студій над писаннями Лаврентія
Зизанія” [див.: 2], які стосувалися творів полемічно-публіцистичної прози з
приводу церковної унії 1596 р. З історичних праць Доманицького (“Козаччина на
переломі…”) видно, що він не поділяв думки, згідно з якою запровадження унії
було одною з основних причин козацько-селянських повстань межі XVI – XVII ст.,
принаймні в передунійні й перші постунійні роки. Тому і в названих рецензіях, а
всі вони стосуються відомих письменників-полемістів, немає ніяких оціночних
чи хоча б емоційних суджень щодо самої унії. У рецензованих статтях їх
автори висловлюються щодо авторства знайдених полемічних творів: І. Франко
приписує І. Вишенському авторство “Соборного послания афонських монахов”,
а К. Студинський доводить, що саме Іпатій Потій був автором “Антиризиса”,
адресованого Христофорові Філалету. Доманицький у своїх рецензіях на названі
праці займає тільки констатувальну позицію щодо висловлених Франком і
Студинським версій, правда, зі своєрідного контексту, із того, як рецензент
кваліфікує аргументи вчених, видно, що для нього вони переконливі. Водночас
варто зауважити, що пізнішою нашою наукою відповідні міркування обох
авторів праць сприйняті [див.: 20; 21]. Що ж до статті про Л. Зизанія, який “був
одним з глибше образованих людей на Україні в своїм часі”, то рецензент
більше зупиняється на історії Зизанієвих писань у Москві, де їх урешті-решт
спалили.
Значно ширшу рецензію, ніж низк а інших, присвячує Доманицький
синтетичній праці І. Франка “Карпаторуське письменство XVІI – XVIIІ віків”
[див.: 14, 92-95]. Тут нам важливіше не так те, як докладно й позитивно
рецензент аналізує Франкову студію, відзначаючи і її відкривавчу семантику,
і міжлітературний контекст, і багатство жанрів оригінальних і перекладних
тощо, як те, що Доманицький виявляє добру обізнаність із загальним
станом тодішньої літературознавчої науки в Україні, зокрема в медієвістиці.
“Исследования в области литературы по территориям, – пише він, – да и
вообще исследования по истории украинской литературы, в особенности
прошлых веков (тобто літератури давньої. – В. П.), у нас поныне почти не
начаты. В целом ряде монографий г.г. Дашкевича, Грушевского, Житецкого,
Сумцова и др. освещались доныне или отдельные вопросы, или комплексы
их, и лишь проф. Петров, а в минувшем году Житецкий дают пробы обзора
всего литературного приобретения Украины в XVIII в.” [14, 93]. Якраз у
такому смисловому контексті й розглядає Доманицький ґрунтовну Франкову
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працю про красне письменство карпатського регіону, яке повинне “занять
подобающее место в общей конструкции нашей литературной истории…”
[14, 94]. Багато в чому схожу семантику вбачав Доманицький і в публікації
Володимира Гнатюка “Угроруські духовні вірші”, оскільки до того “ученые
почти не обращали внимания на литературное достояние этой небольшой
ветви украинского народа, оставившей столь ценное литературное наследие”
[14, 157]. У цій рецензії особливу увагу її автор звертав на міжнаціональні
літературні й культурологічні зв’язки “угорських русинів”, на семантику творів,
співвідношення в них світського і релігійного елемента.
Так, очевидно, склалося, що Доманицький у своїх писаннях про давнє
письменство більше уваги приділив власне віршовій літературі. Крім
згаданих уже праць і тем, кількаразово в його публікаціях натрапляємо на
різносемантичні апелювання до відомої збірки “Богогласник”, в одній із рецензій
він стисло аналізує статтю П. Житецького “Острозька трагедія” про історичну
основу й особливості вірша “Лемент о утропеню міщан острозьких” (1636 р.)
[див.: 6, 342]. Щодо давньої прози, то у працях Доманицького кількаразово
згадано “Синопсис”, до того ж авторство цього твору без сумнівів приписується
Інокентієві Гізелю (в одному з матеріалів ім’я Гізеля подане як Іоанникій), хоч
пізніше це його авторство піддано сумніву, а також тільки згадується “Ключ
розуміння” І. Галятовського.
Дещо більше рецензійно-аналітичної уваги Доманицький приділив давній
драмі. Назагал треба відзначити прихильність цього чоловіка до театральнодраматургійної справи [див.: 19]. Так само як і про відсутність синтезованої
історії нашого письменства, 1901 р. Доманицький писав про сферу нашої
драматургії. У рецензії на книжку “Корифеи украинской сцены” він зазначав,
що “История украинского театра, как известно, очень слабо пока разработана.
В то время, как область истории, этнографии, изящной литературы, археологи
в последние 2-3 десятилетия обогатилась огромным количеством материла, в
значительном большинстве еще не обработанного научно, история украинского
театра, первые основы котрого относятся еще к XVII столетию, не имеет и
доныне ни одного более или менее солидного исторического очерка…” [6,
318]. Що ж до матеріалів самого Доманицького “на тему” давньої драматургії,
то цікавою видається його рецензія на працю М. Павлика “Якуб Гаватович
(Гават) – автор перших руських інтермедій з 1619 р.” [див.: 11, 170-171], в якій
рецензент із властивою йому глибокою обізнаністю, передовсім бібліографічнофактологічною, поціновує згадану працю М. Павлика, називаючи її “крупным
вкладом в нашу небогатую историю драматической литературы” [11, 171].
До речі, значно пізніше, 1908 р., пишучи лист І. Франкові, В. Доманицький
дуже критично висловився на адресу Івана Стешенка, котрий у своїй “Історії
української драми” припустився низки неточностей щодо Якуба Гаватовича,
його драми й інтермедій [див.: 3, 296].
Нарешті, ще кілька речей В. Доманицького зі сфери давнього українського
письменства, уже явлених не як рецензійно-бібліографічна реінтерпретація, а
як власний науково-пошуковий здобуток. Ідеться про публікації вченого “Вірша
на київських ченців”, “Невідомі вірші ієромонаха Климентія”, “Вірші Данила
Братковського”. Усі вони з років 1908–1909, надруковані на шпальтах “Записок
НТШ” й “Літературно-наукового вісника”, а матеріал про Братковського побачив
світ іще й окремою брошурою [див.: 4]. На всі ці публікації Доманицького
слід поглянути уважніше й ширше, бо ж саме у зв’язку з ними можемо
говорити про значніші здобутки вченого в царині української медієвістики.
Водночас і тут маємо зауважити, що кожна з трьох зазначених праць не була
спеціально вишукуваним “об’єктом і предметом” дослідження Доманицького.
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На кожен із названих текстів (і авторів) учений натрапив випадково, шукаючи
або студіюючи щось інше. Скажімо, немає сумніву, що тексти Климентія
Доманицький завважив, працюючи з архівами Марка Вовчка й Опанаса
Марковича й написавши про цих відомих людей цілу низку ґрунтовних праць
[див.: 6, 109-269]; так само “мимохідь”, треба думати, він знайшов примірник
книжки Д. Братковського в бібліотеці Ягеллонського університету у Кракові,
де дослідник працював неодноразово, шукаючи матеріали до багатьох своїх
студій. “Вірша на київських ченців” з’явилася як реакція Доманицького на
опублікований Симоном Петлюрою в журналі “Україна” (1907. – № 9. – С. 379388) вірш, котрий згодом утвердився під назвою “Плач київських монахів”: на
той час у Василя Миколайовича було кілька карток із уривками схожого твору.
“У мене є під руками ся вірша (на жаль, без початкової і останньої картки), –
пише Доманицький, – в невеличкому зошиті формату листа; письмо XVIII
століття. Вона має багато відмін проти тексту, поданого в “Україні”. І виглядає
на ранішу редакцію, ніж надрукована д. Петлюрою” [5, 135-136]1. Далі вже йде
суто текстологічна робота, в якій Доманицький довго й успішно практикувався,
працюючи над текстами Т. Шевченка, Марка Вовчка та ін.: учений зіставляє
два варіанти тексту сатири.
За способом віднайдення й за принципами роботи з текстом дуже схожа
ситуація і з публікацією “Невідомі вірші ієромонаха Климентія” [див.: 1]. До
надрукованих текстів (фрагментів, заголовків) віршів Климентія Доманицький
додає доволі розлогу передмову, з якої добре видно, який великий “шмат”
Климентієвих творів додає публікатор до раніше надрукованої П. Кулішем
частини творів поета XVII ст. і як фахово він висловлюється про предмет
розмови, хоч і пробує “колупнути піч” фразою, що, мовляв, він “не має на
увазі доповнити роботу Куліша, – нехай се роблять спеціялісти в українській
літературі, – а лишень зазначу деякі подробиці…” [1, 53]. Зі згаданих
“подробиць” випливає й історія віднайдення текстів Климентія (в архіві
О. Марковича), і те, що Доманицький фактично першим широко оприлюднює
“мало не 200 віршів (цілих, частин або їх заголовків)”, а також уміння вченого
не лише аналізувати самі вірші, а й характеризувати особу Климентія, його
світоглядні та людські риси тощо. Ця “доповнювальна” публікація Климентієвих
творів Доманицьким, безсумнівно, була вельми вартісною і значною мірою
відкривавчою. Її, власне, і нині так слід оцінювати. Але трапилася “оказія”, яка
ледве чи не повністю затінила працю Доманицького. Він уважав, як, мабуть,
й інші дослідники, що Климентієва збірка, знайдена О. Шишацьким-Іллічем
і частково опублікована П. Кулішем, згоріла разом з іншими Кулішевими
надбаннями в Мотронівці під час пожежі. Лишилися тільки тексти або їх
фрагменти, переписані в Куліша О. Марковичем 1859 р. Але в тому ж 1909 р.,
коли Доманицький опублікував знайдене, Сергій Маслов відшукав рукопис
творів Климентія серед нерозібраних матеріалів бібліотеки Київського
університету, 1910 р. подав цю інформацію в “Обзоре рукописей…”, а 1912 р.
вірші Климентія були видані у Львові з передмовою В. Перетца [див.: 17, 6-7].
Тобто склалася ситуація, за якою публікація Доманицького відійшла в тінь,
як й ім’я сумлінного публіциста. Тож у монографії В. Колосової Доманицький
згадується лише одною фразою: “Їх В. Доманицький знайшов у архіві Марка
Вовчка” [17, 6], – а в академічному виданні творів Климентія 1971 р. тільки
скромно згадана у зносці сама публікація [див.: 7, 6]. Водночас навіть власне
1

Цікаво відзначити, що за радянських часів “одіозне” прізвище С.Петлюри в позитивному дискурсі було під
забороною, тому, скажімо, відомий медієвіст Л. Махновець, коментуючи в книзі “Давній український гумор
і сатира” (К., 1959. – С. 474), і відзначивши наявність “іншого” списку, надрукованого в журналі “Україна”,
прізвища Петлюри не назвав. У коментарях не згадано й В. Доманицького.
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історія віднайдення Доманицьким копій творів Климентія, підготовка до
друку, семантика передмови до публікованих творів, написаної Василем
Миколайовичем, мали б зацікавити істориків письменства. Бо “сліди” цієї
праці відшукуються в листуванні Доманицького з І. Франком [див.: 3, 292, 298,
299] та М. Грушевським [див.: 18]. Зокрема, цікавий епістолярний діалог між
Доманицьким і Франком про ставлення Климентія до жінок та їх зображення у
віршах [див.: 3, 298-299]. Доманицький визнав слушність Франкових зауважень
і самокритично визнав деякі вразливі місця у своїй передмові (“Взагалі писав
я в гарячці, через силу, і це, певно, відбилося на писанні…”). Ми ж розуміємо,
що нерівний двобій молодого вченого зі смертельною хворобою на той час
вступав у завершальну фазу…
Щось дуже схоже і щодо публікування, і щодо фактичного забуття заслуг
Доманицького сталося з матеріалом про Данила Братковського. Навіть такий
знаний письменник і глибокий медієвіст як Валерій Шевчук у своїй розвідці
про Д. Братковського покликається тільки до передмови В. Липинського,
навіть цитуючи вірші XVІІ ст. в перекладах В. Доманицького, останнього як
перекладача не згадує [див.: 24, 262-282]. Шкода. Тим паче, що можна з
великою вірогідністю саме Доманицького назвати ініціатором і рушієм видання
брошури про Д.Братковського. Саме Доманицький віднайшов примірник
польськомовної збірки Д. Братковського “Світ, по частках оглянений” у Кракові
і, певно ж, переписав собі ті вірші. Як видно з листів В. Доманицького до
М. Грушевського, він познайомився з В. Липинським на лікуванні в Закопаному
(“Я вже осівся в Закопаному, в гарній віллі, – пише в листі на початку грудня
1907 р., – публіка більше з Києва та з Росії. Є й українець один, такий, що
й “Раду” передплачує, і “Вісник” – д. Липинський (з Волині) [див.: 18, лист
№413]), заприятелював із ним” [див. лист від 7 груд., №414], – і досить скоро
обоє, але, певно ж, із “подачі” Доманицького вирішують готувати матеріал про
Д. Братковського [див. лист від 18 груд., № 416]: Липинський узявся писати
наукову студію про поета, а Доманицький перекладав вірші Братковського
українською мовою. Обоє працювали доволі швидко, бо вже 1 лютого 1908 р.
В. Доманицький писав М. Грушевському: “Сьогодні кончили ми спільну працю
про Братковського. Здивуємо світ! Липинський написав солідну розвідку на
три чверті аркуша, а я укатав 28 перекладів віршиків, – буде на піваркуша,
мабуть. Буде правдивий сюрприз для публіки: сатирик часів Мазепи!” [лист
№ 419]. З усього видно, що працювали вони дружно, допомагаючи один одному.
Зокрема, у стислій передмові до власних перекладів Доманицький зазначає,
що з багатьох віршів збірки Братковського “найхарактерніші з них (35) вибрав
звідти д. Липинський, і читачі знайдуть їх далі в моїм перекладі” [4, 16]. Що ж
до самих перекладів, то Василь Миколайович, показавши себе цілком фаховим
чоловіком у царині перекладацтва, дав стислу характеристику версифікації
поезій Братковського й далі зазначив основні принципи своїх перекладів:
“Перекладаючи їх, я по змозі додержував сього числа складів і наголосів, але
часом навмисне відступав від норм і додавав в першій половині вірша один
склад, на самому початку (зрештою, се робить часом і Братковський). А від
сього вірш стає жвавіший. Переклад мій – дословний, а де доводилося трохи
відійти від оригіналу, то се я позначаю кожен раз в примітках” [4, 16-17]. Треба
визнати, що переклав Доманицький вірші Братковського справді майстерно.
До речі, з брошури видно, що Доманицький “укатав” (тобто переклав) не 28,
як писав М. Грушевському, а всі 35 відібраних віршів Братковського.
Отже, наукові здобутки й заслуги Василя Доманицького в царині української
літературної медієвістики доволі значні й помітні. Принаймні такі, що про них
слід знати й пам’ятати.
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(1863 – 1910) – український письменник, педагог,
літературознавець, етнограф, історик, публіцист,
громадсько-культурний діяч. Редактор низки українських
періодичних видань, один із засновників Української
радикальної партії. Обстоював поширення української
мови в школі та в установах. Автор перших підручників
з української мови й літератури, “Рідного слова” –
книжки для читання в школі. Укладач чотиритомного
“Словаря української мови”. Один з організаторів і
керівників товариства “Просвіта”.
Автор близько 50 оповідань (“Сама, зовсім сама”,
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тихими вербами”), збірок поезії (“Пісні Василя Чайченка”, “Під сільською стріхою”,
“Під хмарним небом” та ін.), низки історичних драм: “Серед бурі”, “Степовий
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ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОМАНТИЗМУ І ПРОСВІТНИЦТВА В ПОЕЗІЇ
БОРИСА ГРІНЧЕНКА
У статті розглянуто процес формування світоглядних і літературно-естетичних поглядів
Б. Грінченка у зв’язку з поетичною творчістю письменника. Поезія, що виявила внутрішній світ
автора, аналізується з погляду її образної й жанрово-стильової еволюції.
Ключові слова: світогляд, естетичний ідеал, ліричний герой, громадянські мотиви, жертовний
шлях, лірична сповідь.
Olha Kaminchuk. The aesthetics of romanticism and the Enlightenment in the poetry of Borys
Hrinchenko
The paper deals with the formation of Borys Hrinchenko’s worldview and aesthetic position, as well
as with their effect on his poetry. The development of Hrinchenko’s poetic metaphors, genres and
style gives key to his lyrical heritage.
Key words: worldview, aesthetic ideal, lyrical hero, civic motifs, self-sacrificing, lyrical confession.

Художнім тенденціям романтизму і просвітництва належить провідна
структурно-семантична функція в поезії останніх десятиліть ХІХ ст. Важлива
художня роль романтичних тенденцій у поезії кінця ХІХ ст. підтверджує
основоположне значення романтизму в українській літературі ХІХ ст., зумовлене
іманентністю романтичного типу художнього мислення традиціям національної
духовної культури. Поезія цього періоду яскраво виявила властиві романтизму
індивідуально-особистісне бачення світу, емоційно-психологічну виразність,
осмислення екзистенційної суперечності ідеального і реального. Романтичні
тенденції в поезії останніх десятиліть ХІХ ст. взаємодіють із просвітницьким
типом художнього мислення, актуальність котрого для української літератури
визначена насамперед історичними умовами буття української нації. Як
зазначає І. Лімборський, тривала (до початку ХХ ст.) рецепція просвітницьких
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ідей і художніх моделей була зумовлена культуротворчою й націєтворчою
функцією української літератури [2, 56, 360]. Просвітницько-романтичний
синтез поезії кінця ХІХ ст. сформувався на ґрунті романтичної антитези
ідеального і реального, що поєднувалася з просвітницькими ідеями служіння
суспільному поступу, акцентуванням ролі громади як провідного чинника
розвитку особистості й альтруїстичними принципами позитивізму, наближеними
до християнської етики. Романтичне світовідчуття, поширене на сферу
соціального буття, і ставало передумовою актуалізації просвітницьких ідей
як позиції самоусвідомлення романтичної особистості в суспільстві. Слід
зауважити, що в літературі другої половини ХІХ ст. просвітницькі ідеї значною
мірою поєднувалися з філософією позитивізму. На думку М. Ткачука, суттєва
для української поезії цього періоду ідея активної ролі поетичного слова
у формуванні національної самосвідомості народу, позиція громадянської
активності митця “базується на філософії позитивізму й романтичних
концепціях поезії як святого діла” [3, 7].
Поетична творчість Б. Грінченка належить до найпоказовіших художніх явищ,
котрі репрезентували синтез естетичних тенденцій романтизму і просвітництва
в українській поезії останніх десятиліть ХІХ ст.
Світоглядно-естетична рецепція романтизму характерна передусім для
ранніх творів поета 80-х років ХІХ ст. Романтичні пісенні мотиви самотності,
чекання долі становлять структурну основу вірша “І молилася я, й сподівалася
я…”, соціальна тема у вірші “На полі” розгортається на тлі образної атрибутики,
типової для романтичної лірики (сяє сріблом місяченько, зірки як Божії очі),
романтичною експресією вислову почуття вирізняється вірш “Боже, як тяжко!
Дихнути несила!…” та ін. Зауважимо, що тяжіння до романтичного художнього
мислення зберігається й у творах пізнішого періоду. Емоційну напругу
переживання екзистенційної суперечності між ідеалом і дійсністю розкривають
вірші “Смерть” і “Навіщо?”. Тут емоційний відгук на “сльози, і кров, і кайдани”
переростає в усвідомлення недосконалості світобудови. Семантичним центром
поезії “Ти кажеш: заспівай!..” став один із найпоширеніших мотивів європейської
романтичної лірики – невисловлюваність почуття, неспроможність “блідих
слів” омовити “святії почуття”. У низці творів, позначених романтичним
максималізмом світогляду, таких як “Ні, краще у тюрмі замкнутому сидіти…”,
“Людина я…”, бачимо синтез романсової експресії і публіцистичності,
характерний для української поезії другої половини ХІХ ст.: “і віру всю в душі…
зуміють отруїти, втоптати у багно”, “любов, що вбила люта злість”, “в морі
вогняному хай згине все”.
Романтичну означеність поезії Грінченка 80-х років ХІХ ст. засвідчує активне
звернення до історичних сюжетів та образів, а також рецепція фольклорних
джерел. Провідна образотворча роль у деяких ліричних віршах (“Могила”, “Вітер
пісню, повну смутку…”, “Вночі на могилі”) належить символіці романтичної
історіософії. Козацька могила символізується як свідок визвольної боротьби,
охоронець історичної пам’яті; пісня виражає сподівання на щасливу долю
України. Історіософська символіка степу, козака, коня домінує також у поемі
“Смерть отаманова”. У більшості поем на історичну тематику сюжети з минулого
України підпорядковані патріотичній і національно-визвольній ідеї (“Іван
Попович”, “Ярина”). Поеми “Беатріче Ченчі” та “Матільда Аграманте” об’єднані
інтерпретацією сюжетів з історії інших народів (Італія, Куба), тираноборчою
спрямованістю та утвердженням активної позиції жінки у відстоюванні
особистої і громадянської свободи. Історичні поеми Грінченка актуалізують
принципи романтичного характеротворення: волелюбність, яскравий емоційний
світ, здатність до самопожертви заради високої мети. Жіночі образи історичних
поем структуровані як поєднання духовної і тілесної краси. У таких віршах,
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як “Біла бранка”, “Отаман Музика”, а також у поемі “Зрадник” використано
фольклорно-історичні сюжети, мотиви народних легенд: про самогубство
української дівчини-невільниці; чарівну сопілку козака, яка допомагає йому
уникнути страти; юнака з далекосхідної країни, покараного силами природи
за зраду батьківщини. Коло фольклорних джерел, що дістали інтерпретацію
в поезіях Грінченка, уміщує й баладні мотиви (“Ніч на озері”), і сюжети легенд
про квітку папороті та зачарований скарб (“З папороті квіт”).
Романтичні художні тенденції поєднані в поетичній творчості Грінченка
з просвітницьким дискурсом, котрий артикулюється як на рівні семантики
(першорядність суспільного, громадського перед особистим, утвердження
етичної цінності братерської любові та згоди, розуміння ролі наступних
поколінь як свідків досягнення мети просвітницької діяльності, увага до
соціальної теми), так і на рівні поетики (громадянська символізація образів
біблійної генези й пейзажних елементів, віршові форми послань і закликів,
риторичні прийоми публіцистичного вислову). Просвітницький тип художнього
мислення зумовлює широкий структурно-семантичний спектр інтерпретації
світоглядної категорії праці. Поезія Грінченка продемонструвала розгортання
й семантичне збагачення цієї художньо-світоглядної категорії, означеної у
творчості М. Старицького й П. Куліша. Багатоаспектне розкриття поняття праці
як культуротворчого феномену у віршованому доробку Грінченка має глибоке
онтологічне підґрунтя і значно розширює межі його просвітницького бачення.
У ранніх поезіях автора 70–90-х років ХІХ ст. поняття праці найчастіше
одержує семантичний акцент просвітницької діяльності, спрямованої на
духовне відродження суспільства (“До праці!”, “Не гордуй ти життям молодим…”,
“У лісі” та ін.). Провідну художню функцію в конституюванні громадянського
акценту виконує символіка хліборобської праці (нива, зерно, сіячі тощо), котра
репрезентована не стільки в традиційному для так званої народницької поезії
варіанті біблійних асоціацій, скільки розширенням денотативної семантики
образів як атрибутів праці селянина. Шляхом дешифрування біблійної
символіки, наближення образу до його конкретного безпосереднього значення
у віршах “По весні”, “Хлібороб”, “Весняні сонети” відбувається оновлення
просвітницького дискурсу. Праця на користь громади стає в поезії Грінченка
виявом патріотичних почуттів, національної самосвідомості суб’єкта вислову
(“Не гордуй ти життям молодим…”, “Друзям”). Праця, копітка щоденна робота –
це форма національно-визвольної боротьби, найперший спосіб подолання
соціального гніту: “Праця єдина з неволі нас вирве”. Універсалізм соціального
бачення цього концепту маніфестований у вірші “До праці!”.
Позиція “робітника без одпочину” асоційована в ліриці Грінченка 80–90-х
років ХІХ ст. з просвітницькою ідеологемою зречення особистих прагнень,
“бажань серця”, утвердженням жертовного шляху інтелігента-просвітителя
(“У лісі”, “Я зрікся мрій. Поважний і спокійний…”). Однак у поезіях пізнішого
періоду творчості, таких як “У життя на бенкетах бучних…”, “Я не скажу, щоб
розумом я жив…”, “Найпишніший запашніший…”, правомірність пригнічення
особистої сфери заради громадянського обов’язку поставлена під сумнів,
висловлено жаль за нездійсненими “бажаннями серця”, з’являються елегійні
мотиви. Інтерпретація категорії праці підноситься до онтологічного рівня
провідної духовної потреби людини, складника її автентичного буття (“Собі я
щастя не бажаю…”), тому просвітницька антитеза “праці поважної і тяжкої” та
дріб’язковості особистого втрачає актуальність. Праця для ліричного суб’єкта
поезій Грінченка межі ХІХ–ХХ ст. – це найперше творча діяльність митця.
У вірші “Я сам собі у городі гучному…” розгортається мотив “самотньої тихої
праці” – усамітнення творчої особистості, яка осягнула світоглядний розрив
між власними духовними прагненнями та буденною свідомістю оточення.
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Неоруссоїстська тенденція протиставлення заглибленого у творчість поета
і гамірного міста, а також утвердження культуротворчої місії “тихого слова”
виявляють структурно-семантичну спільність твору Грінченка й пізньої лірики
П. Куліша (“Одвідини”, “Рай”, “Праведне панування”). Як зазначає Н. Левчик,
працю в її онтологічній сутності поет осмислює як світоглядну категорію,
рівновелику красі [1, 452]. У вірші “Собі я щастя не бажаю…”, позначеному
глибиною усвідомлення екзистенційної суперечності між ідеалом та дійсністю,
акцентовано двоєдиність праці і краси – сенс життя творчої особистості.
Лише поєднання цих визначальних духовних сил буття людини – утіха душі,
розтерзаній “сумним життям”, відблиск “раю” в “темній тюрмі” буденності.
Просвітницький дискурс поезії Грінченка стає також основою формування
неоромантичної світоглядної концепції. Просвітницькі структурно-семантичні
компоненти вірша “Не гордуй ти життям молодим…” (мотив праці для “рідної
хати”, утвердження цінностей християнської етики) доповнено висловленням
конструктивних світоглядних позицій, осудом зневіри і страху, які дістали
подальший розвиток у неоромантичній поезії, передусім у творчості Лесі
Українки. У поезіях “Ні, не плач ти, ридання спиняй…”, “Не тоді нам до бою
ставать…”, “Вітер виє, плеще хвиля…”, “Не лякайсь, що й досі хмари…”
негація пасивності, маніфестування онтологічної концепції життя як боротьби,
духовних цінностей гуманістичного волюнтаризму набувають ідейноестетичної самостійності як вияв становлення неоромантичного світогляду.
На актуальність неоромантичних ідей для художнього світогляду поета
вказує також інтерпретація мотиву духовного провідництва, здатності сильної
особистості підносити оточення до свого рівня, “вести за собою”. Світогляднопрограмний характер поезій цього семантичного поля увиразнює романтична
символіка природи – сонце, спів пташок, вітер, ніч, хмари, буря тощо.
Для поезії Грінченка характерна важлива функція природи як художнього образу
і світоглядної категорії. У ранній ліриці 80-х років ХІХ ст. домінує просвітницький
принцип соціального контрасту природи, коли позитивна настроєва тональність
пейзажу протиставлена зображенню важкого соціального становища народу
(злидні, голод, непосильна праця), а також властивий романтичній поетиці
психологічний паралелізм. Серед найпоказовіших творів, що ілюструють ці
тенденції, – поезії “Неначе” й “Вечір”. У вірші “Неначе” емоційна піднесеність
пейзажного зображення (“сонечко з неба блищить”, “весело ліс шелестить”,
“пісня дівочая голосно ллється”) змінюється на протилежне настроєве тло –
“люта недоля”, “співи – ридання сумні”. Вірш “Вечір” прикметний емоційною
співзвучністю романтичних пейзажних атрибутів та ідилічного настрою.
У поезії “Ранок” (“Сонце вже сходить на небі високім…”) означено символічне
бачення природи: картина ранкового пробудження природи асоціюється з
активізацією душевних сил особистості й надією на відродження суспільства.
Символічна функція пейзажного образу стає визначальною рисою поезії
Грінченка загалом. Символіка ранку наявна в його творах у широкому спектрі
від просвітницьких громадянських конотацій (рання творчість) до романтичної
психологічно-особистісної модифікації (мотив пробудження надії й любові у
вірші “Ранок” (“Сонце сходить із-за гаю…”) пізнішого періоду творчості), що
засвідчує становлення образотворчих процесів, котрі сформували семантичну
масштабність і структурну різноманітність поетичного символу ранку в
неоромантичній поезії рубежу ХІХ – ХХ ст., передусім у творчості Олександра
Олеся. Протилежне психологічно-асоціативне наповнення властиве нічному
пейзажу, суголосному трагічній тональності низці віршів пізнього періоду
творчості поета, наближених до поетики символізму. Символічна семантика
пейзажних атрибутів (темрява, згасання сонця й зірок, хмари) підсилена
емоційно загостреною образністю (“скривджене серце ридає”, “чорні примари
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витають”, “похорон чорний душі”). Для поезії Грінченка характерна також
знакова роль весняного пейзажу. Весняне оновлення природи постає символом
духовного оновлення особистості й суспільства (“Подивись!”, “Весняні
сонети”, “Зима й весна”). Громадянська конотація образу, що функціонує в
художньо-світоглядному контексті категорії праці, базується на календарному
циклі землеробства. Весна як початок обробітку землі – відправний пункт
роздумів про прихід “сіяча правди і волі”, працю в ім’я духовного відродження
суспільства (“Весняні сонети”). Знакова функція весняного пейзажу асоційована
із символічним образом сонця – однією з визначальних особливостей
образотворення поезії Грінченка. У “Весняних сонетах” наявна інтерпретація
міфологеми сходу сонця як світотворчого акту, що надає життєвої енергії всьому
сущому на землі і знищує злі сили. Мотив перемоги світла над темрявою і
сонце – символ творчої енергії природи – також у центрі поезії “Перед сонцем”,
у якій пейзажний компонент поступається узагальнювальним роздумам.
Полісемантичність позитивної настроєвої маркованості символу сонця (краса
природи, духовна сила особистості) виявляється у віршах “Упокій”, “Не лякайсь,
що й досі хмари” та ін. Значно обмеженіше представлена в ліриці Грінченка
традиційна для пізньоромантичної поезії елегійна асоціативна семантика
осіннього пейзажу (“Останні квітки”, “Прощання”).
Символіка неба в найширшому семантичному спектрі понять духовної сфери
(асоціативний пейзаж вірша “Небо”, мотив поривання в зоряні простори, що
символізують волю, красу ідеалу в поезії “Туди!..”) свідчить про становлення
неоромантичного дискурсу на основі романтичних тенденцій. Бінарна
композиція вірша “Туди!..” утворена двома групами образів, що репрезентують
поривання “ins Blau” і страждання “змученої душі”, увиразнює ідейні домінанти
твору – контраст ідеалу і дійсності, краси і буденності. Символіка неба
функціонує як структурний компонент узагальненого образного комплексу на
означення краси природи, що мислиться психологічною противагою буденності
життя (“Упокій”). Мотивом емоційної єдності з природою, образною градацією
від пейзажних деталей (“небо”, “зелені віти”, “сонце”, “запашні квіти”) до мрії про
країну вічної краси (“Тихо лину до ясного краю, Де нема ні смерті, ні почину…”)
вірш перегукується з поезією Лесі Українки “Тиша морська”.
Починаючи з ранніх творів, у поезії Грінченка поширюється філософська
символізація природи. Філософічність психологічної символіки пейзажного
образу об’єднує вірші “Дуб” і “Тільки одна не пишалась…”, у центрі яких –
притчові сюжети (могутній дуб загинув, коли його коріння під’їли хробаки;
струмені дощу, котрі оживили спраглу від посухи землю, позбавили життя
квітку). У вірші “Квітки” мальовничі картини весняного квітування стають
відправним пунктом для роздуму про неминучість смерті, яка перетворить
довколишню красу на “гнилизну”. Експресивне неприйняття несправедливого
світоустрою свідчить про романтичні засади світовідчуття поета: “Навіщо ж
сонце? Нащо ж ця весна? Це все брехня, облуда та омана, Це глузування з
людської душі!”. У пізніший період творчості вірші з філософською пейзажною
символікою значною мірою втрачають емоційну напругу особистісної оцінки
натурфілософської проблематики, набуваючи споглядальної філософічності,
близької до неокласичного художнього мислення. У поезії “Хвиля за хвилею
плеще й зникає…” інспірована образами природи думка про нетривалість,
скінченність явищ природи й людського життя висловлена як емоційно
нейтральна раціоцентрична констатація. Раціоналістичною філософічністю,
властивою неокласичній поезії, вирізняється й вірш “Природо – мати! Кожен з
нас змарнілих…”, у котрому природа осмислена як початок і кінець людського
життя, краса природи бачиться джерелом душевної наснаги. Заглибленості
твору у світоглядну проблематику іманентні його рефлексійно-медитативна
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форма, відстороненість від конкретного пейзажного зображення, а також
урочиста тональність вислову.
Становлення неоромантичного дискурсу, базованого на романтичних
тенденціях, прикметне також для поетичних творів Грінченка, об’єднаних
темою творчості. Грінченко започатковує пізніше розвинуте неоромантиками,
насамперед Олександром Олесем, акцентування емоційної антитетичності
художнього світу поета:
В піснях моїх горе
І радість у їх, –
Усе поспліталось
У згуках дзвінких.

