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Питання
теоретичні
Василь Яременко

УДК 82. 09. (477)

ШЕВЧЕНКІВ “СОН” (“ГОРИ МОЇ ВИСОКІЇ…”)
В ІСТОРІОСОФСЬКОМУ ОБРАМЛЕННІ
Історіософські аспекти твору Тараса Шевченка “Сон” (“Гори мої високії…”) уже були предметом
ретельного літературознавчого аналізу. У статті інтерпретовано зміст твору передусім із позицій
історичної науки, що сприяє його розкриттю, конкретизації, а також розширенню коментарів
до поеми. Висловлено нові думки, які стосуються особливостей історіософії Шевченка,
співвідношення історизму й міфологізму в його творчості. Зокрема, запропоновано до вживання
новий термін – історіософська емпатія.
Ключові слова: історіософія, міф, художній топос, Гетьманщина, християнство, офірність,
любов, символіка, історіософська емпатія.
Vasyl Yaremenko. Shevchenko’s Poem “Son” (“Hory moyi vysokiyi...”) [“The Dream” (“My High
Mountains...”)] in Historiosophical Framing
Historiosophical aspects of Taras Shevchenko’s work “The Dream” (“My High Mountains...”) have
already been the subject of a detailed analysis. In this article, the author interprets the historiosophical
content of the poem primarily from the standpoint of historical studies. According to the author,
such approach helps to explore the content more deeply and provides additional comments to the
mentioned work. The researcher offers some new thoughts concerning the peculiarities of Shevchenko's
historiosophy, the relation between historicism and mythologism in his works. In particular, a new term
‘historiosophical empathy’ is proposed for use.
Keywords: historiosophy, myth, literary topos, Hetmanate, Christianity, victimhood, love, symbolism,
historiosophical empathy.

Твір “Сон” (“Гори мої високії…”) Тарас Шевченко написав орієнтовно між
кінцем червня – груднем 1847 р. в Орській фортеці. В. Смілянська у своєму
нарисі тонко та глибоко проаналізувала цей твір, назвавши “ліричною поемою
історіософського змісту” й одним із “найвищих осягнень Шевченкового генія” [33,
892, 894]. Метою ж нашої студії є доповнення та конкретизація історіософського
складника твору в зіставленні з відомостями не лише літературознавчої, а й
історичної науки.
Аналізована поема тяжіє до творів глибоко особистісного спрямування.
На це вказує не лише зміст, а й обставини її написання: створена в ситуації
повного краху життєвих і творчих перспектив автора, нестерпної для його
душі солдатчини, неможливості покращити власну долю. Про той важкий
психологічний стан свідчить поетове листування [38, т. 6, 36–39]. Г. Грабович
вважає, що причиною неперенесення поетом із “Малої книжки” до “Більшої”
багатьох творів, серед яких і “Сон” (“Гори мої високії…”), було те, що вони
висловлювали Шевченкові почуття болю, самотності, відчуження, гніву та
відчаю: “Вони не повідомляють, вони не розповідають про ці почуття – вони
вибухають ними” [9, 75]. Це не зовсім переконливо, були й інші мотиви такого
виключення – недостатня викінченість і намір повернутися до цих текстів,
але спостереження авторитетного дослідника не позбавлене сенсу, бо воно
підкріплює, як на мене, тезу про особливу “інтимність” поеми. Бачимо, що у
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формі авторського сну-спогаду з незмірною глибиною, унікальним розмаїттям
засобів передано насамперед щиросердну любов до своєї Батьківщини, тобто
почуття глибоко особистісне. Оця задушевність твору надзвичайно важлива
для з’ясування нюансів Шевченкової історіософії, адже остання тут виконує
хоч і виразну, але, вважаю, у чомусь допоміжну функцію – виступає як засіб
посилення або своєрідного обрамлення отієї любові.
Історична тема з’являється вже в зачині, коли поет панораму Дніпрових
гір подає “З Переяслова старого, / З Виблої могили, / Ще старішої” (р. 5–7).
Водночас в автографі слова “З Виблої могили” підкреслені [37, 97]. Цим автор
наголосив на їх важливості. А може, пригадав свій запис з археологічних
нотаток [38, т. 5, 216–217] про те, що, за народними переказами, назва кургану
“Вибла могила” пішла від поняття “вибування” людей із старого укріплення, і
тоді назва набувала символічного звучання. Принаймні можемо сказати, що
згадка про цей топонім разом з уточненням “ще старішої” надзвичайно вдала
й доречна. Ця пам’ятка нині розташована в 4 км на схід від с. Семенівка
Баришівського району Київської області. Вибла могила є найвищим місцем в
окрузі на відстані 30–40 км (132 м над рівнем моря), з якого добре простежуються
долини річок Недри, Трубежу та Дніпра. За 500 м від цього урочища, що являє
собою рештки великого скіфського кургану, зруйнованого в ХVI – XVIII ст. під
час видобування селітри, досліджуються стоянки ще епохи неоліту [31]. Тобто
топонім свідчить про давню історію цієї місцевості. Про її значимість мовиться і в
повісті “Близнецы”, де філософ Сковорода зі своїм учнем по дорозі з Переяслава
в Березань бувало “зайдет на древнюю высокую могилу, называемую
Выбла, и зайдет на могилу единственно за вдохновением” [38, т. 4, 22].
І там назва могили акцентована, а сам цей епізод, як і в поемі, теж набуває
символічного забарвлення. З початку поеми стає зрозуміло, що в автора не
просто краєвиди, а історичні краєвиди. І остаточно це закріплює фраза: “А он
старе Монастирище, / Колись козацькеє село, / Чи не воно тойді було?..”
(р. 41–43). Оте “тоді” могло б викликати запитання, які часи має на увазі автор,
якби не попередня вказівка на минулу “козацьку славу” (р. 36) і Трахтемирів
з “долею лихою” (р. 39). “Історизм” ландшафту особливо посилюється,
коли автор навіть улюбленим горам почав дорікати за минулі політичні
втрати. За В. Смілянською, це “стилістичний прийом апофазії” [33, 145].
Історичний складник помножує те, що в цій поемі, як і у творчості Шевченка
взагалі, використано засоби антропоморфізації та персоніфікації природи,
матеріального світу, історії [р. 15–18, 23–30, 37–40, 109–112 та ін.]. “Справді,
стихія персоніфікації в Шевченка всеосяжна” [20, 111], – робить висновок
М. Коцюбинська, спираючись і на цей твір. А в історичному аспекті вона тут
проявилася чи не найвиразніше в авторських звертаннях до гір Дніпрових, що
символізують часову й історичну давність, тяглість і певною мірою святість,
якщо брати правобережні пагорби-крутосхили, де здавна будувалися церкви й
монастирі. “Далеко за городом синеют высокие днепровские горы” [38, т. 4, 18], –
читаємо і в повісті “Близнецы” після опису Переяслава. Лексема “гора”
в Шевченкових текстах – серед найуживаніших: з похідними вона трапляється
в поетичних творах 104 рази [19, 341,344–346,348–349]. До того ж треба
мати на увазі, що в жителів серединної України горами часто йменують
просто помітні на рівні узвишшя. Шевченкові тексти це відбивають:
“Не так і високі” (р. 2). Оскільки в українських легендах і переказах утворення
гір пов’язане з нечистим [6, 82–83; 21, 39–40], то думаю, що така важлива
символіка гір передусім пов’язана зі світовою міфологією та релігійними
традиціями, коли високі місця вважалися мешканнями богів або там
облаштовували святилища. Зокрема, в Біблії йдеться про рятівну гору
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Арарат і Нагорну проповідь Христа з узвишшя (Бт. 8:4; Мт. 5:1–2). Отже, бачимо
пошук вираження духовно-релігійної висоти. Тому Шевченкові Дніпрові гори,
котрі він неодноразово збільшує неадекватним епітетом “високі”, передусім
символізують духовну висоту. І завершення свого земного шляху поет хоче, як і
до солдатчини, пов’язати саме з ними, про що пише в кінці поеми (р. 168–175)
і що повторює у вірші “Не молилася за мене…” (1850 р., р. 48–50). Думаю, що
образ гори на Дніпрі є синонімом образу могили (наприклад, “І могили-гори” у
творі “Думи мої, думи мої..” – р. 51). Його варто долучати до образу-концепту
“могили”, проте тлумачити, за академіком І. Дзюбою, що “могила в Шевченковій
поезії (як і в народній словесності) – це символ зобов’язливої, історичної,
родової пам’яті <…>, це втечище душі, яка хоче говорити з вічністю, з Богом”,
“центральний топос” його поезії [12, 95, 490]. Ці полісемантичні символи
в’яжуться з Шевченковою історіософією [1, 177], а не є додатковим свідченням
міфологічного мислення поета. Водночас зазначено, що за “художнім топосом”
аналізований тут твір є “осердям шевченківського національного міфу, його
сакральний центр з символічними топонімами та іменами, що уособлюють
злами історичної долі України, етапи її трагедії” [33, 893]. Знову виринає
питання, що вкладаємо в поняття міфу і, зокрема, “Шевченкового міфу України”.
З позиції літературознавства це поняття тлумачиться дуже широко [17, 116], і
така дефінітивна всеосяжність дає змогу “приписувати” міфологічне мислення
багатьом визначним творцям художньої літератури, а Шевченкові й поготів [24,
249–263]. Водночас часто не розрізняють “міфологічного мислення і художнього
мислення” [14, 66]. Як на мене, авторська мотивація використання образу і
його сприйняття-розуміння читачем чи дослідником допомагає розв’язувати
проблему міфологічності мислення письменника. Адже, розмірковуючи над
характером міфічного мислення, О. Потебня зазначав: “Коли сучасна людина
користується поетичним образом лише як засобом для нової побудови й
перетворення думки, то вона цим зобов’язана в певній мірі своїй здатності
до наукового мислення…” [28, 187]. За усталеним, найприйнятнішим для
істориків тлумаченням під міфом України треба розуміти штучно створений
або конструйований уявою митця суб’єктивний образ Батьківщини в минулому,
далекий від дійсного наукового бачення.
А як в аналізованому творі? По-перше, зазначений вище особистісний
характер поеми апріорі не потребував певного “конструювання” минулого як
розповіді для інших. По-друге, усі згадані в поемі історичні топоси були раніше
предметом авторських зацікавлень і, за висловом М. Брайчевського, у ній
“згадуються, так би мовити, документально” [5, 59]. Поет бачив та описував
кургани й вали поблизу Переяслава, звані в народі могилами, стверджуючи,
що “все місто здається на могилах збудоване” [38, т. 4, 18], відвідував давні
козацькі наддніпрянські та задніпрянські села, робив там замальовки. У листі
до А. Козачковського називав ті місцини раєм [22, 214–219]. Отже, топоси твору
можна сприймати і як дорогий спогад про бачене раніше. І цей “вікопомний,
насичений історико-політичними асоціаціями пейзаж довкола Трахтемирівських
гір та Переяслава” особливо закарбувався в поетовій пам’яті тому, що тут,
як точно зазначила В. Смілянська, “відбувалися урочі для України події – від
часів Київської Русі до Руїни” [33, 893]. Топоси з цього осердя українських
земель, де були епіцентри катаклізмів української історії, могли звучати глибоко
символічно, і Шевченко це розумів і використовував не лише в цьому творі
для художнього самовираження. Представник французької історіографії П’єр
Нора запропонував поняття “місця пам’яті” для позначення територій, з якими
певна група людей пов’язує якісь спогади, цінності і де “пам’ять кристалізується
і знаходить свій притулок” [23]. Отже, те, що літературознавці означують як
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“художній топос”, можна цілком логічно назвати й місцями пам’яті українців,
до яких час від часу звертався Шевченко.
Третій момент. Прийнято вважати, що центральним складником Шевченкового
міфу України є тексти, у котрих сумному сучасному протиставляється славне
козацьке минуле. “Національний міф постає у творі як опозиція славного
минулого й похмурого сучасного” [33, 893], – зазначають дослідники,
маючи на увазі процес творення й занепаду козацької державності –
Гетьманщини. Цю думку в “Сні” (“Гори мої високії...”) ніби артикулює “дідусь
сивенький”, який є своєрідним альтер-его автора, його “духовним двійником”
[33, 145]:
Старий промовив: – Недоуми!
Занапастили Божий рай!..
Гетьманщина!!.. І думнеє
Чоло похмаріло…

Мабуть, щось тяжке, тяжкеє
Вимовить хотілось?
Та не вимовив…

Варто зауважити, що історичний вимір у поемі не обмежується Гетьманщиною.
За допомогою прикметників “старий” та “давній” мовиться-бо про історичну
тяглість узагалі: “Переяслава старого”; “Ще старішої” (про Виблу могилу);
“сивий” (про Дніпро); “давно стоїть”, “оболонками старими” (про козацьку
церкву); “старе Монастирище”, в околицях якого збереглися залишки
давньоукраїнського міста Заруба та монастиря ХІ – ХІІ ст. [40, 72]; “Трьохбратні
давні могили”. “Божий рай” у наведеному тексті стосується пейзажу і не є
історико-політичною асоціацією чи доповненням до Гетьманщини. Шевченкова
свідомість, як і в кожної людини, вбирає якнайширшу минулість, а з рідної
історії – передусім ту добу, котра означила початок формування саме
українського народу, певної національної спільноти, що вже створює власні
політичні інституції. Зокрема, вибирає Гетьманщину, історичний зразок спроби
створення українцями власного ладу вже в ранньомодерну епоху. Чинить так не
для героїзації, а тому, що українці, створивши політичні структури, здатні були
самі розпоряджатися своєю історичною долею, а не кивати в разі невдач на інші
народи. Це суто християнський підхід, указівка, далека від міфотворення як
такого, на власну відповідальність і провину. І вона виразно відбита в дієслові
“занапастили” та епітетах “недоуми”, “прокляті” (гетьмани), які, звичайно ж,
стосуються своїх, а не чужинців. Міф включає героїзацію-прославу когось і
чогось. За лаконічним визначенням А. Білецького, це розповідь про богів і
героїв. У творі читаємо:
Може, чаєш оновлення?
Не жди тії слави!
Твої люди окрадені,

А панам лукавим…
Нащо здалась козацькая
Великая слава?!..

Але не поспішаймо з думкою, що в цьому уривкові автор славить козацтво
за його справедливі та героїчні діяння, що “слава” тут подається в цілком
позитивному сенсі. Поняття слави в Шевченкових текстах неоднозначне [13,
86–96]. Це розумів іще Ю. Івакін, коментуючи твір: “Під козацькою славою”
поет розумів і героїчну визвольну боротьбу козацтва, і матеріальну й духовну
культуру козацької доби” [18, 18]. Тож бачимо зв’язок цього слова зі словом
“оновлення”, і відповідно в такому ракурсі та “слава” тут означує просто
можливі позитивні зміни, про які йтиме розголос, відродження. Вважаю, що
й троп “козацькая великая слава” просто є констатацією значного (особливо
в переказах) розголосу про козацьке свободолюбство, яке протиставляється
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позиції панів-кріпосників, а не є прославленням усіх козацьких намірів і дій.
“Козаки були добрими і лихими синами України” [39, 70] – такий один із пунктів
висновку В. Шевчука про історичні погляди поета невольничого періоду. “Таким
чином, “козацькая слава” у Шевченка – то слава не жертв, і не мучеників, і вже в
жодному разі не ідеальних героїв “без страху й догани”, а невинних злочинців…”
[16, 136], – вважає О. Забужко. Вона слушно критикує тезу Г. Грабовича про
приглушення Шевченком демонічної сторони козацтва та нагадує, що у вірші
“За байраком байрак…” козак-небіжчик згадує, як вони “По своїй по землі /
Свою кров пролили / І зарізали брата. / Крови брата впились…” (р. 17–20)
[16, 133]. Зрештою, далі в тексті поеми зустрічаємо навіть імовірне часткове
осудження козацьких дій: “Котилися / І наші козачі / Дурні голови за правду…”
(р. 91–93). Думаю, що в Шевченкових текстах узагалі немає будь-якої героїзації
українського минулого в сучасному її розумінні – як прославлення, справді
близьке до міфологізації історії. Поширений у розвідках вислів “Шевченкові
думки про героїчне минуле” вважаю неадекватним. Варто зазначити, що у
творі по суті немає згадки не лише про історичних героїв, а й про так званих
“історичних етнічних ворогів”, як це помічаємо в знаменитому “Посланії”, де теж
є дегероїзація козацької епохи. “Ляхи погані” – це просто епітет до гетьманів
і козацької старшини. І дуже точний, бо історики констатують, що, навіть уже
перебуваючи під протекторатом царя, козацька еліта у виборюванні своїх
прав орієнтувалася на зразки, які були в старій Речі Посполитій. Зокрема,
ідеться: “Процес формування української знаті був тривалим, однак є
всі підстави вважати, що на кінець 1730-х років вона цілком усвідомлено
ототожнювала себе з річпосполитськими “уродзоними”. Принаймні, у “Правах,
за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.), що складалися від 1728 р.,
така ідентифікація простежується досить виразно. De jure весь козацький
загал претендував на шляхетську ідентифікацію та привілеї” [45, 389–390; 46].
Натомість є у творі відбиток глибоких роздумів автора про еволюцію
козацької державності, як і в поемі “Великий льох”. Ю. Барабаш навіть уважав,
що ці твори “складають своєрідну кореляційну пару” [3, 97–98]. Ономастичні
засоби тут викликають асоціації з часів Гетьманщини та по суті позначають
своєрідними ландшафтно-історичними реперами появу, становлення і
сходження з історичної арени: Трахтемирів (за тодішніми уявленнями –
колиск а реєстрового козацтва, бо пов’язаний із реформою 1578 р.
короля Стефана Баторія, що вело до узаконення козацького стану) – “батька
Богдана могила мріє” (р. 108; згадка про засновника Гетьманщини) – “собор
Мазепин сяє, біліє” (р. 107; нагадування про культурне піднесення за правління
Мазепи й остаточне скочування після Полтавської катастрофи до автономії) –
“Та все пішло царям на грище / І Запорожжя і село…” (р. 44–45). Варто звернути
увагу на стишену, майже болісно-примирливу ноту, котра звучить в останній
цитаті, що стосується ліквідації трьох козацьких автономій і поглинання України
Російською імперією. Такий тон “узгоджується” з історіографічною тезою про
приреченість козацького устрою в епоху розквіту абсолютистських монархій
у Європі. Оте “цареве грище” – цілком “історіографічний” вислів і в іншому
аспекті. Сучасні історики констатують, що ліквідація козацьких автономій і
поділ України між двома імперіями на кінець ХVІІІ ст. здійснювалися в рамках
“гри” (особливо з боку Катерини ІІ) – удаваного, лицемірного демонстрування
ідей “освіченого абсолютизму”, які передбачали й уніфікацію устрою та
правління. Констатується: “Лібералізм” Катерини ІІ і її “захоплення” ідеями
французьких просвітників були нічим іншим, як політичною грою, розрахованою
на обман народів Росії і всього світу, на підпорядкування російської і
загальноєвропейської думки своїм самодержавним інтересам” [11, 138].
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Звичайно, що під “грищем” (і в значенні “місця для гри”) Шевченко мав на
увазі й процес поділу Речі Посполитої та України в кінці ХVІІІ ст. “Гетьманська
Україна опинилася під колесами просвітницьких ідеалів” [41, 145–149], – так
образно й вичерпно висловилася відомий історик Н. Яковенко про ту модну гру
монархів під впливом світлих голів епохи Просвітництва. Зосібна, при перекладі
книжки видатного англійського історика Нормана Дейвіса “God’s playground:
A history of Poland” теж ужили не слово “майданчик”, а “грище” – “Боже
ігрище: історія Польщі” (Київ, 2008). Також доречно навести опис Н. Яковенко
давнього Трахтемирова та його монастиря, що став козацькою резиденцією на
початок ХVІІ ст.: “У переносному сенсі можна сказати, що саме в Трахтемирові
започаткувалося прилучення козаків до релігійних – ширше суспільних потреб
руської спільноти” [42, 241]. “І Трахтемиров геть горою / Нечепурні свої хатки
/ Розкидав з долею лихою, / Мов п’яний старець торбинки” (р. 37–39) – це
болісний іронізм. Адже на час перебування там Шевченка в 1845 р. він був
уже малолюдним селом, з винокурнями, кріпацьким станом багатьох жителів,
що займалися землеробством і виготовляли на продаж з виявленого в ярах
каменю поховальні надгробки, як про це згадується в повісті “Близнецы”
[38, т. 4, 102; 15, 123–124].
Прикметні й інші історичні штрихи поеми “Сон” (“Гори мої високії...”). Згадано
дві найяскравіші постаті з провідників Гетьманщини. Відомо, що Шевченко картав
Богдана Хмельницького за вибір протекції над посталою козацькою державою
саме московського царя, але тут він, навіть згадуючи Переяслав, де й було
прийнято це фатальне рішення, іменує його за народною традицією “батьком”.
Водночас ніби протиставляє йому Мазепу, бо ж вислів “собор Мазепин сяє,
біліє” (р. 107; у повісті “Близнецы” цей собор за “панорамним” авторським
відступом-спогадом “ярче всех сверкает своею золотою головою” – [38, т. 4, 110])
нагадує про гетьмана-будівничого. І в цьому є мимовільне протиставлення до
сусіднього вислову “Батька Богдана могила мріє” (р. 108) в сенсі історичного
сліду й певної спадщини, залишених обома гетьманами. Це помітив і В. Шевчук,
назвавши таке подання “цілком алегоричним описом” [39, 59–60].
Шевченкову душу завжди ятрила згадка про трагічне розполовинення України
по Дніпру за Андрусівським перемир’ям 1667 р. й Вічним миром 1686 р.
Можливо, йому допікали слова з літопису Самійла Величка (подані у формі
листа гетьмана П. Дорошенка до запорожців) про те, що, поляки, “з’їхавшись
за Смоленськом, у якомусь селі Андрусові, виторгували там собі у росіян
нас як безсловесну і нічого не тямлячу худобу” [7, 143]. Ці болі відбиті й у
творі “Заступила чорна хмара…”. І тому в “Сні” (“Гори мої високії...”) поет
із самого початку (погляд на правобережні Дніпрові гори з лівобережного
Переяслава) так будує виклад, щоб нагадати цей прикрий історичний факт
поділу по Дніпру та вказати на його історичну неприродність. Є і зворотний
погляд із Правобережжя: з хатини, що стоїть “над Трахтемировим високо на
кручі, ніби сирота”, “видно Україну і всю Гетьманщину кругом” (р. 66–67). Про
подібне панорамне бачення – спогад про прогулянку “за Днепр, в Монастырище
на гору” – Шевченко пише і в листі до А. Козачковського від 16 липня 1852 р.
[38, т. 6, 62–63]. Саме отой “зоровий обмін” указує, що маємо справу не так із
міфічним кодом для “розмикання межі часу і простору”, як вважає Г. Грабович,
цитуючи уривок із поеми [10, 65–66], а зі вдалим художнім засобом, котрий
показує авторське сприйняття конкретного історичного факту “Війни берегів”.
Є й такий момент історіософського спрямування. Якщо в інших творах
Шевченко переважно картав передусім українську еліту за невідрадне
політичне й соціальне становище батьківщини, то в “Сні” (“Гори мої високії...”)
повністю виринає мотив відповідальності за це й народу: “Наробив ти, Христе,
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лиха! / А переіначив?! / Людей Божих?! Котилися / І наші козачі / Дурні голови за
правду, / За віру Христову, / Упивались і чужої, / І своєї крові! / А получшали?..
Ба де то! Ще гіршими стали, / Без ножа і автодафе / Людей закували / Та й
мордують… Ой, ой, пани, / Пани-християне!..” (р. 89–102). Думаю, у цих гірких
словах мовиться, якщо брати історіософський аспект, передусім про те, що
визвольна боротьба часто ведеться під релігійними гаслами – як війна за віру,
бо протиприродне людиновбивство хочеться виправдати найсвятішим і, за
висловом І. Дзюби, “оперувати Божою санкцією там, де звичайна моральна
санкція… обмежувала б” [12, 585]. Шевченко був противником такого
використання релігії і священних війн, про що, зокрема, свідчить і саркастичний
припис-репліка (№10) про Варфоломіївську ніч у “Гайдамаках” [38, т. 1, 511].
Можливо, цей момент війни за віру відбитий у тропі “А може тим, що киргизи
ще не християне?”, тобто ще не залучені до церкви як релігійної організації.
І козаки, виборюючи власний устрій, за прапор взяли захист православної
віри. Нинішні історики вважають, що це сприяло зближенню з Московською
державою та вибору певного цивілізаційного напрямку. Ось деякі тези-висновки
сучасного історика С. Плохія: “Хмельниччина дуже швидко набула зовнішніх
ознак священної війни”; “Проголосивши православну церкву панівною на
території козацької держави <…>, козаччина фактично відмовилася від
принципу релігійної толерантності православних діячів попередньої доби
й узялася за проект побудови моноконфесійної держави”; “вплив козацтва
<…> полегшив спілкування між православною Україною та Московією”
[26, 425, 429, 432]. Згадане релігійне козацьке “прапорництво” Шевченко вважав
тупиковим шляхом, і про це свідчить той факт, що гаслу “За віру Христову”
передує (у першій частині поеми), за висловом В. Смілянської, “портрет”
церкви-мерця” [33, 894]: “А онде, онде, за Дніпром, / На пригорі, ніби капличка,
/ Козацька церква невеличка / Стоїть з похиленим хрестом” (р. 19–22). І це по
суті повторення образу “церкви-домовини” з тексту “Стоїть в селі Суботові…”.
І там теж є згадка про “похиленний хрест” із воронами “на старій церкві”
(р. 3–4).
Це неодноразовий глибокий символ у всій творчій спадщині Шевченка. Але
й він має реальну основу. У його альбомі за 1945 р. є незакінчений малюнок
каплички чи церковці на пагорбі з похиленим хрестом, яку пов’язують із
цитованими вище рядками [36, с. 12 на аркушах альбому і с. 26 коментаря].
Думаю, не варто пояснювати, що це “образ мерця, що контактує із живими” [29,
271], бо таке тлумачення і ускладнює, і звужує висловлену в образі поетову
алегорію. Мовиться контекстуально і в сенсі прочитання символу передусім (а
може, й винятково) про церкву не як споруду, а як інституцію, про українське
православ’я, що зрештою підпорядкувалося Московському патріархату. Це
вічна проблема використання релігії саме через церкву поза її функціональним
призначенням. Не випадково Л. Плющ писав: “І далі образ “дурних голів
розгортається в химерне видовисько історичного християнства” [27, 251]. “Дурні
голови” – бо вкотре Шевченко висловлює біль із приводу пролитої крові, та ще
й пролитої намарно. “Он во чтобы то ни стало на скрижали Истории попасть
желал, и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий <…>.
Кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно!” – саркастично писав
М. Салтиков-Щедрін у казці “Медведь на воеводстве” (розділ “Топтыгин І”),
зауважуючи, що саме “злодейства крупные и серьезные нередко именуются
блестящими и в качестве таковых заносяться на скрижали Истории”
[30, 491].
Міркую, що численні Шевченкові метафори “упивання кров’ю”, “кривавих рік”
і “кривавих морів”, крім висловленого болю, мають і той сатиричний підтекст,
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що й у Салтикова-Щедріна – “історіографічний”. Слова про християнство
(р. 87–89) сприймають як поетів докір-звинувачення Христу, трохи чи не
свідчення поетової антихристиянськості. Але не треба забувати, що в поемі ці
слова належать старому дідові і в контексті всього уривка є радше апеляцією
до Божого Сина, своєрідним криком душі проти невиконання людьми, котрі
йменують себе християнами, Христових правд-заповідей. Не випадково цей
монолог завершують докори саме панам-лжехристиянам. А вислів “наробив
лиха” передусім пов’язаний із мотивом та ідеєю християнської жертовності
взагалі і в історії зокрема; вони зримо виринають перед тим і в цьому творі:
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,

Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю!

Цитуючи ці слова, М. Шах-Майстренко вважає, що “важко знайти паралелі
і в усій світовій літературі щодо сили вияву почуття самовідданої любові
до батьківщини” [35, 242]. Їй вторує Ю. Барабаш: “Не знаю – принаймні не
пригадую – в поезії, і то не лишень українській, рядків, де б синівську любов
до матері-землі було виражено з такою силою, так просто і так… страшно,
адже подумаймо лишень: ці слова виголошені людиною глибоко релігійною…”
[2, 22]. Ота “сила” полягає в тому, що мовиться про готовність до офірування
найвищого ступеня, саме за Христовою наукою. Тому не зовсім точно
називати це свідомим “вибором гріха” [25, 188]. Тим паче що “йдеться, таки,
не про вже скоєне святотатство, а, за текстом, про відрухову інтенцію, намір
(“проклену” – в майбутньому часі) в зв’язку з болісними для поетової душі
роздумами про запроданство української еліти” [44, 111]. І не треба виривати
цю строфу з контексту по суті історіософського. Адже цим словам передують
згадка про гетьманів як “пособників”, “ляхів поганих”, пристосуванців, та ще
й “прощенський” вислів “Простіть!… Я Богу помолюсь…” (р. 56). У такому
контексті ці слова прочитуються як “своєрідна авторська позиція, що
протистоїть тому запроданству”, докірливе протиставлення неготовим,
взоруючи на Христа, офірувати найдорожчим – душею, сиріч собою, а й навіть
кар’єрою (лексема “усобники” – р. 52) чи великими статками (“все, все неситі
рознесли” – р. 47). Шевченко виправляє рядок “І грішну душу погублю!” на
“За неї душу погублю!” [37, 99], виразніше наголошуючи на тому, що “погибель”
зумовлена не шкурними інтересами, а таки, як і належить християнинові,
найжертовнішою любов’ю. О. Забужко прямолінійно сприймає вислів “Наробив
ти, Христе, лиха!”, пов’язуючи його з реформаційними інтенціями автора чи
міленаризмом [16, 137–138]. “Наробив лиха”, – бо, можливо, не пояснив до
кінця, які саме жертви угодні Богові. Тобто у творі прочитується ще й ідея
якості офіри і з боку простолюду (“А переіначив?!” – р. 90).
Знаємо Шевченкові твори (“Сон (Комедія)”, “Чигрине, Чигрине…” та ін.), у
яких подаються, вважаю, унікальні для світової літератури просторово-часові
зображення, що мають ніби космічний вимір. Цьому допомагають і “астральні
світила – сонце, місяць, зорі”: вони в поемі “служать художньою палітрою”
[32, 5]. І можливо, найвиразніше це помітно завдяки “висотно-панорамній”
подачі історичної інформації саме в аналізованій поемі. Такій “космічності”
сприяє й обрана форма сну, яка вможливлює вільні переміщення в просторі
й часі, або, за В. Смілянською, допомагає “набути вільного просторовопанорамного огляду” [33, 893]. Але якщо в попередніх творах сновидіння було
художнім засобом для сатиричного зображення Російської імперії чи бачення
майбутнього, то в аналізованій поемі хоча б частково подане все-таки могло
наснитися.
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Зі щоденникових записів (за 18 червня, 11 липня чи 5 вересня 1857 р.) і
листів відомо про Шевченкові сни “топонімічного” змісту, навіяні спогадами чи
прочитаним або й написаним колись. По суті “чарівну панораму”, зображену
в поемі, Шевченко частково описує в листі до А. Козачковського 16 липня
1952 р. [38, т. 6, 62–63], а 1855 р. – у повісті “Близнецы” [38, т. 4, 110]. Тут
доречно пригадати тезу І. Франка про велику подібність “між творчістю сонної
і творчістю поетичної фантазії”, що сонна фантазія може легко вилучити
“всі скарби наших давніх набутих і затертих вражень від найдавніших літ”
[34, 326–327].
Обрана поетом форма насамперед посилювала історіософське обрамлення
твору, бо ж переказ сну – це завжди минуле, особливо в аспекті розповіді
про те, що не відбулося (альтернативна історія), і в ракурсі людської пам’яті.
Остання має прямий зв’язок з історіософією, а її в поемі посилює вже згаданий
вище образ “дідуся сивенького”. Думаю, він з’являється у творі також і для
того, щоб думи про минуле милого краю передавати як нитку пам’яті звичайної
людини. Мова дідуся й автора чергуються та переплітаються в унісон з їхніми
думками про минуле, увиразнюючи й потребу передачі історичної пам’яті в
поколіннях. Така узгодженість особливо помітна в монолозі старого козака, де
Шевченко згадує про “киргизів за Уралом”, з якими він тоді сам спілкувався.
Той монолог переривається, і далі йдуть крапки, що наштовхує на думку про
можливий авторський намір доопрацювати це місце.
“Апофеозом любові до рідного краю” називає В. Смілянська завершення
риторичного монологу ліричного героя в першій частині поеми [33, 894].
Думаю, що таким апофеозом є і весь цей твір у спадщині Шевченка.
Зокрема, тому, що в ньому туга за милою Батьківщиною особливо органічно
переплітається з думками про її відносно вільнолюбне минуле й нереалізовані
історичні можливості. Але чим же зумовлений феномен Шевченкової любові
до України? Як на мене, цей твір особливо показує, що, крім чистоти й міцного
закарбування первинних дитячих і юнацьких вражень, тут мали місце ще два
чинники – повсякчасна християнська й історична насиченість його думок про
рідну землю. Духовний двійник автора, старий козак, постійно перебуває
на орбіті пам’яті (“Де, як, коли і що робилось?” – р.143), а його спомини
скроплюються сльозами “не молодими”, але й “нехолодними” (р. 139–140).
Узагалі в поемі бачимо через людське сприймання унікальне для літератури
злиття природи, пейзажу й історичної пам’яті. Коли відчуваєш минулі болі
та радощі рідного краю, це в стократ посилює почуття любові до нього.
У психології є термін “емпатія” – здатність співпереживати, відчувати себе на
місці іншого. Вважається: “Що тонша духовна організація, то вищий інтелект
людини, більше характерна їй ця риса” [12, 12].
В історіософії Шевченка, зосібна в поемі “Сон” (“Гори мої високії...”), зауважуємо
не просто бачення минулого, а співпереживання йому. І прикладів такого
сильного вияву отієї “історичної емпатії” важко знайти у світовій літературі.
З такого погляду привертають увагу прикінцеві слова поеми: “Отакий-то на
чужині / Сон мені приснився! / Ніби знову я на волю, / На світ народився”
(р. 164–167). Поет не написав “Ніби знову я на волі”, бо ні волі, ні Божого
світу не уявляв без світоглядного зв’язку з минулим, без співпереживання
з ним. Через образні слова дідуся в поемі знаємо, що й після повернення
із солдатчини на милу Україну в автора була б “оксюморонна” ситуація:
“І все те, все радує очі, / А серце плаче, глянуть не хоче!” (р. 113–114).
“Навіть краса природи не втішає серця” через біль, викликаний руйнацією
національного буття, історичної пам’яті, минулого народу, що зумовлює й
“безпритульність”, безперспективність теперішнього…” [43, 126] – так, зокрема,
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коментують це місце дослідники, пов’язуючи його з релігійністю, а не з
міфотворчістю.
Отже, аналіз поеми “Сон” (“Гори мої високії…”) дає змогу нам виявити нові
важливі нюанси історіософії та міфотворчості Тараса Шевченка, співвідношення
цих понять, укотре переконуючись, що глибина текстів великих письменників
часто є незмірною й невичерпною.
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Олександр Боронь

УДК 75Шевченко

ЧИ НАЛЕЖИТЬ ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ МАЛЮНОК
“МОЙСЕЙ ДОБУВАЄ ВОДУ”?
Автор категорично відкидає Шевченкове авторство малюнка, уміщеного в додатку до восьмого
тому Повного зібрання творів Шевченка у 12 томах, нагадуючи про замовчану в науковому
коментарі до твору розлогу статтю Василя Афанасьєва “Не спокушаймося сенсацією… Спроба
рецензії на одну публікацію”. Мистецтвознавець іще 1993 р. виступив проти атрибуції малюнка
Шевченкові й указав на ймовірного справжнього автора – Олександра Агіна.
Наведено кілька додаткових аргументів на користь думки В. Афанасьєва.
Ключові слова: малюнок, сепія, авторство, атрибуція.
Oleksandr Boron. Did Taras Shevchenko Paint the Work “Moses Drawing Water”?
The author positively denies Shevchenko’s authorship of the picture placed in the appendix to
the 8th volume of the Complete collection of works by Shevchenko in 12 volumes, reminding about
the big article by Vasyl Afanasyev «Let’s Not Be Tempted by Sensation... An Attempt to Review One
Publication», which was not mentioned in the commentary on the work. Yet in 1993 the art expert spoke
against the attribution of the picture to Shevchenko and pointed out the probable author – Alexandr
Agin. Some additional arguments in favor of Afanasyev’s opinion have been presented.
Keywords: drawing, sepia, authorship, attribution.