Политі сльозами,
Повиті у сміх, –
Се відгуки щастя
І смутків тяжких.

Задекларована поетом концепція творчості характеризує поезію Грінченка
як художній феномен межового типу, що акумулював романтичне бачення
контрасту “клопітного життя” і духовних вершин творення, просвітницькі
етичні пріоритети й емпатичну природу ліричного почуття, неоромантичний
принцип єдності ідеалу та дійсності й утвердження культуротворчої ролі
мистецтва як чинника духовного оновлення особистості. На актуальність
для поезії Грінченка естетичної парадигми романтизму вказує важлива
функція образу пісні у знаковій інтерпретації символу творчості, а також
широке використання романсових образно-композиційних прийомів, що
підсилюють емоційну виразність і психологічну заглибленість розкриття теми
творчості. Віршем “Душа горить” репрезентована оригінальна модифікація
жанру романсу, у центрі ліричного сюжету якого замість традиційних мотивів
розлуки чи нерозділеного кохання постає душевний стан митця, що страждає
в пошуках адекватного вислову свого почуття. Мотив невисловлюваності
почуття, похідний від романтичної концепції унікальності емоційного світу
творчої особистості, структурно організований у вірші за канонами романсової
композиції (строфічна анафора й варіації сюжетних елементів), образотворчу
своєрідність поезії визначає типова для жанру романсу емоційна загостреність
(“І голова схиляється на руки, І серце рве йому нудьга німа…”).
Рецепцію естетичних традицій доби й виразну творчу індивідуальність поезії
Грінченка виявляє інтерпретація художньо-світоглядної категорії любові.
Починаючи від ранніх поезій 80-х років ХІХ ст., у художній світ лірики Грінченка
входить гуманістичне почуття любові, осмислене з позицій християнської етики,
властивих просвітницькому світогляду. Любов до “убогого рідного люду” –
рушійна сила громадянської активності особистості (“Не гордуй ти життям
молодим…”), “свята любов” мислиться противагою всіх форм насильства і гніту
(“Прийде!”). Любов як патріотичне почуття виражена в ранній поезії Грінченка
передусім на рівні символічної семантики образу. Смислотворча функція
емоційно маркованого пейзажного опису – особливість поезій “Смутні картини”
й “На чужині”. Якщо в ранній ліриці переважають патріотичні конотації образудеталі (“убогії ниви, убогії села”, “гаї зеленії”, “луки у квітках”, “пісня то коханая,
То ріднії слова”), то поезіям пізнішого періоду творчості, зокрема віршеві
“Де прихилюсь…”, властива медитативна відстороненість від предметної
конкретики, філософічність роздуму про духовну цінність любові до України.
Світоглядно-естетична еволюція відбувається також в інтимно-психологічній
інтерпретації любові. Ранній інтимній ліриці притаманна зосередженість
на романсово-пісенних мотивах страждання від розлуки, настроєвому
паралелізмі пейзажного зображення й почуттів закоханих. На рубежі 80–90-х
років домінантним стає поєднання ліричної теми кохання з громадянськими
мотивами. До найпоказовіших творів, що репрезентують інтерференцію
інтимно-психологічної і громадянської ліричних тем, належить романс “Блискучії
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зорі, небесні світила!..”. Основну структуротворчу функцію вірша виконують
ритмокомпозиційні засоби. Твір поділено на окремі структурно паралельні
елементи, побудовані на спільних ключових образах: зорі, троянда, кохана.
Інтимно-лірична тональність першої частини змінюється контрастом “інших
в душі почувань”, які розгортаються в наступній частині, де ключові образи
дістають громадянську інтерпретацію, поєднану з романсовою експресивністю
вислову. Панування соціального зла порушує гармонію інтимного світу суб’єкта
вислову, й ідилічно означена образна атрибутика змінює емоційне тло на
протилежне – смуток, страждання. Завершальна частина вірша підсумовує
поетичну думку зіставленням інтимного і громадянського мотивів. Характерна
для світоглядно-естетичної парадигми просвітницької поезії взаємодія теми
кохання і вияву громадянських почувань артикульована й у поемі “Вечірній
світ”, хоча в цьому творі основний акцент переходить на генетично романтичну
психологічну заглибленість осмислення духовної цінності любові. Персонажів –
учителя Вітала і його ученицю Раїну – об’єднує передусім спільність
світоглядно-етичних принципів, оцінка культури й освіти як основних чинників
становлення особистості і шляхів гуманістичного відродження суспільства.
На першому плані у творі – любов у її духовній сутності, наснажена “новим,
святішим почуттям”. Концентрації авторської уваги на психологічних нюансах
підпорядкована романтична сюжетна колізія – розчарування в колишньому
подружньому житті позбавляє Вітала душевних сил для відповіді на почуття
Раїни. Психологічну виразність підсилюють символічні образи-антитези
(весняний розквіт природи і осінній смуток розчарованої душі, сяйво у блакиті
сонця першої розквітлої любові і темрява страждання від нерозділеного
почуття).
Як вияв світоглядної індивідуальності лірики Грінченка, скерованості
поетичної думки на осмислення духовно-теоретичних питань поняття любові
виступає у світоглядно-оцінному вимірі емоційної оцінки обстоюваної ним
концепції особистості. У вірші “Моє кохання” – маніфесті неоромантичного
ідеалу гармонійної цілісності особистості – композиція поступово увиразнює
семантичне розширення поняття любові. Якщо перші строфи вірша
висловлюють почуття до конкретної людини, то подальший розвиток думки
твору виявляє прихований у підтексті зміст – любов до ідеалу, емоційну
маркованість утвердження високодуховних основ буття особистості.
Поезія Б. Грінченка яскраво виявила важливу художню функцію естетичних
тенденцій романтизму і просвітництва в українській поезії останніх десятиліть
ХІХ ст., що об’єднує її з поетичним доробком М. Старицького, П. Грабовського,
Олени Пчілки, пізнім періодом творчості П. Куліша і Я. Щоголева. Творчу
індивідуальність художньої репрезентації романтизму і просвітництва в поезії
Б. Грінченка засвідчує становлення художнього дискурсу неоромантизму,
а також елементів неокласицизму й символізму, що відбувалося на основі
романтичних і просвітницьких тенденцій.
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БОРИС ГРІНЧЕНКО: РЕЦЕПЦІЯ “ДРУГОРЯДНИХ”
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
На основі літературно-критичних статей та епістолярної спадщини Б. Грінченка проаналізовано
його погляди на творчість “другорядних” українських письменників, які засвідчували зацікавлення
автора поточним літературним процесом, небайдужість до розвитку рідної літератури на засадах
високої художності.
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Halyna Aleksandrova. Borys Hrinchenko: reception of “second-rate” Ukrainian writers
Basing on B. Hrinchenko’s literary criticism and letters, the paper sheds light on his views on
“second-rate” Ukrainian writers which are indicative of the author’s interest in current literary process
and in the development of Ukrainian literature on the foundations of high artistic merits.
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epigones.

У будь-яку епоху в кожній літературі працюють зазвичай письменники
дуже талановиті, іноді навіть геніальні: “літературні святі” (В. Шкловський),
“генерали” (Ю. Тинянов), “полковники та капітани” (І. Айзеншток), “стовпи”
(М. Плевако), Наполеони (С. Кормилов), а поряд – письменники середнього
рівня або й малого таланту. Задля класифікації літературних “величин”
створено таку форму впорядкування як ряд [24, 9]. Із ціннісного погляду завжди
вирізняється вище і те, яке “не дотягає” до нього, а також більш локальне,
скромніше й навіть непоказне. Щоправда, не уточнюється, скільки ж (других,
третіх…) “рядів” допускає поняття “літературний процес”.
Спостерігаємо приблизно таку градацію оцінок, які визначають масштаби
художніх обдаровань серед представників “першого” ряду: геніальний, великий,
знаменитий, талановитий, визначний, відомий [27, 15]. Теоретичні дефініції
для творців літератури “другого” ряду не зовсім оформлені: їх називають
другорядними, “рядовими літератури”, меншими, малими, дрібними талантами,
підмайстрами, літературними ремісниками, епігонами або й представниками
“третього” ряду. Як приклад “третьорядного” письменника можна згадати
копача Бонавентуру з комедії “Сто тисяч” І. Карпенка-Карого, який міркував
про те, що коли не знайде скарбу, то сяде писати комедію – “Тепер всі пишуть:
крадуть у других і видають за своє, а як я напишу, то буде сама правда”
[23, 98]. І починає декламувати нібито власну комедію, яка починається
словами “Еней був парубок моторний”. Бувають моменти, – наголошував
С. Єфремов, – коли серед літературних діячів помітно особливий наплив саме
таких, випадкових осіб, які зовсім далекі від літератури, але, раз потрапивши
у сферу її тяжіння, “присмоктавшись” до неї, надають їй певного характеру.
“І велетень, і сонм пігмеїв часто здатні до однакових результатів, відхиляючи
літературу від звичного шляху з тією, проте, різницею, що ведуть вони до
протилежного: перший слугує розвитку, другі – приниженню і занепаду” [20,
104]. На переконання С. Єфремова, у розвинених літературах, у котрих “верхи”
і “низи” літератури майже не перетинаються, такі, як Бонавентура, залишаються
непомітними й не впливають на її розвиток; у такій, як українська, вони стають
цілим суспільним явищем.
До тих, хто принципово не погоджувався з вимушеним провінціалізмом
української літератури й докладав зусиль до того, щоб вивести рідне
письменство з тісних та образливих рамок “хатнього вжитку”, прагнув, щоб
у ньому було якомога менше “Бонавентур”, належав Борис Грінченко. Він
повсякчас дбав про те, щоби протистояти хвилі епігонства, графоманства,
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подолати псевдошевченківські шаблони, котрі панували в українській літературі
1870 – 90-х рр. Погляди Б. Грінченка-критика, жанровий діапазон праць якого
досить широкий (рецензії, проблемні статті в часописах, полемічні виступи в
дискусіях, популярні нариси про окремих письменників, естетичні декларації
в збірниках й альманахах, статті в “Большой энциклопедии”, літературні
матеріали в “Земском сборнике Черниговской губернии”, у просвітницьких
книжках для народу, відгуки про художні твори в приватному епістолярії
тощо), останнім часом були об’єктом досліджень Є. Барана, М. Веркальця,
С. Євтушенко, А. Погрібного, І. Погребняк, С. Процюка, В. Яременка та ін.
Мета нашої статті – звернути особливу увагу на сприйняття Б. Грінченком
літературної продукції маловідомих, друго- чи й третьорядних письменників, яке
засвідчувало його високу вимогливість, небайдужість до розвитку української
літератури, прагнення бачити її високохудожньою, конкурентноздатною у
світі. Негативно ставлячись до явищ, котрі не додавали вартості рідному
письменству, Б. Грінченко продовжив традиції П. Куліша, М. Драгоманова,
І. Нечуя-Левицького, І. Білика. Останній, зокрема, звертав увагу не лише на
примітивні писання “віршомазів”, а й на їхню суспільну шкідливість, називаючи
діяльність другорядних авторів “літературним злочинством” (стаття “Перегляд
літературних новин”, 1873). На думку А. Погрібного, “емоційні”, “безапеляційні”
відгуки письменника поступаються перед Біликовими “щодо широти суспільного
осмислення проблеми, але об’єктивно вони сприяли розвиткові літератури”
[26, 94].
Високу літературну репутацію Б. Грінченко визнавав насамперед за
Шевченком, наголошуючи на оригінальності й неповторності його генія. Він
для критика – взірець письменницького таланту, що реалізував себе повною
мірою. Важливим чинником став і масштаб особистості автора. “Він був не
тільки величезний талант, – зазначав Б. Грінченко, – але й дуже виразна,
міцна індивідуальність, яка змагалася виявити і виявляла завсігди саму себе,
всю повню своїх власних індивідуальних сил” [18, 27-28]. І це, за висловом
Грінченка, “становить Шевченка не в гурт безіменних народних творців, а в
товариство інших світових поетів” [16, 142], таких як Гомер, Шиллер, Гейне.
І. Котляревського і Г. Квітку-Основ’яненка митець зараховував до когорти
“письменників першої величини”. Творчий доробок П. Куліша викликав у
Б. Грінченка амбівалентні враження: від щирого захвату до категоричного
неприйняття (докладніше див.: [19, 212]). І. Франка він характеризував як
“найвидатнішу і найоригінальнішу постать українського письменства” [14, 138].
Водночас Б. Грінченко усвідомлював необхідність вивчення літератури “другого
ряду”, пишучи: “В історії кожного письменства єсть люде, що стоять більше або
менше на чолі його… <…> Та хоч і які сі люде багаті на силу й таланти… все ж
діло їх не було б таке велике…<…> коли б не спиралися на той певний ґрунт,
що задля їх уже приготували або й готують інші діячі – малопомітні, малознані,
але дуже корисні й дорогі робітники” [17, 3]. Тому неможливо, на його думку,
зрозуміти й оцінити діяльність видатного письменника “без ніякого зв’язку з
тим, що було навкруги… <…> не зміркувавши добре, серед яких обставин він
робив і що робили з ним його товариші” [17, 4].
Б. Грінченко згадував, що з 1879 р. почав завзято колекціонувати українські
книжки, хоча ситуація для цього була несприятлива: попередні видання
зробилися бібліографічною рідкістю, а нові не могли виходити через цензурні
заборони, й автори-початківці, які прагнули вивчити українську мову із книжок,
були обмежені “вузькою ділянкою другорядних і третьорядних письменників”
[12, 405]. “Взагалі поганих авторів скрізь більше, ніж хороших” [12, 445],
“добре ще треба знайти, а погане зараз і саме лізе в очі, чоловік, начитавшись
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отаких авторів <…> (ідеться про вірші К. Устияновича. – Г. А.), облишує й
шукати доброго” [15, 86], – не надто оптимістично констатував він, адже “в
порівняно невеликій літературі швидше впадає в око будь-яка незграбність”
[12, 444], водночас багато письменників забуті, бо “ми не вміємо дорожити
своїм добром” [6, 86]. Критик висловлював радість із приводу того, що в Україні
нарешті почали видавати повні зібрання творів окремих письменників, бо
“єсть українці, котрі, люблячи рідну літературу, знають своїх класиків тільки
з імені” [6, 87]. Лише таким способом можна довести, що “наша література не
останньорядна, та що в ній є твори, з якими не стид показатися на світовім
літературнім ринку” [1, 35].
Причиною з’яви малохудожніх творів критик уважав насамперед неосвіченість
письменників: “Освіченіші люди, ті, що університет покінчили, скоро з
університетських ослонів перейшли на офіціальну посаду, зараз починають
ховатися з своїм українством. Коли й пишуть що, то по-московському (бо таки
й не знають по-своєму), а по-вкраїнському лишають писати недоукам, а потім
глузують з них – тим і виявляють свій український патріотизм” [15, 62].
“Єсть література, єсть і макулатура” [30, 378], – так суворо розмежовував
високе мистецтво і графоманські спроби Б. Грінченко, називаючи останні
“мотлохом”, “базаровою літературою” [30, 379]. Мистецьки неспроможні,
нездарні вправи писарчуків викликали в нього відразу, спротив. Осуд
малохудожніх творів іноді був надміру емоційним: шкідливість “літературного
сміття” критик уважав очевидною й не бачив потреби переконувати в цьому.
1891 р. він полемізував із цього приводу з М. Комаровим, пишучи йому:
“Ви кажете, що може, я думаю, що не варто й бібліографії вести. Навпаки.
Тільки мені здається, що її треба вести так: Самійленкові – два стовпці
друку; Кернеренкові – два рядки. Себто про останнього на кшталт цього:
“Вийшла книжка. Ні ладу ні складу, ні ніякого розуміння. Здатна до вживання
на обгортки”. Буде! – Мені, бачите, здається, що Устенків та Кернеренків та
водевілістів Бораковських не дошкулиш поважно-розглядаючими рецензіями:
у їх на се дуже товста шкура. А їх треба знищувати! (підкреслення автора. –
Г. А.). Про їх треба або зовсім не балакати, щоб не брати дурно місця, що
здались би на інші твори, або коли балакати, так так, щоб вони після того
балакання сичали (підкреслення автора. – Г. А.) з болю і більш не сікались
до вогню” [26, 95].
Позитивна оцінка Б. Грінченком творів В. Самійленка викликала заперечення
Т. Зіньківського, який бачив у ранніх поезіях молодого автора лише “вбожество
мислі і барви поетичної… ходульну, кострубату, вишукану й мертвецьки-бліду
мову, шатковану попросту капусту” [21, 203]. Б. Грінченко намагався довести
приятелеві помилковість такого погляду й переконував: “Який би там малий
з твого погляду Сам[ійленко] не був, а все ж з усіх поетів “вісімдесятих” років
він найкращий” [21, 206]. Критик доводив, що правильно схарактеризувати
творчість певного письменника можна лише на тлі сучасної йому літератури,
порівнюючи її з “продукуваннями” інших віршописців. Аргументуючи свої
думки, він писав: “Що ж тут дивного, що коли людина, гинучи серед вонючого
мотлоху з Петрусів, Кернеренків, Шибитьків, Пилипців, Хуторничок, Жарків і т. і.,
стрівши нарешті людське слово, каже: “Дяка Богові! Нарешті видно людину і
слово людське, а не мекання чуть!” [21, 206].
Згідно з такими, іноді максималістськими, переконаннями Б. Грінченко писав
відгуки на книжки другорядних авторів. Свої суворі, часто вбивчі рецензії,
адресовані невдахам-письменникам, він міг почати так: “Зовсім нема ні
крихти життєвої правди, ні акції. Ні навіть путящої мови… Шкода паперу й
праці, що пішли на видання сієї нікчемної книжки” [7, 33], – писав він про п’єси
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К. Ванченка-Писанецького; “Читати книжки не можна, ні іскорки таланту” [30,
196], – зазначав про збірку віршів Т. Онопрієнка-Шолкового; “Не можна читати
не плюючи” [30, 379], – говорив про деякі водевілі Г. Бораковського, водночас
зауважуючи про цього автора як про “чоловіка з таланом та освітою” [30,
379], котрий, проте, брався за жанр, не відповідний природі його творчості, та
марнував літературне обдаровання на нісенітниці; його водевілі побудовані
на грубому, навіть огидливому штукарстві, хоча він мав “справжній талан
драматичний” [30, 236]. Але загалом про його “твори”, на думку Б. Грінченка,
“не варто було б і згадувати”. Прагнення автора збагатити власними творами
убогу українську драматичну літературу були абсолютно безпідставними: “У
всіх <…> водевілях комічне виражається тим, що п. Бораковський примушує
давно усякому відомих ще від часів Котляревського молодятників-писарів, дяків
і семінаристів, лазити у мішки, під лави, у печі, їсти мокрий папір, умазуватися
у сажу, у пір’я, робити йолопські пики і розмовляти не менш йолопські розмови,
попадатися у руки до чоловіків тих жінок, до котрих вони залазили <…>. До
сього додаються просто гидкі іноді епізоди <…> еротичні розмови” [9, 290].
Творам цього горе-письменника він протиставляв “Збираницю з рідного поля”
Панаса Мирного. Його він уважав “першим із сьогочасних письменників” [26,
91], його називав “великим поетом нашого часу <…>, котрий обновить наше
письменство і стане у лавах великих письмовців європейських” [10, 291].
Посередні, бездарні книжки Б. Грінченко критикував, прикладаючи до них
високі мірки вершин світового письменства. “Але де ж сам Гоголь брав ці
сюжети? – З народних легенд, переказів – там непочате і багате джерело поезії.
Чому б і нашим “авторам”, не пережовуючи старого, брати сюжети (коли вже
своїх дасть Біг!) там, де й Гоголь їх брав?” [26, 96] – ці рядки критик спрямував
проти комедії Ф. Устенка-Гармаша “Майська ніч”. “Бідний, бідний Гоголь!.. –
обурювався він таким “продовжуванням традицій”. – Бо хто ж його тільки не
шарпає, не нівечить! Ось і д. Устенко теж взяв його за боки і… ушкварив цілу
“комедію”!” [26, 96].
Методику написання таких творів Б. Грінченко характеризував як літературну
крадіжку, обкрадання “кого першого стріне: прочита Шевченка – з Шевченка
вкраде; прочита в російській хрестоматії Лермонтова – з Лермонтова вкраде;
вкраде, перекрутить, свого доложить і вийде така нікчемність, як, напр., “Перші
ліричні твори” Я. В. Жарка” [30, 378]. Б. Грінченко наголошував: якщо такі автори
пишуть оповідання, то нітрохи не зважають на сюжет, і пишуть що-небудь
на кшталт “Літніх крас” д. Царинного; якщо пишуть п’єси, то переробляють
“безталанного Гоголя” <…> або тисячу разів стоптаний сюжет “Наталки
Полтавки”, або “Москаля-чарівника” (ідеться про п’єсу Свенцицького “Чоботи”. –
Г. А.) [30, 378]. Але найдивовижніше, за спостереженнями Б. Грінченка, те, що
й талановиті автори “не втікають од цього все зопсовуючого впливу, підлягають
цій базаровій літературі і починають писати в такому ж дусі” [30, 378].
У хвилі епігонства Б. Грінченко вбачав певну загрозу для дальшого розвою
та престижу української літератури. Незважаючи на досягнення, зазначав
він, “наша література убога”, а через це “кожна безталанність більш у нас
має надію уславитись, ніж у якій іншій багатій літературі” [11, 269]. І тому
таких “письмовців”, “усяких Хуторничок, Жарків і інших” (критик повсякчас
говорить про них у множині, наголошуючи цим, з одного боку, свою зневагу
до них, а з другого – масовість явища графоманства. – Г. А.) в українській
літературі надзвичайно багато, і читач не бачить нічого дивного в тому, що
творчість такого “поета” подана у збірнику поряд з І. Нечуєм-Левицьким чи
Д. Мордовцем. Ось чому критика мусила звертати увагу на такі явища й
аналізувати речі, художньо безвартісні, які, однак, потребували розгляду через
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своє значення для поступу нашої літератури. Не варто, на думку Б. Грінченка,
утішатися тим, що з’являються такі українські книжки: “…краще було б зовсім
кинути білими чотири листки, ніж надрукувати на них четверо цих віршів” [11,
269] (ідеться про твори Дніпрової Чайки, А. Конощенка й І. Залозного. – Г. А.).
Невтішний висновок він, зокрема, зробив у статті “Дві книжки”: “Одложіть
од їх (книжок, що вийшли в 1880-х рр. на Східній Україні. – Г. А.) <…> твори
Левицького, Кропивницького, Карого <…> ще одну-дві книжки <…> а усе
останнє – гляньте – що се таке?.. Що таке сі Хуторнички, Шибитьки, Ванченки?
Що вони пишуть?.. До чого ми дожилися, що Устенки та Кернеренки або ще й
Шибитьки з Онопрієнками захарастили усю літературну ниву?” [30, 378-379].
Найпотворнішою рисою писань епігонів Б. Грінченко вважав те, що вони не
знають життя, про яке пишуть. Спроби зміцнити українське письменство
“патріотичними” бездарними варіаціями “про Хому, та хвиги-миги, та про
козаків” письменник дотепно висміяв і в художніх творах (оповідання “З
заздрощів”, байки “Осли на Парнасі”, “Химчині співи”, вірш “Патріот” тощо).
Про літераторів, які брак художності прагнули компенсувати національною
ідеєю, Б. Грінченко відгукувався особливо неприхильно. На початку 1890-х
років він іще вибачав низький рівень творів, на котрих позначалися вияви
“етнографічного патріотизму”, якщо автор виражав “потреби українства”;
натомість у пізніших рецензіях він на це не зважає. Вартий уваги щодо цього
його “присуд” збірці Я. Жарка “Пісні” (1905):
“Двадцять “пісень”, ні одної інтересної думки, ні одного оригінального образу,
ні одної нової теми. Є трошки патріотизму.
Все останнє на одну тему:
Він зо мною поговоре
Любо поцілує.

Або не поцілує, часом розсердиться, часом зрадить і не прийде, часом іще
яку дурницю зробить і дасть авторові змогу переспівати Забілу, Щоголева,
Гребінку чи народну пісню – у своїй “власній” пісні” [25, 138]. І навпаки, до тих
посередніх творів, де звучали соціальні мотиви, критик був поблажливіший.
Саме так він оцінив, наприклад, поезію К. Соколовської “На хуторі”,
“пропанська тенденція” якої “затуляє”, за його словами, “і погану форму, і
взагалі неталановитість авторову” [16, 103]. Позитивно він висловився і про
сильні соціальним звучанням вірші І. Манжури з його збірки “Степові співи та
думи”, але окремі твори (“На степу і в хаті”, “З заробітків”, “На добрій ниві”)
“ніяк не можуть зватися поезією, бо се більш політико-економічні міркування у
віршах, ніж поезія” [8, 235]. Критик знаходив у них багато русизмів, понівечених
слів, невластивих українській мові конструкцій і доходив висновку, що молоді
українські письменники в мові “пішли назад од своїх попередників і вчителів –
Куліша, Шевченка, Левицького” [8, 235].
Наполегливо й послідовно Б. Грінченко виступав проти недолугих авторівграфоманів, які своїми писаннями тільки принижували рідну літературу. Інколи
він відверто радив посереднім поетам, зокрема В. Луцику, котрий писав вірші
до різних дат, возвеличуючи всілякі урочистості, аби він, не маючи таланту,
перестав писати “та не засмічував нашої літератури” [3, 35].
Гостро засуджував критик видання на зразок “Сборника декламацій”
М. Білоуса, що в ньому поряд із віршами Шевченка, Федьковича, поміщені,
за його іронічним висловом, “поэтические жемчуги совсем неизвестных” [4,
61] або таких “известных” поетів, як В. Луцик, Дідицький, Г. Страхоцький,
І. Глібовицький, І. Наумович. Чого варті вірші останнього:
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Бо проклятий, кто отрекся
Питомого роду,
А іде у службу вражу
За яку вигоду.

Бо проклятий, кто народа
Свого ся встидає,
Своєй віри, своєй мови
Кто ся отрекає.

“Такими-то перлами годується наш народ” [4, 62], – підсумовував критик.
Про інше видання М. Білоуса відгукнувся як про “літературне дрантя” [2, 19].
Але якщо народ купує подібний “хлам”, це означає: в Україні є читач. Отже,
завдання “Просвіти” та інших товариств – “порозширювати свої видавництва
і витурити з рук простолюддя такі партацькі книжки” [4, 62], оскільки вони
не поширюють освіту, а пропагують безідейність, бездуховність, темноту,
рабство…
Проте досить часто критичні “присуди” Б. Грінченка різкі, категоричні й не
зовсім справедливі. Зокрема, до літературних нездар він зараховував і твори
Олени Пчілки та О. Кониського. “Маю препаскудну Олену Пчілку (“Думкимережанки”), “Порвані струни” Яковенка (псевдонім О. Кониського. – Г. А.) ще
паскудніші” [26, 92], – писав він до І. Зозулі. “Гидотою од них так і тхне, незмірна
капость” [26, 97], – додавав він у листі тому ж адресатові. А твори Олени
Пчілки, яку називав аристократкою літератури, читати, на думку Б. Грінченка,
можна, “але можна і не читати – лиха не буде” [26, 96]. Невисокої думки він
був і про низку творів Ганни Барвінок, “гарних тільки своїми заголовками, але
не змістом” [22, 274]. Не завжди можна погодитися з його критикою творчості
письменників, що прагнули урізноманітнити тематику й форми української
літератури, таких як М. Вороний, О. Олесь, П. Карманський, В. Пачовський,
С. Чарнецький, М. Яцків [28, 6].
Є в Б. Грінченка відгуки й про посередніх чи бездарних російських літераторів.
“Авсєєнко – мерзотний письменник мерзотної нісенітниці в белетристичній
формі. Читати його не варто і не треба. Не варто тому, що читання поганих
книжок псує смак, іноді й погляди…” [13, 161], – писав він сестрі Аполлінарії,
нагадуючи слова німецького філософа Шопенгауера: читання будь-якої
посередньої (а тим більше поганої) книжки шкідливе. Невисокої думки він був
і про історичні романи Лажечникова, Загоскіна та повісті Марлінського, які, з
його погляду, “суть тільки, за невеликими винятками, макулатура” [26, 119].
Критик мріяв про часи, коли в українській літературі з’являться десятки
“Левицьких, Мирних, Кропивницьких і навіть Старицьких” [26, 91], коли
рідне письменство вийде з “дитячого періоду” [26, 91] і дорівняється з
найрозвиненішим літературам світу. Стосовно перспектив розвитку української
літератури Б. Грінченко був оптимістом: “…вкраїнська література вбога тільки
дочасно, а колись мусить вирости так, щоб задовольняти просвітні вимоги
української інтелігенції” [15, 73]; “…вкраїнська література не була, не є і не
буде часткою чи паростком од московщини, а була, є і буде самостійною
літературою, що в ній силкується виявити своє розумове життя вкраїнський
народ” [15, 76], – писав він у “Листах з України Наддніпрянської”. “Нехай наші
сьогочасні белетристи є тільки Марлінські та Зотови вкраїнської літератури,
і то гаразд, бо після них мусять прийти Гоголі, Тургенєви та Толстиє. А сього,
тільки сього бажають наші письменники сьогочасні, тільки на те кладуть свою
працю, щоб на сьому, хоч трохи обробленому ґрунті, могли вирости високі
постаті на ввесь світ славетних діячів” [15, 19].
1901 р. І. Франко характеризував Грінченка серед “неспокійних, вихроватих”
натур, котрі “кидаються на всі боки, заповняють прогалини, латають,
піднімають повалене, валять те, що поставлене не до ладу, будують нове,
шукають способи підняти до роботи більше рук” [29, 516]. Пристрасний,
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безкомпромісний, іноді занадто різкий і навіть несправедливий, Б. Грінченко
прагнув осмислювати не лише класиків, а й усі явища й витвори літературного
життя, що було характерне для представників культурно-історичної школи
в літературознавстві (О. Пипіна, М. Тихонравова, І. Франка та ін.). Нині в
літературознавстві відроджено інтерес до літератури “другого” ряду. Про це
свідчить і той факт, що за останні роки захищено кілька десятків дисертацій
про творчість письменників “другого” ряду, зокрема і про тих, кого свого часу
недооцінював Б. Грінченко, іноді ставлячись до них надто суб’єктивно чи й
несправедливо: Ганну Барвінок, Я. Жарка, О. Кониського, Дніпрову Чайку,
Олену Пчілку та ін., спадщина котрих стала вагомим явищем української
літератури. Адже доробок письменників, яких мало помічали сучасники і / або
забули нащадки, – досить неоднорідне явище. Це не лише графоманія, не варта
читацької уваги й літературознавчого обговорення. Очевидне, по-перше, те, що
в текстах “другого ряду” такою ж мірою, якщо не більшою, можуть виявитися
умонастанови доби (за Ю. Лотманом), а по-друге, новаторство великих творів
чіткіше проглядається в їх зіставленні з літературою другорядних письменників.
Нині не все у прискіпливих роздумах Б. Грінченка видається справедливим
і правильним. Тому його оцінки творів друго- і третьорядних письменників
важливі насамперед як реакції сучасника на літературний процес, що, як
відомо, містить у собі все написане й опубліковане в певний період – від творів
першого ряду до книжок масової літератури у сприйнятті їх читачем і критикою.
Л ІТЕРАТУ РА
1. В. (Грінченко Б.). Ганна Барвинок (О. М. Кулишева). Оповідання з народних уст // Літературнонауковий вісник (далі – ЛНВ). – 1902. – Кн. 12. – С. 35-36.
2. В. (Грінченко Б.). Китайці, або Хінчики, их житье, звычаи, обычаи и промисел. Напысав А. В-к. Коломыя,
1902. Издание и печатью Михаила Белоуса // ЛНВ. – 1902. Кн. 11. – С. 19.
3. В. (Грінченко Б.). Памятка 25-летнего ювилея вступленя на апостольській престол папы Льва ХІІІ
1878-1902. – Перемышль, 1902 // ЛНВ. – 1902. – Кн. 3. – С. 35.
4. В. (Грінченко Б.). Сборник декламаций, составленный из стихов первостепенных наших писателев.
Собрав М. Белоус. Коломыя, 1900 // ЛНВ. – 1901. – Кн. 2. – С. 61-62.
5. Вільхівський Б. (Грінченко Б.). Де два цілуються, третій губ (губів) не протягай (простягай?). Водевіль
в 1-действії Г. М. Бораковського. К. 1889 // Зоря. – 1889. – Ч. 13-14. – С. 235-236.
6. Вільхівський Б. (Грінченко Б.). Забутий поет // Зоря. – 1887. – Ч. 5. – С. 87-88.
7. Вільхівський Б. (Грінченко Б.). Замітки критичні. Нові українські книжки. // Зоря. – 1889. – Ч. 2. – С. 33.
8. Вільхівський Б. (Грінченко Б.). Іван Манжура. Степові думи та співи. СПб. 1889 [Рец.] // Зоря. – 1889. –
Ч. 14. – С. 235.
9. Вільхівській Б. (Грінченко Б.). Нові книжки українські // Зоря. – 1886. – №1(13). – С.290.
10. Вільхівський Б. (Грінченко Б.). Панас Мирний. Збираниця з рідного поля. Приповістки, оповідання і
драматичні твори. І. (Лихий попутав. – П’яниця). К. 1886 // Зоря. – 1886. – Ч. 17. – С. 290-291.
11. Вільхівський Б. (Грінченко Б.). Степ. Херсонський белетристичний збірник // Зоря. – 1887. – Ч. 1516. – С. 269-271.
12. Гринченко Б. Неосторожность в важном деле // Киевская старина. – 1903. – Сентябрь. – С. 404-446.
13. Гринченко Б. Д. Сестре Апполинарии Дмитриевне Гринченко // Неизвестные письма Б. Д. Гринченко
/ публикация В. Яременко // Радуга. – 1963. – № 12. – С. 158-161.
14. Грінченко Б. Іванові Франкові // Нова громада. – 1906. – № 8. – С.138-140.
15. Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську
національну справу / НАН України. Інститут української археографії. – К., 1994. – 188 c. – (Джерела з
історії суспільно-політичного руху. – Вип. 1).
16. Грінченко Б. Перед широким світом. – К., 1907. – 320 с.
17. Грінченко Б. Петро Кузьменко. – Х., 1908. – 15 с.
18. Грінченко Б. Шевченків “Кобзар” на селі // Нова громада. – 1906. – №2. – С. 7-28.
19. Євтушенко С. О. Борис Грінченко в літературно-критичному дискурсі. 1890–1910 рр. // Мовні і
концептуальні картини світу. – К., 2011. – Вип. 38. – С. 210-216.
20. Єфремов С. Литературный Бонавентура (заметки читателя) // Єфремов С. Вибране. Статті. Наукові
розвідки. Монографії. – К.: Наук. думка, 2002. – С. 101-133.
21. Зіньківський Т. Віддати зумієм себе Україні: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. –
К.-Н.-Й., 2004. – 518 с.

80

Слово і Час. 2013 • №12

22. Історія української літературної критики / М. Д. Бернштейн, Н. Л. Калениченко, П. М. Федченко та ін. –
К.: Наук. думка, 1988. – 456 с.
23. Карпенко-Карий І. Сто тисяч // Карпенко-Карий І. Хазяїн. Драматичні твори. – Х: Фоліо, 2006. – С. 57-107.
24. Кормилов С. Литературные ряды // Современный словарь-справочник по литературе. – М., 1999. – С. 9.
25. П. В. (Грінченко Б. Д.). Я Жарко. Пісні. Катеринодар. 1905. // Нова громада. – 1906. – № 1. – С. 138.
26. Погрібний А. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. питання ідейноестетичної еволюції. – К.: Либідь, 1990. – 229 с.
27. Прозорова И. В. “Великие” и “второстепенные” писатели в литературном процессе // Русская
словесность. – 2006. – №6. – С. 13-20.
28. Процюк С. “Більше працював, ніж жив” (До 125-річчя з дня народження Бориса Грінченка // Українська
мова й література в школі. – 1988. – №12. – С. 3-6.
29. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 41. – К.: Наук. думка, 1984. –
С. 471-530.
30. Чайченко В. (Грінченко Б. Д.). Дві книжки // Зоря. – 1890. – Ч. 24. – С. 378-379.
31. Чайченко В. (Грінченко Б. Д.). Новості української літератури // Зоря. – 1886. – Ч. 11. – С. 196.

Отримано 17 вересня 2013 р.

м. Київ

Штейнбук Фелікс. Українська література
у контексті тілесно-міметичного методу:
Навчальний посібник. – Сімферополь:
ВД “АРІАЛ”, 2013. – 392 с.
У п о с і б н и к у р оз гл я д а ют ь с я л і те р ат ур н і т во р и , що
ввійшли до курсу “Історії української літератури” і які автор
аналізує за допомогою всіх методів, відомих у сучасному
літературознавстві, значну увагу приділивши тілесноміметичному методу, що дозволяє відкрити нові аспекти у
відомих текстах письменників-класиків і сучасних.
Посібник містить п’ять розділів. У першому окреслено
теоретичне підґрунтя, визначено зміст і засади тілесноміметичного методу при аналізі художніх творів, зокрема
тілесність, мімезис, тілесний міметизм. У другому розділі
автор розглядає класичні твори П. Куліша, Марка Вовчка,
Ю. Федьковича, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного,
І. Франк а. Третій розділ присвячено модерністським
творам в аналітичному контексті від О. Кобилянської до
В. Підмогильного. Студіюванню літератури соцреалізму
(Ю. Яновський, Ю. Смолич, М. Стельмах, О. Гончар,
Г. Тютюнник) присвячено четвертий розділ. Аналіз художніх
творів доби постмодернізму, а саме твори О. Забужко,
О. Ульяненка, Іздрика, М. Матіос, автор подає у п’ятому
розділі.
До кожного розділу додаються підсумки та список літератури.
Завершує книжку “Прикінцеве слово”, “Бібліографія”, “Іменний
покажчик”, “Предметний покажчик”, “Поняттєвий словник”,
“Алгоритм тілесно-міметичного методу”, “Аналіз художніх
творів”, “Теми курсових та випускних кваліфікаційних робіт”.
С. С.
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ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНИЙ ВИМІР РОМАНУ
“ЛИСТЯ ЗЕМЛІ” ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА
Ідеться про доцільність думки щодо експресіоністичних параметрів роману “Листя землі”
Володимира Дрозда. Закцентовано на генетичній спорідненості явищ “химерна проза”, “магічний
реалізм”, “експресіонізм”. Простежено механізми інтеграції міфу в художню свідомість В. Дрозда
і трансформацію міфологем в експресіоністичний словообраз. Визначено фундаментальний
творчий комплекс роману, доведено, що основу його становить тріада архетип-ентип-ектип
як найбільш адекватна експресіоністичному емоційно-інформативному універсуму ейдологія.
На основі герменевтичного аналізу тексту роману із залученням щоденників та інших
автобіографічних матеріалів аргументовано тезу про біль як базовий стан і категорію почуттєвої
концепції “Листя землі”, зазначено детермінантний зв’язок понять “біль” та “інсайт”.
Ключові слова: Володимир Дрозд, експресіонізм, химерна проза, магічний реалізм, міф,
архетип, біль, інсайт.
Halyna Yastrubetska. The expressionist dimension of Volodymyr Drozd’s novel “The Leaves of
the Ground”
The article explores the expressionist characteristics of Volodymyr Drozd’s novel “The Leaves
of the Ground”. The author stresses the genetic relations of the so-called “chimeric prose”, magical
realism and expressionism; describes how myths were integrated into V. Drozd’s literary system and
how, in the course of this development, the mythems were transformed into expressionist metaphors;
defines the fundamental structure of the novel based on the triad “archetype – entype – ectype” as a
form of eidology most appropriate to expressionist emotional and informational universe. By means of
hermeneutic analysis of the novel, with due regard to diaries and other autobiographic materials, the
author regards “pain” as the basic category of the emotional concept of “The Leaves of the Ground”,
and also sketches out determinant relationship between “pain” and “insight”.
Key words: V. Drozd, expressionism, chimeric prose, magical realism, myth, archetype, pain,
insight.