У восьмому томі останнього на сьогодні академічного Повного зібрання творів
Шевченка у 12 томах у спеціальному розділі “Додаток” уміщено репродукцію
сепії “Мойсей добуває воду” [9, 424–425, № 201], яка за хронологією мала
би бути в томі сьомому [8], упорядкованому зусиллями Ірини Вериківської,
Валентини Судак (нині покійних), а також Наталії Клименко й Миколи Скиби
(редактори тому – Ганна Скрипник і Дмитро Степовик). У преамбулі до
коментарів у восьмому томі зауважено, що в “Додатку” подано малюнок,
“пропущений у попередньому томі ПЗТ” [9, 433].
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Як ідеться в анонімному коментарі до сепії, у нижньому куті праворуч
міститься авторський підпис: “Т. Шевченко. 1839” (хоча, якщо вірити
репродукції, він насправді розташований по центру нижнього краю), а на
звороті напис: “По классу К. Брюллова, уч[еник] Т. Шевченко. 10 марта
1839 1 г.” [9, 556]. Автор коментаря припускає, що цей підпис “зроблений,
очевидно, кимось із викладачів після виконання малюнка”. Пізніше дописано:
“Т. Г. Шевченко. 1814–1861”. Ліворуч унизу наклейка із друкованим написом:
“Собраніе А. В. Прахова”, вище: “1862”. Повідомляється, що сепію на початку
1990-х років у США знайшов Д. Степовик. “Атрибуцію твору здійснили, – ідеться
далі, – мистецтвознавці, члени НТШ у США (Нью-Йоркський відділ), зокрема
Святослав Гординський. Повна аргументація та історія побутування малюнка
описана Д. В. Степовиком”, наведено поклик на відповідну статтю [3]. Твір
зберігається у приватному зібранні Христини Чорпіти у Філадельфії (США).
Малюнок у коментарі потрактовано як “один із найраніших творів Шевченка,
виконаний в техніці сепії. Належить до групи його учнівських робіт на біблійну
тематику, виконаних під час навчання в натурному класі Академії мистецтв,
де щомісячно проходили рисувальні екзамени. Зокрема, прізвище Шевченка
зазначено в екзаменаційному списку по рисувальному місячному екзамену,
що відбувся 1 березня 1839 р.” [9, 556]. Коментатор міркує так: “Відтворений
на малюнку образ відповідає зовнішності біблійного пророка, якою Шевченко
наділив головного героя повісті “Варнак”: “Его величавая наружность меня
поразила. Огромный рост, седая длинная волнистая борода, такие же белые
густые вьющиеся волосы, темные густые брови. Лицо правильное, чистое, с
легким румянцем на щеках, как у юноши. Словом, он мог бы быть прекрасной
моделью для Мойсея-Боговидца или для гомеровского Нестора” [9, 556–557].
Далі мовиться про ймовірні місця зберігання сепії після колекції Адріана Прахова.
Упадає в око, що малюнок без аргументації на підставі лише буцімто
авторського підпису, який складається із прізвища й року, розглядається як
безсумнівно Шевченків твір. Нічого не пояснює інформація про щомісячні
іспити в натурному класі, у яких Шевченко справді брав участь: 1 березня
1839 р., коли він, як і Олексій Єпіфанов, отримав оцінку “16” [5, 19, № 34]
за рисунок постави з одного натурника [8, 477], і наступний – 18 березня,
коли Шевченко, як і Олександр Хрісанфов, дістав уже трохи кращу оцінку “9”
[5, 19, № 35] так само за рисунок із натурника [8, 477]. 10 березня 1839 р.
іспиту не було. У натурному класі, зрозуміло, малювали з натури. Про яку групу
“учнівських робіт на біблійну тематику” йдеться, не зрозуміло. Такими можна
вважати хіба що малюнок “Звільнення Апостола Петра з темниці”, виконаний,
здогадно, ще 1833-го [8, №3], тобто до навчання в Академії мистецтв, та начерк
“Жертвоприношення Авраама” на аркуші з кількома ескізами [8, № 113]. Цитата
з повісті “Варнак” узагалі нічого не доводить.
Отож слід звернутися до обіцяної “повної аргументації” у статті Д. Степовика.
Однак його розвідка не містить жодного доведення належності сепії
майбутньому поетові; автор розмірковує над тим, що “виявлений у Сполучених
Штатах Америки малюнок Шевченка “Мойсей добуває воду зі скелі” вносить
дуже істотну корективу: тематика студійних праць Шевченка вже у перший
навчальний рік не обмежувалася малюванням гіпсових зліпків і натурників”
[3, 3–4]. Далі: “Малюнок вносить і друге уточнення – щодо початку використання
Шевченком сепії”, тобто на понад рік раніше, ніж уважалося досі на підставі
відповідних творів [3, 4]. Насправді сказане якраз мало би наштовхнути
неупередженого дослідника на сумніви в Шевченковому авторстві, адже не
малюнок, атрибуцію якого ще слід було би здійснити, змінює наші уявлення
1

У тексті коментаря помилково – 1939.
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Мойсей добуває воду.
1839. Папір, сепія

О. Агін. Мойсей
добуває з каменя воду

О. Агін.
Мідний змій

про ранню творчість художника, а навпаки – наявна достовірна інформація
ставить під сумнів автентичність аналізованого твору.
Указана на сепії дата – 10 березня (ст. ст.) – на думку Д. Степовика,
“промовляє, що Шевченко виконав сепію другого дня після того, як у нього був
день народження – 25-річчя. Не виключено, – гадає дослідник, – що хтось на
його дні народження порівняв його – може і жартома – з біблійним Мойсеєм, що
виводить свій народ з єгипетського рабства” [3, 4]. Припущення залишається
тільки сміливим припущенням. Крім того, за старим стилем Шевченко, як
відомо, народився 25 лютого, тому 10 березня аж ніяк не може бути “другим
днем” після його уродин. Далі автор твердить, що “маємо справу чи не з
першим твором Шевченка на біблійну тему в стінах Академії мистецтв” [3, 4],
і завершує свій аналіз висновком: “Сепія – безперечно, оригінал. Підробка
виключена” [3, 4]. Підстави для цього твердження побачити годі.
Жодним словом у коментарі академічного видання не згадано присвяченої
малюнку ґрунтовної статті доктора мистецтвознавства Василя Афанасьєва
[2], а це наштовхує на думку про свідоме замовчування наукової публікації,
у якій переконливо відкинуто Шевченкове авторство аналізованого твору.
Афанасьєв на конкретних прикладах демонструє, що малюнок “Мойсей добуває
воду” не лише сюжетом, а й загальною стильовою зорієнтованістю, манерою,
характером використання сепії “не вписується” в жоден з етапів еволюції
Шевченка-художника, “тим більше – в самий процес осягнення ним виразних
можливостей сепії” [2]. Як нагадує дослідник, висновок проведеної судової
експертизи підпису був однозначним: його зроблено не рукою Шевченка, тому
малюнок і не вміщено в 10-томному академічному зібранні творів [2].
На те, що автор коментаря до твору у 12-томнику ознайомився зі статтею
свого попередника-скептика, побічно вказує таке. У публікації Д. Степовика,
як уже зауважено, про цю сепію йшлося як чи не перший під час навчання
в Академії мистецтв твір Шевченка на біблійну тему. Афанасьєв нагадав,
що біблійна тематика була традиційною для учнів Академії, і назвав деякі
Шевченкові твори, відомі, утім, лише за повістю “Художник” (що не доводить
факт їхнього існування насправді). На його думку, це питання другорядне,
адже “особиста авторська мотивація при виборі теми для навчальних вправ
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академістами майже повністю виключалась” [2]. Саме під впливом цих
неглибоко сприйнятих міркувань Афанасьєва, уважаємо, у коментарі з’явилося
твердження про групу Шевченкових “учнівських робіт на біблійну тематику”.
Малюнок Афанасьєв із “певною вірогідністю” зараховує до робіт Олександра
Агіна1, котрий виконав 83 ілюстрації до Старого Завіту: “<…> при порівнянні
опублікованого Д. Степовиком малюнка з ілюстраціями Агіна до “Старого заповіту”
легко зауважити багато спільного в стилістиці, технічних прийомах, трактуванні
персонажів, загальному композиційному розв’язанні. Окремі деталі репродукованого
малюнка (наприклад, постать Аарона біля Мойсея) повністю збігаються з тими,
що в ілюстраціях. Хоч точно такої композиції у виданні немає. Можливо, що це
одна з тих варіацій, яка чомусь не задовольняла художника чи замовників…” [2].
У слушності атрибуції Афанасьєва переконує порівняння вміщених у його статті
трьох репродукцій – обговорюваного твору і двох ілюстрацій Агіна (“Мідний змій”
та “Мойсей добуває з каменя воду”). Над ілюструванням Старого Завіту художник
працював орієнтовно на самому початку 1840-х років [4, 19], принаймні у звіті
Товариства заохочування художників за 1844–1845 рр. зазначено, що він закінчив
малюнки до Старого Завіту й перейшов до опрацювання євангельських сюжетів
[4, 134] (очевидно, згодом він полишив цю роботу [4, 134]). Оригіналів малюнків
старозавітної тематики, які на міді вигравірував Костянтин Афанасьєв, досі не
знайдено [4, 143–144]. Маргарита Алтаєва, похресниця Агіна, виступивши під
псевдонімом “Ал. Алтаєв”, занотувала спогад своєї матері – випадкового свідка
того, як незабаром після смерті художника 1875 р. квартирна хазяйка покійного
через борги розпродувала на Бессарабській площі в Києві його вбогі пожитки.
Перед очима матері Алтаєвої промайнув знайомий альбом малюнків до Старого
Завіту, проте придбати його не пощастило: він дістався перекупникові [1, 47–48].
Прикро, що дискутовану сепію експонували як Шевченків твір на виставці в
Українському музеї у Нью-Йорку 2014 р. до двохсотліття від дня народження
поета [6, 101, № 9] (у “Переліку творів на виставці” напівжирним кеглем указано:
“ориґінал” [6, 217, № 9], що схоже на спробу легітимізувати підробку в обхід
наукової атрибуції). Ми не мали б сьогодні висловлювати сумніви в Шевченковому
авторстві. Навпаки – спершу слід було його довести, чого досі не зроблено.
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ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО МИХАЙЛА НОВИЦЬКОГО
ТА МИКОЛИ ЗЕРОВА: ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ ВЧЕНИХ
У статті йдеться про спільні шевченкознавчі зацікавлення М. Новицького та М. Зерова в 1920-х –
середині 1930-х років – “Шевченківський збірник” (т. 1, 1924), співпрацю вчених над підготовкою
спогадів про Шевченка та видання “Т. Г. Шевченко. Кобзарь: избранные стихотворения” (1934).
Окреслено також їхнє оточення, наведено свідчення М. Новицького про М. Зерова, надані на
вимогу співробітника МВС УРСР (до 1946 р. – НКВС) молодшого лейтенанта Жиромського в
травні 1957 р.
Ключові слова: шевченкознавство, М. Новицький, М. Зеров, видання шевченкіани, архівні
документи.
Halyna Karpinchuk. Mykhailo Novytskyi’s and Mykola Zerov’s Shevchenko-Studies: History of
Scholars’ Collaboration
The paper deals with the joint Shevchenko studies of M. Novytskyi and M. Zerov in the 1920s –
middle 1930s. In particular, the scholars cooperated within the project «Works on Shevchenko» (1924)
and while preparing the series of memoirs about Shevchenko, initiated by M. Novytskyi in the early
1930s. The collaboration of two scholars within the edition “T. H. Shevchenko. Kobzar: Selected
Poems” (1934) has been highlighted as well. The paper also outlines the scholars’ common circle and
provides M. Novytskyi’s testimony about M. Zerov, given on request of the junior lieutenant Zhyromskii
from the Ministry of Internal Affairs of the USSR in May 1957.
Keywords: Shevchenko studies, М. Novytskyi, М. Zerov, archival documents.

Знайомство шевченкознавця Михайла Новицького та поета, літературознавця,
перекладача Миколи Зерова відбулося в Києві. Із 1921 р. уродженець Ніжина,
випускник Петроградського університету (нині – Санкт-Петербурзький
державний університет) М. Новицький обіймав посаду наукового співробітника
в Комісії для видавання пам’яток новітнього українського письменства, що
працювала при історично-філологічному відділі Всеукраїнської академії наук
УРСР. Очолював Комісію С. Єфремов, а її співробітниками були П. Зайцев,
М. Плевако, П. Филипович, М. Марковський, І. Айзеншток, а також М. Зеров,
викладач української літератури у Вищому інституті народної освіти
ім. М. Драгоманова (нині – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка) [24, 128–129].
1920-ті роки в Україні, незважаючи на радянську ідеологію, позначені
національним відродженням. Нова влада враховувала опір, а подекуди й
вороже ставлення з боку українців, особливо свідомої інтелігенції, отож
вимушено йшла на деякі поступки. Саме в цей час зростає увага до вивчення
життя і творчості Шевченка, виникає окремий термін – “шевченкознавство”
[1, 5]. Використовуючи постать Шевченка для утвердження комуністичної
ідеології, радянська влада виступила на підтримку розвитку цієї галузі науки.
На початку 1920-х років одним із першорядних завдань шевченкознавства
стає дослідження та видання життєпису поета. Опубліковані праці М. Чалого,
О. Кониського й Б. Лепкого потребували значних доповнень та уточнень. Іншою
проблемою була необхідність текстологічного дослідження Шевченкових
творів. Популярний і найповніший “Кобзар” (1907, 1908, 1910) за редакцією
В. Доманицького вже не задовольняв наукове шевченкознавство.
1923 року, з нагоди 110-річчя із дня народження Шевченка, вивчати творчу
спадщину поета розпочала Комісія для видавання пам’яток новітнього
українського письменства при Першому відділі Української академії наук.
Наступного року за редакцією співробітника Комісії П. Филиповича з’явився
“Шевченківський збірник”. До першого тому ввійшли статті С. Єфремова “На
нерівних позвах” (про історію викупу Шевченкових родичів із кріпацтва),
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Д. Загула “Рима в “Кобзарі” Шевченка”, П. Филиповича “Шевченко і декабристи”,
Б. Якубського “Із студій над Шевченковим стилем”. Привертає увагу й художнє
оформлення видання, для якого використано роботи Я. де Бальмена та
М. Башилова з рукописної збірки “Wirszy T. Szewczenka” (1844). Рецензував
збірник М. Зеров, він звернув увагу на вміщені тут праці М. Новицького
“Недруковані листи Шевченка” та “Арешт Шевченка в 1859 р.” [10, 174].
Із 1927 р. М. Новицький навчався в аспірантурі київської філії Інституту
Тараса Шевченка, досліджував тему “Шевченко і товариство “мoчиморди”
[21, 1]. У цей час М. Зеров посильно викладає. Крім Київського інституту
народної освіти (далі – КІНО), працює в Другій торговельно-промисловій школі,
Київському кооперативному технікумі, Археологічному інституті, залізничноексплуатаційному технікумі, Київському інституті лінгвістичної освіти
(1923 – 1934).
М. Зеров – один із натхненників Історико-літературного товариства, де з
доповідями на шевченкознавчі теми виступав і М. Новицький. Вільний від
роботи час учені проводять серед так званих неокласиків. У колі спільних
знайомих – О. Бурґгардт, М. Драй-Хмара, М. Могилянський, В. Петров,
П. Филипович [14, 168] та ін. Очевидно, у цей час М. Новицький познайомився
і з М. Рильським, який допоміг ученому після повернення із заслання одержати
дозвіл на проживання в Києві. На думку Ю. Клена, ім’я М. Новицького згадано й
у жартівливому вірші “Неоклясичний марш” під образом де Бальмена: “Поникни
гордий Пилипенку! / Багато є у нас імен: / в нас Голоскевич, Титаренко, /
Сковорода і де Бальмен” [16, 30–31].
На той час у науковому доробку М. Новицького вже були такі дослідження до
біографії поета: “Шевченко в процесі 1847 р. і його папери” (1925), “До історії
арешту Шевченка 1850 р.” (1925), “Новий документ до історії “Товариства
мочимордія” (1928), а також текстологічні розвідки про Шевченкові твори –
“Поема Т. Шевченка “Мар’яна-черниця” (1924), “До тексту Шевченкового
“Кобзаря” (1924) та ін.
Після короткого періоду “українізації” (1923 – 1927) розпочалося відкрите
переслідування діячів української науки та культури. Коли наприкінці 1920-х
років Об’єднане державне політичне управління оголосило “процес СВУ”, то
керівника Комісії для видавання пам’яток новітнього українського письменства,
академіка ВУАН С. Єфремова визнано головним підозрюваним і заарештовано
21 липня 1929 р. М. Зеров, як один із соратників Єфремова, мусив виступити
свідком у цій справі. 29 лютого 1929 р. в поле зору та стеження НКВС потрапляє
М. Новицький [20, 171].
На початку 1930-х років масові арешти патріотично налаштованих українців,
скорочення наукових працівників зросли. У цей час іще з’явилися друком дві
розвідки М. Зерова, присвячені шевченкіані, – передмова до видання “Поети
пошевченківської пори” (1930) та стаття “Іван Бєлоусов, російський перекладач
“Кобзаря” (1930) [9, 809–829; 9, 773–783]. До постаті Шевченка М. Зеров
звертався й у лекційному курсі “Українське письменство ХІХ ст.”, прочитаному
впродовж 1927/1928 академічного року для студентів КІНО. Тут 8 із 45 лекцій
висвітлюють такі шевченкознавчі теми, як “Тарас Шевченко. Біографічні студії”,
“Хронологічна канва Шевченкової біографії”, “Творчість Шевченка. “Кобзар”,
“Російські повісті Шевченка”, “Форма Шевченкової поезії” та ін.
Після арешту С. Єфремова Комісію для видавання пам’яток новітнього
українського письменства, у якій працювали М. Новицький і М. Зеров,
ліквідовано. Натомість створено Комісію Шевченкової доби й оточення при
Інституті Тараса Шевченка (згодом перейменовано в Комісію української
літератури доби промислового капіталізму), яку очолив М. Новицький [8, 7].
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Під його керівництвом група науковців у 1930 – 1931 рр. підготувала до друку
незвичайне видання про Шевченка – серію спогадів сучасників Шевченка
з передмовами та примітками. Вдалося випустити у світ шість таких книжок,
зокрема “Спогади про Тараса Шевченка” П. Куліша (1930), “На Сир-Дар’ї у
ротного командира” М. Новицького (1931), “Епізоди з життя Шевченкового”
В. Шевченка (1931) та ін.
Ще кілька спогадів Новицький повернув на доопрацювання. Він як
відповідальний за видання та з огляду на загострення ідеологічної боротьби
мусив вимагати від підлеглих підпорядкування змісту передмов марксистськоленінській ідеології, про що свідчить його звіт за 1931 р.: “Вступні статті
до спогадів Костомарова, Аскоченського та Козачковського через невірне,
антимарксистське спрямування повернуті авторам для радикальної, істотної
переробки” [7, 1–1 зв.].
Спогади російського історика та журналіста В. Аскоченського досліджував
М. Зеров. Підготовлена вченим передмова до запланованого видання
мемуарів з’явилася друком тільки 1989 р. [11, 35–42] (машинопис статті
зберігається в ЦДАМЛМ України, ф. 28, оп. 1, од. зб. 43) [12, 167–216].
На думку першопублікатора статті В. Брюховецького, стосунки Шевченка
та В. Аскоченського М. Зеров проаналізував “тонко, навіть, можна сказати,
граційно” [2, 45]. М. Зеров не тільки розкрив біографічне тло стосунків поета
й історика, а й показав психологію сприйняття Шевченка В. Аскоченським.
“Детермінований соціальною суттю свого автора, образ Шевченк а у
Аскоченського показує нам, яким хотів бачити поета консервативний ідеологією,
різночинний походженням інтелігент 50–60-х років, і саме соціальною своєю
показовістю… “І мої спогади про Т. Г. Шевченка” повинні нашого читача
зацікавити” [11, 42], – писав М. Зеров.
У 1930-х роках, коли поезію Шевченка почали активно перекладати мовами
народів СРСР, М. Новицький та М. Зеров узяли участь у підготовці видання
творів поета “Кобзарь. Избранные стихотворения”, що з’явилося 1934 р. в
перекладі російською мовою Ф. Сологуба. Зокрема, М. Новицький (разом із
М. Піксановим) був редакторам видання, у цій книжці вміщені коментарі вченого
та укладена ним хронологія Шевченкового життя і творчості. “Надо отметить
хорошее оформление “Кобзаря” и весьма ценные комментарии и примечания”
[3, 4], – писав російський літературознавець Б. Вальбе в рецензії на це видання.
М. Новицький також значиться автором передмови до книжки, хоча насправді
її написав М. Зеров, праці якого на час виходу “Кобзаря” вже не друкували.
Згодом авторство М. Зерова засвідчила Л. Курилова, знайома вченого:
“Большая статья о Шевченко, написанная Зеровым, была напечатана и
подписана Михаилом Новицким. Позже, к сожалению, Новицкий присвоил
себе авторство этой статьи и даже помещал ее в списки своих научных работ.
Но я собственными глазами видела черновики этой статьи, написанные рукой
Зерова” [17, 354].
Твердження Л. Курилової про те, що М. Новицький видавав цю працю за
власну викликають сумнів, адже ні в опублікованих статтях, ні в архівних
матеріалах учений не згадує про написання передмови до видання
“Т. Г. Шевченко. Кобзарь. Избранные стихотворения”. Не значиться стаття
й у списку праць Новицького, упорядкованому вченим та доповненому
В. Міяковським [19, 78–80].
Про цей випадок Софія, дружина М. Зерова, згадувала, що друк статті під
прізвищем М. Новицького ухвалив її чоловік. “Хоча Зеров і в цей час працював
багато, може навіть ще напруженіше, ніж звичайно, намагаючись забутися в
роботі, виступи проти нього почастішали, а тому він перестав друкуватися.
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Тепер йому почали дорікати за “мовчальництво” і “саботаж”. Тоді він вирішив
друкувати свої праці під чужими прізвищами. Він написав велику статтю
про Шевченка, підписав цю статтю Мих. Мих. Новицький” [13, 119]. Оскільки
М. Новицький брав безпосередню участь у підготовці видання, то його прізвище
під передмовою викликало найменше підозри в представників НКВС.
Остаточну крапку в цій справі поставив В. Брюховецький. Наприкінці 1980-х
років у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва
України йому вдалося виявити нотатки М. Зерова під заголовком “Шевченко.
Переклади на російську мову” [11, 167–216], які “…збігаються із загальним
спрямуванням аналізу, що його бачимо в передмові” [2, 44]. За спостереженням
В. Брюховецького, стиль передмови також заперечує авторство М. Новицького:
“Проблема розглядається на ширшому, ніж завжди у цього дослідника, тлі
і з більшим заглибленням у секрети власне перекладацької техніки” [2,
43]. Ця атрибуція була врахована і в зібранні праць М. Зерова “Українське
письменство” (2003) [9, 1288]. Очевидно, що М. Новицький, який так високо
оцінював талант М. Зерова та вирізнявся науковою дисципліною й порядністю,
просто не міг привласнити чужу працю.
М. Зеров, певно, є автором і вступного слова до книжки “От переводчика” [12,
189] (на час друку видання минуло сім років від смерті Ф. Сологуба). Рукопис
цієї невеликої статті зберігається серед інших матеріалів шевченкіани вченого
і, за винятком кількох речень, відповідає опублікованому тексту [26, 75].
Як відомо, уже 1934 р. М. Зерова звільняють з університету та перестають
друкувати. Заарештовано вченого 27 квітня 1935 р. у м. Пушкіно, за
30 кілометрів від центру Москви, звинувачено в контрреволюційній діяльності
проти радянської влади та засуджено на 10 років позбавлення волі.
Не друкувалися також і окремі праці М. Новицького. На початку 1930-х
років він іще брав участь у підготовці перших двох томів повного зібрання
творів Шевченка (1935 – 1937), але імені вченого тут уже немає. Становище
шевченкознавця погіршилося після появи критичних відгуків на “Кобзар”
1931 р. (2-ге вид. 1933 р.) з ілюстраціями В. Седляра, згодом репресованого
та розстріляного [15, 178–180; 18, 8]. М. Новицького, упорядника видання та
автора коментарів, звинувачено в “буржуазному націоналізмі”.
1933 р. ученого звільнено з науково-дослідного Інституту Тараса Шевченка,
1934 р. – із ВУАН [22, 31]. Залишившись без роботи, М. Новицький підробляє
в газеті “Коммунист”, редактором мови на кінофабриці.
Заарештували М. Новицького через три роки, 26 грудня 1937 р. На той час
земний шлях М. Зерова обірвався: ученого розстріляли 3 листопада в урочищі
Сандармох. М. Новицького, як і його колегу, обвинувачено в контрреволюційних
діях проти радянської влади. Під час допитів 3 та 5 липня 1938 р., які проводив
оперуповноважений третього відділу Управління державної безпеки в Київській
області НКВС (далі – УДБ КО НКВС) сержант Зільберман, М. Новицький не
спростовував висунутих обвинувачень. Конкретним злочином ученого проти
радянської влади визнано його шевченкознавчі дослідження. На вимогу дати
додаткові свідчення у графі “відповідь” за підписом М. Новицького зазначено:
“…еще занимался антисоветскими разговорами по национальному вопросу,
что украинизация должна быть полная, т. е. национальной и по форме и по
содержанию и что Украина должна быть самостоятельной республикой и не
находится под давлением Москвы” [23, 40].
Збереглася довідка начальника четвертого відділу УДБ КО НКВС УРСР
Хатеневера, де ширше розкрито причину звинувачення вченого: “Новицкий был
весьма близок к участникам СВУ, в частности к Ефремову, а также был связан
с активными националистами Зеровым, Дорошкевичем, Косынкой и друг[ими],
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впоследствии осужденными, как участники националистической организации.
Новицкий – националист, озлоблен против Советской власти” [25, 15].
Особливою нарадою при НКВС шевченкознавця засудили на п’ять років
позбавлення волі. Як і М. Зеров, М. Новицький відбував покарання на Соловках,
а саме – в урочищі Юр’їв острів, серед карельських лісів. З початком німецькорадянської війни М. Новицький був переведений у Печорлаг (Республіка Комі),
після завершення терміну покарання працював на лісокомбінаті та на шахті
“Комсомолець” для видобутку вугілля м. Кізел (Молотовська обл., нині – місто
Пермського краю).
У 1946 р. М. Новицький повернувся до Києва. Відтоді впродовж чотирнадцяти
років його життя пов’язане з роботою в київських музеях Тараса Шевченка –
спочатку в Літературно-меморіальному будинку-музеї Т. Г. Шевченка
(1946 – 1952), згодом у Державному музеї Т. Г. Шевченка (1954 – 1962).
Проте в 1946 – 1964 рр. працювати на повну силу М. Новицький не мав
можливості: органи держбезпеки за ним постійно наглядали, а впорядковані
шевченкознавцем матеріали друкували під прізвищами інших авторів
[4, 155–168; 5, 145–153].
З 1956 р., уже після смерті Сталіна, розпочалася реабілітація науковців,
письменників, культурних дічів, незаконно арештованих та постраждалих
від тоталітарного режиму. Серед багатьох розглядалася справа й М. Зерова.
У Центральному державному архіві громадських об’єднань України
вдалося виявити заяву М. Новицького від 5 листопада 1957 р., подану
начальникові слідчого відділу УДБ в Київській області Жиромському на захист
літературознавця:
“Как известно, Н. К. Зеров не вернулся из ссылки. Не знаю, в чем состояла
его вина. Я знал Зерова прежде всего как талантливого литератора-критика,
прекрасного переводчика античных поэтов и стихотворений Пушкина. Это
был ритор и краснобай в полном смысле этого слова. В обществе любил
острить и говорить безумолку. Любил, чтобы его все слушали. Среди
университетской молодежи пользовался большой популярностью. Писатели и
поэты побаивались его острого языка, и кое-кто из них и недолюбливал Зерова.
В 1934 году я имел с ним литературную работу в Ленгизе – тогда он бывал
у меня на дому, и я заходил к нему. Но похвалится особым знакомством с
Зеровым я не могу. Во-первых, для Киева я был человеком новым, Зеров был
старше меня, он обладал такими талантами, каких у меня не было; я знал
свое место и не лез к знаменитостям” [6, 69–69 зв.].
М. Зерова було реабілітовано Військовою колегією Верховного суду СРСР
31 березня 1958 р. Серед доказів, що вплинули на прийняття такого рішення
були і свідчення М. Новицького.
Сам шевченкознавець також постійно звертався до МВС УРСР із вимогою
визнати незаконним його арешт і скасувати справу. Молодший лейтенант
Жиромський, який розглядав клопотання М. Новицького, зробив огляд усіх
документів, що стосувалися історії ув’язнення шевченкознавця, допитав свідків,
колег та друзів М. Новицького (Є. Кирилюка, Є. Середу, Л. Смілянського,
К. Дорошенко) і, незважаючи на їхню високу оцінку наукових здобутків ученого,
підтвердив “справедливість” звинувачення й передав матеріали в архів [20,
180]. Справу шевченкознавця М. Новицького закрито в листопаді 1964 р., через
півроку після смерті вченого.
Уродовж сорока років творчої праці М. Новицький надрукував сімнадцять
статей про життя і творчість Шевченка, за впорядкуванням ученого вийшло
понад двадцять видань творів поета, сім книжок спогадів про нього, відомі
дев’ятнадцять рецензій М. Новицького на основні видання шевченкіани.
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М. Зеров присвятив цій галузі науки лише кілька досліджень. Співпраця
М. Новицького та М. Зерова в шевченкознавстві, їхнє спілкування тривали
порівняно недовго – трохи більше десяти років (1923 – 1934). М. Зеров був
одним із перших, хто відзначив наукові здобутки М. Новицького. Учені разом
працювали над підготовкою спогадів про Шевченка, готували до друку збірку
“Т. Г. Шевченко. Кобзарь: избранные стихотворения” (1934) в перекладі
Ф. Сологуба. Звинувачені в контрреволюційній діяльності проти радянської
влади, обоє науковців мусили відбувати покарання на Соловецьких островах,
повернутися з яких судилося лише М. Новицькому. Коли після 1956 р.
розпочався процес реабілітації репресованих, то шевченкознавець долучився
до відновлення імені М. Зерова і впродовж багатьох років намагався домогтися
закриття власної справи.
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МУХТАР АУЕЗОВ ПРО ДУХОВНИЙ І ХУДОЖНІЙ СВІТ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
Й ПУБЛІЦИСТИКИ)
У статті розглядаються нові інтерпретаційні підходи до творчого доробку відомого казахського
письменника Мухтара Ауезова. Визначено місце шевченківської проблематики в загальному
масиві його текстів. Здійснено спробу окреслити в публіцистичній і літературно-критичній
спадщині вченого коло літературознавчих аспектів, які стосуються духовної іпостасі та мистецькотворчої діяльності Тараса Шевченка.
Зазначено, що М. Ауезов уважав Т. Шевченка спадкоємцем традицій усної народної
словесності, наголошував на внеску літератора у формування національної своєрідності
українського письменства; аналізував його твори в контексті проблеми художник слова і народ.
У центрі уваги дослідника також були орієнтальні наративи в доробку поета.
У студії зауважено, що М. Ауезов характеризує Т. Шевченка як першого художникаживописця Казахстану. Його перебування на древній землі номадів письменник трактує як
своєрідну місію. У висновках наголошено на особливому місці М. Ауезова в казахстанському
шевченкознавстві.
Ключові слова: рецепція, взаємозв’язки, шевченкознавство, життєпис, проблематика,
імагологія.
Tetiana Dziuba. Mukhtar Auezov on Taras Shevchenko’s Spiritual, Moral and Artistic World (Based
on Auezov’s Journalistic and Literary-Critical Heritage)
The paper considers the latest reception of the artistic heritage of the outstanding Kazakh writer,
Mukhtar Auezov. It discusses Taras Shevchenko’s problematic in the general array of his texts. An
attempt is made to outline literary aspects concerning Shevchenko's spiritual, moral and artistic world
in Mukhtar Auezov’s journalistic and literary critic works.
The author notes that Auezov regards Shevchenko’s creativity as continuation of the traditions of
folk literature, emphasizes the writer’s contribution to the formation of the national identity of Ukrainian
literature, analyzes the poet’s works in the context of the Artist and People issue. Auezov also focuses
on oriental narratives in Shevchenko’s works.
The paper emphasizes that Mukhtar Auezov interprets Taras Shevchenko as the first artist-painter of
Kazakhstan; his stay in the ancient land of nomads is interpreted as a kind of mission. Summarizing,
the paper accentuates Auezov’s special place in the Kazakh Shevchenko studies.
Keywords: reception, interrelations, Shevchenko studies, biography, problematic, imagology.