Творчість Володимира Дрозда корелює з фенотипом шістдесятництва,
яке змінило попередню “провінційну за духом, замшілу за формою”
(Р. Корогодський) культуру часів стагнації кінця 30-х – 50-х рр. ХХ ст.
Інтелектуалізм, європеїзм, суб’єктивізм – ця модерністично-темпоральна
семантика культурного часу шістдесятників уміщає і творчий час В. Дрозда, з
яким передовсім пов’язують збагачення умовних форм зображення в літературі,
що були використані задля розширення горизонтів психологізму – цього, на
думку Н. Зборовської, “найвагомішого здобутку шістдесятників” [15, 28].
Культивування химерності – одна з ознак масштабного естетичного процесу
реалізації міфу, що особливо виразно продемонструвала література епохи
модернізму (це одним із перших переконливо показав Я. Поліщук у монографії
“Міфологічний горизонт українського модернізму” [див.: 25]). Міф на рівні
інтертексту, інтеграція міфу в художню свідомість ХХ століття зумовили появу
такого літературного явища, як магічний реалізм, специфічний варіант якого –
українська “химерна” проза.
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“Магічний реалізм як “радикальна форма модернізму” (Ю. Ковалів)
абсорбував властивості міфу задля вивільнення сутнісного на зламі двох
реальностей: власне міфічної (фантастичної, легендної, казкової) і так
званої дійсної, предметно-зримої. Одним із тих, хто розкрив зображальновиражальні можливості магічного реалізму на основі аналізу цієї стильової
течії в латиноамериканській прозі, став Ю. Покальчук [див.: 24].
У контексті розглядуваної проблеми варто звернути увагу на те, що термін
“магічний реалізм” уперше вжито в семантичній площині малярського
експресіонізму (мистецтвознавець Франц Роо, праця “Постекспресіонізм.
Магічний реалізм”, 1925). Щодо літератури ця дефініція запропонована
французьким критиком Едмоном Жалу в 1931 р. У матеріалах книжки “Сумерки
человечества: Лирика немецкого экспрессионизма” зазначено: “…Магічний
реалізм, який широко розповсюдився в німецькій літературі вже після Другої
світової війни, не лише генетично зв’язаний з експресіонізмом, а й багато в
чому є його поверненням і відродженням” [27, 8-9].
Магічний реалізм як структурована художня система найчіткіше локалізувався
в літературі Латинської Америки 50–60-х рр. ХХ ст., хоча початок цього явища
фіксується близько витоків, зокрема, і в українській літературі наявні поодинокі
свідчення присутності такого естетичного симбіозу (наприклад, “Лісова пісня”
Лесі Українки). “Скільки існує критичних літературознавчих досліджень з
питань латиноамериканської літератури, стільки й визначень славнозвісного
“магічного реалізму” – зазначає Ю. Покальчук [24, 13].
Ситуацію відбиває якоюсь мірою і термінологічний континуум: магічний
реалізм, міфологічний реалізм, символічний реалізм, фантастичний
реалізм. Будь-яка стильова система рухома. Залежно від опуклості того чи
того компонента або їх суми система може видозмінюватись аж до стану
трансформації в іншу стильову якість за збереження генетичного зв’язку з
попередньою. Межа достатньо хистка. Це засвідчує вже навіть той факт,
що серед репрезентантів магічного реалізму фігурують імена письменників,
занесених так само й до реєстру митців-експресіоністів, – це М. Булгаков,
Ф. Кафка, Г. Майрінк.
В історії української літератури до таких творців належить В. Дрозд.
Творчість цього письменника дає можливість простежити амплітуду коливань
в естетичному середовищі, аналогічному магічному реалізмові, і побачити, як
фольклорно-міфологічний фермент за відповідних обставин формує стильову
субстанцію, котра підлягає вже експресіоністичній класифікації.
“Про цього письменника, одного із чільних прозаїків нашого шістдесятницького
покоління, досі писали незаслужено мало й не завжди справедливо, а про
головний роман його життя (“Листя землі”. – Г. Я.) <…> є лише поодинокі
критичні відгуки”, – зазначила Н. Колошук 2004 р. [18, 131]. Власне, такою
ситуація залишається й сьогодні. Рецепційна парадигма “Листя землі” охоплює
дослідження Н. Дашко (специфіка характеротворення, концепція життя);
Б. Бойчук, М. Жулинський, М. Логвиненко, І. Фізер концентрують увагу на
змістових та композиційно-стильових особливостях роману, його значенні
та умовах створення в контексті загального огляду творчості В. Дрозда
у зв’язку з ювілеями чи в жанрі рецензії або вступної статті до видання.
Докладніша студія М. Павлишина “Чому не шелестить “Листя землі” [див.:
23]. Н. Колошук проаналізувала композиційно-наративну систему роману та
визначила специфіку його сюжето- й характеротворення [див.: 17, 18]. У вимірі
міфопоетики епіки В. Дрозда розглядає “Листя землі” Л. Яшина [див.: 33].
Отже, проблема стильової ідентифікації роману “Листя землі” залишається
відкритою, за винятком констатації паралелей із магічним реалізмом “Ста років
самотності” Г.-М. Маркеса та висновком Н. Колошук щодо особливостей поетики
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твору, серед яких названо “фантастичний реалізм” як метод відображення
світу, що виявляється в поєднанні архетипних схем із конкретикою деталей
чи подій” [18, 150], “Листя землі” – поліфонічний, синтетичний, головний, за
визначенням самого письменника, твір його життя: “Десь у першому чи другому
класі вже мережив у шкільних зошитах твір під назвою “Листя землі”. Здається,
він був закладений у моїх генах”, – скаже В. Дрозд у розмові з М. Славинським.
Останньою своєю книгою митець бачив те ж “Листя землі” [13, 29]. Хронологічно
вона не завершує його творчий шлях, але вивершує життєву Голгофу.
Психологічна структура “Листя землі” виказує візійне походження твору, а в
такому випадку архітектоніка постає не як результат аналітичної, адитивної
властивості інтелекту, а як продукт архетипного прориву, “озаріння” (як називав
стан осяяння сам В. Дрозд) і має інакшу природу. Це дуже добре помітно,
якщо порівняти всі твори письменника, зокрема “Острів у вічності”, із романом
“Листя землі”.
Епічність “Листя землі” – також візіонерського походження. У творі
візіонерського типу сутність матеріалу або переживання, що стають
змістом зображення, “незвичайна, їх природа глибока, вони ніби походять з
глибини віків, від первісної людини або з царства світла й темряви, царства
надлюдської природи. Це первинне переживання, що його людська природа
загрожує вбити… Із другого боку – це переживання має вид різнобарвного,
демонічно-ґротескного, яке руйнує людські вартості та прекрасні форми, це
відразливий клубок вічного хаосу, або “crimen laesae majestatis humanae”
(“кривда величності людини”), говорячи словами Ніцше. З іншого боку, це
або одкровення, висоти та глибини якого людська уява майже не здатна
дослідити, або щось прекрасне, збагнути яке намагаються слова. Збентежений
погляд на надзвичайну подію, яка звідусіль переважає діапазон дій людського
відчуття і сприймання, вимагає від мистецького твору чогось іншого, ніж голого
переживання (Vordergrunderlebnis)” [31, 97]. До речі, тлумачення візіонізму
К. Г. Юнгом і визначення експресіонізму А. Луначарським у суті своїй ідентичні.
Для ословеснення такого рівня переживання якнайбільше надається мова
міфу й потенціал архетипу, зреалізований у системі ентип-ектип; останній, як
писав С. Пригодій, завжди маркується національно, історично, індивідуально
[26, 78]. Тому про час, коли “нічого не названо, долею не позначено” (“Коли
вгорі… Поема про сотворіння світу”, вавилонська пам’ятка), у “Книзі доль і
днів минулих” говориться полісько-чернігівською говіркою: “Дак не було сперва
нічого – ні світу білого, ні Пакуля в світі, а було поле, та ясне сонечко, та
ясний місяць, та ясні зорі, дєтки їхні і дробний дощик з ними. А в полі росло
світове дерево, на дереві сиділи два голуби, йони й сотворили світ” [11, 36].
Це не єдина версія виникнення земного життя, запропонована в романі, чим
анулюється будь-яка концепційна заготовка. “Листя землі” презентує архетип
Бога як Творчості. Між Творчим і Материнським постає знак рівності.
В енергетичному і смисловому полі Творчого як Жіночого Принципу
функціонує архетип Матері, який значною мірою визначає парадигматику
любові та життя з усією мірою відповідальності й жертовності.
У романі “Листя землі” змінюється ставлення до міфо-фольклорного
матеріалу. Його вже не “використовують”, не “застосовують”, ним не “оперують”
задля тих чи тих ідейно-естетичних цілей. Власне, української міфології майже
немає. В. Дрозд не користується прямо поліськими легендами чи переказами.
У К. Леві-Строса щодо такої ситуації сказано так: “Справжня складова одиниця
міфу – не окремі відношення, а пучки відношень, і лише внаслідок комбінації
цих пучків складові цих пучків набувають функціональної значущості. <…>
Отже, наш метод звільняє нас від пошуків першопочаткового чи справжнього
варіанта, що досі було одним з основних ускладнень при вивченні міфології.
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<…> Пропонуємо визначати міф як сукупність усіх його варіантів” [19, 225-226].
“Листя землі” в цілісності нагадує всі легенди та перекази світової міфології й
жодному з них конкретно не відповідає. Наявна особлива атмосфера твору,
яку Ю. Покальчук визначає одним із прийомів “магічного реалізму” [24, 75].
Авторське визначення такої атмосфери – “дух Полісся”. Саме ця невловна
субстанція становить основу фундаментального комплексу творчого процесу
В. Дрозда, архетипного у своїй суті. Це і структурувальний принцип, і одне
з емфатичних джерел, яке еманує енергією, котра живить образну систему
роману й великою мірою зумовлює її експресіоністичну температуру: “…Це
вже не література” [14, 765]. Сказане І. Жиленко про власні вірші, народжені
болем вічної розлуки із В. Дроздом, цілком відповідає художній автентиці “Листя
землі” й розумінню механізмів творчого процесу апологетами експресіонізму.
Ідеться про особливе й особистісне ставлення до світу в його первозданній суті.
У кожній мікроструктурній одиниці тексту наявна художня свідомість
В. Дрозда, проте не вузькорозсудна, а сублімована до стану архетипів
(автобіоархетипографічна, автобіоміфографічна).
Міфологічно-фольклорну інтегральність у “Вовкулаці” та в інших “магічнореалістичних” творах В. Дрозда варто визначити як горизонтальну. У “Листі
землі” наявний доглибний ізоморфізм міфоструктур з індивідуальною
психосемантикою автора – це вже властивість філогенезу та ознака онтогенезу.
Почавши з необхідності заявити про себе як індивідуальність, В. Дрозд міфофольклорну складову вивів у сферу існування самої собою і в собі. Передумови
й умови структурування роману “Листя землі” вказують на експресіоністичну
основу.
До базових категорій експресіоністичної поетики належать поняття болю
й екстазу, які й уможливлюють передусім вихід цієї художньої системи за
мірку узвичаєних уявлень про гуманізм, а саме – у сферу потойбіч людини.
Про вислів Пауля Целяна “Позалюдське” має справу з людьми” Мартін
А. Гайнц (Відень) сказав: “Можливо, саме це і є запізнілим (1959), проте
найудаліше сформульованим набутком експресіонізму” [21, 42]. Присутність
“позалюдського”, його вияв у романі В. Дрозда уґрунтовані відповідними
ситуаціями, станами й “віком надії” (С. К’єркеґор). Накопичування митцем себе
в собі, що великою мірою означало нагромадження відчаю і болю, свідчить
про те, що все його попереднє життя мало стосунок й отримало завершення в
романі “Листя землі”, підтвердження чому знаходимо в самого автора: “Раптом
ніби відкрився небозвід наді мною, небозвід, на якому розсип, безмежний,
людських доль, що, переплітаючись дивовижно, творять дерево людської
цивілізації
“ЛИСТЯ ЗЕМЛІ”
На усі (скільки їх?) земні роки, що залишилися мені.
Чи під силу це мені – за сто – таких! – літ? Чи під силу взагалі земній людині?
Не боятися ставити перед собою надзавдання.
Усе, чим досі жив і що робив – лише підготовка до найголовнішого у моєму
житті: “ЛИСТЯ ЗЕМЛІ” [9, 87] (щоденниковий запис 12.06.1984). Корелят
Творчого як доленосної сили, що формує життя, і свідомості, котра постає
віддзеркаленням Несвідомого, – такий зміст особистості митця, з яким
він дійшов до межі, що за нею почалося “Листя землі” і продовжувалося й
вивершувалося “я” В. Дрозда. “Не Гете робить “Фауста”, а душевна компонента
“Фауста” робить Гете… зцілитель, який лікує рани, сам є носієм ран…” [31,
105-106].
Вибавлення від ілюзій щодо гармонійного розвитку світу, усвідомлення
невідворотності абсурду й неможливості вплинути на хід подій зумовлюють
утвердження в думці про біль як базове переживання реальності. Парадигма
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болю охоплює діапазон від особистого до болю Всевишнього: “Він сотворить
світ і пізнає біль, і тільки тоді відчує, що живе. У Ньому відлунюватиме біль
кожної земної билинки…” [8, 96].
Процес творення – найдостовірніша даність, яка виправдовує життя. В. Дрозд
зробив спробу “повернути людину не до даності, заданості, а до істини-любові
як внутрішньої самопроявної суті людини” [5, 77].
Письменник переорієнтовує “з пізнання наперед заданої істини на любляче
сприйняття і творіння через любов як самовияв себе” [5, 77]. Ці сентенції
Т. Возняка в його розмислах над проблемою сутності, відмінністю її розуміння
на елліно-юдео-християнських етапах розвитку цивілізації прояснюють
особливості експресіоністичного стану В. Дрозда, за своєю природою
ідентичного до “перебування в Одкровенні як акті персональної комунікації”
(Т. Возняк). Не лише “Листя землі” демонструє перевисання прозаїка до
автентичних євангельських постулатів і принципів, а і його позахудожні тексти:
“Потрібна релігія серця і краси, повернення до раннього Христа, до Христа,
але не до християнства із його офіційно-скам’янілою церковною структурою
і “політруками у рясах”. Людська душа – жива – має бути “на прямому дроті”
із Богом, посередників така душа не потребує” (запис від 16.04.1996) [10,
119]. Одне із джерел динамізму у глибинних структурах “Листя землі” – це
поборювання один одного “закону Мойсея” й “закону Христа”, двох традицій
(напередзаданості й любові як творчості та самовияву в цих вимірах) –
старозавітної й новозавітної.
Архетип Творчості, об’єктивований у “Листі землі”, в ієрархії архетипів – на
першому місці. Письменник, за умови великого таланту і великої душі, –
це “голос Бога на землі” (23.03.1991). “Часом я наважуюся змагатися із
Ним” (7.08.1988) [10, 117]. Творчість такого рівня потребує максимального
напруження сил. У В. Дрозда можна поставити знак рівності між творчістю,
болем і відчаєм – відчаєм не звичайним і звичним, який пов’язують зі втратою
чогось у побутовому, соціальному, психологічному вимірах, зокрема з утратою
найдорожчих людей чи нездійсненням задуму написання книги. Ідеться про
відчай к’єркеґорівського масштабу. Якщо найважливішою подією в житті
В. Дрозда вважати його прагнення спілкуватися з Богом на партнерських, як
висловився Остап Лапський, правах, то ця “сама подія, яка доводить його
до розпачу, відразу ж вказує, що все його попереднє життя мало стосунок до
відчаю” [16, 264]. Цей імператив С. К’єркеґора цілком екстраполюється на життя
В. Дрозда і його “Листя землі”, як і спостереження на зразок “підчепити відчай –
це божественний шанс, хоча він і найнебезпечніший зі всіх, якщо зцілитися
не бажають” [16, 265]. Напруга відчаю зростає зі свідомістю. Протилежність
відчаю – віра. Енергетичний заряд між цими двома полюсами, ідентичний
експресіоністичній надсаді, – це масштаб переживання світу в “Листі землі”.
У своїх глибинних структурах герої роману та їх творець-письменник – це ті,
про кого можна сказати: “Якого ж безкінечного значення Бог надає Я, коли
виступає його мірою! Мірою Я завжди є те, що це Я має перед собою, і саме
так і визначається “міра” [16, 307]. “Книга про Бога”, щоденники різних років
під назвою “Бог, люди і я”, “Мої вечірні розмови з Богом”, дві книги роману
“Листя землі” – це відчайний поклик В. Дрозда до Творця Всесвіту. “Він знову
не забажав розмовляти зі мною”, – розпачлива констатація В. Дрозда, датована
11.09.1983 р. [9, 86]. “І зробилося мені страшно від того, що я не можу Йому
вибачити (болю і страждань, на людський погляд, безневинних. – Г. Я.), і ще я
подумав: “Єдине виправдання для мене і єдиний порятунок, що я хочу вірити”
[9, 87] (запис від 19.12.1983).
Масштаб відчаю і болю “Листя землі” визначає насамперед психологічний
чинник: усі види одержимості – “лютощі на весь білий світ” [11, 133];
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жорстокість (ставлення Мартина Волохача до свого сина Устима), ненависть
(“А Устин, син Мартина, дивився в землю, і земля диміла од очей його”) [11,
257], любов (Оксани й Устима, Кузьми й Марусини), терпіння. Найвищого
експресіоністичного градуса сягає одержимість ідеєю пошуків й утвердження
нового щасливого життя, ідеального суспільства: стефаниківського виміру
“гомонка” про Горіхову землю й Гаврила Латку – трагіпародія на вихід Мойсея
з Єгипту: “Не Горіхова земля для дєток, а всі ми, людяки, старі й малі, для
Землі горіхової” – девіз життя Гаврила, пошрамованого “запеклою вірою в
царство нове на землі” [11, 304, 305].
Власне, поза одержимістю в “Листі землі” не перебуває жоден із персонажів,
лише одержимість кожного має свою семантику.
Семантика болю в романі вміщує й типово експресіоністичну “криваву”
компоненту. Послуговуючись образом А. Головка (його естетична школа
відчувається в поетиці прози В. Дрозда), що винесений у назву однієї з його
експресіоністичних повістей, “Листя землі” можна назвати “червоним романом”.
Кров знакує весь шлях людини в її індивідуальних і суспільних трансформаціях.
У “Листі землі” відбір часу (темпоральний зріз) здійснено за принципом болю
і крові.
Навіть природа, особливо сонце, несуть на собі печать крові, цілком
відповідаючи експресіоністичним засадам парадигмою ситуацій, хроматизму,
інтенсивності.
“Кривавий” потенціал роману і його світлоносна стихія, котра несе заряд
первозданної любові, приводять у рух архітектоніку твору, виявляючи
глобальний християнський бінаризм: Мойсеєве – Христове, жорстоке –
милосердне, некрофільне – вітаїстичне, пекельне – благодатне. У цьому
контексті виявляється онтологічна інверсія життя – смерть – життя,
смерть – життя – смерть. Танатографія “Листя землі” насичена очікувально
апокаліптичними відчуттями, що органічне для концепції “світу, позначеного
катастрофізмом” (Н. Дашко). Психоаналітичне підґрунтя такого стану душі –
базова травма дитинства В. Дрозда, що, наклавшись на “надто оголену душу”
(В. Шевчук) з урахуванням досвіду вмирання у процесі “навикання свідомості
до смерті” (М. Жулинський), оформилось, урешті, в експресіоністичну поетику
“Листя землі”.
Смерть у романі В. Дрозда аксіологізована, етизована, спіритуалізована.
Вона надає життю вагомості та глибини. “Експресіоністичне мистецтво –
єдина гарантія того, що смерть – запорука життя, необхідна для того, щоб
почати все спочатку – від нового людського “Я”, від нової невинності й нового
несвідомого” [6, 63]. У своїй тотальності (як і віта-компонент), закономірності,
необхідності смерть – природна ланка в ініціаційному ланцюгу. Повага до
смерті, усвідомлення її значення в романі В. Дрозда співзвучні розумінню цього
феномену В. Вернадським, який у листі до І. І. Петрункевич зазначив: “Я звик
у природних процесах бачити досягнення результатів загибеллю багатьох…”
[4, 737].
Експресіонізм як світогляд і як поетика, конкретно – експресіонізм “Листя
землі”, утримують феномен смерті в достойному їй вимірі трагізму й
необхідності-невідворотності, у сакральній амбівалентності, як і все, що має
базисну функцію життя. Унітарне сприймання світу, винесене письменником
із чернігівської поліської глибинки і збережене в надрах душі непоруйнованим
освітою та урбанізмом, у “Листі землі” трансформувалося в експресіонізм.
Символіку смерті як ініціації в міфах та семіотиці фольклору В. Дрозд увів у
експресіоністичні координати, допровадивши смертоконотації до порогової
межі. Насамперед у міфо- та демоноконтексті виявляє себе містична складова
світовідчуття митця, котра теж перебуває у площині експресіоністичних
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інтенцій. Саме вона має магічнореалістичну природу, котра проступає на рівні
не так сюжету, як вростання у структури несвідомого (архаїчна парадигма),
значною мірою визначаючи його зміст, стаючи ніби вплавленою в цілісність
архетипного комплексу, об’єктивуючись у мислительних конфігураціях,
будучи свідченням духовної активності й контакту із колективною пам’яттю
(апеляція, за Н. Зборовською, до “національного інстинкту спроби” й далі – до
антропологічного). “Архаїчна людина вірить у сонце, цивілізована – в очі”, –
сказав К.-Г. Юнг [30, 58]. Магічною стороною “Листя землі” В. Дрозд не має
наміру нав’язувати цивілізованому читачеві думку про реальне існування
відьомства, як насамперед сприймається містика (аналог до “надлогіка”).
Згідно із твердженням психоаналітика, “існує певна загальнопоширена сила,
яка об’єктивно виявляє незвичайний вплив. Усе, що є, діє, у протилежному
випадку воно не дійсне. Воно може існувати тільки завдяки власній енергії”
[30, 60]. “Листя землі” демонструє трансформовану “ідею мани” (К.-Г. Юнг) –
задіює енергетичне поле поліського міфоматеріалу й фольклору передусім
для насичення антиномічного простору життя-смерті: “…Нестор сидів на ґанку,
люльку курив. Зачувши перший крик дитини, зирнув у темну шибку вікна,
щоб долю її провідати: вогнем палахнула шибка. У відблисках вогню скакав
верхи на коні чоловік із шаблюкою в руці, на Нестора лицем схожий. А потім
червоний вогонь згас, і загорівся вогонь чорний, і в чорному вогні конав чоловік,
на Нестора лицем схожий, і одвернувся Нестор” [11, 73-74]. Конотати життя і
смерті інтегруються в порожнечу повноти архетипу долі.
Назва роману – це “знак руїни, концепція невідворотності і обов’язковості
напередвизначеного” [33, 12]. Смисловий горизонт образу “листя” передбачає,
попри того, міфологічний час – час одвічного коловороту трансформацій, що
супроводжується болем утрат і відчуттям ініціаційного змісту, який обов’язково
містить кризову складову: “Світло й темрява, життя і смерть, праве і ліве –
брати один одному. Їх неможливо відділити один від одного. Тому й гарні – не
гарні, і погані – не погані, і життя – не життя, і смерть – не смерть. Тому кожен
буде розірваний у своїй основі від початку” [10, Євангеліє від Філіпа, гностичний
апокрифі з Наг-Хаммаді, цит. за: 1, 275].
“Листя землі” – це констатація “незаперечних правильностей” (В. Вернадський),
ствердження того, що в людства є принаймні два призначення: страждати і
вмерти. Говориться про це незворушно-зречено, що викликає асоціації з
манерою В. Стефаника – про речі жаскі говорити спокійно. “Про страшне
треба вміти писати стримано і лаконічно” (Ліна Костенко) [7, 124]. Якщо
сприймати творчість галицького митця як цілісний текст, варто провести
аналогію із “Листям землі”, яка має новелістичну будову. В. Дрозд уважав, і не
безпідставно, що його роман можна читати з будь-якої сторінки, і це вказує на
“одну із засад літератури майбутнього, – на думку письменника, – мислення
не словами, а образами” [10, 128] (запис від 26.06.1970).
Істотна гарантія єдності роману В. Дрозда – не так подія, і навіть не єдність
переживання, як його сила. Не лише послідовність подій має значення для
того, аби створити характер, а й енергія слова, те загальне враження, стан,
у який занурюється читач.
Автохтонний сенс “Листя землі” може бути прочитаний за умови зосередження
на концептуальному, а не словесному дискурсі, на сприйманні тексту як
цілісності, що потребує реконструкції його семантики через висновування
значень.
У романі стани й відчуття відібрано за експресіоністичним принципом
надміру, максималізму, пограниччя, що витворює специфічно експресіоністичну
достосовну парадигму: подібність між дидактизмом “Листя землі” й
моралістичними потребами реципієнта виходить за межі буденного існування –
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у сферу містичного. Герменевтичний вимір виснуваного значення охоплює
“безсловесне” вкупі з усім синонімічним рядом, що огортається лексемою
“містичне”. Саме цей, як зазначає О. Червінська, доволі умовний, щоб не
сказати випадковий, контур дослідницького поля [28, 255] окреслює чи не
найпосутніше – настанову на іманентне сприйняття тексту поза історичними,
генетичними чинниками, виявлення… автохтонного сенсу, який міститься у
площині художніх “торсійних” полів.
Сутнісну автохтонність роману “Листя землі” неможливо до кінця
збагнути й визначити поза впливом і виявом духа, енергії, а отже, містики –
найскладнішої, найезотеричнішої, напівдоступної людському осягненню
категорії. Найбільшу ступінь можливого тлумачення цього стану, міри
й виміру особистості знаходимо у Ф. Г. Лорки, яке він пропонує в лекції
“Дуенде. Тема з варіаціями”: “Для художника немає нічого дорожчого за цей
дар – дуенде. Це велика таємниця, і зберігається вона в далекому закутку
серця” [20, 113]; це “коріння, вросле в трясовину, про яку всі ми знаємо, про
яку нічого не відаємо, але з якої приходить до нас головне в мистецтві” [20,
104]; таємнича сила – “дух землі, той самий, що оволодів серцем Ніцше”
[20, 104]; і “справа не в таланті, а в причетності, у крові, інакше кажучи –
у первинній культурі, у самому дарі творчості” [20, 104]. “Ангел і муза
благоволять. Ангел дарує світло, муза – склад (у неї вчився Гесіод). Золотий
лист або складку туніки в лавровому своєму гаю поет бере як зразок. А з
дуенде інакше: його потрібно будити самому, у схованках крові” [20, 105].
“Бог за мене пише епічний роман “Листя землі” [9, 93], – цей авторський
імператив стає зрозумілішим у світлі іншої сентенції письменника: “Світ,
мабуть, не можна зрозуміти, але світ можна відчути” (курсив наш. – Г. Я.) [9,
82]. У цьому контексті виявляють себе релігійний пафос, момент “вчування”
(В. Воррінгер) у світ як спосіб його осягнення, принцип феноменологічної
редукції як “принцип утримання від суджень про об’єктивну реальність”
(І. Куликова), тяжіння до ірраціонального, інтуїтивного, парадоксального, для
вираження чого найбільше підходить мова архетипів у сув’язі з ентипамиектипами. Архетип Творчості в рівновеликих зв’язках з архетипами Великої
Матері й Любові (архетипний комплекс), архетип долі (Н. Дашко) і смерті –
це пробуджені потребами часу й душевними запитами народу архетипи, що
структурують “Листя землі” й визначають міру “Я” В. Дрозда. Так художня
дійсність роману очищується від обмеженості, що її надає зв’язок із так
званою дійсністю. Відбувається поворот до первісності, відштовхування
од раціоналізму, виявляється тяжіння до цнотливості світу, що в романі
уособлює міфологізоване, неторкнуте цивілізацією Полісся, яке має своє
автономне від людини буття (“дух лісу”). Саме архетипна архітектоніка
роману дає змогу вирватися із номіналістичної ситуації, позбутися відчуття
випадкового, досягти всеохопного, усеобов’язкового, усезагального,
переконатися в тому, що, як твердить В. Вернадський, “у світі є Порядок” [32,
216] і “дійсність є ясний прояв більшого базису життя, ніж той, яким неминуче
орудує наш розум у своїй критиці й у своїх судженнях – й у своїй оцінці того,
що відбувається. Ця оцінка – логічно витікає із посилок, які неминуче не
збігаються цілком із життям, і немає жодного сумніву, що оцінка сучасників
надзвичайно неправильна” [4, 733-734].
Спостереження В. Вернадського щодо краху людської логіки в оцінці
й пізнанні законів світу й усього живого може бути екстрапольоване на
площину рецептивної парадигми роману “Листя землі”. В. Дрозд передчував й
усвідомлював ситуацію кризи читацького сприймання. “Власне, окрім павука,
я не маю кому читати у цілому світі. Ніколи ще не писав я так тяжко і так
безнадійно. Бо кому потрібне написане мною?” [9, 89] (запис від 15.09.1987).
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У 1931 р. Герман Брох (“Дух і дух часу”, 1931) констатував презирство, майже
огиду до слова, яка оволоділа людством. У цій ситуації, на думку австрійського
письменника, “зростає значення міфічного, правильніше, того поєднання
міфічного й ліричного, яке закладено в кожній людській душі, незмінній,
безсмертній, божественній” [22, 378]. Упродовж ХХ століття хвилеподібно
виявлялася криза художньої свідомості, супроводжувана станами “клінічної
смерті” слова, зумовлена активізацією раціонального пізнання, інтенсивною
індустріалізацією та технізацією світу. Такий неприхильний до слова час
провокує пробудження архетипу, оскільки, як зауважував К.-Г. Юнг, у цей
момент велика помилка загрожує відвернути народ із правильного шляху [див.:
31, 106]. Тоді з’являються твори на зразок “Листя землі” В. Дрозда як “надія
здобути в міфі втрачену мову” [22, 378].
Про “Листя землі” доречно сказати словами В. Беньяміна з есе “Про поняття
історії”: “Результат його методи полягає в тому, що в одному творі вдається
зберегти й скасувати творчість усього життя, в одній творчості всього життя –
епоху і в одній епосі – весь перебіг історії” [2, 302]. Структуру історизму
“Листя землі” визначає експресіоністичний час, семантика якого охоплює час
особистий, поглиблений до часу архетипного: це час болю. У цьому контексті
ще раз варто наголосити на ідентифікації творчого процесу В. Дрозда під час
написання-записування роману з візіонерським, який раціональний підхід до
осмислення світу передбачає хіба що частково.
“Листя землі” В. Дрозда “справді росте із нього. Він стосується [його] так,
як дитина матері” [30, 105]. “Господь волею своєю ніби втискує мене у мене
самого”, – записує письменник 25.02.1991 р. [10, 116]. Водночас роман
проростає із глибин несвідомого, безособистого, виявляючи первозданне,
суще. Приватний характер ліричного радикалізується до рівня езотерики.
Це експресіоністичний ліризм – епічний за масштабом. Насамперед він
умотивовує жанровий підзаголовок, даний “Листю землі” автором, – “книга
буття”. Твердження М. Павлишина про те, що роман В. Дрозда не відповідає
заявленому статусу, зумовлене, очевидно, трафаретним ментальним
уявленням про те, що, як іронічно зазначив Лев Шестов, “книга повинна бути
послідовно розвинутою системою думок, об’єднаних загальною ідеєю, інакше
вона не виправдовує свого призначення…” [29, 33]. Це актуалізує стереотипи,
провокуючи шукати й вимагати консервативно-патріотичної, засоціалізованої
на національний манер картини українського світу.
В. Дрозд демонструє синтез екстеріорного і інтеріорного, рецептивного і
креативного, процесуального і сталого, профанного і сакрального, діахронного і
синхронного. “Листя землі” – не лінеарно вилаштуваний ряд подій і персоналій,
не сховище пластикованих архетипів, він не подає логічно струнких концепцій
порятунку нації та людства. Авторська інтенція – зібрати все в образ світу, який
у кінцевому наслідку ні стверджується, ні заперечується, а переживається в
собі й у формі ентипів-ектипів існує в лабіринтах філогенезу. “Листя землі” –
досвід адогматичного мислення, “апофеоз безґрунтовності” (Л. Шестов).
“Немає ідеї, немає ідей, немає послідовності, є протиріччя…” [29, 34-35], – таку
ж позицію виявляє В. Дрозд у романі “Листя землі”, що є публічною сповіддю,
яка свідкує про найвищу драму любові Бога й людини (Е. Нойманн), драму
експресіоністичного виміру.
На думку письменника, “одна із засад нового мистецтва: дивитися на світ
босими очима” (щоденниковий запис від 26.06.1970) [10, 128]. Так по-своєму
сформулював В. Дрозд один з основних постулатів експресіоністичної
творчості, співзвучний із Біблійним “коли не будете, як діти, не ввійдете в
царство небесне”.
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СХV
26 грудня 1898 р. народився Євген Плужник –
український поет, прозаїк, драматург, перекладач.
Автор поетичних збірок “Дні” (1926) і “Рання осінь”
(1927). Збірку поезій “Рівновага” (1933) уперше
опубліковано в Аугсбургу 1948 р. У його доробку також
роман “Недуга” (1928), п’єси “Професор Сухораб” (1929),
“У дворі на передмісті” (1929), віршована п’єса “Змова
в Києві” (“Шкідники”, “Брати”).
4 грудня 1934 заарештований, у березні 1935 р.
засуджений до розстрілу. Згодом вирок змінено на
тривале табірне ув’язнення на Соловках, де Є. Плужник
помер від туберкульозу 2 лютого 1936 р. Поезії
Плужника притаманні глибокий ліризм, драматизм
почуттів, майстерна поетична мова.

Оксана Гальчук

УДК 821.161.2:82’01Плужник

ЄВГЕН ПЛУЖНИК І АНТИЧНІСТЬ: ЕКСПРЕСІОНІСТСЬКИЙ АКЦЕНТ
У НЕОРОМАНТИЧНОМУ ПРОЧИТАННІ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ТЕКСТУ
Стаття присвячена дослідженню античного “сліду” в ліриці Є. Плужника. Проаналізовано
основні тематичні сходження з античними джерелами. Визначені особливості авторської
інтерпретації образів і мотивів прецедентного походження, зумовлені експресіоністськими
тенденціями у творчості поета-неоромантика.
Ключові слова: Плужник, античність, інтерпретація, рецепція, експресіонізм, неоромантизм.
Oksana Galchuk. Yevhen Pluzhnyk and the antiquity: expressionist accents in the neoromantic
reading of the precedent text
The article studies the antique “trace” in Yevhen Pluzhnyk’s lyric poetry. The author analyzes the
convergences of the latter with antique sources, and explores the writer’s interpretation of images
and motifs of precedent origin called forth by expressionist tendencies inherent to the lyrical heritage
of Ukrainian neoromantic.
Key words: Yevhen Pluzhnyk, the antiquity, interpretation, reception, expressionism, neoromanticism.

В українській поезії доби зрілого модернізму паралельно розгорталися
три основні дискурси, у яких античний текст став об’єктом рецепції і
трансформацій, – символістський, неокласичний і неоромантичний. Умовне
означення дискурсів й особливо хистка межа, що їх поділяє, випливає
із множинності філософсько-естетичних концепцій того часу, складних
взаємин модерністського і не-модерністського типів творчості, стрімкої зміни
літературних формацій і морально-ціннісних вимірів суспільства. З-поміж
інтерпретаційних моделей античності в українській поезії 1920 – 1930-х рр.
неоромантична чи не найскладніша. Її відмінності від символістської та
неокласичної інтерпретації античного тексту зумовлені, по-перше, специфікою
неоромантизму як одного з тріади репрезентантів українського модерну
“символізм – неокласика – неоромантизм”, котра визначила переважно
імпліцитне продовження ранньомодерністської рецепції світових культурних
надбань як форми самоутвердження новітньої літератури. По-друге,
метаморфозами, котрих зазнав неоромантизм під впливом авангардного
поетичного експериментаторства, що зумовили “розіп’ятість” його представників
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між двома полюсами – деструктивізмом і експериментаторством авангарду та
вихолощенням творчої ініціативи, не “освяченої” квазіестетикою соцреалізму,
корекцією штампами пролетарської літератури. А відтак поети-неоромантики
мусили вести складний полілог – із традицією реципіювання античності ранніми
неоромантиками, з авангардистськими тенденціями антитрадиціоналізму,
маніфестованими як необхідність ревізії будь-якої традиції, та з формованою,
теорією і практикою соцреалізму, до конвергенції з яким (хоча й не без
потужного тиску зовнішньо-адміністративного чинника) рухався український
авангард.
Поезія Плужника не тільки вписується в неоромантичну парадигму як у
найбільш відповідну добі радикальних соціальних змін у плані відтворення
реакції людини перехідного часу на історичні зрушення, а й репрезентує
позначені експресіоністичним акцентом варіанти неоромантичної інтерпретації
античності. Свій інтерес до неї Плужник засвідчив насамперед посутньою
калокагатією й пошуками можливої гармонії людини із внутрішнім світом
як обов’язковою умовою творення культури високого ґатунку, реалізуючи в
такий спосіб характерний для творчості всіх митців-експресіоністів потужний
антропоцентричний мотив. Пропорція “античного” елементу в ліриці Плужника
змістилася в бік сугестивного, не оприявнившись експліцитно у творах, але
“спрацювавши” в “діогенівському” модусі поетового буття, опертому на тезу
“людина – джерело всього в собі” стоїка Сенеки, визначальному для митця,
що живе в часи новітнього Нерона.
На відміну від багатьох поетів-сучасників, котрі не оминули ідеологічного
диктату й ішли на досить значні поступки та компроміси з панівними канонами,
Плужник одразу обрав для себе позицію поета-над-часом, мета якого – не
згармонізувати світ навколо себе, а знайти у власній поезії рівновагу (за
назвою останньої збірки 1933 р., надрукованої лише 1948 р.), “щоб вільно
думка словом проростала”, не вдаючись ні до випадів проти радянської
дійсності, ні до підлабузництва. Для Плужника характерна трагічна концепція
життя, й у зверненні до античного тексту вбачаємо спроби поета виразити
її через осмислення феноменів катарсису, анімізації, тілесно-анатомічної
образної, через опрацювання мотиву батько-/синовбивства, трансформацію
класично усталеного сприйняття еросу тощо. Глибоко проникаючи в духовний
світ людини, у сферу підсвідомого, бажаючи самовираження, поет реалізував
ці спроби через плекання аполлонійського духу, урівноважено й витончено.
У своїй інтертекстуальній стратегії Плужник удається лише до імпліцитного
осмислення античності, практично не оприявнюючи її (імена Геракліт, Афродіта,
Гомер, Орфей, Алкей, Архілох, Горацій, назви Еллада, Троя, Рим, Лета як
символи, прислів’я “Transit gloria mundi” в поемі “Галілей” для підсилення
мотиву проминальності – це, власне, і всі його експлікації античного тексту),
а віддаючи перевагу опрацюванню певних міфічних фабульних ситуацій,
уводячи їх у власний поетичний міфопростір.
Як і в усіх модерністів, образ світу в Плужника наділений рисами міфологічної
моделі, що передбачає насамперед виявлення й опис космогологізованого modus
vivendi й основних параметрів Усесвіту – просторово-часових, етичних, кількісних,
семантичних тощо [10, 401]. Ліричний герой Плужника не переборює хаос, а
радше спостерігає, як із нього народжується гармонія. Несподівано прекрасні
обриси хаосу він упізнає в образах моря (“Блакитний безум”), ночі (“Прекрасен
світ вночі. / Безформний. Безвиразний” [7, 281]) (“Прекрасен світ вночі”); наділяє
хаос здатністю збурювати “усе незмінне, непорушне навіть” і прагне пізнати його
суть: “О хаосе, я пізнаю тебе!” [7, 285] (“Вирує море”). Водночас ліричний герой
боїться його руйнівної сили. Сучасність, на його думку, тільки прямує до втраченої
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гармонії, тому “час, воістину новий”, коли “днів роздерті мертві половини – /
Ширококрилий вітер степовий / І бруку темний та голодний вий – / Розквітнуть
десь в гармонії єдиній!” [7, 195] (“Канів”) лише у мріях. А поки що чинники
поетового власного космосу – велична природа, душевний спокій, творчість (“Коли
надходить вересень злотавий”, “Місто мале”, “По осінньому хмари пливуть” та ін.),
а сам він організований за Горацієвим принципом “задоволення малим”. При
цьому образ природи у Плужника трактується розлого, по-особливому, органічно
вписуючись в авторську філософську картину буття “фундаментом”, на якому
надбудовано інші рівні його поетичного тексту.
У кожній зі збірок образ різний, цікаво увиразнюється на тлі античних
варіантів. Ставлення людини до природного універсуму О. Лосєв розглядав
як один з найважливіших аспектів античного світобачення [див.: 4]. Таке
ж уявлення про священний і символічний характер природних елементів і
процесів властиве й давнім українцям. Тож традиційний образ природи в
українській літературі формується за тими ж принципами, що й в античній
літературі, де постали два основні варіанти – “буколічний” і “героїчний”.
Модернізовані версії “героїчного” ландшафту, переважно морського й почасти
декорованого античними образами, непоодинокі в неоромантиків Олекси
Влизька та Олега Ольжича, тоді як Плужник віддає перевагу (за умови, що
наближується до античної традиції) “буколічному”.
Пейзажна лірика становить чималу частину Плужникової поезії, де автор то
“віддалявся”, то “наближався” до античної традиції її тлумачення. Так, у “Днях”
образ природи не схожий ні на “буколічний”, ні на “героїчний” типи пейзажу:
образи степу, поля гранично лаконічні, наповнені експресією (“поле – мертве”
[7, 163]) і не містять естетичної константи. Переводячи емоційний вектор на
подієвий сюжет, поет моделює образ сучасного світу, позначеного людськими
стражданнями, болем і смертю невинних, де велич і краса природи не можуть
слугувати декораціями його антигуманного змісту. Особливо виразно це постає
у творах зі спільним жанровим елементом балади, де кульмінаційна подія –
розстріл (“Уночі його вели на розстріл”, “Сідало сонце…”, “Впало – ставай до
стінки!”, “А він молодий-молодий…”, “Притулив до стіни людину”, “ Мабуть, дуже
йому боліло”, “Ще в полон не брали тоді”, “Був це хлопець лагідний і тихий”,
“Зціпив зуби…”, “Зустрів кулю за лісом”). Як слушно зауважує М. Кодак, образ
землі “несе ту ж саму думку про час, про “тепер”, яке все ще залишається
байдужим до того, що поглинула земля, “від крові руда”: “тоді, – Приліпили
його до стовпа…” – “А тепер там зійшов полин” [2, 38]. Плужник зумисне
розкладає свій світ на окремі компоненти, гіперболізуючи почуття відчуженості
ліричного героя як глобальної трагедії сучасності. Природі в авторському світі
відведено роль німотного свідка Руїни держави й людяності, щоправда, за
винятком текстів, де від персоніфікованого образу матері-землі він намагається
почути виправдання сьогоднішнім жертвам заради майбутнього: “– Дозволь,
натомлений край поля згину! / І на обніжкові простерся ниць. / І ніби поле все
житами: – Сину, / І біль натомлених – майбутня міць!” [7, 163]. В. Неборак,
аналізуючи Плужникові художні концепції особистості, соціуму і природи,
досить категорично зазначає, що в поета “соціум займається убивством і
торгівлею, природа – байдужа до кривавих справ людини, а небайдужа людина,
яка виявилася свідком злочинів соціуму, змушена доживати обезкровлене
морем пролитої крові, сіре і нудне після смерті, життя в очікуванні смерті” [6,
140]. Уважаємо, що в інтерпретації образу природи як порівняно відстороненого
від людини, яка з-поміж усіх іпостасей віддає перевагу “катові” й “жертві”,
Плужник насамперед демонструє проекційний і споглядальний типи свідомості:
на природу він проектує власне уявлення про незнищенність Зла, тому його
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свідомість і трагічна. Та саме завдяки споглядальній позиції він бачить істину:
людина не може покладатись на вищі сили, а мусить сама виборювати власну
долю. У цьому вчувається не тільки антична концепція “трагічного оптимізму”,
риси якої досить виразні у Плужниковій ліриці, а й характерна для пізнього
американського романтизму й оприявлена в романі Г. Мелвілла “Мобі Дік, або
Білий кит” ідея пошуку порятунку суспільством, що намарне сподівається на
допомогу природи в майбутній катастрофі.
Уже в другій збірці Плужника “Рання осінь” (1927) пейзажна лірика розкішно
презентована в координатах античної філософської елегії. Тема людської
проминальності на тлі картин осені – продовження осягненої поетом у першій
збірці “непереможності днів” [7, 220]. Ліричний герой “Ранньої осені” усвідомлює,
що йому залишається “все більше спогадів і менше сподівань” [7, 221], бо
“Колишні мрії досвід заступає” [7, 221] і відкривається, що “вища нагорода /
За пристрасть літа – тихий супокій” [7, 222]. Тихий супокій – ключовий образ
збірки, що варіюється майже в кожній із поезій, – народжується зі споглядання
навколишнього світу, роздумів над проблемами людини і природи, де космос
перетворений на філософему авторової світоглядної парадигми (“Передчуття
спокою”, “Падає з дерев пожовкле листя”, “Чіткіші лінії і фарби спокійніші”,
“Дивлюсь на все спокійними очима”). Уважаємо, що пошуки тихого супокою –
це Плужників варіант досягнення катарсису, що, як і для давньогрецького
глядача, є “очищенням” через співчуття і страх і ствердженням переваги певних
моральних засад ліричного суб’єкта: пройшовши у “Днях” шлях страждань і
болю, він сповнюється в “Ранній осені” розумінням невідворотності трагедії,
якій може протиставити свою готовність гідно, по-античному велично й просто
її зустріти. “Катарсисне” відчуття (“давно спокійним бути я хотів” [7, 220])
означується як радість “крізь квітень запізнілий / Побачити дочасний листопад”
[7, 224], уміння “в нудьзі знаходити розраду” [7, 217]. Як і афінянин Солон, котрий
уважав, що дізнатись, чи щасливою була людина, можна лише “дочитавши”
її життя до кінця, Плужник через риторичні запитання, ствердження, заклики
декларує неможливість прижиттєвого осяяння істини: “Може, й справді вся
правда – мить, / Мертві факти й безсмертні міти… / О, коли б себе пережить,
/ Щоб все зрозуміти!” [7, 234]. Можливо, тому дедалі частіше в його віршах
лунає мотив утраченого бажання/здатності вислову. Ліричний герой, ніби
на знаковій картині норвезького експресіоніста Е. Мунка, застигає в німому
крикові, усвідомлюючи марноту слова, вимовленого перед грізним обличчям
доби (у “Днях”: “От! І не треба ніяких слів! – За мовчанням вщерть зголоднів!”
[7, 124], “І не треба слів. Не треба болю <…> Cкінчено, записано. І крапка”
[7, 139]; у “Ранній осені”: “Стиснути серце мусив, – Мовчи, безглузде, мовчи!”
[7, 251], “Таке безлюддя! Скільки не гукай…” [7, 263], “Тепер мене хвилює мало
/ Все те, що замкнено в слова” [7, 272]). Але й у своїй безмовності він, як і
протагоніст Есхілової трагедії “Прометей закутий”, котрий в одному випадку
мовчанням “висловлює” зневагу до служителів Зла, у другому – примножує
свої муки, але залишається несхитним у переконаннях, досить промовистий.
Есхілова формула трагічного мовчання у трансформації Плужника – це спосіб
заявити про свідомо обраний хресний шлях самовдосконалення: “Бо що тоді
слова готові, / Коли сприймаєш без кінця / Все те, що не дається мові / Й
не потребує олівця?” [7, 272], “Цвітуть думки, а на слова скупіше… / Я знаю
сам, – росту…” [7, 274], “Що менше слів, то висловитись легше” [7, 299], де
катарсисне відчуття його ліричного героя стає наслідком споглядання трагедії,
що, на відміну від античної, розгортається не в театрі, а на сцені самого життя.
Сходження з античною традицією засвідчує й поетична мариністика Плужника.
Коли у збірці “Рання осінь” автор пропонує її типово неоромантичну візію,
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характеризуючи через поєднання картин завжди різного морського краєвиду з
почуттями ліричного героя макрокосмос і мікрокосмос його спраглої до мандрів
душі й бунтівливої вдачі (“Синє море обгорнули тумани”, “Ракетою піднісся і
упав”, “Над морем високо”, “Ой гудуть, дзвенять міцні вітрила”, “Від берегів
дзвінкої Брамапутри”), то в “Рівновазі”, де мариністичній ліриці відведено
практично цілий розділ (“Блакитний безум”, “Вирує море”, “Морський орел…”, “У
кипінь хвиль занурюючи носа…” та ін.), він інтерпретує море як символ вічності,
здатної піднести людську душу до Абсолюту: “Злітай, душе! І, мов нове світило,
/ Осяй глибини і простори ці” [7, 280], тобто по-своєму привести до катарсису.
Такий неокласичний пасаж зумовлює й особливе наповнення образу корабля
(човна), у якому втілено alter ego митця (вірш “Ніч… а човен – як срібний
птах!”), що сприймає себе часткою Всесвіту. Добре знаючи мінливу долю
(“…Не спіши, не лети по осяйних світах, / Мій малий ненадійний човне!”
[7, 278]), він усе ж не відмовляється від хай навіть і короткої миті щастя,
народженої усвідомленням величної краси світобудови: “І над нами, й під нами
горять світи… / І внизу, і вгорі глибини… / О, який же прекрасний ти, / Світе
єдиний!” [7, 278]. Космічний вимір людини, одухотворення природи й усього
Всесвіту сигналізують про пантеїстичне світовідчуття Плужника, повноголосо
заявлене у збірці “Рання осінь”, зокрема у вірші “Вчись у природи творчого
спокою”. У цій невеличкій, неокласичній, на наш погляд, і за змістом, і за певним
формулами вислову ліричній медитації Плужник озвучує важливі моменти
свого бачення світу: взаємозв’язок та взаємовпливи людського і природного,
усвідомлення яких стає для людини свідченням її духовної зрілості (“Мудро
на землі, / Як від озер, порослих осокою, / Кудись на південь линуть журавлі”
[7, 225]); динаміка вічної природи як мудрий навчитель, зрозуміти його уроки –
чи не найважливіше завдання мислячої людини (“Вчись у природи творчого
спокою / В дні вересневі” [7, 225]); дефініція людського життя в координатах
semper studiosum – “завжди учень” (“Вір і наслідуй. Учневі негоже / Не шанувати
визнаних взірців, / Бо хто ж твоїй науці допоможе / На певний шлях ступити
з манівців?” [7, 225]), через яку поет алюзивно виходить на проблему зв’язку
минулого – майбутнього, традиції – нового.
Близькість Плужника до неокласиків (І. Дзюба) визначає, уважаємо, і
закономірність озвучення в його ліриці ідеї калокагатії, зокрема у вірші
“Вона зійшла до моря…” зі збірки з характерною для античної (і не тільки)
філософії концептуальною назвою “Рівновага”. Атестуючи цю збірку як
документ перемоги “духової людини”, що серед какофонії доби знайшла
собі “тишу”, душевну рівновагу, певність своєї правди, красу “світу єдиного”,
серед загального розпаду – “міцний зв’язок між днем біжучим і простором
часу”, Ю. Лавріненко слушно наголошує, що цей вірш “несподівано вражає
читача такою антично-прозорою (курсив наш. – О. Г.) і гармонійною лінією
краси, якій позаздрив би і найбільший з неокласиків” [3, 148]. Щоправда,
твір видається не “несподівано” зродженим, за Ю. Лавріненком, “у трупній
тотального голоду і терору”, а підготовленим усією еволюцією поета і, що
найважливіше, сповіданою ним філософією “трагічного оптимізму”. Так
Плужник долучався до світової традиції, позначеної творчістю єлизаветинців,
Шекспіра, фаталістичною концепцією А. Шопенґауера, теорією інтуїтивного
пізнання А. Берґсона, лірикою французьких “проклятих поетів”, драматургією
М. Метерлінка, в основі якої – досвід античної трагедії. Численні покоління
інтерпретаторів убачали її актуальність у розгортанні проблематики, пов’язаної
з формуванням життєвого героїзму людини – іграшки в руках долі, яка дає
лише ілюзію пізнання істини, що, своєю чергою, породжує трагічного героя,
котрий розгортає новий виток гри-агону. Припускаємо, що концепція “трагічного