120-ліття від дня народження чільного казахського письменника Мухтара
Ауезова (1897 – 1961) викликало пожвавлення дослідницького та читацького
інтересу до його образно-художнього спадку, появу нових перекладів, вихід
літературознавчих збірників і монографій…
М. Ауезов з’явився на світ у Чингізькій волості колишнього Семипалатинського
району. Поряд із його рідним аулом було розташоване поселення славетного
Абая Кунанбаєва. Дід майбутнього літератора, старий Ауез, доводився
далеким родичем Абаєві, товаришував із письменником-просвітителем,
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добре знав його творчість і заохочував до її вивчення онуків. Абай із
раннього дитинства ввійшов до життя майбутнього письменника, а згодом
став його духовним учителем і центральною постаттю в мистецькому
доробку.
Творчу діяльність М. Ауезов розпочав 1917 р., а в реалістичній манері став
працювати лише на початку 1930-х років. Понад десятиліття тривав шлях
його ідейних та художніх пошуків. Для сучасних дослідників цей період – один
із найцікавіших, адже тоді письменник захоплювався національною ідеєю,
створював віртуозні тексти, позначені рисами модернізму. Згодом деякі з них
зазнали суттєвих переробок, як, скажімо, п’єса “Енлік-Кебек” (1917), що у
зміненому, а не первісному варіанті ввійшла до репертуару казахських театрів.
Мухтар Ауезов належав до різнобічно обдарованих, ренесансного типу митців.
Зумів поєднати письменницьку працю з активною науково-дослідницькою
діяльністю: виявляв інтерес до історії казахського та киргизького письменства,
фольклору, вивчав літературні взаємозв’язки та взаємовпливи, був
талановитим публіцистом, майстерним перекладачем (зокрема, він переклав
п’єси “Приборкання норовливої” В. Шекспіра, “Ревізор” М. Гоголя).
У 30-ті роки минулого століття національно-визвольна тематик а в
белетристиці М. Ауезова поступається місцем соціальній; у ній знаходять
художнє відтворення проблеми колективізації, зображені “нові люди села”.
Поволі відбувається внутрішнє роздвоєння письменника, у його духовному
єстві змушені співіснувати дві натури, дві іпостасі, відповідно можна вести
мову і про двоколійність його творчості. За висловом сучасної казахстанської
дослідниці С. Ананьєвої, М. Ауезов – романтик революції, зраджений нею
[1, 321].
А втім син письменника – відомий культуролог, китаїст Мурат Ауезов –
невпинно наголошує на тому, що його батько був цілісною людиною, якій
доводилося носити маску лояльності до радянської влади. Тому й мав “лише
п’ять років благополучного життя” [3, 321]; увесь інший час його переслідували,
адже таємно сповідував ідеали своєї юності, “Алаш-Орди” (автономної
казахської державності 1917 – 1920 рр.).
Інтерес письменника до теми, котра найповніше зреалізується в епопеї
“Шлях Абая”, засвідчує вивчення ним життєпису великого сина кочового
народу, редагування повного зібрання творів, створення трагедії “Абай”
(1941), лібрето однойменної опери та сценарію кінофільму “Пісні Абая” (1945)
тощо. М. Ауезов, як і С. Муканов, Г. Мусрепов, належить до основоположників
історичного роману в казахській літературі, адже до початку XX ст. в ній
переважали поетичні жанри. Роман-художня біографія одного з найвидатніших
зачинателів казахської словесності, на думку сучасних науковців, створений
у манері магічного реалізму [3, 270], був відзначений Сталінською (1949) та
Ленінською (1959) преміями.
Рецепційне поле епопеї досить широке. Зокрема, першими читачами та
критиками “Шляху Абая” стали такі відомі митці слова, як Габіт Мусрепов,
Зейнолли Кабдолов, Анна Нікольська. Проте нині, як зазначає Мурат Ауезов,
чотирикнижжя “Шлях Абая” потребує принципово інших інтерпретацій та
“масштабного особистісного підходу” до твору, іншого рівня прочитання [3, 271].
Сприятливий чинник для цього – публікація невідомих раніше архівних
документів, зокрема зібраних у книжці “Неизвестное в наследии Мухтара
Ауэзова” [10]. У ній систематизовані, тематично та хронологічно впорядковані
анкети письменника 20-х років, протоколи 20 – 50-х років, епістолярій
30 – 60-х, стенограми, виступи, рецензії та ін. Видання містить коментарі
та іменний покажчик. А відомий російський американіст Микола Анастасьєв
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створив белетризований життєпис майстра слова: книжка “Мухтар Ауезов.
Трагедія тріумфатора” [2] вперше вийшла друком у серії “Жизнь замечательных
людей”. У цьому есеї однією із центральних є лінія взаємин митця і
влади, розкрита в усій трагічності колізій, хитросплетіннях суперечностей,
приголомшливій безвиході.
Долю письменника розглянуто в контексті тогочасного літературного процесу,
на тлі казахського “розстріляного відродження”, котре репрезентоване
насамперед іменами А. Байтурсинова, М. Дулатова, Ж. Аймауитова. Біограф
аналізує причетність М. Ауезова до національно-визвольного руху.
У своєму романі-есеї М. Анастасьєв вільно пересувається у просторі й часі.
Творчість “східного філософа” порівнюється з російською та європейською
образно-художньою словесністю, з якою автор добре обізнаний. І мабуть, чи
не вперше спадок М. Ауезова так широко введено в річище кращих надбань
світової літератури, де йому належить осібне місце.
Позаяк у виданнях художнього доробку М. Ауезова, здійснених у радянський
період, наявні купюри, не завжди збережений стиль письма автора,
залишається актуальною й потреба нових перекладів, передусім циклу
творів “Шлях Абая”. Великою мірою завдяки Мурату Ауезову, з’явилися
талановиті переклади роману-хроніки, роману-функції, де Абай яскраво
зображений у контексті матеріально-тілесного та духовного космосу казахів
[3, 270]. Вдалий переклад – нове прочитання твору. До найбільш органічних
мистецьких перетлумачень “Шляху Абая”, на думку Мурата Ауезова, належать
французька версія Антуана Вітеза, китайська – Ха Хуаньчжана (Хабая) та його
дружини, російська – Анатолія Кіма.
Нашарування естетики соціалістичної доби помітне в публіцистичних працях
М. Ауезова, що й не дивно з огляду на специфіку цього різновиду літературножурналістської діяльності. Хоча, як уже мовилося, аспект: наскільки автор
“Шляху Абая” був за своєю суттю радянським митцем, для дослідників його
культурних надбань залишається найбільш вразливим і дискусійним. Адже,
попри високі прижиттєві відзнаки, прозаїк ніколи не належав до послідовних
комуністів.
За свідченням самого письменника, йому випало пережити три соціальні
формації – феодалізм, капіталізм і соціалізм [7, 347]. Усі вони позначилися на
світогляді, а відтак і творчості. Окрім того, М. Ауезов виявляв художній інтерес
до розвитку людської особистості в різних соціальних умовах [7, 349].
Як історик і теоретик літератури, публіцист автор епопеї про Абая
плідно працює в 1936 – 1961 рр. Доробок цього періоду згодом увійшов до
російськомовного збірника “Мысли разных лет” [4] та пізнішої за часом виходу
останньої книги п’ятитомного зібрання творів [5].
Літературно-публіцистичні статті казахського письменника здебільшого
присвячені питанням порівняльного вивчення, з’ясування спільних
закономірностей, взаємозбагачення літератур. Серед них чимало публікацій
синтетичного характеру, в яких пересновані елементи літературознавчих
пошуків, літературної критики, публіцистики.
М. Ауезов-естетик літератури наділений тонкою художньої інтуїцією. Об’єктом
його вивчення стає, зокрема, морально-етичний та художній світ А. Навої,
А. Кунанбаєва, Ж. Жабаєва, О. Пушкіна, А. Чехова, Ф. Достоєвського, Р. Тагора,
геніального українця Т. Шевченка.
Нарису про Т. Шевченка “Брат наш, друг наш” (1961) передували статті зі
згадками про поета, як, наприклад, “Рідний брат”, опублікована у другому
номері журналу “Дружба народов” за 1954 р. У ній автор, розкриваючи тему
українсько-казахських міжкультурних взаємин, зауважує, що Україну оспівують
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кращі митці його краю: С. Муканов, А. Тажибаєв, Г. Орманов, Т. Жароков,
Ж. Саїн, Д. Абілєв, А. Сарсенбаєв; перелічує імена українських авторів, твори
яких перекладені казахською: це П. Тичина, М. Бажан, О. Гончар, Н. Забіла
[5, 283]; мовить про “сім страдницьких літ” заслання Кобзаря в Казахстані [5, 282].
До речі, Олесь Гончар, який мав дві зустрічі з М. Ауезовим (під час 60-літнього
ювілею письменника в Алма-Аті та спільної подорожі Америкою у складі
групи радянських письменників), звертає увагу на те, що Шевченко для його
казахського колеги й товариша був повсякчас символом України, утіленням
“цілої нації”; у переліку знакових імен стояв поряд з А. Рудакі та Ш. Руставелі [8].
У статті “Брат наш, друг наш” М. Ауезов торкається окремих аспектів
біографії Т. Шевченка, окреслює мотиви й особливості його поезії, оцінює
творчість літератора і з’ясовує її роль для свого й чужинецьких народів. Тут
експлікуються теми, наскрізні в літературно-критичному доробку казахського
письменника, – національної своєрідності літератури, національного характеру
в мистецтві, національного стилю. Поціновувач усного імпровізованого мелосу,
виплеканого зусиллями талановитих ашугів, акинів, бахші, мествіре, розглядає
твори Т. Шевченка в контексті “народного поетичного генія”, насамперед
кобзарів: “Тарас Шевченко, який прислухався до скорботних голосів цілих
поколінь народних співців, зачарований їхніми думами, увібрав у своє щедре
й бентежне серце все найсокровенніше з того, чим сильний і незалежний дух
українців” [5, 532].
М. Ауезов також порушує проблему взаємозв’язку творчості майстра слова
і народу. Для Шевченка, на думку автора статті, народ – головний критерій
(етичний, естетичний) і мета мистецтва. Важливе значення має й те, як
зображений посполитий люд, яке ставлення літератора до нього, як добре
він знає своє плем’я.
Демос, а не привілейована каста – репрезентант історії. Муза Т. Шевченка
співчуває представникам нижчих соціальних прошарків, поет оспівує гнаних та
знедолених – сивочолого воїна, передчасно постарілу неньку, котра виглядає
з ратного поля синів; дівчину-наймичку, яка оплакує свою нещасливу долю
[5, 532]. Т. Шевченко, поет-медіум, висловив думу своєї нації, думу України. За
спостереженням М. Ауезова, визначальною рисою українства є його злитість
із долею Вітчизни.
У середовищі простолюду, насамперед селянства, найкраще збережена мова
народу, звичаї та традиції. Згадана верства найбільш опірна до асиміляції,
національно стійка. У цьому сенсі народність – основа та гарантія оригінальної
національної літератури. Начерк зазначених тез наявний і в статтях М. Ауезова
“Про традиційне та новаторське” (1960), “Братерство наших літератур” (1959)
та ін.
Аналізуючи національні традиції й форми художньої практики у статті
“Братерство наших літератур”, критик висловив слушне спостереження: хоча
“головною ознакою національної форми є мова”, однак у дійсності вона – не
єдиний складник національного обличчя літератури; велику вагу тут має
комплексне відображення особливостей народного життя – психології вчинків,
образно-мовного мислення, людських стосунків, характерів загалом [5, 342].
У статті “Брат наш, друг наш” Мухтар Ауезов інтерпретує й важливу проблему
рецепції вигнанцем Т. Шевченком далекої чужини, “казахської напівпустелі”
[5, 532]. Український поет-невільник, котрий народився та зріс в істотно іншому
природному середовищі, важко сприйняв цей убогий, безрадісний пейзаж.
У вірші “А. О. Козачковському” ліричний герой звіряється: “Неначе злодій, поза
валами / В неділю крадуся я в поле” [13, 59]. Адже степ широкий асоціюється
в поета з волею:
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І на гору високую
Вихожу, дивлюся,
І згадую Україну,
І згадать боюся.
І там степи, і тут степи,
Та тут не такії,

Руді-руді, аж червоні,
А там голубії,
Зеленії, мережані
Нивами, ланами,
Високими могилами,
Темними лугами [13, 59].

Образ Степу у творчості Т. Шевченка доцільно вивчати крізь призму імагології.
Особливості сприйняття митцем киргизьких/казахських ландшафтів варто
експлікувати, використовуючи невільницьку імагологічну позицію [11].
Цей прийом часто-густо зумовлює конструювання образу “Іншого”, “Чужого”.
“Своє”/“Чуже” – центральна авторська антиномія, де й перше, і друге піддано
значній трансформації. “Рідне” внаслідок непереборної ностальгії, туги
ідеалізується, “Чуже”, навпаки, набуває похмурого забарвлення. У випадку
Т. Шевченка це викликано ще й набутими під час заслання важкими хворобами
(цинга, ревматизм, водянка). Хоча “казахська напівпустеля” милує око
споконвічних мешканців Степу, адже вона – їхній ментальний космос. Безлюдна
рівнина привабливою видавалася і представникам інших національностей.
Зокрема, “в степу безкраїм за Уралом” подумував оселитися добрий приятель
поета, сусід по каюті в Аральській експедиції, географ, дослідник Аральського
моря, контр-адмірал О. Бутаков.
У невеликій за обсягом статті М. Ауезову вдалося окреслити проблемні
лінії, які надалі поглиблюватиме казахстанське шевченкознавство. Одна з
них стосується мистецької іпостасі українського генія: “Шевченко не лише
споглядав лиху долю казахів, їхнє життя, їхній побут. Він змалював степ та
його мешканців як поет і художник-живописець” [5, 533].
Справді, до Шевченка образотворче мистецтво в Казахстані не було
поширеним, почасти через релігійні упередження. Він уперше глибоко й точно
відобразив національне життя казахського аулу. З огляду на це його роботи
мають не тільки високу мистецьку, а й наукову та історичну вартість.
А ще критик висловив парадоксальну, на перший погляд, думку про те,
що “поява Тараса Шевченка в казахському степу того часу була хоча й
жорстоким, але позитивним фактом” [5, 533]. Нині цю тезу покладено в основу
багатьох культурологічних розвідок казахстанських та українських дослідників:
“Шевченко в Казахстані не покарання відбував. Він виконував місію” [12, 556].
Г. Дарибаєва називає Шевченка першим дипломатом, котрий будував
мости дружби між Україною та Казахстаном [9, 41]. Діяльність письменника у
степовому краї була різноманітною. Експедиції О. Бутакова та О. Антипова,
у яких Т. Шевченко, хоча й не з власної волі, брав активну участь, посприяли
соціально-економічному піднесенню Казахстану: під час другої на півострові
Мангишлак знайдено чималі поклади кам’яного вугілля.
М. Ауезов усвідомлював, що поетові-бранцю не вдалося вповні виконати своє
призначення на древній землі кочівників. На засланні він зблизився з польськими
політичними ув’язненими – Бр. Залеським, Т. Вернером, І. Завадським,
С. Крулікевичем, О. Фішером, проте за ціле десятиліття доля не подарувала
йому зустрічі з представниками майбутньої казахської інтелігенції – з Чоканом
Валіхановим, Ібраєм Алтинсаріном та іншими. “У результаті цього, – зауважує
літературознавець, – національна, соціальна, культурна самосвідомість казахів
зробила б великий поступ іще в ту нелегку пору. Адже такі постаті, як Шевченко,
іноді заповнюють собою порожнечу цілих століть” [5, 533].
До слова, деякі дослідники, спираючись на хронологічні та просторові виміри,
тезу про спільне коло знайомств у Ч. Валіханова й Т. Шевченка, висувають
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гіпотезу про те, що казахський учений і український поет познайомилися в
Петербурзі на початку 1860-х років. Або ж припускають, що Чокан Валіханов
міг бути присутнім на велелюдному похороні Т. Шевченка. Однак наразі це
лише здогадки, не підкріплені фактами.
Казахстанське шевченкознавство репрезентоване широким колом імен –
Т. Беїсова, С. Муканова, Г. Мусрепова, Г. Мустафіна, А. Тажибаєва,
Р. Кайшибаєвої, Ш. Елеукенова… Проте М. Ауезову в ньому належить
виняткове місце: уславлений прозаїк звернувся до вивчення внутрішнього
буття, світоглядних кодів, естетичних пріоритетів класика української
літератури. Цікавий і ракурс розгляду спадщини Т. Шевченка, українського
письменства загалом у системі мистецьких рефлексій М. Ауезова, які
стосуються національних літератур.
Прикметно, що дослідження із шевченківської проблематики в Казахстані
здебільшого взагалі репрезентують “ювілейні” статті відомих тамтешніх
літераторів. У цьому сенсі винятком не став і збірник із нагоди 150-ї річниці
від дня народження митця [6], де в розмаїтих студіях проаналізовано поетику
Т. Шевченка, його малярський орієнтальний цикл, образ Кобзаря, створений
казахстанськими майстрами слова; з’ясовано подробиці життя “акина Таразі”
на засланні, зокрема була надрукована оповідь про вербу, яку він посадив на
півострові Мангишлак. Назву збірнику надав уміщений у ньому есей Мухтара
Ауезова “Брат наш, друг наш”.
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ДРУЗКИ “ХОЛОДНОГО ДОМУ”
Ч. ДІККЕНСА В НОВЕЛІСТИЦІ В. ТРЕВОРА
У статті розглянуто новели В.Тревора як такі, що віддзеркалюють тематичні, характеристичні,
стильові моделі роману Ч. Діккенса “Холодний дім”.
Ключові слова: віддзеркалення, тема, персонаж, гротеск, стиль.
Olha Kabkova. “Bleak House” Splinters in W.Trevor’s Short Stories
The article considers W. Trevor’s short stories as reflecting the patterns of the Dickens’s “Bleak
House” in their themes, characters and style.
Keywords: reflection, theme, character, grotesque, style.