96

Слово і Час. 2013 • №12

оптимізму” Плужника також формувалася не без впливу античної трагедії,
але не на рівні наочної інтерпретації сюжетообразного матеріалу, а на рівні
засвоєння й застосування глибоких засадничих підвалин конструювання
трагедійної дійсності. На відміну від раннього Бажана, котрий символічно
зображує людське життя як невіддільне не лише від долання труднощів, а й
від кривавої гекатомби, Плужник переконаний, що “безкрая скривавлена путь…
/ І трупи! / І трупи…” [7, 150] – це трагедія часу. Поет, уточнює В. Моренець,
піднімає також “завісу над катастрофою людства, яка вже розпочалася на
його українській землі, але захопить, охопить усіх, бо спричинена втратою
основоположних засад людського існування – доброти і любові” [5, 269].
У розкритті широкої теми “трагічного оптимізму” виявляються й інші (окрім
протистояння ліричного героя як мікрокосму – макрокосмові) елементи
античного світобачення в ліриці Плужника, зокрема постулювання двох форм
руху – коловороту й циклічності. Виразна тенденція філософських медитацій
Плужника – спостереження за постійним оновленням природи, у перевтіленнях
якої й полягає єдиний незмінний закон буття, коли “щодоби підноситься в
зеніт / Всевладний диск, що й перед часом сходив…” [7, 191-192]. Традиційне
протиставлення вічності природи – короткочасності людського життя набуває
в поета особливого драматизму (“Це закон: замруть червоножили…”, “Мале
хлоп’я, доки старенькій няні…”, “Каменя один приділ – лежати…” та ін.), бо
життя сучасника, сповнене болю і страждання (“Бо не стане чекати мить,
/ А то більше година, / Через те, що когось болить, / Що конає людина!”
[7, 182]), формує свій жорстокий космос, який поет іронічно “уславлює”: “Ах, яка
це безсмертна гармонія – / Революція, голод, і війни, / І маленького людського
серця агонія!” [7, 182]. У контексті його роздумів про плинність часу очікувано
зринає ім’я Геракліта, з мудрістю якого погоджується ліричний герой поезії
“Минають дні…”: “Минають дні… Минають літа… / Серце змінам відкрите…
/ І сум не такий, і радість не та… /… Гай-гай, Геракліте!” [7, 306]. Кінечності
фізичного Плужник протиставляє незнищенність духовного, висловлюючи в
такий спосіб суголосність концепції циклічності культури: “…І сум не такий, і
радість не та… / І тільки незмінна книга!” [7, 307]. Ця ж думка звучить і у вірші
“За давнини якийсь дикун незнаний”, де витвір доісторичної доби єднає різні
епохи й покоління митців (“А далі пройде той дикунський витвір / десятки рук,
кільки країн і міст, – / Такий змістовний у різьбі нехитрій, / Такий безсмертний,
як і творчий хист!” [7, 267]) в один символічний ланцюг.
Ідею циклічності Плужник осмислює не лише у зв’язку з культурологічною
проблематикою – вона стає наскрізною у збірці “Дні”, але її інтерпретація зовсім
інша: на противагу культурі, яка творить нерозривний цикл, сучасне суспільство
втратило найважливіші зв’язки, що гарантують йому поступальність як знак
прогресу. Цей трагічний розрив утілено в концепті “дні” й такому провідному
мотиві збірки, як братовбивство, певною мірою сформованому античною
традицією. М. Кодак, з’ясовуючи зв’язок назви дебютної збірки Плужника зі
змістом її поезій, указував, що “заголовний образ-поняття “дні”, якщо простежити
за його семантикою з твору в твір, має досить різноманітну змістовність.
Спектр його значень покликаний відбити здраматизоване сприйняття історії
в її змінах, у співвідношенні соціально-психологічної характерності цих змін
з людиною. Об’ємний, стереоскопічний зміст цього поняття постає тільки в
зіставленні всього спектру значень” [2, 37]. Ліричний герой виступає літописцем
трагічного минулого (тема громадянської війни), знаходить у собі мужність
сприймати сьогодення, котре ще не стало омріяним ідеалом (тема НЕПу,
розчарування в пореволюційній дійсності, спроби виправдання кривавих жертв
як неминучої гекатомби заради майбутніх “днів золотих”). Хоча, як слушно
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зазначає дослідник, Плужникові дні – “це реалія з історико-психологічним
наповненням, реалія, ідейно-емоційна змістовність якої орудно добувається
кожною “сапкою”, кожною душею майбутніх поколінь. Дні майбутні постануть
святами тільки в єдності з буднями, тільки в діалектичній сув’язі нової
духовності з духовністю днів минулих” [2, 39]. У часовому ланцюгові поета
можна спостерегти темпоральні розриви: спочатку майбутнє – “золоті далекі
будні”, “тиша вірних днів”, “дні прозорі, тихі, гарні”, у минулому (переважно
у творах баладного типу) залишилися вбивці, “васали минулого”, та в новому
знову виринають “дні повій, галіфе й героїв…” [7, 140]. Коли сьогодення – це “дні
героїв”, то, ідучи за міфічними уявленнями, де “вік героїв” передує найгіршому,
залізному, Плужникова дефініція разом з експресивним “повії” і тривіальнобуденним “галіфе” утворюють промовисту характеристику часу, іронія щодо
якого – наслідок розчарування, відчуття втрати морально-духовного підґрунтя
цілісності часових циклів. Можливо, тому назва збірки, зроджуючи алюзію до
Гесіодових “Робіт і днів” (своєрідний перегук із “Гесіодовими візіями людського
буття” [9, 91] фіксує, щоправда, не розгортаючи цієї тези, Г. Токмань), має
“усічений” варіант. У Гесіода логіку часових змін визначає календарний принцип,
за яким організовано буттєвий космос героїв його поеми, а також ідея праці як
обов’язкової константи людського існування й водночас чинник його етичної
характеристики. У світі Плужника немає такого “цементувального” принципу, а
відтак зруйновані основні зв’язки – між попередніми й наступними поколіннями,
між людиною і природою, між сакральними життям і смертю. Його ліричний герой
розірваний між минулими днями, що “серед кривавих піль” збирали свої криваві
жнива, і днями “базарними” (“Торгуємо усім, чим тільки можна, – / Словами,
дровами, життям, сукном…”), коли, подібно до Данте, він блукає в темному
сьогоденні (“Одірвались від днів слова, / В’януть собі по книжках, а у днях – /
мов у темному лісі!” [7, 141]), не вірячи в безоглядний оптимізм (“Брешете ви,
кому ясне усе! / Перед мрією всі ми ниць!” [7, 141]), бо його сумніви – щиріші
та природніші на тлі пережитого.
Не оминає теми несправедливості й Гесіод у “Роботах і днях”. Її він пізнає
й на власній долі та трактує як покару олімпійців усьому людству за скоєний
Прометеєм злочин. Звертаючись до міфології та фольклору, він шукає
пояснення пануванню у світі неправди й доходить висновку, що людські
справи на землі безперервно погіршуються. Так, викладаючи легенду про
“п’ять віків”, Гесіод першим в античності дає поетичний вираз “деградаційної”
моделі цивілізації: виражаючи позицію ранніх грецьких філософів, говорить
про виродження людського суспільства, на яке в майбутньому чекають регрес,
поступова втрата всіх людських підвалин, і насамперед моральних. Свій час
поет називає “залізним” віком (“Нащо ж судилося жити / мені серед п’ятого
роду? / Чом я раніш не помер / або чом не родився пізніше? / Нині-бо плем’я
існує залізне. / Ні вдень, ні вночі вже / Не перепочити йому від труда, / позбутися
смутку. / Долі не має. Турботи тяжкі / від богів йому дані…” [1, 109-110]), але,
навіть розуміючи, що несила це змінити, протиставляє власному песимізмові
переконання, що всі лиха й нещастя можна здолати працею й незмінною
вірою у правду й богів. У ліриці Плужника Гесіодова класифікація людських
поколінь відлунює по-своєму: його часопросторова модель не обмежена,
на відміну від неокласиків, антиномією “золотий вік (минуле) – залізний вік
(теперішнє)”, а ускладнена “віком героїв”. В одних випадках вік героїв, як і в
Гесіода, коли людей-напівбогів “люта війна і страшні бойовища” звели зі світу,
співвідносний із минулим, у других – із сьогоденням, де “вік героїв” так і не
настав. Звідси – поетове небажання уточнювати кольори знамен, під якими
вмирають загиблі (“А хто з них винний, / А хто з них правий!” [7, 127]; “Невеличке
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на розі тіло / Не спитають більш, – за яких!” [7, 131]), і певна абстрактність
образу майбутнього як віку “золотого”, де прогнози соціального добробуту
витісняються то картинами духовного занепаду (“А тепер там зійшов полин.
/ Телеграфні стовпи…” [7, 132]), то суб’єктивними спостереженнями щодо
власних перспектив (“Воскресінням твоїм живу, Земле мертва!” [7, 123] або
“Мета моя далека, / Я такої смерті не боюсь! / Зійде кров, немов всесвітня
Мекка” [7, 126]). До того ж, як зазначають дослідники, нерідко в межах одного
твору “минуле повіряється майбутнім, буває, навіть кількаразово; часто реалії
твору полишаються відкритими для майбутнього, ніби “в розбігу” в новий час”
[2, 35]. У поемі Гесіода огляд робіт теж не має чіткої послідовності: поет легко
“перебігає” від розповіді про весняні роботи до порад щодо осінніх заготівель
і назад, та це радше викликано бажанням автора охопити різні проблеми й,
виходячи з дидактичної спрямованості твору, дати якомога більше порад
читачам. У темпоральних розривах, поворотах і зиґзаґах Плужника бачиться
інше: можливо, так у його ліриці відлунює барокова ідея спотвореної гармонії,
що постала як переосмислення античної теорії “пропорцій”. Як у творчих
зусиллях неокласиків проглядаються спроби відновити порушені пропорції
наверненням до класичних етичних та естетичних ідеалів через Красу, так і
в Плужника, продираючись крізь “від мрій утому”, звучать гуманістичні ідеї
відродження людяності (“Я знаю”, “Я – як і всі”, “Знаю, сіренький я весь такий”)
“від супротивного” – через художнє відтворення категорій страху, самотності,
страждання як знаків антигуманності сучасного світу. На противагу Гесіодові,
він не вдається до розлогих порад і настанов, а впливає на читача силою
простих, здавалося б, нерідко зведених до афоризму, рядків: “Мовчки зросте
десь новий Тарас / Серед кривавих піль!” [7, 124], “Умій в нудьзі знаходити
розраду“ [7, 217], “Все більше спогадів і менше сподівань” [7, 221], “Але ж нудьга
яка – вперед летіти, / Щоб повернутися назад” [7, 228], “Краще помилятися
самому, / Ніж чужих навчившись помилок!” [7, 239] та ін.
Опрацьовує Плужник і тему кохання. Поет трактує його як монументальну
детермінанту життєвої стратегії, як комплексний феномен, що містить
поляризовані первні: індивідуальне – соціальне, фізичне – духовне, інтимне –
універсально значуще. На відміну від інтимної поезії неокласиків, що тяжіла
переважно до філософської концепції Платона, за котрою розвиток кохання
(і розвиток мужчини як особистості) – це шлях від тілесного захоплення до
духовного, любовна лірика Плужника побудована на перетині язичницького,
античного, християнського типів світовідчуття, від античного платонічного
духовного союзу до ренесансних захоплень душевною й тілесною красою
коханої, любов до якої наснажує його “трагічний оптимізм”. Г. Токмань,
аналізуючи інтимну лірику поета, наголошує на таких її особливостях,
як розробка драматичних колізій; переважання не виняткових ситуацій,
надзвичайних почуттів, дивних стосунків, а неповторності миті й унікальності
особистості; інтерпретація кохання як “спалаху життя поряд зі смертю” [9, 64];
поєднання непоєднуваного, приміром: щастя за неможливості щастя, розпал
у час згасання; синтез емоційності й філософського розмислу; залучення
форми ненаписаних епістол [див.: 9, 62-74]. Це дає змогу атестувати Плужника
поетом із власною філософією кохання, укоріненою в уявлення Платона й
неоплатоніків: кохання – почуття зі сфери духу, через пізнання якого людина
піднімається до розуміння вищих істин. Чи не найбільш показові зразки інтимної
лірики Плужника з виразним перегуком з античністю – елегія “Річний пісок
слідок ноги твоєї” та вірш “Вона зійшла до моря…”. У першому, що входив
до збірки “Рання осінь”, автор застосовує жанрово-тематичний потенціал
класичної любовної елегії: розгортання ліричного сюжету на тлі досконалої у
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своїй красі природи, психологічний аналіз внутрішніх переживань автогероя,
зіставлення завдяки ретроспекції щасливого минулого, коли був поряд із
коханою, і сумного теперішнього, коли залишилися тільки спогади і “слідок
ноги” на піску. У творі увиразнена антична ідея сходження закоханого на
новий рівень просвітлення: “О друже мій єдиний, а далекий, / Який тут спокій
стереже мене!” [7, 253]. Сила пережитих почуттів наділяє ліричного героя
містичною здатністю зупиняти час (“Немов поклала ти мені на груди / Долоні
теплі, і спинилось все: / І почуття, і спогади, і люди, / І мертвий лист, що
хвилями несе… / Немов ласкаві вересневі феї / Спинили час – і всесвіт не
тече…” [7, 253]), тож його спогад не для повернення в минуле, а щоб з’єднати
часи, сфокусувати в одній миті щемливе відчуття щастя, що дає наснагу жити
в довгі нещасливі “дні”. Роздуми поета над владою часу, вічністю буття і його
плинністю ускладнюють елегію філософським звучанням.
У вірші зі збірки “Рівновага” “Вона зійшла до моря…” Плужник розвиває
заявлену в елегії “Річний пісок слідок ноги твоєї” тему величі людських почуттів.
Складається своєрідний диптих: в елегії фінальним акордом звучить думка
про те, що всі вартості земного життя можуть уміститися в маленькому слідові
від ноги коханої, а в поезії “Вона зійшла до моря…” цей ідейний висновок
унаочнено і “збалансовано” образом прекрасно-досконалого жіночого тіла,
змальованого автором відповідно до античних уявлень про фізичну гармонію:
“Лінивий рух – і ось під ноги ліг / прозорий вінчик – кинута намітка, / І на
стрункім стеблі високих ніг / Цвіте жарка, важка і повна квітка – / Спокійний
торс, незаймано-нагий!” [7, 335]. Разом вони творять той калокагатійний
ідеал, до якого мають прагнути людина і світ. Образ жінки, що входить у
море, її величний спокій, влада над стихією (“То пальцями рожевої ноги /
Вона вгамовує безодню бірюзову. / І відкрива обійми їй свої / Ця велич вод,
усім вітрам відкрита…” [7, 335]) асоціативно зроджують здогад про міфічну
богиню Кіпріду, що й підтверджує, удаючись до порівняння, автор: “Здається,
повертає Афродіта / У білий шум, що породив її!” [7, 335].
Отже, актуалізуючи античну спадщину, Плужник формує індивідуальний
варіант інтерпретації прецедентного тексту. Зберігаючи певною мірою критичне
осмислення як загальну тенденцію неоромантичного прочитання античного
тексту, поет віднайшов у ньому комплекс мотивів, що найбільше відповідав
його експресіоністському прагненню аналізувати духовне й абсолютне крізь
призму зовнішнього й мінливого, пізнати внутрішній світ сучасної людини,
зрозуміти суть психологічних і суспільних конфліктів тієї доби. Античний “слід”
у творчості Плужника можна сприйняти як спробу доказу її системності, де
античні мотиви та образи відповідають таким ключовим концептам його лірики,
як “біль”, “смерть”, “дні”, “спокій”, “мовчання” та ін. Поет зумів надати творчо
переосмисленим структурам античної міфології співзвучного добі змістового
наповнення та ідейно-семантичного звучання. А відтак конкретні екзистенційні
ситуації, стан людини, реалії життя набули у віршах поета універсального
онтологічного звучання. Він удавався до семантичної універсалізації подій і
вчинків персонажів, тому мотиви міфологічної генези в його трактуванні наділені
певною впізнаваністю. Хоч у Плужника не натрапиш на такі інтертекстуальні
рівні осмислення античності, як заголовок твору, епіграф, продовжування або
дописування сюжетних фабул тощо, проте художнє дослідження глибинних
джерел сучасних процесів і катаклізмів, осмислення прецедентних ситуацій і
колізій дає підстави атестувати його поетом, який, орієнтуючись на засадничі
положення античного гуманізму, творить власну філософію “трагічного
оптимізму”. Ідея, сповідувана Плужником як поетом-філософом, – зберегти
людину, мислячу особистість, що творить культуру й має у світі не тільки
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права, а й обов’язки, і перший із них – оберігати світ від деструктивних
тенденцій, починаючи від “ближнього кола” й, зі зростанням свідомості, нести
відповідальність за Всесвіт у цілому. Один із текстів світової культури, з якого
він черпав натхнення й поетичні аргументи для своїх розмислів, античний;
прочитуючи його крізь експресіоністичну “оптику”, поет пропонував свій варіант
неоромантичної інтерпретаційної моделі української античності.
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Отримано 28 березня 2013 р.

м. Київ

Всесвіт. – 2013. – №7-8
“Книга Офелії” Анн Перр’є, верлібри зі збірки “Дім світла” Мері
Олівер та вибрані вірші Євгена Чигрина опубліковані в рубриці
“Поезія”. Зі своїми прозовими творами виступають Штефан
Аус дем Зіпен (роман “Історія про линву”), Ґабріель Гарсіа
Маркес (оповідання “Смерть назавжди там, за коханням”),
Джумпа Лагірі (оповідання “Тлумач недуг”), Джордж Орвелл
(есеї “Кислість помсти”, “Марракеш”, “Спогади з книгарні”), Ак
Вельсапар (оповідання “Смарагдовий берег”), Олесь Ільченко
(роман “Збирачі туманів”). У рубриці “Письменник. Література.
Життя” надруковані статті й нотатки Дмитра Дроздовського
й Ніни Харчук “Український Кембридж об’єднує культури”,
Люсьєна Фікса “В ефірі “Голос Америки”, Костянтина Родика
“Переклади літератури з іноземних мов українською мовою”,
Дмитра Чистяка “Варто перекладати тексти, які… скеровують
нашу долю”, Баттісти Мондіна “…слабкий філософ, який
згасив смолоскип істини, може вважати себе зрадником
призначення і покликання філософа”, Дмитра Чистяка “Анн
Перр’є: у пошуках раю мовлення”, а також рецензія Дмитра
Дроздовського “Життєпис перекладознавчої школи Роксолани
Зорівчак”. Наприкінці номера вміщено оповідання “Бар”
(автор – італійський письменник Карло Еміліо Гадда).
І.Х.
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С обор муз
Олександр Яременко

ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА1
Подорожі Тараса Шевченка в Україну
1829 року п’ятнадцятирічним юнаком Т. Шевченко разом зі своїм поміщиком
П. Енгельгардтом, у якого він служив козачком, вирушив з України до Вільна.
Повернутися в Україну йому судилося лише тричі – у 1843–1844, 1845–1847
і в 1859 рр.
Перша подорож відбулася ще під час навчання Шевченка в Академії
мистецтв. Поет виїхав з Петербурга в Україну у другій половині травня
1843 р. разом з Є. Гребінкою. В останніх числах травня Шевченко прибув
у Качанівку (конв. 1999, 2006 та марка 2012) [див. 3 стор. обкл.], у маєток
Г. Тарнавського, відомого колекціонера живопису. У різні роки в нього бували
М. Гоголь, М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, М. Максимович, М. Маркевич,
В. Штернберг та ін. Шевченко познайомився з Тарнавським 1839 р. у Петербурзі
й на його замовлення виконав кілька малярських творів (зокрема “Катерину”).
Нині в Качанівці розташований Національний історико-культурний заповідник
“Качанівка”, про що свідчить пам’ятковий штемпель.
У червні 1843 р. дорогою до Києва Шевченко, імовірно, побував у с. Пальчики на
пасіці відомого українського бджоляра П. Прокоповича (марка 2000) [див. 3 стор.
обкл.], якого згадував у повісті “Близнецы”, називаючи “славным пчеловодом”.

У Києві Шевченко відвідав визначні місця – Києво-Печерську лавру (марки
1972, 2003, поштовий блок 2001, конв. 1996) [див. 3 стор. обкл.], Софійський
собор (марки 1998, 2000, 2011, конв. 1991, 2002), Андріївську церкву (марка
2004) [див. 3 стор. обкл.] та рештки Золотих воріт (конв. 1970). Здійснив поїздку
по Дніпру, побував у Межигірському та Видубицькому монастирях (пошт.
картка 1988). 1844 р. Шевченко виконав офорт із серії “Живописна Україна” –
“Видубицький монастир у Києві”.
1

Продовження. Початок див.: СіЧ. – 2013. – № 2-11.
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У другій половині червня поет відвідав Кирилівку й вирушив на Полтавщину
до маєтку батьків Є. Гребінки в Убіжище. На конверті Укрпошти (2012) – портрет
Гребінки на тлі рідного краєвиду. Разом з Гребінкою вони вирушили в с. Мойсівці
до Т. Волховської, де поет познайомився з колишнім декабристом О. Капністом,
етнографом і письменником О. Афанасьєвим-Чужбинським та письменником
і художником-аматором Я. де Бальменом (конв. 2013), з яким затоваришував.
Де Бальмен брав участь в ілюструванні рукописного “Кобзаря” 1844 р. Загинув
на Кавказі 1845 р. Шевченко присвятив йому поему “Кавказ” (1845).

Разом із Капністом поет побував у Яготині у князя М. Рєпніна-Волконського,
брата декабриста С. Волконського. У липні – серпні Шевченко подорожував
Полтавщиною. У першій половині вересня 1843 р. об’їхав місця, пов’язані з
історією Запорозької Січі, побував на о. Хортиця, відвідав Чигирин (марка
2012 та КПД), Суботів. Чигирин цікавив його як місто, пов’язане із життям та
діяльністю Б. Хмельницького (під час визвольної війни українського народу
1648 – 1654 рр. було резиденцією гетьмана). Під враженням від цієї поїздки в
березні – квітні 1844 р. Шевченко виконав малюнок тушшю “Дари в Чигирині
1649”, що згодом увійшов до першого випуску “Живописної України”, два ескізи
до якого було зроблено ще в Україні.
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20 вересня Шевченко вже був у Кирилівці на хрестинах у свого брата Йосипа.
9 жовтня написав вірш “Розрита могила”, в якому узагальнив враження від
поїздки по Україні. У жовтні прибув у Яготин до Рєпніних, де закінчив поему
“Тризна” з присвятою: “На пам’ять 9-го ноября 1843 года, княжне Варваре
Николаевне Репниной”, намалював і подарував їй автопортрет (пошт. блок
2007) [див. 3 стор. обкл. СіЧі, 2013, №3]. Між поетом і Рєпніною встановилася
сердечна дружба. З Яготина 10 січня 1844 р. Шевченко вирушив до Петербурга.
Навесні 1845 р., після закінчення Академії мистецтв, Шевченко звернувся до
Ради Академії з проханням видати йому подорожній квиток для поїздки в Україну.
У квитку, отриманому 25 березня 1845 р., було зазначено, що Шевченко вирушає
в “малороссийские губернии для художественных занятий”. На батьківщині
поет подорожує Полтавщиною, зустрічається з друзями та знайомими.
У червні 1845 р. деякий час жив у Києві. Можливо, завдяки М. Максимовичу,
професору Київського університету, з яким поет познайомився ще 1843 р., він
отримав завдання від Археографічної комісії (містилася в будівлі університету)
змальовувати архітектурні та археологічні пам’ятки, збирати народні пісні та
легенди. Улітку комісія відрядила Шевченка на Полтавщину й Чернігівщину.

У липні 1845 р. поет відвідав Прилуки (конв. 2004), маєток Галаганів у Сокиринцях
(конв. 2003). Згадка про Сокиринці є в повісті “Музыкант”. У цьому селі жив відомий
кобзар Остап Вересай (конв. 1975, 1978, 2003), з яким поет познайомився й
1860 р. передав йому примірник “Кобзаря” з власним написом. Відвідав гоголівські
місця – Миргород та с. Сорочинці (пам’ятковий штемпель “150 лет со дня рождения
Н. В. Гоголя. Сорочинцы – Почта. 1809 – І – ІV – 1959”). У Миргороді Шевченко
був навесні, влітку та восени 1845 р. Про це місто є згадки в деяких його повістях
та в “Археологічних нотатках”. У 20-х роках ХХ ст. вулицю в Миргороді, на якій,
в будинку Короленка мешкав поет, перейменовано на Шевченківську. Відвідав
Полтаву, де оглянув і змалював будинок І. Котляревського. Цей малюнок було
використано 1969 р. під час відбудови садиби (пошт. картка 1982) до 200-ліття
з дня народження письменника. Виконав малюнок “Воздвиженський монастир в
Полтаві”, будівля якого зображена на марці 1997 [див. 3 стор. обкл.].
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У свого давнього приятеля лікаря А. Козачковського в Переяславі (поштова
марка Переяславського земства [див. 3 стор. обкл.]) Шевченко виконав кілька
малюнків культових споруд, серед яких Михайлівська й Покровська церкви та
Вознесенський собор (конв. 2001).
У Білій Церкві поет бував кілька разів. 1845 р. оглянув відомий своєю красою
парк “Олександрія” (конв. 2001). Відвідав Умань (марка 1994 та пам’ятковий
штемпель “200 років державному дендрологічному парку “Софіївка”.
19.09.1996. Умань. РВЗ. Черкаська обл.”), про що є згадка в повісті “Княгиня”.
На конверті 2006 р. зображено архітектурну пам’ятку України – будинок початку
ХІХ ст. в Умані, де мешкав (1825 – 1826) декабрист С. Волконський, рідний брат
М. Рєпніна-Волконського, у сім’ї якого поет жив восени 1843 – у січні 1844 рр.

У другій половині вересня Шевченко вирушив у Кирилівку, звідти в Чигирин,
де намалював “Чигирин з Суботівського шляху” та “Богданові руїни в Суботові”.
Іллінська церква в Суботові зображена на марці та КПД 1996 р.
10 грудня 1845 р. Шевченко офіційно був затверджений співробітником
Тимчасової комісії для розгляду давніх актів, завдання якої він виконував
ще із середини цього року. Наприкінці грудня тяжко хворий поет повернувся
до Переяслава, де 25 грудня написав “Як умру, то поховайте…” (“Заповіт”),
завершальні рядки якого відтворено на купоні до марки 1961 р. [див. СіЧ,
2013, №5, с. 120].

У лютому 1846 р. поет їздив у Ісківці до О. Афанасьєва-Чужбинського, якого
запросив разом подорожувати й вивчати історичні та археологічні пам’ятки.
Подорож розпочалася з Ніжина, де приятелі оглянули архітектурні пам’ятки та
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побували в ліцеї князя Безбородька (конв. і пам’ятковий штемпель 2005), в якому
свого часу навчався М. Гоголь, Є. Гребінка й сам О. Афанасьєв-Чужбинський.
У лютому – березні побували в Чернігові. В археографічних нотатках Шевченко
докладно описав пам’ятки Чернігівщини, які, зокрема, зображені на марках
1998 і 2001 (Спасо-Преображенський собор та П’ятницька церква [див. 3 стор.
обкл.]) і на конв. 1984 і 1996 (Єкатерининська церква та Храм Чернігівських
святих). Навесні 1846 р. Шевченко побував у повітовому містечку Козелець.
У повісті “Княгиня” він описав місцеву архітектурну пам’ятку – Собор Різдва
Богородиці (конв. 1997), споруджений коштом Н. Розумовської.

Повернувшись до Києва, на початку травня 1846 р. разом з О. АфанасьєвимЧужбинським та художником М. Сажиним Шевченко оселився в будинку
І. Житницького на Козиному болоті. 1928 р. у цьому будинку відкрито
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (конв. 1988, 2003).
Шевченко багато працює як художник, змальовує архітектурні та історичні місця
Києва. Не всі його роботи збереглися. На марках серії “Київ очима художників”
(2002) відтворені малюнки “У Києві”, “Аскольдова могила” та “Костьол святого
Олександра в Києві” [див. 3 стор. обкл. СіЧі, 2013, №4]. У цей період поет
познайомився з М. Костомаровим, ад’юнкт-професором, викладачами та
студентами Київського університету. Більшість із них були членами КирилоМефодіївського товариства, до якого зголосився й Шевченко.
У вересні 1846 р. Київська археографічна комісія доручила Шевченкові
обстежити історичні та архітектурні пам’ятки Київщини, Волині та Поділля.
На початку жовтня він відвідав Кам’янець-Подільський, де оглянув стару
фортецю (марка 1972, 2012, конв. 1986), вежу Устима Кармалюка (конв. 1965)
та записав кілька народних пісень, зокрема пісню про народного ватажка.
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Тривалий час поет перебував у Почаєві (конв. 2000, пам’ятковий штемпель
“550 років м. Почаєву. 14.10.2000. ВЗ. Кременецький р-н, Тернопільська обл.”).
Йому було доручено змалювати декілька видів Почаївської лаври (конв. 1992).
У жовтні побував у Кременці, оглянув історичні та архітектурні пам’ятки –
Миколаївський собор (конв. “Укрпошти” 2001), ансамбль Кременецького ліцею,
який зображено на пам’ятковому штемпелі “775 років м. Кременець. 28.09.2002.
Кременець-3. Тернопільська обл.”. З нагоди ювілею перебування Шевченка
на Тернопільщині діяв спеціальний штемпель “150 років з часу перебування
Т. Шевченка та Тернопільщині. ВЗ Почаїв. Тернопільська обл. 27.10.1996”.
Відвідав Дубно (марка 2000), оглянув Дубенський замок (конв. 2007). Згадка про
Дубно є в повісті “Варнак”. Побував на полях Берестечка, на місцях історичної
битви 1651 р. селянсько-козацького війська під проводом Б. Хмельницького проти
польської шляхти. Шевченко згадував Берестечко (конв. 1990) у вірші “Ой чого
ти почорніло” і в містерії “Великий льох”. Імовірно, відвідав Луцьк, де оглянув
Луцький замок (конв. 1980, марка 2012). Згадка про це місто є в повісті “Варнак”.

Також побував в Острозі й Корці, про що згадано в повісті “Прогулка с
удовольствием и не без морали”: “На полях Волыни и Подолии вы часто
любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и палат,
некогда великолепных, как, например, в Остроге или Корце” [2, 266]. На конверті
1987 р. зображено стародавню Муровану вежу в Острозі, яку оглядав Шевченко.

Наприкінці жовтня митець повернувся до Києва й почав клопотатися про
вакантну посаду вчителя малювання в Київському університеті. За проханням
Рєпніних міністр народної освіти на початку 1847 р. призначив Шевченка на цю
посаду. 9 січня 1847 р. поет поїхав на Чернігівщину, де відвідав друзів і знайомих.
5 квітня 1847 р., коли Шевченко повертався до Києва, його заарештували у справі
Кирило-Мефодіївського товариства й відправили до Петербурга.
Після повернення із заслання до Петербурга Шевченко знову наполегливо
клопотався про дозвіл поїхати в Україну. Після тривалих зволікань йому видали
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свідоцтво на “вільний проїзд у Київську, Чернігівську й Полтавську губернії”. 25
травня 1859 р. поет вирушив із Петербурга до Москви потягом (марка 1978)
[див. 3 стор. обкл.], а звідти поштовим екіпажем через Тулу й Курськ. На початку
червня він уже був у Сумах (марка 2000, 2002) [див. 3 стор. обкл.], де оглянув
Воскресенську церкву ХVІІ – ХVІІІ ст. Подорожував Сумщиною та Київщиною,
знову відвідав Кирилівку. 28 червня вирушив у Корсунь до троюрідного брата
В. Шевченка. На пам’ятковому штемпелі “50 років музею історії КорсуньШевченківської битви. Корсунь-Шевченківський. Черкаська обл. ВЗ. 28.07.1995”
зображена будівля музею. У цьому будинку 1859 р. побував Шевченко.

Поет мріяв оселитися в Україні, шукав ділянку землі над Россю чи Дніпром.
Таке місце він знайшов між Каневом і с. Пекарі. Проте поміщики, які не
хотіли мати своїм “сусідом” революційного поета, спровокували Шевченка на
неортодоксальні висловлювання щодо релігії, і 15 липня поета заарештовано
за “богохульство”, а 18 липня відправлено в Черкаси (конв. 2006), звідки під
вартою – до Києва. Завдяки втручанню доброзичливців поета взяли на поруки,
а потім звільнили із пропозицією виїхати до Петербурга. Під час перебування
в Києві поет зустрічався з демократично налаштованою молоддю, учителями,
студентами Київського університету. Оглядав Київ. З приводу пам’ятника князу
Володимирові (1853, скульптор П. Клодт) (конв. 1955) зауважив: “Що то за
пам’ятник? поставив якусь каланчу, а зверху Володимира, мов часового на
варті; стоїть та дивиться, чи не горить що на Подолі” [1, 370].
На світанку 14 серпня поет вирушив до Петербурга. У червні 1860 р.,
дізнавшись із листа В. Шевченка, що на околиці Канева можна купити ділянку
землі, поет надіслав йому 1000 крб, план майбутньої оселі, який сам накреслив.
Але мрія поета не здійснилася.
Була це четверта подорож в Україну, остання, скорботна. 9 (21) травня 1861 р.
жителі Канева зустрічали домовину з тілом Шевченка. 10 (22) травня поета
поховали на Чернечій горі (пошт. картка 1984) [див. 3 стор. обкл.], на якій він
мріяв оселитися, щоб з неї було видно і Дніпро, і всю Україну.
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Р ецензії
К
КОМЕНТОВАНЕ
ФАКСИМІЛЬНЕ
ВИДАННЯ “ГАЙДАМАКІВ” Т. ШЕВЧЕНКА
В
І МОНОГРАФІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ ПОЕМИ
“
“Гайдамаки”:
[Факсимільне вид. Історія книжки.
ІІнтерпретація (У 3 кн.)].
Г
Гайдамаки. Поема Т. Шевченка. – СПб., 1841. –
1
131 с. [Факсимільне вид. – К.: Критика, 2013]
Ф
Федорук О. Перше видання Шевченкових
““Гайдамаків”: Історія книжки. – К.: Критика, 2013. –
1
152 с.
Г
Грабович Г. Шевченкові “Гайдамаки”: Поема і
ккритика. – К.: Критика, 2013. – 360 с.
Попри численні фототипічні й факсимільні видання
ттворів Т. Шевченка, поему “Гайдамаки” так і не випускали
жодного разу. Перевидання “Кобзаря” 1840 і 1860 років
уже не відповідають науковим вимогам: у факсиміле
114-сторінкового варіанта “Кобзаря” 1840 р. (тобто з
більшими купюрами) немає шмуцтитула, наявного в
оригіналі (див.: [8]), використано ледь не випадковий
ґатунок паперу, не зроблено спроби відтворити первісну
обкладинку за відомим нині бодай приблизним описом
тощо (див.: [7], [9]). Найбільш точним є видання НТШ
1914 р. [6], яке іноді дехто навіть сплутує з оригіналом.
Скажімо, до останнього часу вважалося, що колекція
Музею книги і друкарства містить “Кобзар” 1840 р.,
однак за ретельнішого огляду він виявився фототипічним
виданням [2]. На часі і складання вичерпного опису всіх
відомих нині примірників прижиттєвих “Кобзарів”, адже
збереглося їх зовсім мало.
Пропоноване факсимільне відтворення
“Гайдамаків” дає відповіді на низку
питань, пов’язаних з історією цієї книжки,
другої в Шевченк а після “Кобзаря”.
Воно із граничною точністю передає
особливості конкретного примірника з
фондів Львівської національної наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України,
адже навіть розміри збережених
примірників не однакові – по висоті
різниця може сягати 17 мм. Ретельно
дібрано відповідний ґатунок паперу
сторінок та обкладинки. Щоправда, як

Слово і Час. 2013 • №12

відомо, в оригіналі друк перебивається
на зворот сторінки – у факсиміле для
зручності читача цей недолік усунуто.
У праці О. Федорука наново
переглянуто всі відомі архівні джерела
із цензурної історії поеми, її підготовки до
друку, публікації та поширення книжки.
Як додаток наведено критично вивірений
текст першого видання твору. Дослідник
звертає увагу на хисткість й умовність
прийнятої нижньої межі початку роботи
над поемою – 1839 р. Варто погодитися,
що в основному Шевченко створив
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її 1840 р. (13). Головним відкриттям
О. Федорука вважаємо спростування
у с т а л е н о го д ат у в а н н я ( ж о вт е н ь –
листопад 1841 р.) надрукованого на
третій сторінці обкладинки іронічного
Ш е вч е н к о в о го з в е р н е н н я “ П а н о в е
с у бс к р и бе н т и ! ” . П о ет, з а с л у ш н и м
висновком дослідника, написав його
тод і , к ол и , р озд а в ш и п е р ед п л ат н і
квитки, “уже зібрав певні відомості про
передплатників, тобто протягом січня –
лютого 1842 р. або, радше, у березні”
(39). Не випадково і Г. Квітці Шевченко
надіслав примірник “Гайдамаків” (не
зберігся) без обкладинки, яка, вочевидь,
ще не була готова, але з тим самим
написаним від руки зверненням на
окремому аркуші, уклеєному до видання.
Надісланий М. Маркевичу 26 березня
1842 р. примірник теж не має обкладинки.
О . Ф ед о р у к , к р і м т о го , п о м і т и в :
Шевченкові написи Іванові Лисенкову,
що потверджують продаж літературних
прав на книжку, на примірниках “Кобзаря”
й “Гайдамаків” відтворено в Повному
зібранні творів Шевченка у 12 томах
некоректно – перший не вміщено взагалі,
другий – лише у примітках до поеми [10,
639] (написи, хоча й майже тотожні, але
не ідентичні), тоді як в академічному
виданні опубліковано навіть документи,
складені лише за участю Шевченка [7,
255-269]. Згадану хибу буде виправлено
у відповідному розділі 12 тому, що нині
готується до друку.
Пропонований за першодруком текст
поеми істотно розширює уявлення
про твір не лише широкого загалу, а й
фахівців, адже, як не раз зауважують
О. Федорук і Г. Грабович, коли йдеться
про “Гайдамаків”, переважна більшість
оперує текстом за “Кобзарем” 1860 р.
із виправленнями Шевченка, що, як
прийнято вважати, становить “остаточну
творчу стадію поеми й відбиває останню
волю Шевченка” [10, 643]. Однак цей
текст у деталях, подекуди важливих
для розуміння художнього задум у,
істотно різниться від першопублікації.
Узагалі ж говорити про рецепцію та
функціонування поеми протягом 1842–
1860 рр. і спиратися при цьому на текст
1860 р. – антиісторично. Академічне
ш е вч е н к оз н а вс т во з н а й ш л о в и х і д :
першодрук у первісному вигляді вміщено
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в розділі інших редакцій та варіантів
1 2 - т о м н и к а [ 1 0 , 4 5 0 - 5 1 2 ] . Ув а ж н е
зіставлення цього тексту із публікацією
О. Федорук а демонструє, що йом у
вдалося виправити кілька помилок,
допущених у Повному зібранні творів.
Завдання публікатора ускладнювалося
вкрай недбалою коректурою видання
1841 р. Утім не з усіма запропонованими
новаціями можна погодитися:
дискусійним уважаємо написання слова
Гайдамаки з великої літери у рядку 37:
“Сини мої, Гайдамаки!” Дослідник так
аргументує своє рішення: “У першодруку
слово Гайдамаки написано з великої
літери без лапок. Тут можливе двозначне
прочитання: Гайдамаки як повстанці (і
так це слово подають в усіх виданнях,
відповідно до сучасних правописних
норм – з малої літери) і Гайдамаки як
видання. Друге тлумачення випливає з
контексту: “Сини мої! орли мої! / Летіть
в Україну! / Хоч і лихо зострінеться, /
Так не на чужині. / Там найдеться душа
щира, / Не дасть погибати, / А тут… а
тут… тяжко, діти! / Коли пустять в хату,
/ То, зострівши, насміються, – / Такі,
бачте, люди, / Все письменні, дрюковані
<…> Поглузують, покепкують, / Та й
кинуть під лаву” (145-146). Гадаємо, тут
цілком можливе й інше прочитання –
гайдамаки як персонажі поеми, після
звернення до яких поет асоціативно
справді переходить до видання (“кинуть
під лаву”).
Найскладнішою для сприйняття,
слід визнати, виявляється монографія
Гр и г о р і я Гр а б о в и ч а “ Ш е вч е н к о в і
“Гайдамаки”: Поема і критика”. Написана
з помірно полемічною настановою,
вона пропонує радик ально інше за
узвичаєне прочитання хрестоматійного
твору. Варто погодитися із дослідником
у тому, що шевченкознавство стало
заручником спрощеного, “випрямленого”
для шкільних потреб тлумачення поеми,
ускладненість і змісту, і побудови якої ми
тривалий час не помічали, перебуваючи
в полоні стереотипного набору ледь не
ритуальних фраз, що мали б якомога
дохідливіше пояснювати широк ом у
загалові, переважно учнівству, “ідею
твору” й засоби, якими її досягав автор.
Г. Грабович логічно починає аналіз
поеми з історії її рецепції, до того
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ж у зворотній хронології. Сучасним
дослідникам професор закидає, іноді
дещо перебільшуючи, недобачання
прихованих сенсів, інерцію і
традиціоналізм інтерпретації. Тривалий
ч а с п і д с ум к о в и м д л я р а д я н с ь к о го
шевченкознавства була праця М. Гнатюка
“Поема Т. Г. Шевченк а “Гайдамаки”
1963 р. [3], що нині переважно вже
втратила наукове значення. Ще 1922 р.
М. Мочульський жалівся не неясність
думок поета, суперечливо наполягаючи
водночас на тому, що в “Гайдамаках”
точно відтворено історичне тло [4,
114]. Багато в чому неперевершеним
д о с я г н е н н я м ш е вч е н к оз н а вс т ва
1920-х років стала капітальна
праця Б. Навроцьк ого “Гайдамаки”
Тараса Шевченка” (1928) [5] – перша
монографія, присвячена поемі, та одна
з небагатьох про окремий Шевченків
т в і р . Ту т п р о с т е ж е н о в с і м о ж л и в і
й вірогідні історичні та літературні
джерела, досліджено особливості жанру,
композиції, стилю.
По-новому й більш докладно та глибоко
Г. Грабович розглядає польську рецепцію
“Гайдамаків”, чому досі приділялося
зовсім мало уваги. Природно, реакція
польськ ої критики на поверхневий
шар поеми була к онтроверсійною ,
подекуди навіть шовіністичною – годі
це замовчувати, але не бракувало і
вдумливого, розважливого прочитання,
як, скажімо, у праці того ж Ґ. Баталії
1863 р. Більшість із цитованих у
монографії джерел малознані в Україні,
тоді як вони виводять наші уявлення про
резонанс Шевченкової поеми далеко
за ті провінційні межі, які їй агресивно
намагався накинути В. Бєлінський.
На цьому тлі аматорський вигляд
мають опуси таких українських критиків,
як, приміром, М. Тихорський, котрий лише
виявив власну безпорадність. Естетичну
глухоту іншого штибу продемонстрував
П. Куліш, який прагнув “поправити”
поему, підтягти її до панівних естетичних
норм, а саме в цій невідповідності
загальноприйнятим правилам полягає
геніальність Шевченка. Однак показово й
те, що і П. Куліш, і згодом М. Драгоманов,
І. Франко та Ом. Огоновський одностайно
закидали Шевченкові брак історизму,
неспіввідносність його художньої візії і
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реальних фактів. Усі вони парадоксально
мали рацію, адже основна теза
монографії Г. Грабовича полягає в
тому, що в “Гайдамаках” не слід шукати
зображення Коліївщини 1768 рок у,
оскільки йдеться про складніші категорії,
зокрема тематизацію пам’яті; саме
вивченню низки згаданих проблем
присвячено розділи книжки “Поетика”,
“Прагматика” і “Символічний пласт”.
У формальному розборі поеми
Г. Грабович констатує велику питому вагу
дигресій, що подекуди “змагаються із
самою фабулою і правдоподібно виграють
конкуренцію за роль катектичного ядра
поеми; у кожному разі, її глибинний
сенс не розкривається без урахування
цього силового поля, яке у своїй природі
і мінливе, і пот у жне, і безперечно
концентрує у собі символічне значення
твору…” (147). Таким чином, науковець
віддає перевагу не членуванню тексту на
частини, до чого й сам удається вище,
а наголошує на розмитості, мінливості,
багатовимірності смислових кодів твору,
грі імпліцитних сенсів, що вияснюються
внаслідок застосування дослідницьких
прийомів аналізу.
У монографії надолужено неувагу
кількох генерацій літературознавців до
байронічних впливів на поему, художні
особливості якої виразно протистояли
поширеним рецидивам бурлескного
стилю в українській літературі. На думку
дослідника, головними посередниками
між Байроном і Шевченком були Пушкін і
Ґощинський (160), що доводять наведені
паралелі та збіги. Як не раз акцентує
Б. Навроцький та унаочнює на широкому
матеріалі польськомовної літератури
Г. Грабович, Шевченко трансформує і
переосмислює всі мимовільні, а подекуди
й наголошені, зокрема у “Приписах”,
впливи, підпорядк овуючи їх зовсім
іншому, аніж у польських письменників,
баченню позірно тих самих сцен чи
деталей.
Зачіпає дослідник і досі не
р о з в ’ я з а н у п р о бл е м у в и з н а ч е н н я
жанру “Гайдамаків”, аргументовано
відкидаючи і її епопейність, і героїчність
та пропонуючи натомість форм улу
“позажанровості”: Шевченко “послідовно
п е р е п л а вл ю є л і те р ат ур н о - ж а н р о в і
форми в нову якість” (174). Водночас
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артикульовано й кілька “незручних”
питань, на які українські шевченкознавці
не мали відповіді. Немає готового
рецепту й у Г. Грабовича. Скажімо, чи
можна вбачати героїзм у страхітливих
сценах різанини поляків? Шевченко
виразно від них дистанціюється, що не
завжди усвідомлювали тодішні критики,
навіть П. Куліш, проте не уникає такого
зображення. Ці картини, хоч і подані
узагальнено, без смакування моторошних
подробиць, становлять невід’ємний
складник художнього цілого поеми.
На думку професора, “головна, якщо не
одинока функція колективного ворога –
бути жертвою, об’єктом кари, а це <…>
ніяк не вписується в структури епосу, і
точно не в саму історію повстання; воно
також не вписується в етичне осмислення
<…>. Воно вписується натомість у
ритуальну драму – і це великою мірою
визначає розповідь про гайдамаків і
її функції колективного свята пам’яті
та колективного катарсису” (271-272).
Подальший виклад сформульованої
к о н це п ц і ї і з з а л у ч е н н я м б і бл і й н и х
паралелей, широкого кола теологічної
літератури розгортає перед нами новий
ракурс інтерпретації, здавалося б, добре
знаного твору Шевченка.
Центральний у поемі, за загальним
визнанням, епізод убивства Ґонтою своїх
дітей, довкола чого не одне десятиліття
точаться суперечки серед науковців.
Г. Грабович наводить найголовніші
й найбільш поширені витлумачення
згаданої сцени, наполягаючи на їхній
н е с п р о м ож н о с т і , і о к р е с л ю є с во ю
гіпотезу. Його міркування цікаві не так
навіть своїм змістом, поза сумнівом,
багато в чому новаторським, як
зосередженістю на суперечностях тексту,
що лишалися досі мовби поза полем
зору задля наперед готового висновку
з поеми. З одного боку, Ґонта виконує
присягу, хоч раніше, каже Г. Грабович,
жодної згадки про неї немає, показово
відмовляє власним дітям у похованні за
християнським обрядом – одне слово,
ставить громадський обов’язок вище
батьківських почуттів. Із другого ж,
підкреслює дослідник, копаючи могилу,
він називає вчинене гріхом: “Спочивайте,
сини мої, / В глибокій оселі! / Сука
мати не придбала / Нової постелі. / Без
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васильків і без рути / Спочивайте, діти, /
Та благайте, просіть Бога, / Нехай на сім
світі / Мене за вас покарає, / За гріх сей
великий. / Просіть, сини! Я прощаю, /
Що ви католики” [10, 186]. Але й тут
виявляється неоднозначність тексту: що
Ґонта називає гріхом? Саме вбивство
дітей чи те, що вони католики? Утім,
якщо бути точним, вони не католики, а
уніати: “Базиліан школу, / Де учились
Гонти діти, / Сам Гонта руйнує” [10,
183]. Радше все-таки Ґонта говорить
про гріх убивства, але Шевченко уникає
моралізаторства, змушуючи читача
м і р к у в ат и н а д м і ц н о з а в ’ я з а н и м и
вузлами української історії. Убивству
не може бути етичного виправдання.
Г. Грабович акцентує ритуальний та
архетипний виміри поеми, про які досі в
шевченкознавстві переважно не йшлося,
адже твір розглядали частіше в аспекті
“героїчної епопейності” чи “епопейної
героїчності”.
Дистанціювання автора від описаного
в поемі виявилося не лише в тексті,
а виразно і прямо – у “Передмові”
(післямові): “Її фундаментальність –
очевидна” (140). У розлогій примітці (332333) Г. Грабович докладно зупиняється
на далеко не дрібничковому питанні:
чом у поет вилучив “Передмову”, а
з а р азо м і “ П р и п и с и ” та з ве р н е н н я
“Панове субскрибенти!”, із “Кобзаря”
1860 р.? Працюючи над поемою, як
доводить В. Бородін, Шевченк о не
брав до уваги “Приписи” [1, 86-87], а
звернення до передплатників – текст
доволі факультативний, чи не тому і
вміщений на обкладинці, хоч вільних
сторінок у виданні не бракувало.
П р о ф е с о р з н а є і с то р і ю п и та н н я й
волю автора, адже цитує В. Бородіна,
який недвозначно стверджував, що “у
примірнику “Чигиринського Кобзаря
і Гайдамаків”, поданому до цензури,
Шевченко перекреслив “Приписи” та
“Передмову” червоним олівцем” [1,
86], але наполягає: “…і в естетичному,
і в семіотичном у, тобто морально“ідеологічному” плані, поема вкрай
потребує цієї “Передмови””. І далі:
“…перекреслення червоним олівцем
можна співвіднести зі стилем чи
розмахом Шевченка – але це все-таки
не те саме, що його почерк” (333).
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Сказане суголосить словам В. Бородіна:
“Відсутність цього ду же важливого
автокоментаря в новій публікації була
певною втратою для розуміння твору
читачем” [1, 88]. Однак М. Павлюк у
коментарі до поеми пише: “Як видно
з цензурних документів, у рукопису
“ П о ез і я Т. Ш е вч е н к а . То м п е р в и й ”
були відсутні “Передмова” (власне,
післямова) та “Приписи”” [10, 640]. Якщо
звернутися до першодруку, то помітимо
й те, що напівбурлескна “Передмова”
могла з’явитися якщо не в останній, як
“Панове субскрибенти!”, то принаймні
в передостанній момент: О. Федорук
з ау ва ж и в , що к н и ж к а с к л а д а є т ь с я
рівно з 11 друкарських аркушів, тобто
кожен по 12 сторінок (про це свідчать
відповідні позначки у друк ованом у
примірник у), разом – 132 сторінки
(36). Порожніми сторінками були дві
перші перед титульною та остання.
Текст поеми обіймав 125 сторінок, сім
сторінок треба було заповнити текстом.
“Передмова” починалася, ясна річ, як і