Бажання співвіднести невеликі тексти В. Тревора з огромом “Холодного дому”
(“Bleak House”, 1853) – не довільна забаганка, а наслідок підказки самого
англо-ірландського митця, який називав себе учнем англійських письменників
ХІХ ст., зокрема Ч. Діккенса. До думки про учнівство схиляється й знаний
сучасний англійський письменник та дослідник М. Бредбері, який твердить про
віддзеркалення естетичних шукань ХІХ ст. в літературному доробку В. Тревора
[2, 432]. Ідеться, зокрема, про взаємозв’язок загальних соціальних, історичних
маркерів та індивідуальних виявів у прозі англо-ірландського митця.
Розмірковуючи про відгомін Діккенсового тексту в малій прозі В. Тревора,
зосередимось на властивому письму англійського класика узгодженні
романтичної і реалістичної естетичних практик, а також на його характерології
з акцентованою увагою до внутрішнього світу персонажа, почасти тужливою
співчутливістю до нього.
“Холодний дім” не просто унаочнює Діккенсову творчу своєрідність.
На думку багатьох сучасних критиків, він став центральним романом митця.
Г. Блум твердить, що “у “Холодному домі”, як ніколи до і ніколи після, ясно і
гостро постає унікальний космос Діккенса – його фантасмагоричний Лондон,
вигадана Англія. Жоден інший англомовний роман не може похвалитися такою
винахідливістю…” [1, 357].
Водночас роман унаочнює певний період у творчій еволюції письменника,
позначений системністю у відтворенні соціальної реальності, у погляді на
взаємини індивіда й суспільства. Крім того, у цей період (1850 – 1860-ті
роки) певного перегляду зазнає одна з аксіоматичних для Діккенса етичних
цитаделей – родина. Він не зрікається своєї “різдвяної філософії”, пропаганди
добропорядності, доброчесності. Проте послаблюється його переконаність
у рятівній ролі домашнього вогнища, сакралізація родини, властива раннім
творам (певною мірою під впливом приватних обставин у житті митця).
Діккенсів “Холодний дім” розгортає панораму буденного життя, проте
невіддільну від романтичних рис, і на цьому наголошено в авторській
передмові. У романі кілька сюжетних ліній, пов’язаних із життєвими
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поневіряннями Естер Самерсон. Ідеться про таємницю її народження та дитячі,
юнацькі болі, страждання, роль пана Джарндіса як доброго мага-чарівника
в розгортанні її життєвої доріжки, якнайстрокатіше коло її товаришування,
спілкування, що включає різнобарвні соціальні сегменти. Аристократичне
середовище, різного ґатунку чиновники, просто службовці, ледарі та злидарі,
колишній капітан і теперішній лікар, члени жіночих благодійних організацій та
робітники різних фахів – усі ці фрагменти суспільства, увиразнені в багатьох
персонажах, зумовили формування, розгортання, переплетення, ущільнення
різних тематичних ліній. До того ж сам образ Холодного дому зазнає в романі
подвоєння, дублювання. Наприкінці твору Естер стає власницею й господинею
у трохи зменшеній копії Холодного дому, що має над входом вивіску з тією
самою назвою.
В. Набоков у лекції про роман “Холодний дім” наголошує на існуванні в ньому
трьох основних тематичних ліній і завважує, що автор, як вправний майстер,
жонглює трьома кулями-темами, дотичними одна до одної, не плутаючись
у мотузках, до них прив’язаних. Ідеться про тему Канцлерського суду, тему
дітей, тему таємниці.
Думається, перша з названих тем дуже по-своєму, пунктирно прокреслена в
новелі В.Тревора “Готель “Лінивий місяць” (“The Hotel of the Idle Moon”) зі збірника
“Як ми захмеліли від тістечок із ромом” (“The Day We Got Drunk on Cake”, 1967).
У Ч. Діккенса означений тематичний сегмент не лише віддзеркалюється в інших
тематичних площинах, заповнений численними персонажами, а також невіддільний
від парадоксального судового позову, пов’язаного з іменем пана Джарндіса –
власника Холодного дому. Для письменника цей суд – не просто соціальна
реалія, сегмент соціального облаштування, певний аспект буденного життя. У
ньому стверджується влада грошей, а також панують фальш і лицемірство. Він
породжує й підтримує тривалі, нескінченні, тож пекельні судові процеси. Митець,
послуговуючись оксюмороном, характеризує таку тяганину: “…нескінченний короткий
виклад судової справи” [3, 12]. Канцлерський суд для Діккенса, залишаючись
соціальною даністю, оприявнює щось пекельне, саме Зло. Авторське припущення
про можливість замкнути в цьому суді “всю ним здійснену несправедливість, усе горе,
ним принесене, і спалити вщент разом із ним, як величезне поховальне вогнище”
[3, 19], стосується й соціального, і онтологічного аспектів зла. В. Набоков твердить,
що в романі Діккенса зло майже дорівнює добру, і вбачає, що зіткнення сил добра
і зла символізує боротьбу вищих, уселенських сил. “Ці зштовхування складають
“кістяк” книги, але Діккенс надто митець, щоб нав’язувати або розжовувати свою
думку” [5, 107-108], – продовжує російсько-американський автор. Для В. Набокова до
сил зла, очевидно, належить Канцлерський суд з емісарами-бісами та численними
бісенятами, а також помічники зла та філантропи.
Такий суд, що увиразнює зло, знелюднює, знеособлює, розбещує тих,
хто долучається до його справ. Показові в цьому сенсі і власник крамниці
Крук, і старенька Флайт. Крук по суті є слугою Канцлерського суду. Він знає
імена всіх долучених до позовів, що розглядаються в суді. Його крамниця
здавалась, на думку В. Набокова, чимось на зразок брудної приживалки та
бідної родички юриспруденції. Тут усе непевне, потерте, обшарпане, брудне.
У кутку помешкання – купа лахміття, переважно дрантя із судових мантій. Те
зло, носієм якого був Крук, зруйнувало, спопелило його самого. Його смерть
“викликана найбільш гнилісними соками порочного тіла, і тільки ними, і це –
самозагорання, а не якась інша смерть” [4, 42], – свідчить Ч. Діккенс.
Старенька Флайт, так само, як і юний Річард, стала жертвою Канцлерського
суду, перейнявшись його божевіллям, позаяк їхні життєві ритми були
зумовлені його пульсацією. Життя старенької впокорене суду: вона щоденно
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відвідує всі його засідання, попри те, що він відібрав у неї молодість, красу,
розум, надію. У її помешканні багато кліток із пташками. Старенька пообіцяла,
що випустить їх усіх на волю, як тільки вирішать її справу. Проте час спливає
і пташки поступово помирають. Показовою є зміна найменувань птахів у міру
того, як міс Флайт утягується в судову реальність: надія, радість, юність, мир,
спокій, життя, прах, попіл, розтрата, нужда, розорення, відчай, божевілля,
смерть, підступність, дурість, слова, перуки, ганчір’я, пергамент, грабунок,
прецедент, тарабарщина, обман, дурниця [4, 486].
В. Набоков завважує омонімічність прізвища старенької з “летом”, “польотом”.
Тож ідеться про внеможливлення польоту, щастя, надії для тепер уже
старенької. І все через судову тяганину. Прути клітки, тіні прутів Канцлерського
суду перекреслюють щастя пташок і міс Флайт.
Пекельна нестерпність Канцлерського суду розкривається не лише в його
соціальних характеристиках, спотворенні, божевіллі його слуг та підсудних,
а й у метафорично увиразнених особливостях зображеного простору. Розділ
“У Канцлерському суді” описує ту місцину Лондона, що пов’язана із цією
установою. Тут не лише вогкість, туман, а й бруд. У центрі цього бруду й
туману – Верховний канцлерський суд. Ба більше, автор наголошує на тому,
що в цих місцях бруд, грязюка прилипають до мостової, наростаючи, як складні
відсотки [3, 11]. В. Набоков у лекції завважує метафоричність того бруду, адже,
наростаючи, як складні відсотки, метафора пов’язує реальну грязюку й туман
із брудом та безладом Канцлерського суду. Той самий дослідник констатує
фонетичну присутність загальної атмосфери бруду та непроясненості в
життєдіяльності суду. Сірий дим із камінних труб, порівнюваний у Ч. Діккенса із
чорнуватою мрякою (a soft black drizzle) роздзеркалюється у прізвищах судових
адвокатів та клієнтів. “Чізл, Мізл, Дрізл – зловісна алітерація”, – завважує
В. Набоков. Ба більше, крутійство та жадібність (shirking and sharking) –
принципи, за якими живе Канцлерський суд, – вторять хлюпанню та шарканню
(slipping and sliding) пішоходів по грязюці [5, 111].
У новелі “Готель “Лінивий місяць” В. Тревор подібно до Ч. Діккенса
зосереджується на роздумах про соціальність та онтологію співіснування
добра і зла. Подружжя Данкерсів у ролі подорожніх опиняється в заміському
будинку на північ від Лондона і перетворюється на посланців зла. Вони стають
своєрідним неправедним Канцлерським судом для власників будинку, в якому
опинились. Данкерси виринають із ночі (полуночі), поривів вітру, дощу. Їхнє
прибуття невіддільне від опалих і розсипаних яблук, які вранці скидались
на коштовні камінці, що виблискували у траві. Тож присутність цих людей
невіддільна від гріхопадіння та хаосу, що мають запанувати у старому будинку.
Більше того, їхня присутність невіддільна від злочину, смерті, що входять у
старий гостинний дім.
Їхнє прізвище (Данкерси), на думку старенького власника будинку, потворне,
бо несе в собі семантику вологості, сирості, шкідливої для здоров’я. Їхнє
узгодження з виміром зла потверджує текстова теза про ворогування цих
двох з усім світом і навіть одне з одним [8, 136]. Немолодий слуга в ошатному
старенькому будинку в очах пана Данкерса вбачає щось таке, через що ніколи
не погодився б помінятися місцем із їх власником.
Крутійство очевидно пов’язане з Данкерсами. Автор завважує, що,
опинившись у будинку Джайлса Марстона й наполягаючи на потребі прихистку
від негоди, Данкерси перегравали. Проте збоку могло здатися, наче тут
господар пан Данкерс, а не сер Джайлс.
Після раптової смерті сера Джайлса Марстона від шлункових кольок
пан Данкерс, який накинув оком на будинок і сад стареньких, попри
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відремонтований автомобіль і можливість їхати далі, вимовляє пафосні
фрази, звернені до дружини сера Джайлса та його слуги. “Доля надіслала
нас у важку для вас хвилину, і ми залишимось, щоб виконати свій обов’язок”
[8, 140]. Справжня мета Данкерсів – маєтність стареньких. Хоча колізія
занепаду великого дому, нелегкі стосунки між загарбниками будинку і його
мешканцями були властиві ірландській прозовій традиції від Мері Еджуорт і
потому, думається, що В. Тревор, завважуючи подібні імплікації, прихиляється
до духовних, етичних наголосів.
У романі Ч. Діккенса сюжетні ходи пов’язані із судовим спором “Джарндісів
проти Джарндісів”, який був обумовлений заповітом щодо спадщини. До того ж
судова тяганина, кружляння стосів паперів поступово, повільно виснажували
й виснажили гроші спадщини, тож процес припинився й вирішився сам собою.
Так Канцлерський суд повільно, поступово привласнив чужу спадщину.
У В. Тревора процес привласнення чужої маєтності пришвидшений.
Данкерси швидко перетворюють будинок на готель “Лінивий місяць”, садок
упорядковується. Помешкання стає затишним, навіть розкішним, тут багато
приїжджих. Проте, попри діловитість Данкерсів і процвітання новоствореного
готелю, владарює атмосфера пекла, “лінивого місяця”. На думку відданого
слуги родини Марстонів, “місяць не має бути лінивим… Місяць має бути
насторожі. Він має очистити небо від хмар, щоб зірки могли побачити
залиті кров’ю подушки” [8, 144]. Тут образ “лінивого місяця” як метафори
неправедності, підсліпуватого, заспаного охоронця-Аргуса повертає нас до
Діккенсових епітетів та метафор. У просторі юридичних контор “Холодного
дому” ввечері “закопчені ліхтарі, як очі Суду справедливості, короткозорого
Аргуса з бездонною кишенею для кожного ока й оком на кожній кишені,
підсліпувато підморгують зіркам” [4, 25]. Образ очей Суду справедливості
доповнюють епітети “підсліпуватий”, “короткозорий”, він зазнає імплікаційних
уточнень: множинність джерел світла не посилює освітлення, бруд і кіптява
вкриває джерела світла, посутнє хабарництво невіддільне від тих кишень з
очима. В аналізованій новелі В. Тревора наскрізним є мотив світла – його
тьмяності, його бажаності.
Діккенсів образ Холодного дому не лише дублюється в межах самого
роману; він з’являється і в новелі ірландського автора. Сер Джайлс Марстон
називає свій дім великим і холодним, завважуючи, що будинок старий і поволі
занепадає. Його власники старенькі. З колись численних слуг залишився один.
Проте прикметник “холодний”, так само, як і в романі Діккенса, оманливий.
У Тревора дім і прекрасний сад поруч із ним є таким собі постарілим Едемом.
Дім гостинний і доброзичливий, бо, попри фінансову обмеженість, його
господарі готові зігріти й почастувати тих, хто опинився у скруті.
Холодний дім у Ч. Діккенса не просто був маєтністю чуйного та турботливого
пана Джарндіса, а й справляв на відвідувачів-новоприбульців добре враження,
зокрема на Естер Самерсон. “Спочатку – сяяння в зоряній ночі світла у вікнах…
потім – світлі, теплі, затишні кімнати й гостинний, передобідній стукіт посуду в
їдальні, що долинає здаля, і обличчя великодушного господаря, що випромінює
доброту, від якої світліло все, що ми бачили, і глухий шум вітру за стінами,
що слугував неголосним акомпанементом усьому, що ми чули – так ось якими
були наші перші враження від Холодного дому” [3, 95–96], – зауважує героїня.
Цікаво, що Естер, по-янгольськи добра та юна родичка й підопічна пана
Джарндіса, у його Холодному домі виконує роль господарочки: їй передають
ключі від усіх помешкань і шухляд. Крім того, її нагороджують різними
прізвиськами, часто позиченими з дитячих казок. Її починають називати
то Старенькою, то Піклувальницею, то Павутинкою. Тож можна побачити
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віддзеркалення цієї світлої юної постаті в образах немолодих турботливих
леді Марстон та слуги в новелі В. Тревора.
Ставлення до сил зла в романі Ч. Діккенса та в новелі В. Тревора дзеркально
відмінне. На думку Г. Блума, роль власника Холодного дому Джарндіса
полягає у тривалій нищівній атаці на Канцлерський суд, щоб читач міг відчути:
“…Людина здатна зруйнувати лабіринт, людиною зведений” [1, 359]. Ідеться
про те, що пан Джарндіс, не відкликаючи позову, залишаючись учасником
процесу, водночас зберігає розсудливий, трохи відсторонений підхід до нього.
У В. Тревора спілкування з Данкерсами дедалі більше виявляє в леді Марстон
та слузі стан приспаної свідомості, божевілля. Крім того, спостережливий
немолодий слуга констатує, що навряд чи зможе помірятися силою із цим
світом та його завойовниками.
Не лише тематичні сегменти “Холодного дому” Ч. Діккенса віддзеркалюються
в малій прозі В. Тревора. Англо-ірландський митець очевидно послуговується
Діккенсовими стильовими маркерами – надзвичайною емоційною образністю,
використанням метафор, уживанням промовистих імен тощо.
Є ще один аспект прозової майстерності англійського класика, що не залишив
байдужим В. Тревора. Ідеться про характерологію. Критики завважили, що в
його творах на першому місці за важливістю були персонажі, точніше з них
починалось авторське формування тексту. Сам В. Тревор із цим не сперечався,
твердячи, що для нього оповідання ставало “проблиском” чийогось життя
або чиїхось взаємин, а ще запевняв, що любить дивитись на персонажів
[6]. Більшість його персонажів – звичайні самотні, розгублені люди, котрі
прагнуть упоратися із власною долею. Йому якнайкраще вдається оповідь про
дороги, які залишились не обраними, про відповідальність, якої уникають, про
провинні таємниці та про зупинені рухи назустріч. Є певна елегантність,
спостережена у прозі В. Тревора та співвідносна з його персонажами. Водночас,
і це помічають критики, іноді тут трапляються сцени тремтливого збентеження,
такі ж руйнівні щодо впорядкування, як і в текстах Ф. Кафки або Г. Пінтера [7].
Тож у Тревора теж фігурують персонажі-універсалії, образи-гротески. Показово,
що критики завважували авторську здатність трансформувати персонажів:
карикатури просотувались життям і ставали людьми з власними історіями.
Подібні риси наявні й у новелістиці митця. Серед героїв його оповідань не
тільки різного віку та соціального статусу “знедолені”, а й персонажі-гротески.
У тій апеляції до гротеску вбачаємо не лише авторську манеру пластикаскульптора, а й актуалізацію досвіду літературних попередників. У тих
персонажах-гротесках – авторська пародійність та іронічність. Сфера гротеску
дає змогу співвідносити окремих дійових осіб новел В. Тревора з показово
гротескними Смоллуїдами Діккенсового роману “Холодний дім”. Англійський
класик віддав цим персонажам цілий розділ – ХХІ-й. Проте й згодом на сторінках
твору з’являвся старий Смоллуїд сам або зі своєю дружиною, сином, онукою,
шукаючи рукописні документи або ж продаючи їх за чималу ціну. Попри це,
сутнісні характеристики Смоллуїдів окреслені вже у згаданому розділі роману.
Смоллуїди невіддільні від певної локації. Місцина їхнього проживання – не
найреспектабельніший район міста, проте маркований Лондонським торговельним
центром. Їхня вуличка вузенька, безлюдна, темна, похмура й, наче склеп, з усіх
боків щільно обкладена цеглою. Задану в локаційному описі мертвотність – склеп –
розкривають інші характеристики Смоллуїдів та підтверджує спостереження
В. Набокова в його лекції про “Холодний дім”. Означаючи Смоллуїда як “старого
негідника”, шурина “найдивнішого, найгуманнішого героя в усій книзі – Крука” [5,
108–109], критик по суті узгоджує цього героя із природою Канцлерського суду –
його пекельним злом, брудом, туманністю.
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Ущільнений, стиснутий простір мешк ання Смоллуїдів невіддільний
в і д ї х н ь о го н а й м е н у в а н н я . Уж е в с е м а н т и ц і п р і з в и щ а з а к л а д е н а
мізерність, обмеженість, звуженість. Та сама мізерність, почасти мертвотність
характеризує тіла Смоллуїдів. Пан Бартолом’ю Смоллуїд – карлик, його
батько – старий Смоллуїд не може рухати нижніми кінцівками й майже не
володіє верхніми. Час від часу він сповзає із крісла й нагадує купу ганчір’я,
тож потребує струшування та штурхання, збивання, як подушки.
Предметні метафори та порівняння Ч. Діккенс часто використовував для
характеристики членів цієї родини. Старий Смоллуїд у кріслі “нагадує заламану
маріонетку” [3, 317], мішок ганчір’я із чорною ярмулкою на маківці. Коли його
трясуть, “голова в того мотається, як у балаганного арлекіна” [3, 389]. Пані
Смоллуїд у своєму падінні нагадує кеглю [3, 382]. Кілька разів повертаючись
у тексті до таких тілесно-предметних характеристик, автор зовсім не прагнув
насміятися з людської старечої немічності або фізичної недосконалості. Митець
сатирично знущався з людської нікчемності, пересічності.
Доля Смоллуїдів зумовлена певним статусом у суспільстві та ідеалами,
персонажів сформували певні професії. Діяльність клерка в конторі лихваря
або обліковця векселів шанована в цій родині. Богом одного із засновників
родини стали Складні Відсотки. Діккенс кілька разів у тексті наголошує
на спорідненості Смоллуїдів із мавпячим племенем і пояснює це їхньою
інтелектуальною, душевною звуженістю, обмеженістю. У цій родині читання
сприймають як марне розтринькування часу, що не приносить грошей і взагалі
жодної користі. Інтелектуальний багаж Смоллуїдів складають елементарні
знання з математики та певна кількість загальних відомостей. Піднесені думки,
благоговіння, захоплення можуть з’являтися в головах цих людей лише як
зародки-личинки, що ніколи не розкриваються метеликами [3, 375]. Є ще одна
риса, майже фантастична, очевидно гротескна, властива членам родини: тут
не з’являються діти. Тут не знають, що таке дитячість, дитинство, не уявляють,
що таке дитячі книжки, чарівні казки, легенди, байки або просто легковажність.
Діккенс твердить, що декілька поколінь Смоллуїдів не мало дітей. У них зразу
ж народжувались маленькі старці – маленькі чоловіки та жінки, схожі на старих
мавп, і їхній внутрішній світ справляв гнітюче враження. У Смоллуїдів ця
інтелектуальна обмеженість, почасти ущербність компенсувалась розвиненим
хапальним рефлексом. Діккенс завважує кігті старого Смоллуїда, довгі та
тверді, як свинець, його напади безсильної люті, злоби, його інстинктивне
загрібання кігтями повітря.
В. Тревор часто зображує людей поважного віку. Образи стареньких
з’являються вже в одному з перших його романів – “Старі холостяки” (“The Old
Boys”, 1964). Потому і в новелах митець вимальовує образи дітей, підлітків,
часто контрастно зіштовхує їх із образами стареньких. Це дає йому змогу
не лише роздивитись обидва антитетичні обшири суспільної маргінеси, а й
спостерегти, якою мірою і в який спосіб дорослість, риси дорослих проступають
у перехідності дитинства, юності. Думку, що лунає з вуст підлітка Абрахамсона
в новелі “Внизу у Фіцджеральда” (“Downstairs at Fitzgerald’s”) збірника “За
межами” (Beyond the Pale, 1981) про дитяче обличчя, яке ховає справжні риси,
але в певному віці перестає їх ховати, доповнюють слова його однолітка Сесилії,
котра переконана, що ми несвідомо переймаємо звички, гримаси, жести,
ходу тих, із ким часто спілкуємося [9, 38–48]. Ця підліткова спостережлива
мудрість, зокрема й щодо переплетення й віддзеркалення юності та зрілості
(можливо, старості), знаходить ілюстрацію в новелі “Вечір Джона Джо Демпсі”
(“An Evening with John Joe Dempsey”) збірника “Танцзал “Романтика” (“The
Ballroom of Romance”, 1972). Сюжетна основа новели – спілкування 15-річного
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хлопця із 55-річним паном Лінчем у невеличкому магазинчику. Підлітка
і дорослого чоловіка об’єднує їхня рідна країна – Ірландія – і те, що кожного
з них тримає на “короткому повідку” – мати. Материнська пуповина не
перерізана. Підліток віддзеркалюється в дорослому чоловікові, а дорослий
чоловік – у підліткові. І в усьому тому алюзійно присутній Дж. Джойс із його
роздумами про ірландську нездатність здолати поріг. Не випадково новела
має назву “Вечір Джона Джо Демпсі” (або “Вечір із Джоном Джо Демпсі”). У тій
назві – не лише апеляція до банальних вечірніх розваг підлітка в день його
народження, а й констатація суголосності ранку і вечора людського життя –
життєвих годин підлітка і немолодого чоловіка.
Ба більше, у підлітка Джона Джо Демпсі є дивний приятель – старий, не
сповна розуму карлик на ім’я Куїглі, з яким вони збирали равликів у коробки
з-під варення й тинялись околицями міста. Розмови з Куїглі були своєрідними.
Той ніколи не слухав, він завжди говорив сам. Він зосереджувався лише на
сфері тілесного, на підглянутих непристойностях. Крім того, світ, із яким
Куїглі стикався, був для нього єдиною неподільною реальністю, в якій той не
розрізняв безпосередню даність і, приміром, віртуальну реальність кінотексту.
Він не знав, що таке прикидатися, завжди говорив те, що хотів сказати, тож
шизофренічна роздвоєність була йому невластива. Карлик Куїглі – не просто
місцевий ідіот, зовнішня щодо Джона Джо Демпсі даність. Куїглі був частиною,
уламком самого підлітка, для якого перебувати з ним було тим самим, що
бути одному. Цей старенький одномірний ідіот був частиною структури його
особистості. Це було “воно” (у термінах З. Фройда) для структури й у структурі
особистості хлопця.
Отже, подібно до Діккенсової родини Смоллуїдів персонажі В. Тревора
заражені пересічністю. Підліток і дорослий чоловік суголосно ненароджені.
Уламок особистості – старий карлик – існує як часточка 15-річного хлопця.
Інша річ, що нерв Смоллуїдів пульсує суспільним життям, а пульсація старого
карлика у структурі особистості Джона Джо Демпсі природна, тілесна. А ще
В. Тревор відтворює отроцтво, невідоме Смоллуїдам. До того ж новітній автор
не схильний до сатиричного заперечення своїх персонажів, він ставиться до
них тужливо-іронічно.
Серед численних новел англо-ірландського митця є одна, що заслуговує
на увагу у зв’язку з розмовою про Смоллуїдів Ч. Діккенса, – “Біля колиски”
(“In at the Birth”) зі збірника “Як ми захмеліли від тістечок із ромом” (“The Day
We Got Drunk on Cake”, 1967). В. Тревор згодом не раз уключав цей текст до
колекцій вибраного зі своєї малої прози, а в некролозі на смерть митця зновтаки названо цю новелу. Тож можна говорити про її знаковість у його доробку.
Ті образи, що з’являються в цьому творі, спонукали дослідників до припущень
про вплив естетики Е. Т. А. Гофмана, М. Гоголя, Е. По на англо-ірландського
митця. Думається, що з не меншим правом можна твердити про віддзеркалення
“Холодного дому” в новелі.
У В. Тревора звичайний, зумовлений буденністю сюжет у розв’язці обертається
на гротеск, ба навіть абсурд. Історія про непоказну, немолоду жіночку міс Іфосс,
її несподіваний підробіток, про таємницю, що приховує ця її робота, у міру
розгортання сюжету розкривається гротеском, химерністю. Подружня пара Даттів
запросила міс Іфосс на нетривалу перманентну присутність у їхньому будинку
через дитину. Проте виявляється, що службовці Датти ніколи не мали дітей.
У завеликому за розміром дитячому ліжку доживала свій вік стара людина. Після
смерті чергової “дитини” Даттів її наступницею стала міс Іфосс.
У подібній до оксюморону колізії старої “дитини”, що рухається у смерть,
можна вбачати відлуння не лише романтичних шук ань німецьких та
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американських митців, а й інтертекстуальну присутність ірландських поминок,
що апелювали до амбівалентності смерті. Смерть/відродження, смерть/
пробудження пульсує, зокрема, у назві знаного роману Дж. Джойса “Фіннеганові
поминки” (“Finnegan’s Wake”). Однак у В.Тревора пробудження стареньких не
передбачалось. Непробудність, посутня подібність до маріонеток владарює
не лише у фіналі життя, а й упродовж усього їхнього існування. Нікчемність та
банальність визначають траєкторію розгортання життєвого шляху міс Іфосс,
що мала стати черговою “дитиною”, а також її роботодавців та “батьків” Даттів.
Немолода міс Іфосс мала цивільного чоловіка, дитину. Проте дитина померла,
чоловік пішов від неї, а її свідомим вибором стало хаотичне безглуздя буднів,
яке й зіштовхнуло її з Даттами. Вони могли бути близнюками. Обидва маленькі,
сухенькі, зі щенячими личками [8, 58]. Сміх дивно спотворював обличчя пана
Датта. На думку їхнього знайомого пана Саммерфілда, Датти були крихітними
поганками. Попри різноманітні натяки, пан Датт ніколи не був відповідальним
співробітником на секретній роботі, лише дрібним службовцем – бухгалтеромревізором на побігеньках.
Банальність, пересічність, подібність до маріонеток самих Даттів та їхніх
старих “дітей” співвідносна з рисами Діккенсових ляльок Смоллуїдів. Показові
в цьому сенсі параметри простору, що визначає існування старих “дітей”
Даттів. Це горішня, тобто вивищена кімната, яка розташована поряд з іншою,
захаращеною валізами та картонними коробками. Інакше кажучи, живі ляльки
сусідують із купою мотлоху та самі є частиною мотлоху. Усе це алюзійно
обертає нас до старого Смоллуїда, що в одному з епізодів роману копирсався
у скринях помешкання покійного власника крамниці вживаних речей Крука
в пошуках здобичі. Цікавий і декор у будинку Треворових старих “малюків”:
кімната була веселою з карликами на шпалерах.
Міс Іфосс, котра раніше з насолодою читала, згодом, у старшому віці,
скоротила час на це заняття. Для неї стало обтяжливо підтримувати довгу
розмову, тож вона дедалі більше нагадувала Діккенсових Смоллуїдів і щоразу
очевидніше наближалась до стану старої “дитини” Даттів.
Про інтелектуальну обмеженість, спрощеність, банальність Даттів свідчить
література, яку вони культивували в родині. Пан Датт, за словами його
дружини, буквально молився на енциклопедію, не вилазив із її сторінок. Крім
того, семантичні поля їхньої лексики зумовлені, але й обмежені словниковими
вимогами. Метафори, переносні значення слів тут не допустимі. Потенційне
привласнення (як у Смоллуїдів) і мертвотність уплітаються в репліки Даттів
та викликають майже сомнамбулічні вчинки міс Іфосс.
Діккенсові Смоллуїди – образи-гротески, образи-карикатури – мають
свої соціально детерміновані риси. Їхня старечість не передбачала юності,
їхня нестача освіти узгоджувалась із розвиненим хапальним інстинктом,
привласненням, мавпячістю. Брак індивідуальності унаочнювався в образі
людини-маріонетки (купи ганчір’я), що здобувала форму внаслідок штурханів.
Соціальну сатиру Ч. Діккенса В. Тревор сприймає й переводить у площину
тужливої іронії. У нього юність і старість контрастні та взаємопов’язані. Старий
карлик може існувати як “воно” у структурі особистості підлітка. Старі “діти”
В. Тревора, попри їхню банальність, пересічність, інтелектуальну обмеженість,
не позбавлені авторського співчуття.
Тож можна говорити, що тематичні лінії, образи персонажів, стильова
своєрідність “Холодного дому” віддзеркалюються в новелах англо-ірландського
прозаїка.
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Натіа Сіхарулідзе

УДК (უაკ) 821.353.1.091:821.161.2 ს-561
ДВА ЕТЮДИ З ГРУЗИНО-УКРАЇНСЬКИХ
ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИН
У статті проаналізовано ставлення грузинського лірика Ґ. Табідзе (1891 – 1959) до українського
письменництва. Порушене питання фактично залишається не з’ясованим, і пропонована
розвідка – перша спроба дослідження грузинсько-українських літературних взаємин у цьому
аспекті.
Розглянуто два твори Ґ. Табідзе, які були оприлюднені у 20-х роках: “Підемо назустріч”
і “Та доба промайнула, як сон”. Після вивчення автографів цих двох віршів стає очевидним, що
перший із них написаний унаслідок отриманого мистецького імпульсу з вірша без заголовка
“Підемо назустріч до джерел життя...” В. Олешка, а другий – після того, як автор надихнувся
початковими строфами епілогу поеми Т. Шевченка “Гайдамаки”. В обох випадках Ґ. Табідзе
висловлює свою думку шляхом застосування алюзії до творів українських поетів.
Ключові слова: Ґалактіон Табідзе, Василь Олешко, Тарас Шевченко, грузино-українські
літературні взаємини.
Natia Sikharulidze. Two Sketches about Georgian-Ukrainian Literary Relations
The essay deals with some facts showing the interest of the Georgian poet Galaktion Tabidze
(1891–1959) in Ukrainian literature. The researcher focuses on two works by G. Tabidze, which were
published in the 1920’s: “Let's Approach It” and “That Day Passed Like a Dream”. A scrupulous study
of the autographs makes it clear that the first poem mentioned was written due to creative impulse
received from the untitled poem beginning with the line “We’ll Go towards the Springs of Life“ by Vasyl
Оleshko (1889 – before 1943). The other Tabidze’s poem was inspired by the very first lines of the
epilogue from the poem “Haydamaky“ by Taras Shevchenko. In both cases, G. Tabidze expresses
his opinion using allusions to the works of Ukrainian poets.
Keywords: Galaktion Tabidze, Vasyl Oleshko, Taras Shevchenko, Georgian-Ukrainian literature
relations.

Зв’язки видатного грузинського лірика Ґалактіона Табідзе (1891 – 1959) з
українським письменництвом фактично не з’ясовані. Оприлюднене в останні
роки архівне видання Ґалактіона, у якому опубліковано щоденники та нотатники,
а також ретельне вивчення автографів засвідчили інтерес грузинського поета
до української літератури. Зрештою, виявилося, що деякі вірші Ґ. Табідзе
написані внаслідок творчого імпульсу, викликаного віршами українських
авторів. Ставлення до питань, які його хвилюють, він виражає через алюзію на
зразки української літератури. Саме такі два випадки проаналізовано у статті.
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1. Ґалактіон Табідзе і Василь Олешко
Уперше вірш Ґ. Табідзе “მივაშუროთ” (“Підемо назустріч”) було надруковано
у збірці “Вибране” 1927 р. У наступній публікації 1937 р. (у першому томі
творів) поет датував його 1916 р. Ця дата зазначена у “Вибраному” 1959 р. й
у дванадцятитомнику творів Ґалактіона.
Тривалий інтервал між датою публікації твору й авторським датуванням
викликає запитання: чому поет мав оприлюднити вірш “მივაშუროთ” (“Підемо
назустріч”) із таким великим запізненням? Сумнівів стає ще більше від того,
що цей зразок не має нічого спільного з лірикою ранньої символістської доби
Ґ. Табідзе ані за тематикою, ані за поетикою.
Вірш “მივაშუროთ” (“Підемо назустріч”) складається із двох шестирядкових
строф. Згідно із твором, варто пережити та висловити все, що відбувається
на цій землі, у цьому житті, хоча заклик ліричного героя в обох строфах
завершується однаковим і наповненим сумом рефреном:
До арф життя рушаймо знов із келихами,
Безліч спраг тисячократним божевіллям…
Солодке і гірке… Байдуже… Міцний вогонь,
Для Грузії то є ураганом і Ніагарою…
Та й вони… Вогнем були їхні очі…
Всі вони були прекрасними жінками!
Скажімо, море, що рвонуло із землі й розлилося,
Келих голосів дня і знову келих ірисів…
Скажімо, битва, війна, ураган, дім, вагон,
Ми скажемо: віднайдені радіо і рентген.
Та вони… вогнем були їхні очі…
Всі вони були чарівними жінками!
სიცოცხლის ჩანგებს მივაშუროთ ისევ თასებით,
მრავალ წყურვილთა გახელებათ გაათასებით…
ტკბილი და მწარე… სულ ერთია… ცეცხლი მაგარი,
საქართველოსთვის გრიგალია და ნიაგარი…
მაგრამ ისინიც… ცეცხლი იყო მათი თვალები…
ყველა ისინი მშვენიერნი იყვნენ ქალები!
ვთქვათ ამომსკდარი მიწებიდან ზღვა დარხეული,
თასი დღის ხმათა და კვლავ თასი ზამბახეული…
ვთქვათ ბრძოლა, ომი, ქარიშხალი, სახლი, ვაგონი,
ჩვენ ვთქვათ რადიო და რენტგენი გამონაგონი.
მაგრამ ისინი… ცეცხლი იყო მათი თვალები…
ყველა ისინი მშვენიერნი იყვნენ ქალები!
[5, 37]

У вірші, як ми бачимо, протиставлено два “вогні”: з одного боку, в
основній частині строфи зі слів “ცხოვრების ჩანგებიდან” (“арфами життя”)
вогонь, пов’язаний із реальністю й буденністю, та, з другого – залишений у
романтичному минулому вогонь кохання, якому присвячений рефрен.
Такий твір, очевидно, з’явився в той час, коли сам поет опинився перед
вибором: як він мав прийняти й окреслити ту реальність, яку пропонувала
тодішня нова епоха, і як він мав ставитися до власної лірики, перейнятої
романтичним світоглядом.
До наших днів дійшли два автографи цього твору: перший (№492)
фрагментарний і написаний десятискладовим віршем. Неповним виявляється
і другий рукопис (№981), який порівняно з першим текстом близький до
останньої редакції вірша. Дати створення в автографах не зазначено.
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У рукописах нашу увагу привернув такий факт: в одному з автографів (№981)
зліва від тексту приписано: “Василь Олешко”, а справа: “Ми – рух та матерія”.
Як відомо, Ґалактіон часто писав вірші під впливом творчих імпульсів від тексту
того чи того автора. Ураховуючи сказане, я схильна вважати, що поетові написи,
імовірно, указують на джерело його натхнення; тому доцільно звернутися до
творів В. Олешка, щоб віднайти першоджерело вірша. Окрім з’ясування генези
тексту, можливо, це допоможе встановити дату написання твору.
Український поет Василь Олешко (1889 – не раніше 1942 р.) разом із
М. Семенком і М. Яловим (Юліаном Шполом) був засновником “Ударної групи
поетів-футуристів”, проте згодом відійшов від авангардної поезії, став членом
Спілки селянських письменників “Плуг” (1927). Основна тематика його творів
стосується соціальних та політичних процесів у селі після революції 1917 р. Під
час німецької окупації працював у Харкові в газеті “Нова Україна”. За спогадами
поета Олександра Коржа, був заарештований НКВС 1944 р. у Львові й у листопадігрудні 1944 р. загинув у в’язниці. За іншими даними, зник безвісти 1942 р.
Перші дві поетичні збірки Олешка були видані 1920 р., а третя – 1928 р.
Наскільки нам відомо, жодна з них не була перекладена ні російською, ні
грузинською мовами. Імовірно, Ґалактіон Табідзе знайомиться із творами
В. Олешка зі сторінок видання “Антология украинской поэзии в русских
переводах” (1924). Книжку якраз відкривають два вірші Василя Олешка.
Перший із них, без заголовка, складається із трьох строф і за змістом близький
до твору “Підемо на зустріч” Ґалактіона.
Порівняймо строфи українського поета і текст рукопису Ґалактіона:
Олешко:
К жизни ключам – скорей с ковшом!
Напитков мне – на целый век:
Горьких и сладких, крепких, с огнем, –
Чтоб вечно сердце жар жег.
Пить и пить из трещин земли
Полный ковш пива, хмельных медов,
Ковш – сочных лилий,
Ковш – звуков лесов
[1, 67].

Ґалактіон:
До виру життя рушаймо знов із келихами,
Безліч спраг тисячократним божевіллям.
Солодке і гірке… Байдуже… вогонь… міцний.
Джерело життя – ураган і Ніагара…
Пиймо море, що вирвалося із землі й розлилося,
Келих голосів дня і знову келих ірисів…
Пиймо битву, війну, ураган, дім, вагон,
Пиймо радіо і рентген віднайдений…
სიცოცხლის მორევს მივაშუროთ ისევ თასებით,
მრავალ წყურვილთა გახელებულ გაათასებით.
ტკბილი და მწარე… სულ ერთია… ცეცხლი… მაგარი.
სიცოცხლის წყარო გრიგალია და ნიაგარი…
ვსვათ, ამომსკდარი მიწებიდან ზღვა დარხეული,
თასი დღის ხმათა და კვლავ თასი ზამბახეული…
ვსვათ, ბრძოლა, ომი, ქარიშხალი, სახლი, ვაგონი,
შევსვათ რადიო და რენტგენი გამონაგონი…
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Гадаємо, що між цими фрагментами, поза сумнівом, існує певна близькість:
Олешко, як і Ґалактіон, закликає митців наблизитися до джерела життя /
виру життя. Однаковий заклик передано схожою за змістом лексемою.
Хоча текст Ґалактіона в цьому ж рукописі відрізняється від твору Олешка:
життя, за грузинським поетом, реальність криється не лише за природою,
а й за злободенністю сучасності, за цивілізацією та її здобутками (вагон,
радіо, рентген). Та головне, що відрізняє твори Ґалактіона й Олешка, – це
використання рефрену, зариси якого ми натрапляємо ще в автографі:
Та вони… вогнем були їхні очі…
Усі вони були чарівними жінками!
მაგრამ ისინი… ცეცხლი იყო მათი თვალები…
ყველა ისინი მშვენიერნი იყვენ ქალები!

Олешко нічого не згадує про “Прекрасних дів”. У тристрофовому вірші
українського автора немає мотивів розчарування через минуле. Якщо брати до
уваги творчу біографію автора, то цілком природно припустити, що В. Олешка
як представника лівих футуристів, на відміну від Ґалактіона, не обтяжував
романтично-символістський літературний досвід.
Можна сказати, що вірш “მივაშუროთ” (“Підемо назустріч”) задуманий як
полеміка з українським поетом. Грузинський митець начебто погоджується з
В. Олешком стосовно необхідності бути ближчим до життя, до нової доби, але
там же із сумом згадує минуле, нехтувати яке та розлучатись із яким не легко.
З’ясувавши походження вірша Ґалактіона, можна твердити, що розглядуваний
твір був написаний не 1916 р., а в 1924 – 1925 рр., після виходу у світ “Антології
української поезії” (1924), до передачі рукопису “Вибраного” у видавництво (1925).
Твір Олешка присвячений осягненню дійсності та необхідності її відображення.
Можна припустити, що саме цим він і привернув увагу Ґалактіона. Як указують
дослідники, починаючи із 20-х років Ґ. Табідзе наполегливо прагне розгадати
сутність найважчої епохи, у якій випало жити, намагається відшукати модус
своїх відносин із новою дійсністю.
Про відображення реальності та потребу в оновленні лірики Ґалактіон
наводить судження в декількох тодішніх листах: “…прийшло нове життя, нове
життя потребує нових форм, а нові форми – нових слів”, – читаємо в газеті “День
поезії” [6, 7]. Заголовний лист першого номера “Журналу Ґалактіона Табідзе”
містить категоричне прохання поета: “Виберіть із двох одне: оновлення або
ж смерть. Відтепер девіз грузинського мистецтва: оновлення або ж смерть.
Я звертаюсь до вас, герої, молодь, сповнена полум’ям мистецтва, прийміть
і закохайтесь у новий голос Грузії: оновлення або ж смерть! Хай живе нове
мистецтво…” [4, 1].
Паралельно з такими закликами в ліриці Ґалактіона, починаючи із 20-х
років, наявна тенденція зближення з дійсністю, суму за буденністю, процес
повернення до якої для поета видавався дуже важким, бо це суб’єктивно
сприймалося як відмова від старих принципів.
У цьому випадку український інтертекст цікавого для нас вірша допомагає нам
збагнути складність пошуку Ґалактіоном нового поетичного шляху: враховуючи
посил творів В. Олешка, можна повністю зрозуміти віддзеркалені переживання
грузинського поета, колізію минулого і теперішнього, яка незабаром закінчиться
відмовою Ґалактіона від романтичного минулого.
2. Лірична інтерпретація епілогу “Гайдамаків” Шевченка в Ґалактіона
Цикл віршів Ґалактіона “Епоха” в 1928 – 1929 рр. був надрукований у журналі
“Мнатобі”, а 1930 р. виданий окремою книжкою. “Епоха” об’єднує переважно
апологетичні тексти, які возвеличують соціалістичну реальність: предметом
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відображення служить “возведення та живе життя”, революція, її наслідки, та
пора, яка “повстала і зросла з попелу громадянських війн”.
“ო, დღე არ გავა, არ შემიყვარდეს ახალ სიტყვაში მყოფი სამყარო” (“Не
мине і дня, щоб не закохатися у світ, що перебуває у слові”), – проголошує
поет в одному з віршів циклу й намагається нам довести, що “ოცნება იგივ
სინამდვილეა, თუ შრომის ხმებით გუგუნებს ქნარი” (“Мрія – та сама дійсність,
якщо голосом труда клекоче арфа”).
На тлі пропагандистських текстів особливу увагу читача привертає менш
відомий твір без назви з трьох строф, що починається рядком “ის დროება
სიზმარივით წავიდა” (“Та доба промайнула, як сон”), присвячений новому
життю. Водночас він вирізняється ліризмом і своєрідною інтонацією з-поміж
інших віршів, сповнених агітаційного пафосу:
Та доба промайнула, мов сон,
Коли я був дитиною-приблудою,
Залізниці – повні видовищ,
Вагони холодні, трикляті.
Не згадуй гіркі пригоди,
Коли голодний, із кривавими ногами
Всі таємниці цілого світу
Ти зважував відважно, відчайдушно.
Усе промайнуло, мов сон,
Неначе сон, неначе мороз і сніг.
Знову повно нових видовищ,
Знову битва, битва суголосна.
ის დროება სიზმარივიტთ წავიდა,
ოდეს ბავში იყავ მოხეტიალე,
რკინის გზებუ- სავსე სანახავითა,
რონოდები ცივი. ოხერტიალი.
ნუ იგონებ მწარე თავგადასავალს,
როს მშიერი, დასისხლული ფეხებით
მთელი ქვეყნის ასავალს და დასავალს
შენ სწონიდი მედგრად, გულგამეხებით.
ყველა ფერი სიზმარივით წავიდა,
როგორც ქარი, როგორც ყინვა და თოვლი.
სავსე არის ახალ სანახავითა
ისევ ბრძოლა, ბრძოლა თანადროული
[6, 37].