будь-який розділ, із непарної сторінки,
тобто зі 129 (128-а – порожня), а три
з половиною останні її рядки вміщено
на с. 131 (132-а – теж порожня). Отже,
цей прозовий текст не був спершу аж
таким програмовим для Шевченка, як
виявилося згодом, а народився доволі
спонтанно, тому 1859 р. поет від нього
легко відмовився. Таке формальне
пояснення не заступає оригінальних
і цілком слушних спостережень
Г. Грабовича над творчими причинами
згаданого рішення (див. с. 333).
Підготовка першого факсимільного
відтворення “Гайдамаків” зумовила появу
підсумкового на сьогодні дослідження
історії видання 1841 року (авторства
О. Федорука) та монографічної праці
Г. Грабовича , що, не претендуючи
на вичерпність чи остаточну істину,
змушує не лише по-новому осмислити
дотеперішню тривалу рецепцію твору, а
й переглянути наші уявлення про поетику
“Гайдамаків”.
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ЛП
XII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
19–21 червня 2013 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбулася
XIІ міжнародна наукова конференція молодих учених, яку раз на два роки організовує Рада
молодих учених Інституту. Уже програмною стала традиція не обмежувати тематику конференції.
Це означає, що на конференції виступили всі охочі поділитися своїми науковими спостереженнями
й відкриттями. Участь у заході взяли молоді літературознавці, котрі виголосили доповіді з різних
літературознавчих дисциплін: теорії літератури, історії української літератури, історії зарубіжних
літератур, літературної компаративістики, літературного джерелознавства й текстології. Молоді
вчені мали змогу поспілкуватися з фахівцями зі своєї галузі знань, обмінятися з колегами думками
і досвідом із різноманітних питань, познайомитися з дослідниками, які займаються подібними до
їхніх темами, налагодити наукові зв’язки, співпрацю.
Цього року на конференцію приїхало 120 науковців із 132 заявлених у програмі заходу, а попередніх
заявок на участь оргкомітет отримав 150.
На конференції виступили літературознавці з Білорусі (Полоцьк, Мінськ, Гомель), Молдови
(Тирасполь), Польщі (Краків, Люблін), Росії (Москва, Перм, Нижній Новгород, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург), України (Бердянськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ,
Кам’янець-Подільський, Київ, Кривий Ріг, Коломия, Луганськ, Луцьк, Львів, Маріуполь, Миколаїв,
Ніжин, Одеса, Полтава, Рівне, Ужгород, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці).
Відкрив конференцію директор Інституту літератури акад. М. Жулинський, виступили також
завідувачі відділів Інституту. Під час відкриття конференції чл.-кор. НАНУ Т. Гундорова виголосила
наукову доповідь “Інший Шевченко: про що оповідає кобзар Дармограй”. Учасники та гості мали
нагоду послухати відкриту лекцію “Про користь і шкоду постколоніалізму для життя” професора
Університету Монаша (Мельбурн, Австралія) М. Павлишина, а також відвідали презентацію
факсимільного відтворення Шевченкової поеми “Гайдамаки” та супровідних досліджень Г. Грабовича
“Шевченкові Гайдамаки: Поема і критика” й О. Федорука “Шевченкові Гайдамаки: Історія книжки”. Крім
того, співробітники Інституту літератури провели низку презентацій найновіших видань Інституту.
Конференція тривала два дні (19 і 20 червня), роботою 33 секцій керували науковці Інституту
літератури, які на фінальному пленарному засіданні виголосили свої звіти про роботу секцій та
поділилися враженнями про рівень наукових доповідей, роботу конференції загалом. Так, Г. Бурлака
відзначила доповіді науковців, виголошені на засіданні секції “Джерелознавство і текстологія”,
зокрема виступи Я. Цимбал і Н. Сквіри, В. Єрмак, Д. Єсипенка. Керівникові секції “Теорія літератури
і літературні теорії” В. Балдинюк сподобалися доповіді Б. Горвата з Києва та М. Кози з Кракова
(Польща). За словами О. Брайка, учасники секції “Порівняльне літературознавство” застосували
різноманітні компаративні методики й підходи до дослідження літературного тексту, оригінальними
були доповіді О. Смулькевич із Полоцька (Білорусь), Д. Хохель із Кам’янця-Подільського, а також
аспіранток Інституту літератури Т. Михайлової та І. Скрипник. Керівник секції “Проблеми драматургії”
А. Матющенко повідомила, що найфаховішою була доповідь О. Цокол (Киів) про сучасну українську
драму. Вона розповіла також про роботу секції “Література на екрані” й відзначила доповіді
О. Філоненко (Миколаїв) і співробітника Інституту літератури О. Михеда.
Говорячи про роботу секції “Сакральне в літературі”, М. Сулима повідомив, що найбільше
його вразили доповідь Г. Волощук (Коломия), присвячена дослідженню релігійної збірки “Caritas”
У. Кравченко, та доповідь аспірантки Інституту літератури Ю. Григорчук про образно-символічне
вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк. В. Смілянська, яка головувала на секції “Час і
простір в літературному творі”, відзначила доповідь В. Дубініної з Луганська, присвячену дослідженню
часопросторового виміру повісті Б. Тенети “Гармонія і свинушник”, а також К. Оглобліної з Пермі
(Росія), яка розповіла про художній час і простір у романі М. Петросян “Дім, в якому…”. Керівник
секції “Класична українська література” М. Бондар звернув увагу на ґрунтовний джерелознавчий
підхід А. Зайцевої (Луганськ) до дослідження рецепції творчості Олени Пчілки в літературно-критичній
думці, відзначив доповіді М. Калиняк (Львів) про художню рецепцію міста у прозі І. Франка, Г. Стасюк
(Івано-Франківськ) про психогенетичний аспект дослідження літературного таланту Драгоманових,
а також Г. Левченко (Житомир) про магічно-міфологічний субкод ліричних метатекстів Івана Франка
й Лесі Українки. А в секції “Шевченко і передшевченківська доба” М. Бондар вирізнив доповіді
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Д. Єсипенка “Шевченкіана на шпальтах журналу “Україна” та В. Левицького “Тарас Шевченко і
міська література”.
Ю. Пелешенко, керівник секції “Фольклорні жанри і література”, завважив доповідь співробітниці
Інституту літератури С. Онисенко, яка розповіла про форми інтертекстуальності у фольклорі (на
матеріалі паремій у казках). Доповіді І. Стребкової (Ніжин) і Л. Віолентової (Нижній Новгород, Росія)
викликали жваве обговорення ролі казки в сучасній літературі. Ю. Пелешенко розповів також про
засідання секції “Давня література”, зауваживши, що доповідь О. Щербак (Житомир) про типологію
жіночих образів у Святому Письмі не залишила слухачів байдужими та викликала цікаву дискусію.
Особливу увагу привернули доповіді М. Малинки (Черкаси) “Тема османської загрози в українському
хронографі XVI століття” і Р. Ткачука “Постать Вельямина Рутського у житті церкви та письменстві”.
Н. Єржиківська зауважила, що на секції “Проблеми жанрології” цікавою була доповідь О. Щербей
(Ужгород) про поетику жанрових різновидів новели у творчості Ф. Потушняка. А на секції “Літературна
репутація та проблеми маргінальногого” з оригінальною доповіддю виступила О. Шмідт із Кракова
(Польща), яка говорила про “викреслювання” письменника Р. Шуберта з історії літератури. Ще одна
дослідниця з Кракова І. Борушковська виголосила доповідь про тему безумства, якої першою в
жіночій українській літературі торкнулася Леся Українка. Цікавою також була доповідь Х. Венгринюк
про маргінальне у творчій долі Н. Королевої.
А. Шпиталь розповів про роботу секції “Екзистенційні виміри літератури” і зазначив, що на високому
фаховому рівні були доповіді О. Пресіч про модель “нового героя” в українській прозі Канади другої
половини ХХ ст., а також О. Матвєєвої про щастя як ключовий концепт у проекті “повноти буття”
(на матеріалі “Щоденника” В. Винниченка). А у секції “Література й історія” цікаве порівняння
репрезентації історії про Войнаровського у творах К. Рилєєва і Л. Коваленко запропонувала
літературознавець з Рівного Г. Ковальчук. У секції “Англомовні літератури”, на якій головувала
Т. Денисова, увагу привернули доповіді М. Калініченка (Рівне), який розглянув роман “Мобі Дік”
Г. Мелвілла в контексті масової літератури, та В. Яремчук (Львів), котра розповіла про творчість
гуртка “Інклінгів”. Д. Дроздовський, який керував секцією “Французька література”, відзначив доповіді
О. Кіт (Львів) про інтерпретацію образу Жанни д’Арк у французькій драматургії першої половини
ХХ ст. та Ю. Павленко (Київ) про опозиції “усне слово” – “письмо”, “обман” – “щирість” у повісті Л.Р. Дефоре “Балакун”, що викликала багато запитань, дискусій.
За словами Л. Тарнашинської, у секції “Поезія. Лірика” найбільш потужна доповідь була у
В. Мальцева з Чернівців, який розповів про версифікаційні засоби української бурлескної поезії
перших десятиріч ХІХ ст. Р. Мовчан розповіла про роботу секції “Література модернізму”, зазначивши,
що на цю секцію, крім доповідачів, прийшло багато слухачів, зацікавлених осіб. Теми і виступи на
секції були дуже різні, деякі мали теоретичний наголос, зокрема доповіді Н. Михайлюк (Львів) про
позицію оповідача в романі О. Вайльда “Портрет Доріана Грея” і В. Кандинської (Київ) про естетизм
як стиль життя й письма в щоденниках О. Кобилянської; інформативну доповідь виголосила А. Артюх
(Київ) про поезію майже невідомого письменника 1920-х років А. Павлюка в контексті літератури
модернізму. Говорячи про роботу секції “Українська література 1920-х років”, Р. Мовчан зауважила
також, що доповідь Г. Ткачук про дитячу літературу 1920-х років, заслуговує на особливу увагу.
Виступи учасників секції “Література і політичний дискурс” були також присвячені цікавим
літературознавчим питанням; це, зокрема, доповіді М. Варданян (Кривий Ріг) про “муженський
цикл” В. Винниченка й А. Бахтарова (Київ) про тоталітарну семіосферу роману В. Діброви “Бурдик”.
Я. Цимбал розповіла про засідання секції “Документ і література”, на якому присутні були не лише
доповідачі, а й слухачі. Доповіді О. Шеремет, М. Гогулі та інших були на високому науковому
рівні, викликали бурхливі і цікаві обговорення. На секції “Літературна імагологія”, якою керував
О. Брайко, успішно виступили Б. Янковий (Київ), К. Палій (Полтава), І. Давиденко (Бердянськ) та
О. Опря (Тираспіль, Молдова). Керівник секції “Сучасна література і постмодернізм” О. Поліщук
зауважила доповіді Д. Бугаєва (Санкт-Петербург), О. Ставничої (Київ), помітний був також добрий
фаховий рівень підготовки доповідачів і слухачів, які ставили запитання.
Більше про теми доповідей, назви й формат роботи секцій, книжкові презентації можна знайти в
програмі конференції на сайті Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України:
(http://www.ilnan.gov.ua/docs%202013/Program.pdf).

Отримано 22 жовтня 1013 р.
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XV МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД СЛАВІСТІВ У МІНСЬКУ
20-27 серпня 2013 р. у столиці Білорусі Мінську проходив XV міжнародний з’їзд славістів, у якому
взяли участь близько 550 відомих учених із 34 країн світу. З’їзд, проведений під патронатом Ради
міністрів Республіки Білорусь, відкрив голова Міжнародного комітету славістів, перший заступник
директора “Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Національної академії
наук Білорусії” О. Лукашанець. У його промові прозвучала конструктивна пропозиція: по-новому
осмислити роль міжнародної славістики, роботу Міжнародного комітету славістів і сам підхід до
участі у з’їзді славістів – не на основі квоти від кожної країни, а відбираючи доповіді на конкурсній
основі. Було також із прикрістю констатовано, що на цьому з’їзді серед учасників дуже мало
літературознавців. Після урочистих привітань учасникам з’їзду від імені президента Республіки
Білорусь, міністрів освіти та культури, після виступів відомих науковців, зокрема Г. Генчева
(Німеччина), О. Молдована (Росія) та інших, було згадано найважливіші дати в історії міжнародної
славістики як науки.
Упродовж тижня проходила робота 16 тематичних наукових секцій, на яких виступили відомі
дослідники, що тривалий час працюють у царині славістики. Цікавими й корисними були обговорення
наукових доповідей, дискусії під час з’їзду були невід’ємною і дуже важливою його складовою.
На з’їзді працювало 25 тематичних блоків, відбувалися засідання комісій, презентації, два круглі
столи – “Скориніана в слов’янському та міжнародному контексті” й “Тарас Шевченко: національний
вимір і світовий контекст”, присвячений 200-літтю великого Кобзаря.
Модератором круглого столу “Тарас Шевченко: національний вимір і світовий контекст” був акад.
М. Жулинський. Його доповідь “Шевченко в духовному просторі національної історії та культури”
започаткувала змістовну й динамічну роботу круглого столу, надавши їй ключ: понад 150 років Тарас
Шевченко присутній у духовному житті України і світу. Новаторськими були виступи Л. Гнатюк та
П. Михеда (Київ). Робота круглого столу трансформувалася в активне, яскраве обговорення, в
якому взяли участь Н. Кононенко (Канада), Л. Корній (Київ), В. Рагойша (Мінськ), Д. Броджі (Італія),
В. Соболь (Варшава), А. Загнітко (Донецьк), Л. Мушкетик (Київ). Голова Міжнародної асоціації
україністів Леся Мушкетик оголосила, що 21-24 жовтня 2013 року в Києві відбудеться восьмий
Міжнародний конрес україністів і запросила всіх до участі в цьому важливому науковому форумі.
У передостанній день з’їзду зі звітом роботи Міжнародного комітету славістів за п’ять попередніх
років виступив С. Гайда. Було сформовано новий склад Міжнародного комітету славістів, а його
головою було обрано Б. Сувайджича. Створено, крім існуючих, шість нових комісій, обрано керівників
комісій, зокрема В. Московича від Ізраїлю, А. Вольдана від Австрії, А. Золтана від Угорщини,
Б. Зелінського від Польщі, С. Темчінаса від Литви. Від України був знову обраний акад. О. Онищенко.
Наступний з’їзд славістів заплановано провести у 2018 р. в столиці Сербії Бєлграді.
Пленарне засідання в останній день з’їзду славістів увінчалося виступом хору Академії наук
Білорусії “Академія” (керівник хору й дирижер Т. Собольчикова).
Величезний інтерес у дні роботи XV міжнародного з’їзду cлавістів викликала книжкова виставка
з новими виданнями. Тут обговорювалися нові праці, тривали дискусії, міцніли наукові контакти.
Учасникам наукового форуму також були запропоновані пізнавальні екскурсії: “Мінськ – столиця
Республіки Білорусь”, “Дудутки – музей під відкритим небом”, “Земля Новогрудська, край мій
рідний…”, “Полоцьк – побачення з вічністю”, “Архітектурні та історичні памятки Миру і Несвіжу”,
“Заславль – місто стародавнє”.

Отримано 1 вересня 2013 р.

Валентина Соболь
м. Варшава

НОВИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ЛАУРЕАТ
2013 року письменниці Еліс Енн Манро вперше в історії канадської літератури було присуджено
Нобелівську премію з літератури як “майстрові сучасного оповідання”. На сторінках канадських
видань часто зустрічається думка про те, що літературу цієї країни творять жінки-письменниці.
Справді, Маргарет Етвуд, Маргарет Лоренс, Керол Шілдс, Меріон Енджел, Маві Галлан та багато
інших відіграють значну роль у формуванні канадської літератури, позиціонуванні її як однієї
з провідних у світі. Серед цих авторок належне місце впродовж років посідає “дуже канадська
письменниця” Еліс Енн Манро (Alice Ann Munro, нар. 1931 р.) – новелістка, оповідання якої
перекладено понад двадцятьма мовами. Її збірки (а всього їх 18) “Танок щасливих тіней” (1968), “А
хто ти, власне, така?” (1978), “Шлях кохання” (1986) було відзначено найвищою в Канаді премією
Генерал-Губернатора, за збірки “Кохання хорошої жінки” (1998) та “Втікач” (2004) Е. Манро стала
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лауреат престижної премії Гіллер, а 2009 року отримала міжнародну Букерівську премію. Деякі її
твори були екранізовані: “Хлопчики та дівчатка” (1983), “Життя дівчат та жінок” (1994), “На межі
безумства” (2002), “Далеко від неї” (2006). Е. Манро – закордонний почесний член Американської
Академії мистецтв та літератури, кавалер Ордена мистецтва та літератури, відзначена нагородами
Королівського товариства Канади та Національного мистецького клубу США.
Подорожуючи (та працюючи як письменник-резидент в університеті Квінсленду) в Австралії, Китаї,
країнах Скандинавії, що допомогло їй ознайомитися зі здобутками світової культури, письменниця
залишилася вірною традиціям канадської літератури з її особливою рисою – регіональною
спрямованістю (С. Лікок, Р. Дейвіс, М. Лоренс). Так, місце дії її творів – графство Гурон, провінція
Онтаріо, а твори, що змальовують цей топос, набули такого жанрового визначення, як “готика
Південного Онтаріо”.
Часом за манерою письма канадська критика порівнює Е. Манро з А. Чеховим, зауважуючи
в обох письменників стильову й формальну подібність, зокрема вторинність сюжету відносно
акцентування на психологізмі персонажів. Приймаючи це порівняння з певними засторогами, варто
зазначити складність і своєрідну парадоксальність характерів персонажів Е.Манро, у змалюванні
яких авторка висуває на перший план людські стосунки, “пропускаючи” їх крізь обставини буденного
життя. У центрі уваги її ранніх оповідань – життєві проблеми молодих жінок, із часом їх місце
посідають героїні середнього та похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Ось чому коротка проза Е. Манро справедливо дорівнюється емоційній глибині жанру роману.
У ній піднімаються глобальні питання людської екзистенції, що виводять її на рівень справжньої
повноформатної прози.
Сподіваємося, що й український читач матиме можливість познайомитись із творчістю письменниці,
яка здобула світове визнання.

Отримано 18 жовтня 2013 р.

Наталія Овчаренко
м. Київ

ВИСТАВКА ГРАФІКИ ЮРІЯ ГАЛІЦИНА
У Національному музеї літератури України з 30 вересня по 14 листопада 2013 р. експонувалася
виставка “Жива твоя Лінія… (Графіка Юрія Галіцина)”. Вона репрезентувала творчість художника,
земний шлях якого завершився торік на 49-му році життя. Виставка в музеї літератури – перша спроба
узагальнити невідомий в Україні багатогранний доробок художника, у творчості якого індивідуальний,
неповторний стиль поєднався з кращими традиціями української графіки.
Багатогранний талант Юрій Галіцин почав шліфувати у гравюрі, навчаючись у 1986–1992 рр.
в Українському поліграфічному інституті імені І. Федорова (кафедра графіки). Серед викладачівнаставників – О. Мікловда, Б. Валуєнко, Ф. Юр’єв.
На виставці експонувалися мінігравюри (екслібриси, портрети, сюжетні роботи), позначені
філігранним гравіруванням. Ілюстрації (гравюри на пластику) до епічної поеми Й.-В. Ґете “РейнекеЛис”; до оповідання шотландської письменниці Е. Уейн “Огонь” (премія Р. Хáббарта “Ілюстратори
майбутнього”, Лос-Анджелес, 1993); гравюри за мотивами творчості Данте; до збірки поезій
Ю. Михайлика “Сегодня и навсегда” (К.: Дніпро, 1990). Храми України, образи козаків-запорожців
у гравюрах тощо.
Художник творив натхненно, до самозабуття. Паралельно з гравюрою народжувалися яскраві
роботи, виконані тушшю, олівцем, аквареллю. Дипломна робота Юрія Галіцина – ілюстрації до
віршованої казки Івана Неходи “Чому в лисиці найкращий хвіст?” (К.: Соборна Україна, 1993)
засвідчила сокровенні теми художника – світ дитинства, природи, батьківщини, якими освітлена, у
найтонших нюансах, кожна його робота. Карта України (олівець, туш, акварель) – унікальний художній
образ рідної землі й народу на цій землі, дитинно-теплий і усміхнений, побачений крізь призму
історії, культури, звичаїв, традицій (1994); не друковані досі численні ілюстрації до українських
народних казок та легенд (1992); ілюстрації до книжки-картинки Т. Коломієць “Подарунок” (1991),
малюнки до багатьох пізнавальних дитячих посібників; ігри, пазли (видання “Веселки”, “Грайлика”,
“Літери ЛТД”, “Нового Друку”: 1989–2004 рр.).
Митець був гранично уважним до всього, що малював: людину, тваринний чи рослинний світ,
уявні чи асоціативні образи. Його роботи з органічним відчуттям природи і себе в природі до
найдрібнішої деталі зігріті зачарованістю рисувальника, його теплою усмішкою і любов’ю. А його
Лінія, кожний штрих – ювелірно точні і впевнені. Він чутливо прислухався до своїх нових творчих
імпульсів. Шукав шляхи їх здійснення. Ці пошуки виявилися особливо яскраво в останні роки його
життя у векторній графіці, коли творив блискучі логотипи та лого-персонажі (2006–2012). Тут, як
і завжди, у нього образ-узагальнення, знак-символ рисувала олівцем його незрадлива рукописна
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Лінія, а далі твір відтворювався на моніторі, у загадковому поєднанні руки майстра з технічними
можливостями комп’ютера.
Якщо в ранніх ілюстраціях художника особливо приваблює виписана найтонша деталь, то в
останніх графічних персонажах вражає витончена лаконічність образу й думки при тій же живій
реальності, у тій же манері – легкій, сповненій життєрадісного тепла. І незмінно – в Любові. Сакральне
значення вкладав Юрій Галіцин у поняття рідної землі. Вона з дитинства ввійшла в його душу теплим
полиновим степом, росяними травами на безлюдних заплавах Дніпра, затишком тихих київських
провулків і безмежно дорогою архітектурою древнього Києва.
Якось у блозі на запитання про кредо свого життя художник відповів, не коментуючи: “Meménto
móri”… Пам’ятай про смерть…
Усвідомлював: у Творчості, у цьому покликанні Бога, відбувається Людина.

Раїса Сеннікова
м. Київ

Отримано 3 листопада 2013 р.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
за підтримки Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України
21 березня 2014 року
проводить всеукраїнську наукову конференцію
“Шевченко. Матриця. Перезавантаження”
До обговорення пропонуються такі теми: Літературні та не-літературні міфи навколо
Т. Шевченка; Зміна рецептивної традиції та місце Т. Шевченка в сучасному літературному каноні;
Постать і творчість Т. Шевченка в аудіовізуальних мистецтвах; Феномен шевченківського кітчу;
Шевченко як сюжет української літератури
Для участі в конференції необхідно надіслати доповідь за одним із запропонованих напрямків
та інформацію про автора до 20 лютого 2014 р. на адресу:
54003, м. Миколаїв
вул. 68 Десантників, 10, кімн. 11-207
деканат Інституту філології ЧДУ
Лебединцевій Наталії Михайлівні
Телефони: (0512) 76-85-67, 8-097-564-06-01
Е-mail: nlebedintseva@yahoo.com
Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику “Наукові праці: Науковометодичний журнал. – Філологія. Літературознавство” ЧДУ ім. П. Могили.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Закарпатська обласна державна адміністрація
Ужгородський національний університет
Кафедра української літератури
25 лютого 2014 року відбудеться міжнародна наукова конференція “Тарас Шевченко – володар
у царстві духа”, присвячена 200-літтю від дня народження Т.Шевченка, за адресою: м. Ужгород,
вул. Університетська, 14, філологічний факультет.
Напрямки роботи конференції: Поетика художніх творів Т.Шевченка; Шевченко в художній
літературі та інших видах мистецтва; Сучасна наукова рецепція біографії та спадщини Т.Шевченка;
Шевченко й національна історична та філософська думка; Вивчення творчості Т.Шевченка в
загальноосвітній та вищій школі; Мовні аспекти творчості Т.Шевченка; Шевченко й українська
журналістика; Зарубіжна шевченкіана; Малярська спадщина Т.Шевченка.
Контактні телефони:
0505405061 – Балла Евеліна Юріївна,
0997375055 – Хававчак Олег Анатолійович.
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Оксана Гальчук. “…Не минає міт!”: Античний
текст у поетичному просторі українського
модернізму 1920 – 1930-х років: Монографія. –
Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с.
Авторка досліджує рецепцію греко-римської спадщини
в українській літературі, зокрема історико-теоретичний
дискурс української античності 1920–1930 рр. Найповніше
в українському літературознавстві висвітлено особливості
р е це п ц і ї а н т и ч н о с т і в д о р о б к у н е о к л а с и к і в і п о ет і в
Празької школи, “досліджених плідно й різноаспектно”,
проте маловивченими залишаються твори представників
символізму та неоромантизму. Дослідниця прагнула здійснити
комплексний системний аналіз античного компонента –
важливого інтертекстуального чинника української поезії
цих років, виокремивши моделі художньої трансформації
і їх специфіку у творах М. Філянського, В. Кобилянського,
П. Тичини, М. Драй-Хмари, Ю. Клена, Є. М аланюк а,
О. Влизька, М. Бажана, Є. Плужника з погляду рецепції
античності. Щоб виявити форми діалогу з античним текстом,
авторка аналізує парадигматику виявів поетичної пам’яті в
контексті літературних традицій, застосовуючи такі методи
дослідження: історико-літературний, порівняльно-історичний,
описовий, евристичний, інтертекстуальний, семіотичний,
міфопоетичний, культурно-історичний, використовуючи
методологію та стратегію праць зарубіжних і вітчизняних
семіотиків, діалогістів і структуралістів, антикознавців,
дослідників міфопоетики, античного дискурсу та українського
модернізму.
“Запропонована типологія й аналіз інтерпретаційних
моделей засновані на усвідомленні усталеної традиції
реципіювання античності в українському письменстві та
визнанні множинних національних варіантів модернізму,
кожен з яких, залишаючись незавершеним, як і модернізм
загалом, окрім типологічної спорідненості, має ще й особливі
форми та засади. Умовне означення дискурсів інтерпретації
античності й особлива хистка межа, оскільки синтез різних
стилів – не лише ознака загальної картини мистецького життя
1920 – 1930 рр., а й творчого буття кожного письменника,
відкривають широкий простір для подальших досліджень”,
зокрема в літературі соцреалізму, шістдесятників, поетів
Київської школи тощо.
С. С.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
Нина Чамата. Композиция лирических
произведений Шевченко (сюжетно-тематический
уровень)
В статье предпринята попытка выделить модели
композиционной организации шевченковских
лирических произведений малых жанров,
сформированных на основе главных принципов
сюжетно-тематического развития в лирике. Автор
приходит к выводу, что, наряду с существованием
к омпозиционной доминанты, абс олютное
большинство стихотворений Шевченк о –
разновариантная комбинация структурных
элементов, которые создают в каждом из случаев
индивидуальную композиционную модель.
К л юч е в ы е с л о ва : л и р и к а , с ю ж ет н о тематическое развитие, композиция, аналогия,
противопоставление, градация.
Мыкола Ильницкий. Своеобразие стихотворений
Шевченко: особенности интерпретаций
В статье рассмотрены различные взгляды
литературоведов на характер шевченковского
стиха. Автор выделяет истолк ование его
к а к к ол о м ы й к о во - ш ум к о во го ( С . С м а л ь Стоцкий, Ф. Колесса), силлабо-тонического
с п р е о бл а д а н и е м ч ет ы р ехс то п н о го я мба
(Е.-Ю. Пеленский, М. Рыльский), силлабического
(И. Качуровский). Автор приходит к выводу, что
стих Шевченко не укладывается ни в одну из этих
систем, а имеет текучий характер, связанный
с и з м е н е н и е м с м ы с л о во - э м о ц и о н а л ь н ы х
тональностей.
К л юч е в ы е с л о ва : ш е вч е н к о вс к и й с т и х ,
народнопесенная форма, силлабика, силлаботоника, смыслово-эмоциональная тональность,
интерпретация.
Владимир Полищук. Древняя литература в
студиях Василия Доманицкого
В статье анализируется рецепция Василием
Доманицким широкого круга вопросов древней
украинской литературы, отмечаются особенности
изучения ученым обозначенной проблематики.
Сделано ударение на его научном объективизме,
глубоком архиво- и источниковедении, на
выразительно проукраинских мировоззренческих,
историософских позициях при осмыслении
различных литературных явлений, в частности
в сфере древней литературы. Отмечается
надлежащая компетентность ученого в сфере
медиевистики, энциклопедичность знаний,
ценность ряда его публикаций именно в области
древней украинской литературы.
Ключевые слова: Василий Доманицкий,
медиевистика, рецензирование,
библиографический обзор, архивоведение,
текстологическая работа, “Киевская Старина”,
энциклопедичность, историософия.
Ольга Каминчук. Художественные тенденции
романтизма и просветительства в поэзии
Бориса Гринченко
В статье рассмотрен процесс формирования
мировоззренческих и литературно-эстетических
взглядов Б. Гринченко в связи с поэтическим
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творчеством писателя. Поэзия, обнаружившая
внутренний мир автора, анализируется с точки
зрения ее образной и жанрово-стилевой эволюции.
Ключевые слова: мировоззрение, эстетический
идеал, лирический герой, гражданские мотивы,
жертвенный путь, лирическая исповедь.
Галина Александрова. Борис Гринченко:
рецепция “второстепенных ” украинских
писателей
На основании литературно-критических
статей и эпистолярного наследия Б. Гринченко
анализируются его взгляды на творчество
“второстепенных” украинских писателей, которые
свидетельствуют о его заинтересованности
текущим литературным процессом,
неравнодушии к развитию родной литературы на
высокохудожественных началах.
Ключевые слова: писательские ряды, гении,
классики, второстепенные писатели, критика,
литературный процесс, эпигонство.
Галина Яструбецкая. Экспрессионистическое
измерение романа “Листья земли”
Владимира Дрозда
Речь идет о целесообразности точки зрения
относительно экспрессионистических параметров
романа “Листья земли” В. Дрозда. Сделан
акцент на генетическом родстве явлений
“фантастическая (“химерна”) проза”, “магический
реализм”, “экспрессионизм”. Отслежен механизм
интеграции мифа в художественное сознание
В. Дрозда и трансформацию мифологем в
экспрессионистический словообраз. Определен
фундаментальный творческий комплекс романа,
доказано, что в основе его находится триада
архетип-энтип-эктип как наиболее адекватная
экспрессионистическому эмоциональносмысловому универсуму эйдология. На основании
герменевтического анализа текста романа
с использованием дневник ов и других
автобиографических материалов доказан тезис
о боли как базовом состоянии и категории
эмоциональной концепции “Листьев земли”,
отмечена детерминирующая связь понятий “боль”
и “инсайт”.
К л юч е в ы е с л о ва : В л а д и м и р Д р о зд ,
э к с п р е с с и о н и з м , ф а н та с т и ч е с к а я п р оз а ,
магический реализм, миф, архетип, боль, инсайт.
Оксана Гальчук. Евгений Плужник и античность:
экспрессионистский акцент в неоромантическом
прочитанного прецедентного текста
Статья посвящена исследованию античного
“следа” в лирике Е. Плужника. Проанализированы
основные тематические совпадения с античными
источник ами. Определяются особенности
авторской интерпретации образов и мотивов
прецедентного происхождения, обусловленные
экспрессионистской тенденциями в творчестве
поэта – неоромантика.
Ключевые слова: Плужник, античность,
интерпретация, рецепция, экспрессионизм,
неоромантизм.
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