Окрім ліризму та інтимної інтонації, цей твір викликає інтерес також в
іншому аспекті: ми маємо на увазі алюзії й перегуки з віршами Ґ. Табідзе того
ж періоду – 1920-х років.
Об’єктом натяку в цій книжці стали два вірші – “Хай живуть ті персики, ті
персикові квіти” (“იმ ატმებს გაუმარჯოს, იმ ატმის ყვავილებს”) та “Мій Яралі”
(“ჩემო იარალი”). На тлі подібності мотивів та лексичних одиниць відчутна також
істотна відмінність між творами – зміна модусу ставлення до минулого (а саме –
до дитинства) і буденності. У тих віршах, на які посилається Ґалактіон, увагу
акцентовано на почутті суму за минулим; в аналізованому ж творі дитинство
й загалом минуле для ліричного героя – це пригода з гірким досвідом, а
переваги сучасності показані з акцентом на негативному змісті минулого.
Ця відмінність яскраво помітна на цілісному тлі попередньої доби поезії
Ґалактіона, де дитинство і юнацькі роки ідеалізовані та гостро суперечать
жорстокій буденності.
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Вірш “ის დროება სიზმარივით წავიდა” (“Та доба промайнула, як сон”)
датований 1928 р., а зактуалізовані в ньому у формі алюзій вірші – “Хай живуть
ті персики, ті персикові квіти” (“იმ ატმებს გაუმარჯოს, იმ ატმის ყვავილებს”) та
“Мій Яралі” (“ჩემო იარალი”) – створені до 1926 р.
Така незначна різниця між датами написання цих зразків лірики породжує
ґрунтовний інтерес: що викликало відчутну зміну позицій поета? Чи це має бути
пов’язано з ускладненням ідеологічної ситуації “нового життя”, чи, можливо,
є інші причини?
***
Вірш “ის დროება სიზმარივით წავიდა” (“Та доба промайнула, як сон”)
надрукований у третьому томі академічного дванадцятитомника Ґ. Табідзе.
Згідно із цим виданням, до нас не дійшов жоден автограф твору. Та ж сама
інформація повторена у відповідному томі архівного видання Ґалактіона.
Через відсутність автографів порушене вище питання стосовно зміни позиції
поета, мабуть, залишилось би без відповіді, якби не одна обставина.
Готуючи новий академічний п’ятнадцятитомник Ґалактіона Табідзе, я виявила
в поетовому нотатнику 20-х років (Д-16, ст. 61) текст, який, уважаю, слід
розглядати як первинний начерк твору:
Та доба промайнула, мов сон,
Коли я був дитиною-приблудою,
Україна, повна видовищ,
Шабля Гонти, його кружляння на полі.
Де колись ходив гайдамака,
Я, голодний, із кривавими ногами,
Розшукував єдиного друга,
Відчайдушно, з гарячим завзяттям.
ის დროება სიზმაივით წავიდა,
ოდეს ბავში ვიყავ მოხეტიალე,
უკრაინა სავსე სანახავითა,
გონტას ხმალი, მისი ველად ტრიალი.
სად ოდესმე ვლიდა გაიდამაკი,
მე მშიერი, დასისხლული ფეხებით,
დავეძებდი მე ერთადერთ მეგობარს,
თავგანწირვით, ცხარე გულგამეხებით.

Замість заголовка над текстом приписано: “Т. Шевченко, з “Гайдамаків”.
Такими записами, як переконала робота над новим академічним виданням,
поет зазвичай посилається на ті тексти, з якими в певних аспектах пов’язаний
його твір. Зважаючи на це, можна припустити, що й це джерело виводить нас
до наступної розгадки.
Немає сумніву в тому, що рядки з поетового щоденника – це переклад епілогу,
власне, його початку.
Ця класична романтична поема була дуже популярна у 20 – 30-ті роки
XX ст. як у Грузії, так і в Росії. Твір перекладено грузинською наприкінці 30-х
років. Отже, можна вважати, що Ґалактіон Табідзе ознайомився з російським
перекладом “Гайдамаків”. 1924 р. з’явилася “Антология украинской поэзии в
русских переводах”, де надруковано кілька уривків твору, зокрема й епілог.
Грузинський автор уважно читав це видання. Адже, як з’ясовано вище, саме
твір Ґ. Табідзе “მივაშუროთ” (“Підемо назустріч”), датований 1920-ми роками,
був відповіддю на вірш В. Олешка “К жизни ключам – скорей с ковшом!”,
надрукований у цій книжці.
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Крім того, ще одна деталь указує на те, що поет і в цьому випадку використав
“Антологію української поезії”: на тій самій сторінці щоденника, де вміщено
автограф цікавого для нас вірша, записані та перекреслені декілька рядків, і
там же вказано автора – Василь Еллан. Твори цього поета теж надруковані у
згаданому виданні.
Порівняймо початок епілогу “Гайдамаків” та записаний у щоденник Ґалактіона
текст.
Шевченко в російському перекладі:
Минуло то время, давно миновало,
Когда я ребенком голодным блуждал
По той Украине, где Гонта, бывало,
С ножем освященным, как ветер, гулял.

Минуло то время, как теми путями,
Где шли гайдамаки, босыми ногами
Ходил я, стараясь найти где-нибудь
Людей, чтоб к добру указали мне путь
[2, 281].

Оригінальний текст:
Давно те минуло, як, мала дитина,
Сирота в ряднині, я колись блукав,
Без свити, без хліба, по тій Україні,
Де Залізняк, Гонта з свяченим гуляв.

Давно те минуло, як тими шляхами,
Де йшли гайдамаки, малими ногами
Ходив я, та плакав, та людей шукав,
Щоб добру навчили [3, 187].

Вірш Табідзе:
Та доба промайнула, мов сон,
Коли я був дитиною приблудою,
Україна, повна видовищ,
Шабля Гонти, його кружляння на полі.

Де колись ходив гайдамака,
Я, голодний, із кривавими ногами,
Розшукував єдиного друга,
Відчайдушно, з гарячим завзяттям.

ის დროება სიზმაივით წავიდა,
ოდეს ბავში ვიყავ მოხეტიალე,
უკრაინა სავსე სანახავითა,
გონტას ხმალი, მისი ველად ტრიალი.
სად ოდესმე ვლიდა გაიდამაკი,
მე მშიერი, დასისხლული ფეხებით,
დავეძებდი მე ერთადერთ მეგობარს,
თავგანწირვით, ცხარე გულგამეხებით
[4, Д-16, 61].

Очевидно, що записані в щоденнику Ґ. Табідзе рядки являють собою
довільний переклад початку епілогу “Гайдамаків”.
На підставі уважного розгляду автографа можна твердити, що поет одночасно
перекладав рядки класичного твору й редагував їх відповідно до власного
авторського задуму. Передусім він змінював лексичні одиниці, які свідчили
про близькість із Шевченковим текстом: Україна – на Кутаїсі, гайдамаки – на
ჩემი ოცნება (Mоя мрія), а власне ім’я Гонта – на загальне მებრძოლი (Борець).
На цій стадії розгляду виникає питання: чому Ґалактіон зацікавився
“Гайдамак ами” і з якою метою він залишив у щоденнику запис про
першоджерело?
Щоб відповісти на це питання, уважаємо за необхідне врахувати загальний
контекст рядків, які переклав грузинський поет: “Гайдамаки” осмислюють
конкретні історичні події XVIII ст. в Україні: це повстання селян 1768 р., яке
ввійшло в історію під назвою Коліївщина. У поемі зображений героїчний дух
українського народу, самопожертва та прагнення до свободи.
У “Гайдамаках” після основної частини автор в епілозі згадує дитинство, коли
він голодний босоніж блукав Україною слідами Гонти – очільника повстанського
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руху. Це саме та частина, яку Ґалактіон переклав і записав у щоденник.
Погляньмо, як продовжується текст в українського поета. У російському
перекладі Ґалактіон читав:
Припомнил – и плачу, что горе минуло,
О, если б ты снова ко мне завернуло,
Я отдал бы с радостью счастье мое
За прежние слезы, за горе-житье! [2, 281]

В оригіналі ці рядки звучать так:
Згадав, та й жаль стало, що лихо минуло.
Молодеє лихо! Якби ти вернулось,
Проміняв би долю, що маю тепер.
Згадаю те лихо, степи ті безкраї,
І батька, і діда старого згадаю… [3, 187].

Як бачимо, для Шевченка дитинство, минуле, незважаючи на сльози і
складнощі життя, видаються дорожчими та бажанішими, аніж щаслива
буденність. Поет мріє про минуле й дитинство, тому що в ті часі були живі
українські герої, які боролися за права народу й незалежність Батьківщини.
А нині спокійна буденність позбавлена всього цього.
Якщо брати до уваги ці рядки “Гайдамаків” і так аналізувати вірш Ґалактіона,
то ми побачимо схований посил у змісті твору. Минуле і справді важке, але
грузинський поет жадає повернення давнини, огорнутої войовничим духом,
бо вона пов’язана з незалежністю Батьківщини.
Джерело натхнення твору Ґалактіона – епілог “Гайдамаків” – переконує, що
у вірші “ის დროება სიზმარივით წავიდა” (“Та доба промайнула, як сон”) автор
не змінював особисту позицію; просто в оприлюдненому тексті внаслідок
зрозумілих причин він завуалював справжнє ставлення до сьогодення. Натяк
на це зберіг невідомий рукопис, який ми знайшли й дослідили.
Із грузинської переклав Ніка Сімонія
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УКРАЇНСЬКА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ДУМКА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У ПРОЕКЦІЇ СУЧАСНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
У статті розглянуто українську перекладознавчу думку другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
(П. Куліш, М. Старицький, М. Драгоманов, І. Франко, Б. Грінченко, П. Грабовський, Олена
Пчілка, Леся Українка, В. Самійленко, А. Кримський та ін.) у контексті сучасного порівняльного
літературознавства, під кутом зору рецептивного підходу. У зв’язку з цим обґрунтовано
суголосність концептуального погляду вітчизняних учених та перекладачів на переклад як на
невід’ємну частину національної літератури та важливий чинник її поступу (як засіб розвитку
літературної мови, джерело змістового й формального збагачення/поповнення й оновлення
українського письменства, а також стимул/імпульс до оригінальної творчості на рідному ґрунті)
із сучасним осмисленням функціональності перекладу в національному літературному процесі
(Д. Дюрішин, І. Івен-Зогар, Т. Херманс, П. Тороп, П. Топер). Доведено актуальність думок
тогочасних митців щодо художнього перекладу як загальнолітературної проблеми й нині.
Ключові слова: перекладознавча думка, художній переклад, національна література,
літературна полісистема, історія перекладу, історія літератури, міжлітературна рецепція,
читацьке сприйняття.
Olha Teterina. Translation Issues in Ukrainian Theoretical Thought of the 2nd Half of the 19th – early
20th Century: in Projection of Modern Comparative Studies
The article surveys views and opinions on translation issues expressed by Ukrainian cultural figures
of the 2nd half of the 19th – early 20th century (P. Kulish, M. Starytskyi, M. Drahomanov, I. Franko, B.
Hrinchenko, P. Hrabovskyi, Olena Pchilka, Lesya Ukrayinka, V. Samiylenko, A. Krymskyi and others),
in the context of modern comparative literature studies, in terms of receptive approach. It is shown
that a conceptual view of Ukrainian scholars and translators, regarding translation as an integral
part of the national literature and an important factor of its development (as an instrument of literary
language progress, source of enrichment of the national literature and impulse for original writings) is
consistent with the modern comprehension of translation functionality in the national literary process
(D. Ďurišin, I Even-Zohar, T. Hermans, P. Torop, P. Toper).
Keywords: translation studies, literary translation, national literature, literary polysystem, history of
translation, history of literature, inter-literary reception, readers’ perception.

Зростання інтересу порівняльного літературознавства, зокрема й вітчизняного,
до проблеми художнього перекладу (складного поліфункціонального
міжмовного, міжлітературного та міжкультурного феномену) актуалізує
нині “перекладацькі студії як принципово самостійну дисципліну, – за
словами С. Басснет, – в ареалі компаративної літератури” [50, 161].
Сучасні дослідники (М. Алексєєв, Л. Грицик, Р. Гром’як, Т. Денисова, І. Денисюк,
А. Діма, Д. Дюрішин, І. Івен-Зогар, М. Ільницький, Ю. Левін, І. Лімборський,
Д. Наливайко, М. Новикова, Г. Сиваченко, П. Топер, П. Тороп, Г. Турі, Т. Херменс),
наголошуючи на визначальній ролі літератури-реципієнта, акцентують увагу
на вивченні перекладу насамперед із погляду його функціональності в
національному літературному розвиткові. Учені, які репрезентують рецептивний
підхід до перекладу [7] (засвідчуючи активне застосовування сучасною
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компаративістикою таких методологій теорії літератури, як герменевтика
та рецептивна естетика), окреслюють широкий діапазон осмислення його
передусім як сприйняття, інтерпретації, “пересотворення” художнього зразка
інонаціональної літератури – від усвідомлення як “багаторівневого діалогу, в
якому виявляються співрозмовниками/співучасниками автор – перекладач –
читач” [25, 209], і до розуміння перекладу як “частини загальних рецептивних
процесів у культурі” [42, 96] 1 . Д. Дюрішин, який “традиційно підключає
компаративістику до історії літератури в широкому сенсі” [27, 42], одним із
перших розглянув переклад як самостійне явище літературного процесу, що
“входить у ширший контекст певного періоду розвитку вітчизняної літератури”2
[15, 127].
Говорячи про сучасний рівень досліджень у межах потрактування перекладу
як особливого “прошарку художніх творів, що посідають цілком визначене
місце в системі літературних взаємозв’язків, зі своїми характеристиками,
типологічними властивостями, законами функціонування і т. п., пов’язаними
з їх подвійною природою і виникненням на перетині двох культур” [41, 17],
російський учений П. Топер у праці “Переклад у системі порівняльного
літерат урознавства” (2006) обґрунтовує к онцепт уальний висновок:
“Вихідною для визначення місця й ролі перекладів у міжмовних літературних
взаємозв’язках повинна бути думка про створення нових естетичних цінностей
на рідному ґрунті” [41, 17]. Під цим кутом зору осмислюючи, а почасти й
переосмислюючи здобутки сучасних компаративістів, зокрема М. СнелГорнбі та її однодумців, Дж. Голмса та його послідовників – т. зв. маніпулістів
(Ж. Ламбер, А. Лефевр, Т. Херманс, С. Басснет), а також представників
“Гьоттингенської школи”, автор слушно наголошує насамперед на пильній увазі
науковців (попри деякі розбіжності у їхніх поглядах) до історії літератури, яка
охоплює історію художнього перекладу [41, 185].
У цьому контексті вітчизняні та зарубіжні дослідники одностайно актуалізують
вивчення національних історій перекладу3, які “варто розглядати на тлі історії
літератури” 4, а отже, і порівняльної історії перекладу та світової історії
перекладу [42, 35–36]. Говорячи про необхідність осмислення в цьому контексті
й перекладознавчої думки 5, учені констатують, що “історія перекладу, як і
історія літератури, складається із двох основних явищ – перекладних текстів
1
Згідно з концепцією естонського дослідника П. Торопа, “рецепція є тотальним перекладом, де переклад
текстів постає поряд з іншими адаптуючими та специфікуючими каналами проникнення однієї культури в
іншу або світової літератури в національну” [42, 96].
2
Суголосну думку висловлював Ї. Леві у праці “Мистецтво перекладу” (1974). Актуалізуючи вивчення
функції перекладу “як цілого в гармонії сучасної культури” [24, 236], учений, який надавав винятково
важливого значення й осмисленню перекладознавчої думки (“Чеські теорії перекладу”, 1957), констатував:
без історико-літературної розробки перекладу історія літератури – неповна [24, 231].
3
Серед праць, у яких розглядаються загальні питання історії перекладу (історія перекладацьких традицій,
виокремлення її періодів), П. Тороп звертає особливу увагу на ті нечисленні, як наголошує дослідник,
праці, у яких, “хоча й імпліцитно, відчувається багатоаспектність історії перекладу, історизм у розгляді
питань теорії та критики” [42, 36-37].
4
У цьому зв’язку набуває особливо вагомого значення погляд віртуоза перекладацького мистецтва та
перекладознавця Г. Кочура, міркування якого вельми важливі для вироблення концепції історії національної
літератури та історії перекладу як її складника: “Перекладну літературу доречно розглядати як органічну
частину національної літератури, яку неможливо вивчати в усьому її обсязі, не можна зрозуміти повністю
її суспільного значення, ігноруючи факти перекладної літератури. З іншого боку, перекладну літературу
можна зрозуміти, лише розглядаючи її в єдності з оригінальною творчістю письменників” [17, 18].
5
П.Топер у згаданій праці (у якій один із розділів присвячено вивченню російської перекладознавчої думки
від давнини до початку ХХ століття [41, 46–131]) указує на дослідження, з якими пов’язує першовитоки
цієї “зовсім нової галузі філологічних досліджень” [41, 47] – Ї. Леві “Чеські теорії перекладу”, 1957; Е. Карі
“Великі перекладачі Франції”, 1963; Е. Бальцержан “Польські письменники про переклад. 1440–1974”, 1977;
А. Федоров “Російські письменники про переклад”, 1960 (до речі, А. Федоров подає в більшому обсязі, як сам
зауважує, матеріал, присвячений осмисленню думок російських поетів, прозаїків, перекладачів і критиків
про переклад, у праці “Мистецтво перекладу і життя літератури” (1983), що містить розділ “Російські
письменники і проблеми перекладу” [45]). У цьому контексті варто відзначити і працю Т. Шмігера “Історія
українського перекладознавства ХХ сторіччя” (2009).
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та думок про перекладацьку діяльність і про переклад як вид літератури” [21,
418–419]. При цьому наголошується на важливості рецептивного аспекту
(“дослідження функціональної сторони історії перекладу, функцій перекладної
літератури в певний час і в певних культурах” [42, 47]), який становить
інтерес не лише для історії перекладу, а й для історії літератури, оскільки
він (рецептивний аспект) пов’язаний із “вивченням літературного процесу
та літературної культури в цілому: суспільний смак та культурна політика,
“лакуни” в історії (переймання літературного досвіду, пересаджування нових
явищ), опановування/освоювання минулого (культурний рівень суспільства)
і т. ін.” [42, 47].
Із цим узгоджується посилена увага сучасного проекту академічної історії
української літератури, яку готує Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
України, до “співвідношення, – як зауважує Л. Грицик, – свого й чужого в
перекладі” та відповідно – до “вивчення проблеми міжлітературної комунікації,
зокрема, рецепції, трансформації і трансплантації чужого, а відтак – творення
“нової” літературної традиції” [6, 23]. Концептуального значення, особливо в
окресленому контексті, набуває вчення про літературну полісистему І. ІвенЗогара 1 . Переосмислюючи досвід російських формалістів, насамперед
системний підхід до вивчення літературної еволюції Ю. Тинянова, що
заснований на принципі “літературної динаміки” (“Про літературну еволюцію”,
1927; “Анархісти і новатори”, 1929), учений обґрунтував погляд на переклад
як на самодостатній текст, інтегральну частину цільової культури (а не лише
репродукцію іншого тексту), з акцентом на надзвичайно вагомій ролі перекладу
у високодинамічній літературній полісистемі, яка пов’язана насамперед із її
оновленням2 [50]. Учення І. Івен-Зогара вельми важливе щодо осмислення
значення перекладу та визначення його місця в національній літературі на
різних етепах її розвитку [див. ширше: 38, 13–14].
Варто наголосити, що розмисли І. Івен-Зогара стосовно особливої ролі
художнього перекладу в поступі молодої літератури (що зауважували й інші
дослідники – М. Алексєєв, Ю. Левін, Д. Дюрішин, І. Федоров), який перебуває
в центрі літературної полісистеми, показові не лише щодо українського
письменства відповідного періоду, а й із погляду (що прикметно!) на його
самоусвідомлення. Це потверджують суголосні сучасним уявленням про
функціональність художнього перекладу в національному літературному
розвиткові міркування й ідеї українських письменників та вчених другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. Усі вони переважно були й перекладачами (П. Куліш,
М. Старицький, М. Драгоманов, І. Франко, Б. Грінченко, П. Грабовський, Олена
Пчілка, Леся Українка, В. Самійленко, А. Кримський та ін.), які, власне, багато
в чому випереджали свій час.
Зокрема, О. Потебня, якого деякі сучасні дослідники й досі вважають
апологетом ідеї неперекладності [45, 105; 41, 112–113] (хоча вже один
факт українського перекладу окремих частин Гомерової “Одіссеї” засвідчує
амбівалентний характер його поглядів на переклад), вважав: “Розквіту
1
Концепцію ізраїльського дослідника актуалізують нині провідні компаративісти, зокрема С . Т де Зепетник,
який “підсумовує і намічає власні перспективи подальшого розвитку порівняльного літературознавства,
спираючись на “системний та емпіричний підходи до літератури й культури, обрамлення та методології”
[див. ширше: 9, 21–24], що застосовує й до вивчення перекладу, актуалізуючи основну його функцію – “бути
ключем до відносин (інтерференції) між більшою кількістю національних або регіональних літературних
систем” (“Нова компаративістика як теорія і метод”, 1998).
2
Сучасні вітчизняні науковці проектують учення про літературну полісистему на український переклад
ХХ ст., який за колоніальної ситуації набуває винятково важливого значення в тогочасному літературному
поступі, що обґрунтовує, зокрема, Л. Коломієць, актуалізуючи його “мовоохоронну (а отже, і націєохоронну)
функцію” [20, 280]. Подібною логікою думки керується й О. Павленко, осмислюючи український художній
переклад другої половини ХХ ст. в контексті вітчизняного жанрово-стильового розвитку [28, 166–298].
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самостійної народної творчості в науці й поезії завжди передують періоди
наслідування, які передбачають <…> знання іноземних мов, що співмірно зі
збільшенням хороших перекладів, котрі відповідно збільшуватимуть у народі
запас сил і рано чи пізно знайдуть собі вихід у своєріднішій творчості” [29, 168].
Констатуючи універсальність того факту, що на етапі становлення літератури
переклад набуває винятково вагомого значення, сучасні дослідники акцентують
увагу на специфіці національного літературного розвитку та особливостях
перекладознавчої критики в різних країнах. Українська перекладознавча
думка означеного періоду як невід’ємна частина літературно-критичної
(що охоплює проблеми історії, теорії та критики перекладу) поорієнтована
передусім на сприйняття і творче переосмислення зарубіжного художнього
досвіду під кутом зору становлення, розвитку та оновлення національних
традицій. Погляди на переклад вітчизняних митців і вчених особливо показові
тим, що, розглядаючи переклад різноаспектно, вони підпорядковували
суто перекладацькі питання (метод, принципи перекладу – відповідність
відтворення змісту й форми першотвору, його віршового розміру, збереження
еквілінеарності, образності, мелодійності, національної специфіки, враження,
яке викликає оригінал, його стилістичних особливостей, лінгвостилістичний
аналіз), стверджуючи їхню важливість для розвитку мистецтва перекладу
та формування перекладацьких традицій, загальнолітературним. Згідно з
ними переклад розглядався як вагомий чинник національного літературного
поступу, засіб розвитку літературної мови, джерело змістового та формального
збагачення й оновлення вітчизняного письменства, а також стимул, імпульс
для його своєрідного розвитку на власному ґрунті.
Варто зауважити, що таке прикметне для вітчизняної перекладознавчої
думки підпорядкування суто перекладацьких питань загальнолітературним 1
пояснюється, з одного боку, глибоким усвідомленням вітчизняними
перекладачами й ученими винятково важливої ролі перекладів, пов’язаної
насамперед з утвердженням рідної мови та літератури на високих художніх
зразках світової класики, а отже – з відстоюванням перспективи самостійного/
повноправного їх розвитку2. Із другого боку, слід звернути увагу на те, що
“особливо в переломні часи переклади невіддільні від оригінальної літератури,
вирішують її питання, служать її оновленню, – і втрачають багато своїх
специфічних рис” [42, 35]. Усе це вповні віддзеркалює й актуалізує українська
перекладознавча думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Проблема перекладу – важливий складник концепції національної літератури
означеного періоду, що потверджують численні висловлювання, передмови до
перекладів, рецензії, статті, епістолярій вітчизняних митців та власне переклади
як суттєвий компонент їхніх літературно-критичних поглядів (М. Бернштейн),
вияв аналітичного критицизму (Р. Гром’як). Отож тогочасна перекладацька
діяльність вирізняється концептуальним характером насамперед з огляду на
вибір зарубіжних творів. Загальнолітературного значення у другій половині ХІХ ст.
набула програма засвоєння інонаціонального художньо-естетичного досвіду
1

Це, до речі, не простежується так виразно, зокрема, у російській перекладознавчій критиці відповідного
періоду [45, 97], у якій превалює обговорення питань, пов’язаних переважно із процесом перекладу [41,
64–131].
2
Сучасні дослідники обґрунтовують націєтворчу функцію художнього перекладу (Г. Кочур, Р. Зорівчак,
М. Москаленко, М. Новикова, Р. Доценко, М. Стріха та ін.) [див. ширше: 18; 37]. “Український художній
переклад, - наголошує Р. Зорівчак, – <…> відіграє надзвичайно важливу роль у нашому культурному
житті і як просвітницький засіб, і як засіб самовиразу нації та збагачення спроможностей рідної мови,
утверджуючи її повноправність та повноструктурність української культури, - словом, як націєтворчий
чинник, зокрема в умовах уярмлення <…> Без історії українського художнього перекладу немає історії
української культури і, отже, історії української нації” [17, 17].
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“європеїзатора” української літератури П. Куліша (Біблія, твори В. Шекспіра,
Дж. Байрона, Й.-В. Гете, Ф. Шиллера, О. Пушкіна, М. Некрасова, О. Кольцова,
А. Фета). У відомому листі до Галагана П. Куліш, актуалізуючи українські
інтерпретації кращих зразків світової літератури, задекларував пов’язаний із
цим свій намір – “виробити форми змужичалої нашої речі на послугу мислі
всечоловічій” та “сотворити свій язик”, а тоді “і словесність пустила б глибоко
коріння у свій ґрунт” [4, 105]. Майстер слова одним із перших обґрунтував погляд
на переклад світової класики як на “рушій” розвитку вітчизняного письменства.
Це перегукується з міркуваннями сучасних компаративістів, які акцентують роль
перекладів творів визначних митців [42, 45] у контексті літератури-реципієнта,
наголошуючи й на важливості особи самого перекладача (з огляду на проблему
впливу як творчого засвоєння). Вельми показовий великий задум П. Куліша –
відтворення всього Шекспіра рідною мовою [див. ширше: 39]. “Коли б Шекспір
зробився читанням любим, – зазначав український письменник, – се отверезило
б нашу літературу мізерну, дало б їй крила. Така моя мета…”1 [цит. за: 48, 56].
Прикметна у зв’язку з цим і концептуальна стаття М. Драгоманова “Гете і
Шекспір в перекладі на українську мову” (опублікована 1882 р. у женевській
газеті “Вольное слово”), у якій учений стверджував загальнолітературне та
загальнокультурне значення появи шедеврів світового письменства в перекладах
П. Куліша, М. Старицького та І. Франка. Суголосна думці М. Драгоманова
тогочасна літературно-критична рецепція (М. Комаров, Ф. Мищенко, Василь Лукич
[В. Левицький], І. Франко, І. Белей) українських інтерпретацій античних творів,
насамперед П. Ніщинського (Софоклова “Антігона”; Гомерові “Одіссея”, “Іліада”).
Серед обставин, які впливають на перекладацьку діяльність, сучасні
дослідники визначають ступінь розробленості літературної мови, розвиненості
перекладацьких традицій та читацьку рецепцію [41, 37]. Тогочасна вітчизняна
літературно-критична думка, дещо зміщуючи вектор осмислення цього
питання, зокрема, акцентувала особливу увагу на функціональності самого
перекладу як потужного засобу розвитку літературної мови, а отже – і поступу
вітчизняного письменства. Показові (з огляду й на свою різноспрямованість)
теорія “староруського відродження” П. Куліша (переклади Біблії, Шекспірових
творів, “Чайльд-Гарольдової мандрівки” Дж. Байрона, збірка “Позичена
кобза”), поорієнтованість на лексичний потенціал вітчизняного фольклору
інтерпретаторів античної спадщини – С. Руданського, П. Ніщинського та
О. Потебні, метод “кування нових слів” (утворення неологізмів на позначення
відсутньої в тогочасній українській мові абстрактної лексики) М. Старицького
та Олени Пчілки.
Проблема перекладу в другій половині ХІХ ст., як зауважував Г. Кочур,
переростала в питання існування української мови та літератури, перспектив
їхнього подальшого поступу [22, 709]. Це засвідчують тогочасні літературні
дискусії, у центрі уваги яких – художній переклад з огляду на читацьке
сприйняття (проблема, що її актуалізують дослідники й нині2).
М. Костомаров, перебуваючи під впливом теорії обмеження української
літератури рамками “хатнього вжитку”, однозначно негативно потрактовував
переклади зі світової класики М. Старицького (“Задачи украинофильства”,
1

Не випадково з іменем П Куліша пов’язано якісно новий етап розвитку не лише перекладної, а й
оригінальної літератури (це зауважують М. Старицький, І. Франко, Б. Лепкий, М. Зеров, М. Рудницький,
Є. Нахлік).
2
“На початковому етапі традиції перекладу того чи того зарубіжного автора, – пише П. Тороп, – перекладач
переважно завжди враховує читацьку рецепцію, адже “традиція перекладу завжди пов’язана з традиціями
літератури, спирається на них” [42, 54]. У зв’язку із цим П. Топер стверджує: “Читацьке сприйняття –
найпереконливіший аргумент у суперечці про те, чи хороший переклад, чи ні… врешті, – навіть мовні реалії
перевіряються не за словниками, а орієнтуючись на живе слововживання сучасників” [41, 226].

Слово і Час. 2018 • №3

49

1882) та П. Куліша (“П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность”,
1883) у контексті розвитку національного письменства. Критик наголошував
на відсутності потреби “простонародного” читача в ознайомленні з шедеврами
зарубіжної літератури. Прикметне в цьому плані переосмислення поглядів
М. Драгоманова на роль перекладу в національній літературній полісистемі
(за сучасною термінологією) – від концепції “поступового” розвитку української
літератури “знизу вгору”, поорієнтованої передусім на популярну літературу
(насамперед перекладну) для народу (М. Драгоманов “Література російська,
великоруська, українська і галицька”, 1873), до обґрунтування необхідності
розширення меж вітчизняного письменства та осмислення перекладу одним із
головних чинників його європеїзації (М. Драгоманов “Листи на Наддніпрянську
Україну”), яку віддзеркалює полеміка вченого з Б. Грінченком (Б. Грінченко
“Листи з України Наддніпрянської”).
Варто зазначити, що українські перекладачі (насамперед П. Куліш,
М. Старицький, І. Франко, Леся Українка), глибоко усвідомлюючи те, що
високий художньо-естетичний рівень відтворення кращих інонаціональних
творів уможливлював утвердження та самостійний поступ національної
літератури, відразу обстоювали масштабну перекладацьку діяльність. При
цьому митці враховували і специфіку читацької рецепції, що передбачало, з
одного боку, орієнтацію на смаки та потреби читацького загалу, а з другого –
вплив на нього (піднесення його рівня шляхом ознайомлення зі світовою
класикою) [див. ширше: 40]. Це потверджує позиція М. Старицького, глибоко
переконаного в тому, що “творити в межах народнього життя і творити на теми,
вищі од народнього розуміння або подібне перекладати – це речі зовсім різні.
В першому випадку ми лишаємось завжди при обмеженому простонародньому
ґрунті, в другому – ми розвиваємо його і для його творимо форми, в данному
разі – мову. Ми вводимо нові напрями, ідеї, одно слово, виводимо народ на
широке всесвітнє займище1” [36, 120]. Зокрема, у листі до Мордовцева (від
1 квітня 1882 р.) письменник наголошував: є вже й той читач, “якому переклади
на нашу мову великих поетів дуже до смаку” [35, 454], що аргументував
тим великим попитом, яким користувалися його переклади, зокрема творів
І. Крилова, Ч. Діккенса, М. Гоголя, М. Лермонтова, на відміну від “Сербських
дум” (що всі кричали “найкраще”, “превосходно” переведено) [35, 454].
З розмислами над проблемою читацького сприйняття пов’язана й еволюція
Франкової літературознавчої рецепції “Іліади” С. Руданського – від різкої
критики перекладу за невідповідність відтворення віршового розміру
оригіналу (“До студій над Ст. Руданським”, 1892) до поцінування його як
важливого загальнолітературного та загальнокультурного явища (передмови
до видань 1903 р. та 1911 р.). Франкове потрактування “Іліади” в інтерпретації
С. Руданського як “факту рідної літератури” (М. Рильський), котре засвідчує
“конкретні відносини між живими творами” (Р. Етьємбль, П. Брюнель), багато
в чому, до речі, пояснюючи його міркування про загальнолітературну роль і
української “Антігони”2 [46, т. 26, 307–317], цікаве розставленими акцентами:
для історика літератури першочергове значення мають не так проблеми, що
стосуються власне “секретів” перекладання (І. Франко), як з’ясування, наскільки
органічно переклад “увійшов” до національного культурного контексту та
функціонує в ньому.
1

Такий погляд на роль перекладу у національному літературному розвиткові суголосний сучасному
розумінню “культурної цінності перекладу”, яка “завжди пов’язана з його здатністю брати участь у
вирішенні проблем літератури-реципієнта”, адже “однією із головних функцій перекладу і є засвоєння
художнього досвіду, нової тематики, способів вираження і т. ін.” [42, 44].
2
І. Франко головну заслугу П. Ніщинського вбачав у тому, що він не лише переклав, а й спопуляризував
Софоклову трагедію.
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І. Франко був по суті предтечею вчених-філологів, які, обстоюючи вирішальну
роль літератури-сприймача, обґрунтовують значення художнього перекладу
в розвиткові національного письменства, вважаючи, що “включення”
перекладу до національного літературного процесу завжди залишається
передумовою правильного розуміння його сутності, місця й ролі (М. Алексєєв,
Д. Дюрішин, А. Діма, І. Івен-Зогар, М. Жирмунський, Ї. Леві, Ю. Левін, П. Топер,
Г. Турі, Т. Херманс та ін.). Тут показовим є концептуальне положення І. Франка
про перекладну літературу як про невід’ємний складник оригінальної (“добрі
переклади важних і впливових творів чужих літератур належать до підвалин
і власного письменства” [46, т. 39, 7]), сформульоване вченим 1911 р.
у статті “Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про
штуку перекладання” 1, а обґрунтоване ще раніше, насамперед власними
інтерпретаціями інонаціональних творів. Адже “Франковою універсальною
діяльністю відкривається нова епоха в перекладній літературі, – констатував
О. Білецький, – а самі його переклади створили б цілу антологію всесвітньої
літератури” [1, 208].
Для І. Франк а як історик а літерат ури перек лад – це насамперед
важливе явище національного літературного розвитку, а отже – об’єкт і
літературознавчих, зокрема компаративістських, студій. Тому закономірно, що
формування Франкових поглядів на переклад як проблему загальнолітературну
тісно пов’язане зі становленням його концепції національного письменства,
що засвідчують його праці (“Теорія і розвій літератури”, “Задачі і метод
історії літератури”, “Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.”,
“Інтернаціоналізм і націоналізм в сучасних літературах”, “Поезія ХІХ віку і її
головні представники”, “Старе й нове в українській літературі”, “З останніх
десятиліть ХІХ віку”). З огляду на те, що “на полі літератури, думок і загалом
духовного життя панує свобідна виміна”, І. Франко вважав за необхідне
з’ясувати низку важливих питань (“в даній добі добачаємо більшу або меншу
самостійність, чи більше присвоюється чужого або більше витворюється
свого, чи присвоєння є правдиве, чи тільки поверхове” [46, т. 41, 10]), власне
стверджуючи думку про динамічний розвиток літературної полісистеми,
обґрунтовану сучасними дослідниками. Надаючи перекладу виняткової ваги у
процесі взаємообміну/комунікації літератур, учений наголошував на важливості
з’ясування його характеру як літературного явища.
Франкове протиставлення “правдивий” – “поверховий” уповні відповідає
сучасному розподілу генетичних контактів на зовнішні і внутрішні (за
класифікацією І. Неупокоєвої). Він, власне, окреслював діапазон відношень
перекладу до літератури-реципієнта, який, зокрема, Д. Дюрішин означує
межами від його існування як явища зовнішньоконтактного, “поверхового”, за
термінологією І. Франка, що не збігається з тенденціями розвитку літературиреципієнта, до функціонування в якості органічної частини національного
літературного процесу [15, 166–167]. Цим пояснюється Франкова критика,
зокрема, вибору творів для перекладу – інтерпретацій А. Крушельницького
(С. Пшибишевський “Із циклу вігілій”) та В. Щурата (П. Ліндау “Мелійська
Венера”), які, на переконання вченого, не здатні збагатити вітчизняну
1

У цій фундаментальній перекладознавчій праці синтезовано й основні положення І. Франка про
перекладацьке мистецтво та вимоги до нього, головні принципи, критерії оцінки перекладного твору,
подано зразок лінгвостилістичного аналізу. Перекладознавчі погляди дослідника, що пов’язані насамперед
із розкриттям “секретів штуки перекладання” (І. Франко) здобули належне визнання вчених (Ф. Арват,
О. Домбровський, Р. Зорівчак, Т. Шмігер). Р. Зорівчак уважає, що переклад для І. Франка був “і рушієм
суспільно-історичного процесу, і могутнім націєтворчим чинником, і об’єктом лінгвостилістичних
досліджень… і цікавою співпрацею між авторами оригіналу і перекладу” [18, 505]. Т. Шмігер наголошує на
вагомому значенні І. Франка як основоположника вітчизняного перекладознавства [49, 39–51].
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літературу, а також відсутність імен Ф. Ніцше та С. Пшибишевського в
перекладацькій програмі Лесі Українки, (наголосимо!) великої прихильниці
оновлення вітчизняної літератури.
І. Франко розрізняв переклад як посередник і як наслідок впливу, що
обґрунтував ще в ранній праці “Адам Міцкевич в українській літературі”
(1885 р.). Таке осмислення перекладацької діяльності з огляду на її значення
в національному літературному процесі так само близьке сучасному 1 .
Компаративісти нині дедалі наполегливіше обстоюють розуміння перекладу як
“інтерпретації літературного твору в іншій мові” [42, 185], наголошуючи на тому,
що порівняльне літературознавство “здатне розширити межі інтерпретаційних
моделей прочитання іншомовного літературного твору, який завдяки
перекладу стає фактом художнього життя іншого національного культурного
середовища” [26, 5]. Вельми показова в цьому контексті праця С. Басснет
“Перекладач як письменник” (2006). Подібною логікою думки керувався свого
часу й П. Грабовський, перекладацьку діяльність якого за своєю масштабністю
дослідники порівнюють із Франковою. “Переклад може вражати своїм хистом
поетичним просто яко твір літературний, – вважав митець слова, – може
чарувати своєю красою артистичною, може навіть часом стояти повище
від первотвору, як стоять, напр., деякі речі Жуковського, вийняті з Шіллера.
Словом, не задовольняючи читача яко переклад, останній може мати сам по
собі певну вартість літературну і справляти користь читаючій громаді” [5, 136].
Тогочасні українські письменники, перекладачі та вчені далекі від
абсолютизації літературних впливів, притаманної дослідженням першої
половини ХХ ст. Погляди, зосібна, І. Франка на вплив мають багато спільного
з теорією “основ” і “зустрічних течій” О. Веселовського [3, 506]. Процес
“освіжування інгаляцією впливів посторонніх” відбувається, як стверджував
І. Франко, при одночасному опорові їм [46, т. 41, 39]. Отже, вплив у Франковому
розумінні – це насамперед творчий стимул. Учений не радив “наслідувати
чужих”, а тільки “вчитися від них методи, форми, підглядати, відки вони
черпають у своїм житті живущу воду поезії, і дошукуватися так само і в нашім
житті подібних джерел…” [46, т. 48, 369].
Керуючись такою логікою, яка, до речі, близька сучасному розумінню впливу
у процесах літературних взаємозв’язків (П. Брюнель, А. Діма, Д. Дюрішин,
А. Жід, П.Топер, Д. Наливайко, Г. Корбич), І. Франко привертав увагу
українських перекладачів та письменників до художньо-естетичних здобутків
інонаціональних літератур, адже “вплив, за сучасним уявленням, як складник
творчого процесу митця/літератури містить обов’язковий момент відбору <…>
необхідного для літератури-сприймача, що відповідає її внутрішнім потребам
і тією чи тією мірою піддається освоєнню і трансформації” [27, 20]. Наприклад,
пов’язуючи великою мірою становлення таланту В. Самійленка як сатирика
з його перекладами творів французьких поетів, насамперед П.-Ж. Беранже
(що пізніше обґрунтував М. Зеров [16]), І. Франко радив молодому українському
митцеві “покуситися на ширшу гумористично-сатиричну поему, що давала б
панораму нашого суспільного, політичного та духовного життя, описаного з
певної точки, щось в роді іспанського Дон Кіхота або поеми Гайне “Німеччина”
[цит. за: 32, 152]. Підносячи суспільну значущість поеми “Німеччина”, критик
водночас високо оцінював її естетичну вартість як зразка політичної сатири
1
“Переклад за своєю функціональною роллю в контексті сприймаючої літератури, – зауважує Д. Дюрішин, –
може займати дві крайні позиції, між якими розташовується ціла шкала різних перекладацьких інтерпретацій
оригіналу. Одна з них – <…> посередницька функція перекладу <…> у своїй другій функції переклад може
розглядатися у якості специфічної форми міжлітературної рецепції”, що межує з оригінальною творчістю
[15, 162].
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в німецькій літературі. Отже, І. Франко осмислював переклад не лише як
джерело змістового (що притаманне переважно ранньому періоду його наукової
діяльності та художньої творчості), а й – що чимраз виразніше простежується –
формального збагачення й оновлення українського письменства1. Це суттєво
поглиблює Франкову концепцію національної літератури, у якій вагоме місце
належить проблемі еволюціі жанрів, стилів [10].
Із таким підходом до вивчення перекладу в національному літературному
розвиткові цілком узгоджується сучасне розуміння перекладу, обстоюване
П. Торопом, який, наголошуючи на тому, що “поряд із перекладом мов і текстів
варто говорити і про переклад авторів, напрямів і літератур”, актуалізує
“проблеми перекладності літературного напряму” [42, 85]. Показові в цьому
контексті погляди насамперед М. Драгоманова, І. Франка та Лесі Українки на
функціональну роль перекладу в жанрово-стильовому поступі національного
письменства. М. Драгоманов свого часу висловлював переконання: “Українське
письменство й наука про Україну мусять перш усього обновитись, приставши до
тих методів і напрямків, котрі тепер творять силу письменського і наукового руху
в Європі й Америці” [13, 176]. Актуалізуючи розвиток української літератури
від романтизму до реалізму, учений надавав першочергового значення
перекладові кращих зразків реалістичної літератури – творів Ч. Діккенса,
У. Теккерея, Жорж Занд, Ф. Шпільгагена, Г. Флобера, Е. Золя, М. Гоголя,
І. Тургенєва, О. Островського, традицію освоєння яких розвинув І. Франко.
Чудово орієнтуючись у тенденціях світового літературного процесу, І. Франко
так само пов’язував перспективи української літератури насамперед із
розвитком та утвердженням у ній реалістичного напряму. Це засвідчує особлива
увага вченого до творчості Е. Золя, зокрема і як перекладача2, та її рецепції
вітчизняною літературою. І. Франко, який вважав натураліста Е. Золя учителем
Г. Гауптмана, “взірцем для його літературного методу”, а повість “Жерміналь”
– тим стимулом, що сприяв створенню німецьким письменником драми “Ткачі”
[47, 372], надавав великого значення українському перекладу цього твору
французького митця – “однієї з окрас, за його словами, усієї белетристики ХІХ
віку”. Однак, “переростаючи натуралізм”, завдяки усвідомленню психологізму як
нової якості реалізму (І. Денисюк) та розвиваючи творчі пошуки “психопатолога”
Ф. Достоєвського, а отже, готуючи ґрунт, як зауважує Т. Гундорова, для модерної
літератури ХХ ст. [8, 59], І. Франко першим звернув увагу на глибоко психологічну
прозу Г. Гайне. Показові з цього погляду його передмова до перекладу
О. Черняхівського на українську мову оповідання німецького письменника
“Подорож на Гарц” та власна інтерпретація оповідання “Флорентійські ночі”.
Цей твір І. Франко вважав однією з найцікавіших новелістичних спроб Г. Гайне
з огляду не лише на “незрівнянні фейєрверки стилю”, а й порушені психологічні
проблеми. Це вповні узгоджувалося з винятковою увагою вченого до жанрового
оновлення української літератури і як критика (“З останніх десятиліть ХІХ віку”,
1901), і як новеліста [див. ширше: 11].
Не випадково І. Франко високо поціновував художньо-естетичні здобутки Олени
Пчілки в розвитку вітчизняної белетристики, значення якої в національному
літературному процесі усвідомлювала й сама письменниця та перекладачка.
1

Промовисті з огляду на еволюцію перекладознавчих поглядів І. Франка передмови до його перекладу
першої частини “Фауста” Й.-В. Гете (1882) з наголосом на ідейності інонаціонального твору, у чому дослідник
убачав його актуальність для української літератури, та до другої частини (“Гелена і Фавст”, 1899), у якій
наголошувалося вже на естетичній вартості зарубіжного твору як зразка гармонійного поєднання глибокого
змісту та витонченої форми [46, т. 13, 367–369].
2
І. Франко переклав оповідання французького письменника “Повінь”, уривок із його повісті “Провина абата
Муре (“Природа і церков”), оповідання “Напад на млин”, уривки з повістей “Рим”, “Париж”, “Правда”,
нариси “Жаба”, “Міщанин і селянин”.
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Це потверджує, зокрема, здійснений у співавторстві з М. Старицьким переклад
Олени Пчілки (на жаль, утрачений) повісті Л. Котелянського “Чиншовики”, у
якій вона вбачала “цікаву річ для нашої белетристики” [30, 20]. Письменник
неодноразово наголошував на необхідності поряд із розвитком традицій
у літературі дбати про її оновлення [див. ширше: 10], обстоюючи своє
переконання в тому, що для історика літератури “кожен напрям добрий,
коли його репрезентанти – справдішні і живучі таланти” [46, т. 48, 526].
Це засвідчують численні Франкові міркування із приводу нових напрямів
і тенденцій у світовому літературному процесі, актуалізація українських
тлумачень/інтерпретацій творів Г. Гауптмана, Е. Золя, А. Доде, Г. Ібсена, Д. фон
Лілієнкрона, К. Ф. Майєра, а також власні переклади (Ж. Роденбах, П. Верлен,
Ж. Мореас, Ж. Рішпен). Прикметна увага й інших українських письменників до
новітніх літературних напрямів, зокрема М. Старицького, який відносно вибору
тематики для художнього втілення орієнтувався на модерних драматургів,
зосібна Г. Ібсена [35, 553] (показово, що останнім перекладом письменника
була драма Г. Гауптмана “Роза Бернд” [30, 43]), а також П. Грабовського як
перекладача творів Е. По, Д. фон Лілієнкрона й М. Метерлінка.
Та одна з “найхарактеристичніших” у цьому контексті – це, безумовно,
постать Лесі Українки, яка, актуалізуючи потребу вітчизняної літератури
в оновленні (що зумовлює пошуки нових художньо-естетичних форм
освоєння дійсності), долучалася до розмислів над назрілою тогочасною
літературознавчою проблемою шляхів і перспектив поступу вітчизняного
письменства в епоху порубіжжя. Леся Українка, обстоюючи “літературу нової
якості”, появу якої обґрунтувала своєю естетичною концепцією неоромантизму
(“В. Винниченко”, “Європейська соціальна драма в кінці ХІХ століття”), високо
поціновувала модерні явища в українській літературі (“Малоруські письменники
на Буковині”). Письменниця стверджувала в полеміці з С. Єфремовим (“В
пошуках нової краси”), що питання про “літературні школи” – не домашнього,
а інтернаціонального характеру [43, 442] (такою логікою думки керуються й
сучасні компаративісти). У цьому контексті авторка “Кассандри” надавала
особливого значення художньому перекладу, пов’язуючи з “розширенням
меж артистичної творчості” й українські тлумачення кращих інонаціональних
художніх зразків. Це засвідчує масштабна програма перекладу, яку
письменниця виробила в межах першого й чи не найвагомішого із проектів
“Плеяди”, – “Бібліотека світової літератури” [43, 23–24].
Показове порівняння перекладацьких програм Лесі Українки (викладена в
листі до М. Косача від 26–28 листопада 1889 р.) та М. Драгоманова (статті
“Література російська, великоруська, українська і галицька”, 1873; “Листи на
Наддніпрянську Україну”, 1890-ті роки), що репрезентують погляди апологета
поступального розвитку української літератури та прихильниці її радикальнішого
оновлення. Враховуючи інтереси не лише простонародного читача, а й
інтелігенції, Леся Українка актуалізувала важливість вибору творів (з огляду на
специфіку та потреби національного літературного процесу) таких зарубіжних
авторів, як Дж. Байрон, Дж. Леопарді, Ф. Шиллер, Й.-В. Гете, М. Сервантес,
П. Бомарше, Ф. Петрарка, А. Шеньє, П. Бурже, О. Бальзак, Ш. Леконт де Ліль,
В. Скотт, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, А. де Сталь, В. Сирокомля, М. Конопніцька,
С. Надсон, М. Некрасов, без яких, на її переконання, “наша література буде
аж надто неповна” [43, 21]. Із цим уповні узгоджується особливе зацікавлення
Лесі Українки творчістю Г. Гауптмана, за її словами, “Колумба новітньої
драматургії”. Драма німецького автора “Ткачі”, як стверджувала письменниця,
– не лише “епоха, а, великою мірою, прямий зразок для більшості новітніх
суспільних драм” [44, 403], що засвідчує і її переклад цього новаторського твору.
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Подібною логікою керувалася Леся Українка і як перекладачка “Неминучої”
М. Метерлінка, у творах якого зауважувала “нові елементи штуки, скомбіновані
з великим талантом” [43, 308].
Розуміння перекладу не тільки як джерела збагачення/поповнення української
літератури, а і як імпульсу до оригінальної творчості виразно демонструють
міркування І. Франка та Лесі Українки про становлення українських письменників –
новаторів вітчизняної літератури (А. Кримського та О. Кобилянської), а також
самоусвідомлення митцями своєї письменницької діяльності з огляду на
переосмислення художньо-естетичних здобутків зарубіжних літератур на
власному ґрунті1. У статті-рецензії на збірку оригінальних та перекладних творів
А. Кримського “Пальмове гілля. Екзотичні поезії” І. Франко солідаризувася
з М. Сумцовим у переконанні, що поетичні твори автора “вносять нову течію в
українську літературу” [46, т. 33, 189]. Учений поціновував художньо-естетичну
вартість “високооригінальних” творів автора збірки, наголошуючи на органічному
засвоєнні інонаціонального досвіду. Із цим узгоджується й погляд сучасних
дослідників, які з творчістю митця – “вищою формою взаємодії літератур”
(Ю. Кочубей), у якій “перекладна і оригінальна поезія, – як зауважував
О. Бабишкін, – становить нерозривне ціле”, – пов’язують зародження модернізму
у вітчизняній літературі (Л. Грицик, С. Павличко, Б. Рубчак).
Прикметні й погляди Лесі Українки на становлення О. Кобилянської як
письменниці “нового покоління”. На відміну від критиків українофільського
спрямування, Леся Українка вважала, що “не згубила, а вирятувала
Кобилянську німеччина, показала їй ширший європейський світ, навчила
ідей, навчила стилю (не в значенні слів, лексики, а в значенні фрази,
багатства форми, а, розвивши її розум, тим самим виховала для свідомої і
розумної служби рідному краю” [43, 271]. Наголошуючи на значенні німецької
та французької літератури як стимулу для оригінальної творчості авторки
“Царівни”, Леся Українка радила письменниці звернути увагу й на російську
літературу, насамперед реалістичного напряму – “Тургенєв і С°” [43, 272] (що
широко репрезентована в її перекладацькій програмі для “Плеяди”). До речі,
1895 р. Леся Українка й сама переклала поезії в прозі І. Тургенєва “Німфи”.
Прикметно, що пізніше О. Кобилянська зізнавалася в листі до О. Маковея
від 15 грудня 1902 р.: “Поезії в прозі писати навчив мене Тургенєв, Якобсен
і Андерсен”. Художні пошуки О. Кобилянської відповідали розумінню Лесею
Українкою процесу оновлення українського письменства інонаціональним
мистецьким досвідом, зокрема й ролі перекладу в ньому. Отже, слова Лесі
Українки про те, що світова література О. Кобилянську “вивела в широкий світ
ідей і штуки”, що її творами відкривається розлогий горизонт для української
літератури [43, 266], уповні стосуються і власної творчості.
Закономірно, що перекладацька практика Лесі Українки (насамперед твори
М. Гоголя, А. Міцкевича, Гомера, Г. Гайне, В. Гюго, І. Тургенєва, С. Надсона,
Дж. Байрона, В. Шекспіра, Г. Гауптмана, М. Метерлінка) відіграла роль
могутнього стимулу для її становлення як письменниці модерного типу
художнього мислення. Якщо початковий етап літературної діяльності Лесі
Українки вирізняється активною перекладацькою діяльністю, то в період творчої
зрілості в центрі уваги авторки (яка обстоювала своє розуміння народності в
літературі, що виходило далеко за межі етнографізму й просвітянства) –
1

Розмисли І. Франка та Лесі Українки залишаються актуальними й нині. Розвиваючи плідну думку
Ю. Тинянова про те, що певний твір може виникнути, маючи стимулом твір іншої літератури, але водночас
уходить до довгого ланцюга творів національної традиції, М. Ласло-Куцюк зауважує: “Значимість твору
часто вимірюється тим, якою мірою письменник зумів використати чужий стимул для того, щоб продовжити
і оновити традицію рідної літератури” [23, 258].
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творча трансформація інонаціональних художньо-естетичних здобутків на
рідному ґрунті1 (І. Франко, М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Євшан, А. Ніковський,
Л. Скупейко, Л. Мірошниченко, Я. Поліщук).
Убачаючи ознаки неоромантичної “модерності” [33, 142], як зауважує
Л. Скупейко, у творчості своїх попередників і сучасників, Леся Українка,
продовжуючи їх традиції, “осмислювала власну концепцію неоромантичної
особистості… ”2 [34, 105], а отже, утверджувала своїми оригінальними художніми
творами своєрідність українського неоромантизму в загальноєвропейському
літерат урном у к онтек сті . Вельми пок азовий у цьом у плані погляд
М. Драгоманова на перспективи вітчизняного письменства. На переконання
вченого, лише література, “строго-мужицька по мові, посвячена інтересам
найбільшої маси людності нашого краю, тепер соціально-найнижчої”, та
водночас “одушевлена найвищими ідеалами європейської цивілізації”,
спроможна “появити щось дійсно оригінального серед культурного світу, такого,
що про нього і той світ заговорив би!” [14, 266].
Написанню Франкової поеми “Смерть Каїна” (1884 р.), із якою сучасні вчені
одностайно пов’язують (як і з драмами Лесі Українки) входження української
літератури до світового контексту, передував, і це не випадково, його переклад
твору Дж. Байрона “Каїн” (1879 р.). Прикметні слова самого автора, який писав
до М. Драгоманова 20 березня 1889 р.: “Він [Каїн. – О.Т.] сидів мені в мозку
ще від того часу, коли я перекладував байронівського Каїна”. Український
письменник своє завдання, за власним визнанням, убачав у тому, щоб
розвинути тему, порушену Дж. Байроном у згаданому творі, що позначено
великою увагою дослідників (П. Филипович, М. Ласло-Куцюк, Т. Гундорова,
Г. Грабович, М. Ільницький). Показово: автор, який раніше звертався як
перекладач до “Фауста” Й.-В. Гете, зауважував, що у свою містерію “домішав”
фрагмент і легенди про Фауста. Саме з поемою “Смерть Каїна” Ю. Бойко
пов’язує “великий стильовий стрибок” у творчості письменника – від реалізму
до неоромантизму [2, 108–109].
Тут слід наголосити, що у з’ясуванні специфіки функціонування перекладу
в національному літературному розвиткові українські митці вбачали
можливість глибше осмислити проблему взаємозв’язку національного та
загальнолюдського, “свого” й “чужого” з акцентом на “своєму” 3. Розмисли
над поступом світового літературного процесу під таким кутом зору
зумовили Франковий висновок про те, що процес інтернаціоналізації
літератур спричиняється до вияскравлення їхніх національних особливостей
(“Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах”). До речі, подібна
логіка думки визначає й деякі сучасні концепції, згідно з якими міжлітературні
1

Леся Українка писала в листі до А. Кримського про свій свідомий “сміливий крок” (М. Зеров) – створення
оригінальної версії загальнолюдського сюжету: “Оце <…> скінчила <…> нову річ, але яку! .. Боже, прости
мені і помилуй! – я написала “Дон-Жуана”! <…> Отого-таки самого, “всесвітнього і світового”, не давши
йому навіть ніякого псевдоніму. Правда, драма <…> зветься “Камінний господар” <...> Так чи інакше, але
от уже і в нашій літературі є “Дон Жуан” власний, не перекладений….” [43, 619].
2
Важливо враховувати з огляду на проблему міжлітературної рецепції, що “неоромантизм як новітня
(модерна) літературна течія у сприйнятті Лесі Українки набуває парадигмального значення: його сутність
виявляється як в утвердженні нової ідеології (“нового синтезу”), зорієнтованої на ідеали “общества
сознательных личностей”, так і на формально-стильовому й тематичному рівнях” [33, 141–142].
3
Наприклад, І. Франко про свою казку “Лис Микита” (яку німецька критика вважає оригінальнішою за
подібну переробку-трансформацію “магістрального” мотиву про Райнеке-Лиса Й.-В. Гете [див. ширше: 32,
125]) писав у вступній статті до неї “Хто такий Лис Микита і відки родом” (1896): “Я бажав не перекласти,
а переробити стару повість про лиса, зробити її нашим добром, надати їй нашу національну подобу. Я,
щоб так сказати, на чужий, позичений рисунок накладав наші руські кольори” [46, т. 4, с.67]. Це вповні
узгоджується з тим, що новаторство кожного письменника, як зауважував І. Денисюк, сам І. Франко
вбачає в засвоєнні й перетворенні здобутків всесвітньої культури, – у характерності зображуваного життя,
національних формах письменства, а також в актуальності ідей, важливих для всього людства [11, 137].
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зв’язки, стимулюючи поступ літератур, розвивають їхню національну
своєрідність [31, 284]. У полеміці, яка розгорнулася свого часу навколо
проблеми “великої літератури” та вибору шляху розвитку українського
письменства (Ю. Шерех, У. Самчук, В. Петров, В. Державин) насамперед з
огляду на обстоювану Ю. Шерехом концепцію “національно-органічного стилю”,
В. Державин орієнтувався на погляди П. Куліша, І. Франка та Лесі Українки,
у творчості яких убачав “найвиразніші зразки… творчого змагання” [курсив
мій. – О.Т.] української літератури зі світовою. Заперечення такого підходу
“спричинилося б, – на переконання вченого, – до зовсім небажаного збіднення
та звуження тієї концепції української національної літератури, яку плекали – а
чималою мірою реалізували” [12, 164] його попередники.
Отже, погляд на переклад як невід’ємний складник національної літератури
та важливий чинник її самобутнього поступу (з акцентом на органічному
засвоєнні і творчому переосмисленні зарубіжних художньо-естетичних
цінностей), обґрунтований українськими перекладачами й ученими другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. (що великою мірою зумовило напрям розвитку
вітчизняного письменства та принципово поглибило тогочасну концепцію
національної літератури), залишається актуальним і нині. Здобутки української
перекладознавчої думки окресленого періоду суттєво увиразнюються в
контексті сучасного не лише вітчизняного, а й зарубіжного порівняльного
літературознавства, заснованого на розумінні “іншості”, що об’єднує й запозичує,
а не тільки відштовхує й поділяє” (Е. Касперський) [19, 531], з пильною увагою,
за словами Д. Наливайка, до “експлікації того, як “інше” стає “своїм” [27, 42],
вияскравлюючи специфіку національного літературного розвитку.
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КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІСТОРИЧНОЇ ПОВІСТІ МАРКА ВОВЧКА “МАРУСЯ”
У статті розглянуто особливості казкової структури повісті Марка Вовчка “Маруся”, що через
певні історичні обставини вийшла на периферію творчого доробку письменниці. Здійснено
докладний аналіз композиції твору, і це дало змогу відновити баланс між творами-візитівками
1850 – 1860-х років та необтяженою літературознавчою й читацькою увагою повістю “Маруся”.
Досліджено специфіку композиційної трансформації казки, покладеної в основу побудови твору.
Також простежено процес свідомого порушення закону фабульної закритості казки та реалізації
художнього задуму повісті.
Ключові слова: читач, композиція, Марко Вовчок, повість, казка, міф, “Маруся”, ритуал, обряд,
ініціація.
Oleksandra Zubrykhina. Compositional Peculiarities of Story “Marusya” by Marko Vovchok
The paper deals with the structural peculiarities of the story “Marusya” by Marko Vovchok. This text
belonged to the periphery of the author’s literary work. The detailed analysis of its composition allowed
restoring the balance between well-known author’s works of the 1850s–1860s and “Marusya”. The
specificity of the compositional transformation of the fairy tale, being the structural basis of the story,
has been also explored. Special attention was given to the process of conscious violation of the fairy
tale’s fable law and the realization of the author’s idea in the story.
Keywords: reader, composition, Marko Vovchok, novel, fairy tale, myth, “Marusya”, ritual, initiation.

У літературі XIX ст. відбулося те, що дає змогу говорити про певне культурне
відродження. О. Грушевський, згадуючи про І. Котляревського, С. ГулакаАртемовського, Т. Шевченка та Г. Квітку-Основ’яненка, виголошує справедливий
вирок українській літературі ХІХ століття: “При таких умовах можна було мати
оптимістичні надії” [4, 168].
Творчість Марка Вовчка виправдала такі надії. Твори цієї письменниці
мали доволі різну рецепцію: переважну більшість читачів вони до
сліз зворушували, а літературних авторитетів до захвату дивували.
Т. Шевченко, ознайомившись із творчістю Марка Вовчка, досить вичерпно
висловився щодо письменниці: “Яке прекрасне створіння ця жінк а”
[7, 125].
Одним із творів, що був невиправдано позбавлений належної літературознавчої
та читацької уваги, є повість “Маруся”. Її композиція доволі складна,
найімовірніше казково-міфічна. Повість починається з навіювання читачеві
епічного спокою: “Те, що я розповім вам, діялося давним-давно на Вкраїні,
у глухій глуші, і ще й досі по світові не рознеслося” [3, 115]. Такий початок
оманливий, оскільки незабаром ітиметься про події неймовірної напруги й
пристрасті [10, 132]. Це лише художня оболонка, що контрастує із внутрішньою
динамікою твору. Наступний прикметний для казки елемент стосується героїні,
яка покидає домівку. Зазвичай у казці так чинять батьки, що і є поштовхом
для розгортання сюжету. Та це не єдиний варіант. Альтернативним розвитком
подій є відхід із дому молодших дітей. Марко Вовчок не стверджує, що
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Маруся наймолодша в сім’ї, проте налаштовує нас на сприйняття героїні як
“маленької донечки” [3, 123], “дівчинки малої” [3, 140], “малесенької” [3, 143],
“крихкої цяцьки” [3, 136], “ясочки” [3, 193], “маленької софістки” [3, 193], та аж
ніяк не дорослої дівчини. Отже, простежується зв’язок із мотивом замикання
маленьких дівчат у темниці. З ув’язненням (убезпеченням дитини від усіх бід)
корелює основний казковий елемент композиції – заборона. У нашому випадку
це можна тлумачити дуже широко. І тут важливо врахувати й той факт, що
незаміжня дівчина вирушає з дорослим чоловіком у далеку подорож. У казці
ув’язненій варто лиш вийти погуляти в садок, подихати свіжим повітрям,
“аж гульк!”, з’являється змій і забирає її. Марко Вовчок натомість уводить
у сюжет татарина, який хоч і не зразу, та все ж призводить до фатального
порушення заборони: “Хтось ніби женеться, прудко женеться. <…> Схожий
ніби на татарина. Еге, таких зустрічали вони не раз по шляхах і постійно від
них ховалися або в рів, або в жито” [3, 200].
У будь-якій казці біда – це композиційна артерія твору. І саме порушення
заборони є тим, що зумовлює виникнення біди. У нашій повісті бід більше
ніж одна: загальна, індивідуальна та родинна. Цікаво, як кожна з них
сприймається у зв’язку із забороною: загальна потребує порушення заборони,
індивідуальна застерігає від порушення, а родинна займає ту ж саму позицію,
що й індивідуальна біда, проте нівелюється поряд із загальною. На цьому
особливості композиційного ланцюжка “заборона-біда” не завершуються.
Загальна біда не мотивується порушенням заборони, а, навпаки, стає тим,
що призводить до цього. Адже січовик приходить із лихою звісткою, яка не
лишає Марусю байдужою, і врешті вона свідомо погоджується на небезпечну
подорож. Загальну біду можна охарактеризувати такими словами: “…хороша
була Україна, і от татарва та інші усякі вороги линули до неї і шматували її,
міряючись один із одним у шахрайстві, ненажерливості та зраді” [3, 117].
Маруся постає тут ідеалізованою героїнею, наділеною високими цінностями
і здатністю відчувати власну відповідальність. Авторка чітко демонструє її
позицію під час розмови із січовиком: “Треба в Чигирин, – промовила вона, –
треба до гетьмана…” [3, 123]. Жодних сумнівів чи вагань: треба в Чигирин. Оця
безкомпромісна цілеспрямованість і зумовлює наступне порушення заборони.
Щодо індивідуальної біди, то вона не менш складна. По-перше, героїня –
це дитина, отже, її життя передбачає певні етапи, через які проходить кожна
дівчинка, далі дівчина, жінка, матір, бабуся. Маруся йде іншим шляхом,
порушуючи заборону. Рання смерть дівчинки позбавляє її змоги повноцінно
пройти життєвий шлях. І зрештою, ще на початку твору письменниця влучно
окреслює трагедію України, що корелює із трагедією життя героїні: “Що квітка
запашніша і свіжіша, тим скоріше простягають руки до квітки і “за її красу
зривають її” [3, 117]. Звичайно, індивідуальна біда, як і родинна, значно
поступаються загальній, проте композиційною канвою твору є шлях хороброго
воїна в тілі маленької дівчинки, і завершується він “Дівочою” могилою, котру
“висипав сам, своїми руками, якийсь запорожець” [3, 200]. Тому жоден читач
не оминає індивідуальної біди Марусі. До того ж із нею пов’язаний основний
задум твору, а в адаптованому перекладі П’єра-Жуля Етцеля 1875 р. це
стало тлом для розширення сюжету та вкладання в нього специфічних
рис французької національної трагедії. Повість була перероблена так, що
Марко Вовчок відмовилась від авторства. Адаптований переклад зажив
популярності серед французьких читачів. Індивідуальну біду зображено очима
селянина: він “йдучи мимо, нахилився, обернув до себе помертвіле дитяче
личко, притулив руку до грудей, під якими зробилася вже калюжа теплої
крові, потім промовив: “Ні, вже не оживеш!” – і пішов далі своєю дорогою”
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[3, 200]. А по-друге, Маруся пізнає світ, розвивається, опановує життєві істини
(“…стільки у всьому світі було для неї все-таки неясного і незрозумілого!”
[3, 196]), часом стикаючись на цьому шляху з жорстокою правдою (“З чого люди
бувають такі недобрі? – думала вона” [3, 196]). “І в дитячій, молодій ще голові
поставав цілий ряд тих суспільних питань, від яких не раз запаморочувалися
голови і найдосвідченіших мислителів” [3, 196], – дівчина зростала, і проміжок
часу, проведений у подорожі з січовиком, став для неї тим, на що в багатьох
людей іде ледве не ціле життя. Боротьба за добро і правду проти брехні й
кривди була для неї важливішою за все на світі. Маруся покладала великі надії
на запорожця, він був для неї зразком, на який вона рівнялася в найскрутніших
обставинах: “У Марусі тяжко занило серце; вона не знала, що думати та
діяти, і постановила знову теж саме: бути, як він” [3, 141]. І повертаючись до
розкриття індивідуальної біди, варто згадати сцену, у якій Маруся побачила
пораненого січовика: “Вид такої слабкості у людини, на яку вона звикла
дивитися, як на уособлення всіх сил фізичних і моральних, вразив Марусю.
Вона страшенно зблідла…” [3, 198]. Якщо проаналізувати пройдений нею шлях
і факт усвідомлення того, що й запорожець підвладний слабкостям (а він був
ідеалом, утілював для неї неабияку могутність і силу не лише у фізичному
розумінні), то можна припустити, що нічого, крім розпачу, героїні не лишилось.
У тій казці, що Маруся розповіла запорожцеві, добро кров’ю та болем усе ж
здобуло перемогу, проте в житті цього не відбулося. Тож індивідуальною бідою
можна вважати те, що попри високі ідеали, через які Маруся і зважилася на
небезпечну подорож, останнім, що вона побачила й зазнала, стали слабкість
сильного, розчарування й невиправдана жорстокість.
І врешті – родинна біда. “Стільки поколінь Чабанів” [3, 115] жили там, де
“сам Бог щасливо умістив цей хутір між степом та лісом, річкою та лукою,
горою і долиною” [3, 115]. Для Марусі домівка була, як і для всіх дітей і
навіть дорослих, місцем значущим. Тут говоритимемо про те, що М. Бахтін
називав ідилією. Ідеться про органічну прикріпленість життя та його подій до
місця, рідної країни зі всіма її закутками, горами, степами, річками, лісами,
домівкою. Ідилічне життя невіддільне від конкретного простору, де жили
батьки й діди, колись житимуть діти й онуки [1, 158]. Саме це висловлює
Маруся в розмові з січовиком: “Я згадала, як ми плели вінки вдома, –
відповіла Маруся. <…> Але плетіння вінка одразу спинилося, бо великі темні
очі застелилися сльозами” [3, 193]. Туга за домівкою, батьками насправді
має велике значення для сильної, вольової Марусі. Коли запорожець питає,
чи дуже тяжко дівчинці бути так далеко від дому, вона, “утираючи рукавами
сльози, звернула вогкі очі на супутника і повторила ще тремтючим голосом,
але вже з усмішкою: – Ні, байдуже…” [3, 194]. М. Бахтін зазначає, що єдність
місця проживання зближує представників роду чи навіть зливає колиску й
домовину, дитинство і старість [1, 158]. І для нас це дуже важливо, оскільки
це одна з особливостей циклічності фольклорного часу, яку Марко Вовчок
порушує, дозволяючи Марусі померти далеко від дому, родини, місця, де,
зрештою, той “садок був, викоханий стількома поколіннями Чабанів” [3, 115].
Подорож Марусі пронизують різні мотиви, одним із яких є мотив зустрічі. Це
доволі важливо, оскільки спіткання, знайомства часто бувають доленосними.
Першою й головною зустріччю був прихід січовика: “Раптом хтось постукав у
хатнє віконце… Сталося це так несподівано…” [3, 118]. Значущою тут постає
не так зустріч, як її хронотоп. М. Бахтін пише: “Раптом” – це найважливіша
характеристика цього часу, оскільки він починається та вступає у свої права там,
де нормальний і прагматично чи причинно осмислений хід подій обривається
і звільняє місце вторгненню чистої випадковості з її специфічною логікою
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[1, 17]. Важливо те, що без цієї випадковості сюжет мав би зовсім інший вигляд.
Нерозривність часу й простору тут є визначальним рушієм розвитку подій.
Запорожець міг прийти пізніше чи раніше, і Маруся не почула б його слів. Або ж
він постукав би в іншу хату… Для будь-якої зустрічі часове визначення (“у той
самий час”) невіддільне від просторового визначення (“у тому ж самому місці”).
Хронотоп зустрічі тісно пов’язаний із хронотопом порога, він розділяє
існування Марусі на “до” й “після” зустрічі з січовиком. Два різних життя, дві різні
Марусі – від “маленької донечки” [3, 123] Чабана до “дівчини-порадоньки”
[3, 127] запорожця. Час у цьому хронотопі є моментальним, ніби не має
протяжності й випадає з нормального потоку біографії [5, 183]. До того ж
Марко Вовчок зовсім не зафіксувала його для читача: “Вона [мати] шукала
очима Марусі і тепер лише примітила, що дівчина непомітно зникла під час
метушні” [3, 126]. І саме з цього починається подорож.
Композиція казки будується на просторовому переміщенні героя [10, 143].
Важливою деталлю є те, що дорога Марусі простягається територією її країни,
а не чужого світу, завдяки чому Марко Вовчок демонструє читачеві різноманіття
світу, у якому відбуваються пригоди героїні.
Часопростір також допомагає описати героїв. Фольклорна людина
потребує реалізації в просторі й часі. “Велетенська постать його здавалася
велетенською тінню” [3, 127]; “…потім двері заступила велетенська людська
постать” [3, 119]. Ідеальні величина й сила людини ніколи не відривалися
від просторових розмірів та часової протяжності [1, 78]. “Велика” людина з
усіма її благородними чеснотами й відважними вчинками має збільшені фізичні
розміри: широко крокує, потребує вільного простору й довго живе. Ще одна
постать яскраво демонструє взаємозв’язок внутрішньої й зовнішньої величі.
Це пан Книш, “трохи похилий; простодушний дідок у сільському полотняному
убранні, – у сорочці та широких штанях, у солом’яному брилі” [3, 140]. Здавалось
би, людина та й людина. Марко Вовчок зображує його слабкою особистістю, яка
гнеться під тиском російського солдата: виконує будь-які забаганки, змовчує на
відверте хамство й безперестану влещує невдячного вояку. Маруся так його
і сприймає, аж до моменту, коли солдат вискочив із хати: “На її очах стала
нараз немов чарівна зміна, чи, краще, перетворення: пан Книш переродився.
Замість лукаво-простодушного, добродушно-заклопотаного господаревого
обличчя перед нею блискотіли гострі, пронизливі, немов гострий кинджал, очі;
<…> не жартівливе, безжурне було тепер це обличчя, – навіть зростом став
вищий, у плечах ширший, рамена зробилися міцніші” [3, 150]. Тут ми бачимо
процес звеличення особистості, коли вона скидає маску дріб’язковості, що
слугувала захистом великої справи. Книш виявився, як і запорожець, “великою”
людиною. Якщо він демонструє “зростання” людини, зумовлене вчинками, то
особистість січовика є природженим утіленням найблагородніших ідеалів,
важливих для Марусі.
Сама Маруся не відповідає жодному із критеріїв “великої” людини, наведених
М. Бахтіним (ідеться про фізичну велич та довге життя). Це увиразнено
зіставленням із січовиком. “І справді Маруся була невеличка, а серед
безкрайого степу, коло величезного воза, запряженого дужими волами, поруч
із велетенським січовиком вона здавалася ще дрібнішою, ще хрусткішою і ще
більш безпомічною” [3, 133]. Виникає питання, у чому ж полягає Марусина
велич? М. Бахтін стверджує, що трапляються випадки, коли “велика” людина
буває маленькою, та зрештою вона все одно реалізовує всю повноту свого
значення в просторі й часі і стає великою й довговічною [1, 78]. Чи стосується
це Марусі? Своїм героїчним учинком вона здобула трагічну “велич”. Дівчина
зайняла своє місце і в просторі, і в часі з огляду на те, що хоч і “давним-
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давно це все діялося, але й досі ще невеличка могила, поблизу тих країв,
прозивається “Дівоча” [3, 200].
Подорож Марусі не лише пов’язана з ритуалом, що віддзеркалює обряди
минулого, а й схематично його нагадує. Усе починається з малого, приватного
пристановища (з дому) і прямує до великого, універсального, де здійснюється
заплановане. На шляху доводиться проходити через “ріки текучі”, “ліси дрімучі”,
“гори високі” [11, 116]. Що далі від дому, то небезпечнішою та страшнішою
стає подорож, яка врешті завершується біля сакрального ритуального
центру, який “предметно” окреслений деревом, найчастіше дубом [11, 116].
Марусі та січовикові на шляху також трапляється дерево: “…сам дуб, нівроку
йому, деревце! “Нівроку йому деревце” далеко розкинуло пишні віти й
утворило щось наче зелений храм, де було тихо, темно й не жарко” [3, 195].
Авторка наштовхує нас на думку, що дерево має тут сакральне значення.
В. Топоров також наполягає на належності образу дерева до міфу, де
воно виступає як знак основного місця-часу в розвиткові сюжету і як
символ світового порядку, космічної організації, що об’єднує все у світі
[11, 119]. Саме біля дуба відбувається кульмінаційне визначення долі
держави. Після зради й поранення запорожець вертається з лісу до Марусі,
яка так і чекає біля старого дуба. Відтак події набувають кардинально іншого
характеру: від тихих спроб налагодити ситуацію, запорожець і Маруся
переходять до конкретного порятунку шляхом сповіщення про зраду решти
людей.
Одним із очевидних прикладів обряду в повісті “Маруся” є останнє прохання
січовика. Він виряджає маленьку дівчинку із завданням, та чомусь не доручає
це своєму сильному помічникові Івану, кремезному й статному, такому, що “дуби
у лісі переріс!” [3, 198]. І навіть не посилає Івана з Марусею. Очевидно, ідеться
про відгомін обряду приношення в жертву молодих дівчат. Водночас, у тексті
бачимо сам обряд, а не його переосмислення, притаманне казці. Форма обряду,
як і його сенс, збережені: дівчиною жертвують в ім’я громади. Переосмислення
полягає в тому, що героїню все ж рятують. Подібний казковий мотив не міг
виникнути тоді, коли існував устрій, що вимагав цього жертвопринесення
[10, 121]. Марко Вовчок деформує цей принцип, виводячи свою історичну
повість-казку із “зони її фабульно закритого комфорту”, оскільки смерть Марусі
унеможливлює щасливий фінал твору.
Тут варто розглянути, чим усе ж є ця смерть, бо вона доволі неоднозначна,
викликала страшенне обурення французьких читачок, котрі звинуватили
Етцеля в жорстокості. Письменник навіть вирішив змінити завершення
повісті: братчиха після поразки України йде в заснований нею монастир, у
якому перебуває вилікувана від страшних поранень Маруся [7, 273; 5, 487].
На противагу паризькій Марусі, українська все ж помирає. Ще на початку
своєї подорожі дівчинка чітко окреслила пріоритети: благо Батьківщини
понад усе. Марусина смерть є її індивідуальною бідою, та водночас вона
не стала на заваді ліквідації біди загальної. Якби героїня не виконала
свого останнього завдання, багато людей загинуло б через зраду, про яку
вона мала сповістити, передавши червону хустину. Запорожець, імовірно,
знав про смертельну небезпеку, та все ж послав дівчину, оскільки не мав
іншого виходу: “Іди, Марусю: треба!” [3, 199]. Оце “треба” він ужив уперше й
востаннє в їхній розмові. Даючи Марусі докладні вказівки щодо її шляху до
гаю за мостом та щодо її дій під час зустрічі з тим чоловіком, він і словом не
обмовився, що Марусі робити далі: ховатися, йти за селянином чи чекати
на нього. Він лише мовив: “Я прийду, моє серце, прийду…” [3, 199]. Куди
саме й коли, він не сказав, проте останні рядки повісті пояснюють читачеві
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повідомлення: “…могилу цю висипав сам, своїми руками, якийсь запорожець”
[3, 200].
М. Бахтін зазначає, що смерть розглядається як щось негативне лише в чисто
індивідуальному плані, адже в іншому випадку вона є лише одним із необхідних
елементів продуктивного зростання [1, 139]. Ще однією інтерпретацією смерті
можуть бути такі слова: “Поправді, поправді кажу вам: коли зерно пшеничне,
як у землю впаде, не помре, то одне зостається; як умре ж, плід рясний
принесе” (Ів. 12:24). В. Топоров навіть пояснює внутрішній зв’язок відродження
і смерті та відповідний перегук мотивів і образів весільних, похоронних та
інших текстів [11, 167].
Таке трактування смерті героїні може видатися досить жорстоким. Проте
варто зауважити, що в цій повісті немає дидактики і мета твору зовсім інша.
Марко Вовчок не спотворює дійсність заради усмішки на обличчі читача.
Повість “Маруся” змушує замислитися над історією країни: героїчні пориви,
самовідданість і цілковита вірність ідеї поряд із жорстокими зрадами та
невиправданими смертями. Доля Марусі зворушує. Марко Вовчок створює
маленький, але світлий ідеал, а ідеали, як відомо, мають тенденцію
надихати. Очевидно, письменниці це вдалося, адже Етцель усе ж уловив її
задум. Доказом цього можна вважати те, що, на думку французького автора,
“українська Жанна д’Арк” повинна була запалювати своїм прикладом дітей
Ельзасу й Лотарингії [2, 312]. Маруся перевтілюється в могилу, сакральний
для українців знак на рівнинному тілі землі. Дівчина переходить у легенду,
власне, у міф. І це закономірно, оскільки вона втілює Україну.
Композиційне ядро повісті – це мотив ініціації героїні, що базується на
переміщенні з одного світу (“свого”) в інший (“чужий”) шляхом випробування.
Існує багато способів потрапити в інший світ, та нас цікавлять переправа через
річку і проходження лісу.
Переправа – один із найвизначальніших казкових способів просторового
переміщення героя. У цій повісті мотив переправи через річку трапляється
тричі, хоча кожного разу по-різному: уперше – це переправа без річки, удруге –
на човні через річку, втретє – без човна через міст.
Існує багато варіацій мотиву переправи, але всі вони походять від уявлення про
перенесення мертвого певною твариною в потойбічний світ. В. Пропп говорить
про птаха, що хапає й переносить героя, або ж сам герой перетворюється
на тварину, вбравшись у її шкуру [10, 288]. Та коли тотемне уявлення про
перетворення людини на тварину зникає, то герой уже не уподібнюється
перевізникові, а сідає на нього верхи. Відтак у ролі перевізника може бути
кінь, корова, віл [10, 289]. Пізніше уявлення про птаха, який переносить героя,
транформується в уявлення про човен, що долає повітряний простір завдяки
крилам, саме ним герой підкорює водну стихію.
Першим випробуванням Марусі було проведення запорожця в Чигирин.
Україна перебувала у стані війни, а дорога до Чигирина була ареною запеклої
боротьби: “Тепер туди просто й ворона не пролетить” [3, 121]. Або ж, як сказав
Ворошило: “Краще б далеко, та легко, а то близько, та слизько” [3, 121]. І все
ж Маруся змогла таємно провести січовика, не викривши його солдатам, які
трапилися дорогою. Мотив переправи через річку виявляється у зверненні
січовика до Марусі, коли вони дісталися хатини Книша: “Перепливли ми самую
бистрю – на березі, дасть Бог, не потонемо!” [3, 144]. Насправді ніякої “бистрі”
у прямому значенні вони не перепливали, проте мотив переправи все ж є
в цьому епізоді, оскільки їхня подорож була здійснена на возі з волами, де
Маруся й сховала січовика: “…немов розуміючи, що найголовніша річ тепер
обережність та тиша, воли, виведені з загороди, ступали по степу, мов важкі
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човни на тихих хвилях – нечутно, рівно, швидко” [3, 133]. Порівняння волів із
човном на хвилях – безперечно, не випадковість, а пряма вказівка на мотив
переправи з тихого селища Марусі в центр ворожих заворушень.
Другою переправою був епізод, коли запорожець, Маруся та Книш перетинали
річку, щоб дістатися Гадяча. Роль човна і його походження розтлумачені
вище, а тепер варто зосередити увагу на самому процесі. Коли “човен хутко
ізсунув на воду й помчав темним Дніпром” [3, 169], Маруся та подорожній
здійснюють переправу завдяки Книшеві, який грає роль перевізника. А як
зазначає В. Пропп, на човні герой переправляється через річку саме завдяки
перевізникові [10, 287]. Це знову ж таки вказує на походження мотиву
переправи. Через асиміляцію різних тварин, наприклад, коня з птахом або
через уподібнення до човна (це стосується народів, у котрих коней не було)
утворюється гібридна форма перевізника, яка роздвоюється на того, хто везе,
і того, кого везуть [10, 298–299]. Тому Книш необхідний для повноцінного
відтворення мотиву переправи.
Також нас цікавить, що відбувається з героями, коли вони перетинають річку.
Переправа – це шлях між двома світами. Наступні рядки демонструють місце
героїв між небесним та земним світами: “Зорі горять над вами і зорі горять під
вами, вгорі пливе місяць і внизу пливе місяць” [3, 169]. Відображення зірок і
місяця в нічному Дніпрі творить цікавий ефект перебування між світами. Власне,
якщо людина здіймає погляд догори й бачить зоряне небо, це означає, що вона
дивиться на нього, стоячи на землі. Якщо людина, опустивши погляд долі,
бачить зорі, то вона дивиться на них із найвищих небесних височин, оскільки,
за міфологічним уявленням про світ (підземний, земний та небесний), вище
неба нічого немає. Тож герої опиняються між двома світами, не перебуваючи
в жодному з них, що, власне, і передбачає переправа в казці.
Третя переправа відбувається без човна. У фінальній частині повісті Маруся
виконує завдання запорожця: чоловік, якому вона має передати хустинку,
чекатиме на неї в гаю за мостом. Власне, тому ця переправа потребує річки,
але не потребує човна. Міст також є межею між світами [10, 302]. Цей перехід
стає визначальним у композиційній структурі твору та фатальним у долі Марусі:
“…вона не вспіла ступити й кроку до густого очерету, що ріс коло містка, по
березі мілкого прозорого струмочка, на вид велетенської зеленої щітки: почувся
постріл, і червона хустка зачервонілася на чорнім шляху” [3, 200].
Ліс також спрямовує героїв до іншого світу. В. Пропп указує на зв’язок казкового
лісу з тим, який фігурує в обрядах ініціації [10, 151]. Саме там здійснюється
посвячення. За казковою інтерпретацією В. Проппа, у ліс неймовірно важко
проникнути [10, 151]: “…гущавина була така, що не можна ступити кроку вільно,
крім гілля на деревах, що хльоскало по лиці, крім кущів шипшини, що чіплялася
за волосся та одежу та дряпала гострими колючками, крім поваленого дерева,
що перегороджувало путь, перед ними стелилися берізки знизу й сіті хмелю
зверху” [3, 194–195]. У фольклорних текстах ліс постає як щось темне, таємниче.
У нашій повісті він є до певної міри закритим із погляду оповідача місцем: ні
Маруся, ні читач не знають, що там відбувається. “Січовик відхилив віти й
кинувся в гущавину <…> Вони перекинулися усмішками, що варті були усяких
слів та ласки, і січовик зник” [3, 196]. Ситуація кардинально змінюється, коли
герой виходить із цього закритого простору: “…гілля заколисалося і знайоме
обличчя з’явилося між їх зеленню, що заколисалася. Але це обличчя було
таке бліде, що радісний поклик завмер на устах дівчини” [3, 197]. Там, у самій
гущавині лісу, щось трапилося, відбулися якісь зміни, про які Марусі нічого
невідомо. Їй дозволено бачити лише результат, який січовик приніс із собою
з лісу. А результат – слабкість: “Він хотів одхилити віти, але не зміг” [3, 198].
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Існує кілька форм виряджання до лісу: це може бути ініціативою батьків,
також дитину можуть викрасти або ж вона вирушає туди добровільно [10, 175].
Маруся йде в ліс без будь-якого примусу, бо мусить виконати єдине завдання
запорожця – віддати хустинку якомусь чоловікові (таємний знак, про який
їй не розповідають). Варто нагадати, що хустинка була червоного кольору,
що, очевидно, можна трактувати як символ обряду ініціації героїні. А казкові
атрибути тісно пов’язані з випробуванням. У контексті боротьби з антагоністом
героя впізнають за хустиною, що нею після бою була перев’язана його рана
[10, 377]. Насправді Маруся зав’язує хустину на голову ще до пострілу, проте
вона однаково сприймається як знак, адже саме завдяки цьому татарин помітив
Марусю: “Хустка ця брала тільки своїм кольором, доброта ж її показалася
така, що навіть неситий татарин не поласився її зняти і знову погнав далі,
неначе ошуканий надією” [3, 200]. І далі селянин: “…він зняв червону хустку й
поніс її з собою” [3, 200]. Там, куди прямувала Маруся, хустина була кодовим
атрибутом “того” світу, у таємниці якого її не посвячують. В. Пропп, описуючи
чарівні предмети, зазначає, що для обряду ініціації це були речі, отримані від
старших, узяті “звідти”, “з лісу”, або ж, за ширшого трактування, – з “іншого”
світу [10, 282].
Необхідною умовою, щоб устигнути, тобто опинитися в потрібний момент у
потрібному місці, є подолання певної відстані [1, 25]. Маруся має пройти крізь
таємничий простір (ліс): для неї невизначеною лишається причина, відстань
і те, що з нею там трапиться. Це і є основним випробуванням героїні, що
водночас є прямим виявом обряду ініціації.
Через ініціацію та інші “перехідні” ритуали в архаїчному суспільстві
проходить кожен індивід, і казка широко використовує міфологічні мотиви, які
позначають “віхи” на шляху героя та символізують героїзм [9, 263]. Маруся стає
посмертною героїнею, проте зробило її такою пройдене випробування,
побудоване за моделлю обрядів ініціації, а отже, зображене в повісті її
дитинство стає певною парадигмою для ініціації наступних поколінь [8, 35].
А хіба це не пояснює того, що у Франції в доволі скрутні часи (після франкопрусської війни 1870 р.) перероблена Етцелем “Маруся” була рекомендована
для шкільних бібліотек міністерством освіти [6, 227]? Ініціація грає роль
становлення героїчної особистості, нелегкого, проте все ж повноцінного.
Трапляється часом, що мотиви заборони, зустрічі, переправи та випробування
об’єднуються. Під таким спільним знаменником виступає поліфункціональний
персонаж змій. Чи є він у нашій повісті? На мою думку і виходячи з досліджень
В. Проппа, змієм у повісті “Маруся” виступає татарин. Таке твердження має
два рівні аргументації – символічно-національний та казково-міфологічний.
Символічно-національний. Ще на початку твору було ск азано, що
країна потерпає від ворогів. Під час подорожі героїв чітко визначилися
два антагоністи – російський солдат і татарин. Саме змій мав би вхопити
героїню, як тільки він покине домівку. Що ж сталося з Марусею? Щойно вона
вирушила в подорож, її свободу обмежив російський солдат, приставлений
іти за нею до Книша. Також казкова композиція передбачає фінальну
сутичку героя зі змієм. У нашій повісті боротьба відбулася біля річки,
зброєю була куля, а переможцем став змій. Тож конкретним утіленням
антагоніста стало двоє людей. Відтак твердження В. Проппа про те,
що основною, постійною й обов’язковою рисою змія є багатоголів’я,
допомагає окреслити мультинаціонального змія-антагоніста. І, як зазначає
В. Пропп, єдиний спосіб перемогти його – це позбавити його всіх голів
[10, 304]. Імовірно, саме це було потрібно Україні на тому історичному
етапі.
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На казково-міфологічному рівні татарина можна вважати змієм, оскільки
його зустріч-сутичка з Марусею відбулася біля мосту. І саме татарин-змій
оберігає річку й міст, що ведуть в “інший” світ [10, 284]. Чому за мостом, де
на героїню чекала конкретна людина, починається “інший” світ, пояснено
раніше. Тому змій не міг дозволити Марусі перетнути межисвітову межу (цей
факт підкріплюється радше композиційно, аніж сюжетно, оскільки вбивство
дівчини не вмотивоване політичною позицією татарина). Підтвердженням
тотожності образу змія й татарина може слугувати процес антропоморфізації
змія, що відбувається подібно до занепаду тотемного уявлення про образ
перевізника. Змій – це не лише багатоголове створіння, його образ є
механічним поєднанням кількох тварин подібно до сфінкса чи кентавра
[10, 327]. Із часом відбувається антроморфізація цієї істоти: через виокремлення
людського обличчя, потім – тіла й нарешті – людини, яку лише супроводжує
тварина. Татарин був верхи на коні, а взявши до уваги головне правило
верхової їзди (бути з конем єдиним цілим), можна припустити, що татарин на
коні є тим самим антропоморфізованим змієм.
Варто наголосити на тому, що йдеться не про буквальну присутність змія
в тексті повісті, а про метафору. Обидва образи – татарина й російського
стрільця – важливий композиційний елемент.
Отже, Марко Вовчок удається до трансформації казкового сюжету й
дотримується власного, виробленого роками стилю, який передбачає
збереження певної таємничості художніх деталей у творі. Саме цього немає
у французькій адаптації, виконаній Етцелем. У повісті важко впізнаєти Марка
Вовчка, оскільки вона насичена докладними описами й поясненнями подій,
учинків та обставин. Це й доводить значення композиції, оскільки, не беручи
до уваги штучно й вимушено виведений щасливий фінал в адаптації, фабульно
значної різниці між українською і французькою “Марусею” немає, хоча з огляду
на композиційні особливості стає зрозуміло, чому Марко Вовчок, даючи
Етцелю згоду на публікацію твору, відмовляється від авторства.
Одне з найголовніших питань полягає в тому, чому українська письменниця
обрала саме казку, структура якої має вигляд послідовності втрат та набуття
певних цінностей (соціальних), зумовлює народження на сторінках твору
героя. Авторка зробила своєю героїнею дитину не просто так. Дівчинка ще не
пройшла ініціацію, тобто не знає нічого до ладу про реальний стан речей у
світі. Обряд ініціації, що є композиційним ядром цієї повіті, необхідний Маркові
Вовчку для створення героїні, зовсім нетипової для казки.
У статті було розглянуто обрядові й ритуальні складники композиції. Важливо
зазначити, що Марко Вовчок не обмежується лише обрядовими чи ритуальними
мотивами в чистому вигляді. Вона вдається до художнього переосмислення,
залишаючи їх пізнаваними навіть у доповненому чи розширеному вигляді. Для
нас це важливо, оскільки легкою рукою письменниці закам’янілі в людській
свідомості ритуальні й обрядові традиції були позбавлені звичних рамок і
підпорядковані авторській ідеї.
Марко Вовчок, апелюючи до підсвідомості читача, актуалізує в тексті
архетипні образи (переправа через річку, світове дерево та інші), які складають
композицію повісті. У момент найбільшої напруги (фінал), після якого в
казці настає щасливе полегшення, авторка показує читачеві смерть героїні,
удається до неочікуваного прийому, з якого й починала. Трансформація
казки зумовлена необхідністю вписати цей твір у контексті доби та вимогами
власного стилю. Для того, щоб зрозуміти, що саме викликало такий фінал, а
відтак призвело до порушення закону фабульної закритості казки, необхідно
згадати, чому над творами Марка Вовчка читачі проливали сльози. Чому
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Т. Шевченко нарік її своєю донькою і чим вона врешті запам’яталася в літературі
ХІХ ст.? Відповідь очевидна – правдою. Українська письменниця створює
героїню, яка не порушує логіки тогочасної дійсності, а надихає трагізмом своєї
історії. Отже, правдиве зображення дійсності – це те, що може оминути казка,
але не Марко Вовчок.
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П огляд
Ігор Козлик

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО В ПІВВІКОВІЙ ІСТОРІЇ
НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ “ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА”
(СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Історію та сучасні тенденції часопросторового розгортання певної наукової
діяльності можна вивчати різними способами, вибір яких залежить, зокрема,
і від специфіки того історичного моменту (періоду), який вивчають. Якщо
мова йде про другу половину ХХ – перші десятиліття ХХІ ст., коли наукова
думка оприявнювалася й оприявнюється, окрім монографій та колективних
тематичних збірників, також у періодичних фахових виданнях (журналах,
альманахах та збірниках), то особливої ваги набуває вивчення саме наукової
періодики, що дає змогу побачити об’єктивну картину розвою професійної
думки в конкретній галузі знання. А серед таких фахових видань найбільшу
цінність у вказаному аспекті належить тим із них, які вже мають свою власну
історію, власний досвід перебування в часовій динаміці. Саме до них належить
науковий збірник Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича “Питання літературознавства” (до 2012 р. ISSN 0321-1215, із
2012 р. ISSN 2306-2908; з 1997 р. видається спільно з Інститутом літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАНУ; 2016 р. зареєстрований як науковий журнал) – відоме
й авторитетне в нас і за кордоном українське літературознавче видання, яке
2016 р. відзначило свій півстолітній ювілей. З цієї нагоди 93-й випуск часопису
був сформований і виданий як бібліографічно-систематичний покажчик –
певний підсумок зробленого в минулому, а 94-й випуск за той же 2016 р. – як
оприявлення перспектив.
Із 1966 до 2016 р. світ побачили 94 випуски: 56 – до 1990 р. і 38 – із 1991 до
2016 р. Зокрема, у період від 1966 до 1979 р., коли відповідальним редактором
був доц. Михайло Назарок (Чернівці, 1918-2012), побачили світ 34 випуски; з
1980 до 1988 р., коли редколегію очолював доц. Микола Ніколаєв (Чернівці,
1922-2011), – 18 випусків; з 1989 до 2003 р., коли відповідальним редактором
був проф. Анатолій Волков, – 15 випусків і з 2004 до 2016 р., коли редколегію
очолює проф. Ольга Червінська, – 27 випусків.
До 2011 р. членами редколегії були фахівці з різних регіонів України (Вінниця,
Дніпро, Донецьк, Кам’янець-Подільський, Київ, Львів, Одеса, Сімферополь,
Ужгород, Харків, Чернівці). Серед них чернівчани С. Абрамович, Б. Бунчук,
Р. Дзик, Б. Іванюк, О. Пулинець (1903-1980), П. Рихло, кияни В. Брюховецький,
Н. Висоцька, Т. Гундорова, І. Дзеверін (1929-2001), І. Заславський (19152000), Д. Затонський (1922-2009), Н. Костенко, Г. Мережинська, Д. Наливайко,
Б. Шалагінов, М. Яценко (1923-1996), одесит М. Левченко (1922-1989),
донеччани О. Васильківський (1913-1990), М. Гіршман (1937-2015), Р. Гром’як
із Тернополя (1937-2014), В. Гусєв із Дніпра, В. Казарін із Сімферополя,
львів’янин А. Орішин (1915-1973), харків’янин В. Мосенцев (1923-1976), О. Кеба
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з Кам’янця-Подільського, Є. Толстов із Ужгорода (1923-1976), В. Малинковський
із Вінниці (1918-1996) та ін. Із 2012 р. до редколегії ввійшли іноземні члени,
зокрема А. Вольдан (Австрія), Л. Геллер (Швейцарія), Р. Мних (Польща),
І. Поспішил (Чехія), В. Тюпа (РФ) та ін.
Загалом “Питання літературознавства” друкували на своїх шпальтах
повнометражні наукові статті різного проблемно-тематичного спрямування,
моно- й поліаспектні студії, рецензії, а також тези доповідей (див. структурну
підчастину “Матеріали конференцій”, с. 161-166), інформативні матеріали
(наукову хроніку).
Бібліографічний 93-й випуск складається із п’яти компонентів: двомовного
вступного “Від укладачів” (україномовний – с. 7-11, англомовний – с. 12-16),
базового “Систематичний покажчик” (с. 17-169) і функціонально необхідних
додаткових структурних частин – “Бібліографічного опису випусків (19662015 рр.)” (с. 170-176), “Іменного покажчика авторів статей” (с. 177-192) та
“Іменного покажчика об’єктів дослідження” (с. 193-205). Сегментація основної
частини – “Систематичного покажчика” – вочевидь, не має єдиного принципу, і
це, судячи зі всього, свідомий вибір упорядників. “З огляду на велику кількість
та різноманіття рубрик, сформованих у збірнику за ці 50 років, у покажчику
їх кількість зведена до 28 тематичних блоків. У кожному з таких блоків статті
розміщені не за хронологічним принципом, а за алфавітним порядком прізвищ
авторів. У випадках, коли стаття тематично підходила до кількох рубрик,
упорядники обирали пріоритетну, не дублюючи статтю в інших” (с. 11).
До вказаних (щоправда 26, а не 281) тематичних блоків належать: 1) Поетика.
Методологія; 2) Жанрологія; 3) Архітектоніка. Композиція. Сюжет. Хронотоп;
4) Наратологія; 5) Віршознавство; 6) Компаративістика; 7) Перекладознавство;
8) Інтертек ст уальність; 9) Інтермедіальність; 10) Літерат ура і міф.
Міфопоетика. Міфокритика; 11) Герменевтика. Текстологія. Генетична
критика; 12) Рецептивна поетика; 13) Історія літератури; 14) Проблеми
літературного процесу; 15) Міжнаціональні літературні зв’язки; 16) Література
і фольклор; 17) Літературознавча історіографія; 18) Соціально-філософські
аспекти літературознавства; 19) Література та історія; 20) Постколоніалізм.
Емігрантологія. Мультикультуралізм; 21) Гендерні студії. Феміністична
критика; 22) Публікації; 23) Рецензії; 24) Наукова хроніка; 25) Проблеми
вишівської методики; 26) Бібліографія. При цьому два тематичні блоки
мають внутрішній поділ: “Компаративістика” складається із двох сегментів –
“Імагологія” і “Традиційні сюжети й образи” (останній у певний спосіб означує
внесок чернівецької літературознавчої школи професора А. Волкова в
українське порівняльне літературознавство); а в межах блоку “Література
та історія” виокремлено сегмент “Друга світова війна в літературі”. Така
сегментація покажчика демонстраційно-презентативного спрямування має свою
логіку й мотивацію. Зокрема, вона наочно засвідчує різнорівневу амплітуду
опублікованих матеріалів від площини галузевого поділу науки про літературу
(наприклад, “Історія літератури” чи літературознавча “Бібліографія”), предметнодисциплінарного рівня (як-от “Жанрологія”, “Віршознавство”, “Наратологія” чи
“Літературознавча історіографія” й ін.) і аж до площини конкретної наукової
проблематики (на зразок “Література та історія”), “Публікацій”, зібраних в окрему
структурну одиницю рецензій та інформативної “Наукової хроніки”.
1

У друкованому варіанті 93-го випуску “Питань літературознавства” є ще одна невідповідність: на с. 206 в
англомовному розділі “Contents” назва основної частини “Систематичний покажчик” подана українською
мовою замість англомовного “Classified catalogue” (щоправда, в електронному варіанті – див.: nbuv.gov.
ua/j-pdf/Pl_2016_93_2.pdf – ця помилка виправлена). Цей огріх разом із неминучими в сучасних друкованих
виданнях окремими описками чи помилками (як-от: на с. 45 і с. 57 у позиціях 425 і 599 відповідно замість вип. 92
вказано вип. 91) не впливає на значущість здійсненого чернівецькими науковцями бібліографічного проекту.
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Щоправда, такий редакційний вибір систематизації матеріалу має і свої
очевидні недоліки. Зокрема, він належно не враховує особливості внутрішньої
диференціації базових складників у загальній організації науки про літературу
(як-от методологія літературознавства, теорія літератури, історія літератури),
розрізнення власне методологічних, теоретичних і практичних студій у структурі
літературознавчих галузей, а також таких принципових нюансів, як те, що не
будь-яка рецепція, інтертекстуальність, паратекстуальність, інтермедіальність
чи порівняльне дослідження мають відношення до предметної сфери власне
компаративістики.
Тому для власне статистичного аналізу, якому присвячений даний матеріал,
я звернуся до іншої архітектонічної схеми, проектуючи матеріал покажчика
на структурну мережу науки про літературу 1, щоб дати більш рельєфне
уявлення про 50-річну культуротворчу діяльність наукового збірника “Питання
літературознавства”. При цьому було враховано також періодизацію історії
даного наукового видання, яка ділиться на два 25-річні періоди – до 1991 р. і
після нього. У 1993 р. еволюційні зміни були позначені зміною назви видання
з “Вопросов русской литературы” (коли пріоритетами були російська класична
та радянська література в історико-літературному й почасти теоретичному
аспектах) на “Питання літературознавства”, що відобразило не лише свідоме
прагнення в подальшій діяльності заповнити, як зазначав 1991 р. в “Передмові”
тодішній головний редактор проф. Анатолій Волков, наявні в радянських
періодичних літературознавчих виданнях “прогалини”, а й намагання
орієнтуватися на “науковий діалог зі світом на засадах рівноправності”,
розвиваючи при цьому традиції академічної науки і приділяючи основну
увагу “теоретичним аспектам, загальним проблемам історико-літературного
процесу, порівняльному літературознавству, досліджуючи ці питання на
матеріалі творів світової літератури” (цит. за с. 8). Принципово важливо,
що рух у цьому напрямі, задекларований 1991 р., насамперед передбачав
“дати місце фундаментальним статтям з україністики”, у яких українська
література розглядається “саме у світовому контексті”, і цим сприяти тому,
щоб україністика посіла належне місце в галузі славістики (див. с. 8). При
цьому, як на мене, принципово важливо, що при переході до принципово іншого
формату було збережено певну спадкоємність із продуктивними складниками
попереднього досвіду. Я маю на увазі збереження зв’язку літературознавства з
методикою викладання літератури (див. тематичний блок “Проблеми вишівської
методики”, с. 167-168), що дозволило не відривати фундаментальну науку від
практичної освітньої сфери.
Отже, у чернівецькому науковому виданні з 1996 до 2016 р. було опубліковано
2166 матеріалів. З них власне фахових літературознавчих статей і рецензій
1953 (1825 статей і 128 рецензій), статей із методики літератури 14,
бібліографічних праць 20, матеріалів у блоці “Публікації” 30, наукової хроніки
69 і тез доповідей 80.
Розподіл різноаспектних (теоретичні, практичні тощо) у межах конкретної
галузі статей у проекції на структурні складники науки про літературу такий:

1
Незначна похибка в підрахунках пов’язана, по-перше, з нечіткістю міждисциплінарних меж між різними
структурними складниками науки про літературу, по-друге – із проблемно-тематичною невизначеністю
формулювання назв окремих матеріалів (на кшталт “Заметки о Пушкине” або “До питання про зміщення
часових пластів з погляду сучасності”), по-третє – з різночитаннями в україномовних варіантах ініціалів
чи прізвищ авторів російськомовних публікацій і по-четверте – з можливими незначними помилками в
підрахунках.
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Назва галузі

Загальна 1966–1990
1991–2015
к-сть
роки
роки
Методологія
68
14
54
літературознавства
(усі – рос. (51 – укр. мовою, 2 – пол.
(включаючи історію науки
мовою)
мовою, 1 – рос. мовою)
про літературу)
Теорія літератури
193
66
127
(усі – рос. (111 – укр. мовою, 16 – рос.
мовою)
мовою)
Історія літератури
1145
587
558
(усі – рос. (463 – укр. мовою, 90 –
мовою)
рос. мовою, 2 – фр. мовою,
2 – англ. мовою, 1 – пол.
мовою)
Компаративістика
316
145
171
(порівняльне
(усі – рос. (144 – укр. мовою, 26 – рос.
літературознавство)
мовою)
мовою, 1 – англ. мовою)
Літературна критика
50
43
7
(усі – рос. (7 – укр. мовою, 1– рос.
мовою)
мовою)
Фольклористика
26
19
7
(включаючи порівняльні
(усі – рос. (6– укр. мовою, 1 – рос.
студії)
мовою)
мовою)
У межах історико-літературної галузі (включаючи віршознавство) маємо:
Назва спеціальності
Загальна 1966–1990
1991–2015
к-сть
роки
роки
Історія української
196
9
187
літератури
(усі – рос. (усі – укр. мовою)
мовою)
Історія зарубіжних
949
578
371
літератур
(усі – рос. (276 – укр. мовою, 90 – рос.
мовою)
мовою, 2 – фр. мовою, 1 –
пол. мовою, 2 – англ. мовою)
У межах історії зарубіжних літератур:
Назва дисципліни
Загальна 1966–1990
к-сть
роки
Історія російської
665
574
літератури
(усі– рос.
мовою)
Історія інших
15
1
слов’янських літератур
(рос.
мовою)
Історія
255
1
західноєвропейських
(рос.
літератур і літератури
мовою)
США
2
Історія літератур Сходу, 14
(рос.
Азії й Африки
мовою)
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1991–2015
роки
91
(21 – укр. мовою, 70 – рос.
мовою)
14
(13 – укр. мовою, 1 – пол.
мовою)
254
(230 – укр. мовою, 20 –
рос. мовою, 2 – фр.
мовою, 2 – англ. мовою)
12
(усі – укр. мовою)
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У межах літературознавчої компаративістики:
Назва
Загальна
1966–
внутрішньогалузевої
к-сть
1990
предметної площини
роки
Українсько-зарубіжні
168
75
зв’язки
(усі – рос.
мовою)
Зарубіжно-зарубіжні
148
70
зв’язки
(усі – рос.
мовою)

1991–2015 роки

93
(85 – укр. мов., 7 – рос.
мовою, 1 – англ. мовою)
78
(59 – укр. мовою, 19 –
рос. мовою)

У межах дослідження українсько-зарубіжних літературних зв’язків:
Назва
Загальна
1966–
1991–2015 роки
внутрішньогалузевої
к-сть
1990
предметної площини
роки
Українсько-російські
85
66
19
і російсько-українські
(усі – рос. (15 – укр. мовою, 3 – рос.
літературні зв’язки
мовою)
мовою; 1 – англ. мовою)
Українсько-зарубіжні
83
8
75
та зарубіжно-українські
(усі – рос. (71 – укр. мовою, 4 – рос.
(крім російських)
мовою)
мовою)
літературні зв’язки
У надрукованих за півстоліття матеріалах досліджено 805 об’єктів. Найбільше
уваги – 50 публікацій – було приділено М. Горькому (1868-1936, рос. літ.),
47 публікацій – М. Гоголю (1809-1852, укр. і рос. літ.), 43 публікації – О. Пушкіну
(1799-1837, рос. літ.), 42 публікації – В. Ульянову (Леніну) (1870-1924, рос.
революціонер і держ. діяч), 37 публікацій – Л. Толстому (1828-1910, рос. літ.),
35 публікацій – Ф. Достоєвському (1821-1881, рос. літ.), 33 публікації – А. Чехову
(1860-1904, рос. літ.), 31 публікація – О. М. Толстому (1883-1945, рос. літ.),
28 публікацій – М. Лермонтову (1814-1841, рос. літ.), 25 публікацій –
І. Тургенєву (1818-1883, рос. літ.), 22 публікації – О. Блоку (1880-1921, рос. літ.),
21 публікація – І. Франку (1856-1916, укр. літ.), 19 публікацій – В. Маяковському
(1893-1930, рос. літ.), 18 публікацій – А. Мердок (1919-1999, англ. літ.), по
16 публікацій – І. Буніну (1870-1953, рос. літ.), О. Фадєєву (1901-1956, рос.
літ.), М. Чернишевському (1828-1889, рос. літ.), Т. Шевченку (1814-1861, укр.
літ.), 15 публікацій – М. Некрасову (1821-1878, рос. літ.), по 14 публікацій –
Л. Андреєву (1871-1919, рос. літ.) та В. Короленку (1853-1921, рос. літ.), по
13 публікацій – О. Герцену (1812-1870, рос. літ.), М. Лєскову (1831-1895, рос.
літ.) та Лесі Українці (1871-1913, укр. літ.), по 12 публікацій – В. Брюсову (18731924, рос. літ.), А. Луначарському (1875-1933, рос. літ.) та М. Салтикову-Щедріну
(1826-1889, рос. літ.), по 11 публікацій – М. Булгакову (1891-1940, рос. літ.),
А. Волкову (нар. 1925, укр. літературознавець), С. Сергєєву-Ценському (18751958, рос. літ.), Дж. Фаулзу (1926-2005, англ. літ.) та В. Шекспіру (1564-1616,
англ. літ.), по 10 публікацій – М. Піксанову (1878-1969, рос. літературознавець)
та Р. Ауслендер (1901-1988, нім.-австр. літ.), по 9 публікацій – Х. Ботеву
(1848-1876, болг. літ.), О. Купріну (1870-1938, рос. літ.) та О. Островському
(1823-1886, рос. літ.), по 8 публікацій – В. Бєлінському (1811-1848, рос. літ.),
М. Коцюбинському (1864-1913, укр. літ.) та К. Симонову (1915-1979, рос. літ.),
по 7 публікацій – А. Ахматовій (1889-1966, рос. літ.), Дж. Джойсу (1882-1941,
ірл. літ.), М. Добролюбову (1836-1861, рос. літ.), С. Єсеніну (1895-1925, рос.
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літ.), К. Паустовському (1892-1968, рос. літ.), О. Потебні (1835-1891, укр.
філолог), Г. фон Реццорі (1914-1998, австр. літ.), М. Цвєтаєвій (1892-1941,
рос. літ.), Вал. Шевчуку (нар. 1939, укр. літ.) та М. Шолохову (1905-1984, рос.
літ.), по 6 публікацій – П. Гандке (нар. 1942, австр. літ.), Ґ. Ґрассу (1927-2015,
нім. літ.), О. Малишкіну (1892-1938, рос. літ.), Ю. Олеші (1899-1960, рос. літ.),
А. Платонову (1899-1951, рос. літ.), по 5 публікацій – Ю. Андруховичу (нар.1960,
укр. літ.), В. Астаф’єву (1924-2001, рос. літ.), Е. Багрицькому (1895-1934, рос.
літ.), І. Бахман (1926-1973, австр. літ.), Ю. Бондареву (нар. 1924, рос. літ.),
В. Винниченку (1880-1951, укр. літ.), О. Гріну (1880-1932, рос. літ.), Й. В. Ґете
(1749-1832, нім. літ.), Л. Леонову (1899-1994, рос. літ.), І. Мазепі (1639-1709, укр.
держ. діяч), Д. Маміну-Сибіряку (1852-1912, рос. літ.), В. Свідзінському (18851941, укр. літ.), Л. Сенгору (1906-2001, сенег. літ.), Ф. Соллогубу (1863-1927,
рос. літ.), М. Тихонову (1896-1979, рос. літ.), Ю. Федьковичу (1834-1888, укр.
літ.) й О. Чичеріну (1900-1989, рос. і укр. літературознавець). По 4 публікації
присвячено 32 авторам, по 3 публікації – 45 авторам, по 2 публікації –
111 авторам і, нарешті, по 1 публікації – 531 авторам. Загалом об’єктами
досліджень виступала переважно творчість митців слова (від класиків
національних літератур і до новітніх письменників), а також евристичний досвід
вітчизняних літературознавців (наприклад, О. Васильківського (1913-1990),
А. Волкова, О. Волковинського, Є. Ворощук, Т. Гавриліва, Б. Деркача (19292007), І. Заславського (1915-2000), Н. Копистянської (1924-2013), А. Кулінича
(1921-2007), Н. Крутікової (1913-2008), В. Лесина (1914-1991), О. Потебні (18351891), М. Пригодія, О. Пулинця (1903-1980), Д. Чалого (1904-1985) і зарубіжних
дослідників (скажімо, американського – Й. Петера Стрелки, білоруського –
Н. Піскун, грузинського – Г. Гачечіладзе, латвійських – Л. Сідякова (1932-2006),
Л. Левітан (1922-2016), Л. Цилевича (1925-2017), молдавського – С. Пинзару,
німецького – К. Лоренца, норвезького – Г. Хетсо (Хйетсо, 1937-2008),
російських – О. Анікста (1910-1988), М. Бахтіна (1895-1975), М. Бєльчікова
(1890-1979), Г. Бялого (1905-1987), М. Гаспарова (1935-2005), М. Гіллєльсона
(1915-1987), Л. Гінзбург (1902-1990), Б. Ейхенбаума (1886-1959), Д. Лихачова
(1906-1999), К. Ломунова (1911-2005), Й. Машбіц-Вєрова (1900-1989),
Ю. Манна, М. Піксанова (1878-1969), М. Пруцкова (1910-1979), М. Храпченка
(1904-1986), О. Чичеріна (1900-1989), М. Чудакової, Я. Явчуновського (19221988), польських – Б. Бялокозовича (1932-2010), Р. Лужного (1927-1998) та
багатьох інших – див. блоки “Літературознавча історіографія” та “Рецензії”).
Авторами наукового збірника виступили 1087 фахівців, серед них і зарубіжні
(наприклад, М. О’Двайер з Ірландії, С. Шарифова з Азербайджану, Р. Бобрик,
Р. Мних та М. Замбжицька з Польщі, Л. Дуктова з Білорусі, Г. Есмат Елькаді
з Єгипту, С. Гайжюнас із Литви, Г. Хусаїнова з Башкортостану (РФ), В. Тюпа
(РФ), К. Ітокава з Японії, Є. Котей із США, С. Пинзару з Молдови, С. Стоянов із
Болгарії, А. Ассман, М. Кремер і М. Фойк із Німеччини, І. Поспішил із Чехії та ін.).
Частота публікації матеріалів серед авторів така:
К-сть
публікацій
1

74

К-сть
Автори публікацій
авторів
публікацій
701
Зокрема: Володимир Антофійчук (Чернівці), Надія
Бабич (Чернівці), Вадим Баєвський (РФ; 19292013), Олександр Білецький (Київ; 1884-1961),
Анджей Борковські (Польща), Людмила Волошина
(Івано-Франківськ; 1937-2002), Роман Голод
(Івано-Франківськ), Анатолій Гризун (Суми),
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159

3

90

4

49
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Микола Гудзій (Київ-Москва; 1887-1965), Тамара
Гундорова (Київ), Тамара Денисова (Київ; 19342015), Дмитро Донцов (1883-1973), Наталія
Жаркевич (Ніжин), Олександр Киченко (Черкаси),
Юрій Ковбасенко (Київ), Юрій Корзов (Київ),
Наталія Костенко (Київ), Ярема Кравець (Львів),
Стелла Кривошапова (Київ), Ніна Крутікова (Київ;
1913-2008), Ігор Лімборський (Черкаси), Володимир
Матвіїшин (Івано-Франківськ; 1935-2012), Наталія
Мафтин (Івано-Франківськ), Іван Мегела (Київ),
Богдан Мельничук (Чернівці), Ігор Набитович
(Дрогобич), Юліан Оксман (РФ; 1895-1970), Герман
Павліков (Івано-Франківськ; 1946-1992), Наталія
Підмогильна (Дніпро), Петро Пустовойт (РФ; 19182006), Тетяна Рязанцева (Київ), Еліна Свенціцька
(Донецьк-Київ), Григорій Сивокінь (Київ; 1931-2014),
Юрій Стенник (РФ; 1935-2005), Леонід Фрізман
(Харків), Світлана Храмова (Київ), Михайло Яценко
(Київ; 1923-1996) та ін.
Зокрема: Тетяна Бовсунівська (Київ), Сергій
Бураго (Київ; 1945-2000), Петро Бухаркін (СанктПетербург), Ісай Заславський (Київ; 1915-2000),
Дмитро Затонський (Київ; 1922-2009), Микола
Зимомря (Дрогобич), Надія Колошук (Луцьк),
Давид Медриш (Чернівці; 1926-2011), Марія
Моклиця (Луцьк), Дмитро Наливайко (Київ),
Станіслав Росовецький (Київ), Галина Сиваченко
(Київ), Володимир Тихомиров (Запоріжжя; 19362013), Тамара Ткачук (Івано-Франківськ), Леонід
Цилевич (Латвія; 1925-2017) та ін.
Зокрема: Іван Бажинов (Київ; 1931-2014), Ольга
Бандровська (Львів), Ірина Бетко (Київ), Іван Бородін
(Івано-Франківськ; 1920-2003), Михайло Гетьманець
(Харків), Андрій Гришунін (РФ; 1921-2006), Іван
Зимомря (Дрогобич), Олександр Кеба (Кам’янецьПодільский), Зінаїда Кирилюк (Київ), Нонна
Копистянська (Львів; 1924-2013), Василь Лесин
(Чернівці; 1914-1991), Тетяна Маєвська (Київ; 19282003), Валентина Мацапура (Полтава; 1953-2017),
Ганна Мережинська (Київ), Ірина Московкіна (Харків),
Микола Піксанов (РФ; 1878-1969), Володимир Полєк
(Івано-Франківськ; 1924-1999), Марко Теплінський
(Івано-Франківськ; 1924-2012), Тетяна Філат (Дніпро),
Ольга Цівкач (Івано-Франківськ) та ін.
Зокрема: Наталія Висоцька (Київ), Василь
Воробйов (Київ; 1910-1987), Михайло Левченко
(Одеса; 1922-1989), Павло Михед (Ніжин-Київ),
Анатолій Нямцу (Чернівці), Павло Охріменко (Суми;
1919-1997), Всеволод Павліченко (Сімферополь;
1919-2001), Клара Пахарєва (Київ), Елеонора
Соловей (Київ), Борис Шалагінов (Київ) та ін.
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Семен Абрамович (Чернівці), Інна Альберт
(Львів), Олександр Бойченко (Чернівці), Борис
Бунчук (Чернівці), Ніна Винник (Дніпро; 19202002), Михайло Гіршман (Донецьк; 1937-2015),
Марк Ґольберг (Дрогобич; 1922-2007), Володимир
Казарін (Сімферополь-Київ), Ольга Калашнікова
(Дніпро), Володимир Капустін (Київ; 1909-1995),
Микола Кобзєв (Сімферополь; 1936-2008), Ігор
Козлик (Івано-Франківськ), Галина Краєвська
(Кам’янець-Подільський; 1925-2015), Людмила
Краснова (Дрогобич), Зоряна Лановик (Тернопіль),
Лідія Мацевко-Бекерська (Львів), Емілія Морозова
(Львів), Ірина Сатиго (Чернівці), Віктор Тищенко
(Кам’янець-Подільський; 1917-1987).
Людмила Борисова (Сімферополь), Олег
Гайнічеру (Київ), Михайло Гомон (Харків),
Віктор Гусєв (Дніпро), Світлана Ісаєнко
(Чернівці), Олексій Карпенко (Київ; 1930-2003),
Юрій Клим’юк (Чернівці; 1946-2007), Мар’яна
Лановик (Тернопіль), Оксана Левицька (Львів),
Оксана Любімова (Чернівці), Людмила Орехова
(Сімферополь), Рита Піддубна (Харків; 19402006), Григорій Самойленко (Ніжин), Павло Сербін
(Житомир; 1919-1991), Галина Теленько (Чернівці),
Майя Шаблій (Донецьк; пом. на початку 2000-х
років), Олександра Шкудович (Львів; 1912-1978).
Тетяна Басняк (Чернівці), Ольга Бикова (Чернівці;
1914-1999), Юлія Булаховська (Київ), Софія
Варецька (Львів), Іван Вишневський (Львів; 19071994), Олександра Грибовська (Львів; 1929-1984),
Іван Крук (Київ; 1924-2000), Оксана Матійчук
(Чернівці), Наталія Мочернюк (Коломия), Наталія
Нагорна (Київ), Луїза Оляндер (Луцьк), Григорій
Хромов (Рівне; 1911-1985), Євгенія Чернокова
(Дніпро).
Людмила Волкова (Чернівці), Роман Дзик
(Чернівці), Галина Драненко (Чернівці), Євгенія
Кононко (Київ; 1917-1998), Світлана Коршунова
(Івано-Франківськ), Світлана Криворучко (Харків),
Володимир Малинковський (Вінниця; 1918-1996),
Михайло Пейсахович (Рівне; 1920-1978), Тетяна
Поляніна (Львів; 1922-2015), Олег Пресняков
(Черкаси; 1926-1984), Вадим Смирнов (РФ),
Маргарита Сорокіна (Одеса), Сергій Тузков
(Кропивницький-Миколаїв).
Олександр Волковинський (Кам’янецьПодільський), Мойсей Зельдович (Харків;
1919-2008), Борис Іванюк (Чернівці, Україна;
Єлець, РФ), Денис Панцир (Чернівці; 1933-2015),
Геннадій Пономарьов (Ужгород; 1928-2006),
Борис Сивоволов (Харків; 1910-1992).
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Ігор Зварич (Чернівці), Михайло Назарок
(Чернівці; 1918-2012), Микола Нефьодов
(Чернівці; 1922-2008), Наталія Нікоряк (Чернівці),
Володимир Попов (Львів; 1922-1989), Алла
Сажина (Чернівці), Олексій Чичерін (Львів; 19001989).
Микола Ніколаєв (Чернівці; 1922-2011), Антонін
Орішин (Львів; 1915-1973), Олександр Пулинець
(Чернівці; 1903-1980)
Олексій Васильківський (Донецьк; 1913-1990),
Костянтин Титянін (Кам’янець-Подільський)
Валерій Лавренов (Чернівці), Світлана Маценка
(Львів)
Лідія Звєрєва (Чернівці), Альона Матійчак
(Чернівці) та Катерина Ситнікова (Дніпро; 19142001)
Анатолій Волков (Чернівці), Іван Співак (Чернівці;
1921-1993)
Петро Рихло (Чернівці)
Ольга Червінська (Чернівці)

Важливо, що чернівецьке наукове видання почало друкувати іншомовні статті
у двох варіантах – в оригіналі та в українському перекладі (див., наприклад,
англомовну статтю Мікаели Кремер “Through the Microscope…” / “Через
мікроскоп…” у 94 випуску за 2016 р.). Це має принципове значення з огляду
на можливість максимально розширити доступність цих матеріалів для різних
категорій читачів.
Отже, півстолітня історія функціонування колись наукового збірника,
а сьогодні наукового журналу “Питання літературознавства” у своєму
еволюційному розвої органічно віддзеркалює історичні перипетії розвитку
українського суспільства та нашої гуманітарної науки у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст., прагнучи (за всіх негативів і компромісів, неминучих
в умовах тоталітарної радянщини) відповідати високим професіональним
вимогам справжнього наукового пошуку. Сьогодні можна обґрунтовано
стверджувати, що завдяки багаторічним зусиллям насамперед чернівецьких
літературознавців в Україні існує періодичний друкований орган, який здатен
адекватно репрезентувати розгортання літературознавчої думки в Україні на тлі
розвитку науки про літературу у світі і тим живити глобальний міжкультурний
діалог у новітній гуманітарній сфері цивілізованого світу1.
Отримано 1 грудня 2017 р.

м. Івано-Франківськ

1

Висловлюю щиру вдячність за допомогу в пошуку фактичних даних Олегові Багану (Дрогобич), Наталії
Бедзір і Тетяні Вайнагій (Ужгород), Мирославі Гнатюк, Тетяні Пахарєвій та Світлані Храмовій (Київ),
Борисові Бунчуку, Романові Дзику й Катерині Калинич (Чернівці), Надії Ігнатів, Яремі Кравцю та Романові
Тарнавському (Львів), Володимирові Казаріну (Сімферополь-Київ), Олександрові Кебі (Кам’янецьПодільський), Ользі Куцевол (Вінниця), Світлані Криворучко та Леонідові Фрізману (Харків), Наталії
Мафтин (Івано-Франківськ), Олегові Міннулліну (Донецьк), Валентині Мусій (Одеса), Ользі Ніколенко
(Полтава), Луїзі Оляндер (Луцьк) і Раїсі Тхорук (Рівне).
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Написане
лишається
ВОЛОДИМИР ТА РОЗАЛІЯ ВИННИЧЕНКИ:
РОДИННЕ ЛИСТУВАННЯ (1921 – 1949 РОКИ)*1
№ 422
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Париж – Мужен, “Закуток”]

[26 жовтня 1937]

Париж, 26–Х.
Мій Любий,
спасибі за всі твої дорогі мені безмежно думки та поради. Я не скиглю, я просто
хотіла тобі сказати, що те, що я роблю тут (дуже корисне, необхідне і т. п.)
не лишає мені часу на розваги, до якіх я, до речі, цілком байдужа. Хочу з честю
виконати те, що нами обома на мене покладено, та вернутись до доми моєї!
За білета не турбуйся, я вже маю кому його віддати, коли б (що дуже можливо)
не могла б виїхати в свій час.
З підписом баю трохи затягається, бо входять різні нові моменти, які
примушують то їх, то мене вносити зміни. Але це питання двох-трьох днів.
У кожному разі, до суботи ця справа буде закінчена. Сьогодні цілий день бігала по
установах за байовими листами, марками, справками тощо. Навіть не обідала,
а тількі вечеряла в Жанни. Дощ, як нанявся, без перерви. А мені треба стінку
латати! От і маєш.
Моя ти радість, моє ти щастя. В світі конкордизму все стає на своє справжнє
місце, все стає зрозумілим, ясним, простим і викликає великий жаль до тих, хто
цього прекрасного світу не має!
Треба швидче познайомити з ним людство бідне. Тут особливо відчувається
нещасність людей, безвихідність їхнього стану.
Перериваю поки що, бо мушу переписувати бай. Завтра вони прийдуть на
підпис, але, напевно, підписати ще не рішаться, бо я внесла 6 міс[яців] гарантії.
№ 423
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Париж – Мужен, “Закуток”]

[27 жовтня 1937]

Paris, 27–Х.
Мій Любий! Ще й досі не підписано бай, а мені так треба звільнитися від цього,
щоб могти занятись чимось більш важливим. Але це не з їхньої вини. Тепер я хочу
перевірити, чи ми маємо право віддавати наш будинок кому хочемо? Чи немає інших
clauses1 що заборон[яють] мати в Sq[uar] Vergennes не буржуазніх мешканців?
Правда і Maison Hongroise2, Barillet зробили прецедент, але я боюся, все ж таки,
що наши locataires3 викличуть протести. Та тепер вже пізно про це думати. Дуже
вони симпатичні, особливо один. А сам депутат має років 25 і подібний більше до
боксера, аніж до інтелігента. Вони весь мій час, всю мою увагу забірають. _______
Я шукаю когось, хто знає A. G[ide], щоб той не злякався й напевно мене приняв.
Мабуть, знайду.
* Продовження. Початок див.: Слово і Час. – 2015.– №1–12; 2016. – №1–11; 2017. – № 1, 6–12; 2018. – № 1–2.
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Я мушу зробити так, щоб брошура з’явилась на фр[анцузькій] мові принаймні.
Ти вже готовий до того, що я муситиму лишитись тут ще? Треба себе до того
підготувати. Усе страшенно помалу робиться. Як ти гадаєш: коли A. G[ide]
згодиться перечитати рукопис, чи лишатись мені тут, чекаючи результату,
чи їхати? Я гадаю, попрохати його прочитать швидко й самій чекати. А може,
дати, щоб не гаяти часу, іншим копії? Напиши свою думку.
Не забудь адресу прислати Librairie du Travail, а головне призвище, що там
позначено: літера Z. в адресовій нашій книжці.
Дуже можливе твоє пояснення поверненого листа Ф[еренца]. Буду обережна в
балачці з Миколою.
Хочу сподіватися, що ти почуваєш себе добре, не дивлячись на промокнення.
Як же це так – лазити під таким дощем! Я розумію я, так голою це інше діло.
День
Мій син, моя дитина, моя радість! Я ж за тобою зголодніла так, що краще й
не казати…
Так ти гриби збіраєш? Як це чудесно! Це вперше після мене? Чи смашні були?
Чи багато їх? І ніхто, крім тебе, їх не знає? Я й досі пам’ятаю, як це було добре.
Мацоню повинен ти їсти щодня! Ти ж вилай хлопця за неакуратність. Чи
заплатив ти йому? В фурі повинен бути рахунок за вересень, здається 43 fr.
Посилаю тобі Impat, щоб заплатити до 31-го цього місяця. Неодмінно, якщо
не хочеш нагадувань та надбавок. Це за судом, rue Rafhael4, здається, в Cannes.
Чи ти заплатив Delp5? Тепер, здається, наш срок.
Я сижу без грошика. Не хочу ні в кого позичати. Та скоро вже матиму багато…
Спасибі, дитино моя, я буду розважатись, ще буде час. Але тепер ніяк це не
можливо.
Була вранці в Бабеток. Вони дуже-дуже милі, добрі, уважні, сердечні, все що
хочеш. Але я себе почуваю все ж таки чужою. Є якась відміна, яка неначе стінку
робить між нами та іншими. А цього ж не повинно бути. Правда? Найлегше мені
з J[eanne], але ж вона хвора, бідненька. Вона живе в якомусь іншому плані, вона
захищається, як може, від наскоків життя. З нею теж не те. Про Juliette я не
кажу. І от – ми з тобою вдвох. Ми можемо їх любити, допомогати всебічно, але –
ставимось до них, як до недорослих, недороблених, або, як ти кажеш, покалічених.
Бачила грузинку, приятельку Анети, в якої рак грудей. Говорила з нею й
сподіваюся, що трошки полегче їй стало.
Мої листи не мають стрункости, бо я все в спішці. Вибач! Але зате твої – одна
радість, чистота, ясність. Спасибі за все!
Твоя.
[На лівому полі цієї сторінки дописано:] Раєчка їде тількі 8-ХІ до Канева. Дуже
шкода, я гадала, що вона тебе розважить.
[На лівому полі попередньої сторінки дописано:] Мій любий, мій ясний, мій світлий.
Будь щасливий!
[На лівому полі другої та першої сторінок дописано:] Здається, після цієї подорожі
я не дуже швидко попрохаюсь їхати куди-небудь. А проте невідомо, в мене тут
такі знайомства накручуються, що біда. Головне птиці на дереві. Ну, моя радість,
тепер бувай здоровий, веселий
[Над текстом першої сторінки листа в перевернутому вигляді дописано:] і ти
розважайся та жуіруй жизнью. Може, T S F купимо?6 Подивимось.
№ 424
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Мужен, “Закуток” – Париж ]

[27 жовтня 1937]

Закуток, 27-Х-37
Дитинко моя дорога, твій лист од 25-Х мене трохи знепокоїв: чи не затягає
навмисне депутат, чи не провадить він переговорів з кимось іншим, тримаючи
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наш будинок про запас. Запевняння, обіцяння й т[аке] і[нше], це ленінська мораль
і більше нічого. Таке вражіння від їхніх вчинків. Хочу сьогодні послать тобі
телеграму, щоб ти не покладалась на запевнення, а вимагала задатку. Коли ні,
то робила далі заходи про найом.
Треба шукати кого-небудь відомого, впливового, щоб його презентація
дійсно була корисна для книжки. Я тобі писав уже й ще раз поражу: коли А. G[ide]
відмовиться дати передмову й помогти видати, то, може, не відмовиться
порадити, до кого б з цим звернутися.
Librairie du travail – це, здається, троцькісти, принаймні “Бюллетень Оппозиции”
подає адресу якоїсь “Librairie du Travail”. Я все ж таки, стараючись об’єктивно
міркувати, думаю, що А. G[ide] повинен згодитись помогти. Чому б йому не
згодитись? Які підстави? Оскільки я можу судити з його цих книжок (Retour і
Retouches)1, в нього нема підстав не згодиться з основними тезами конкордизму,
принаймні політичними і соціальними.
Що Ж[анна] переписує, це в мене викликає сумнів, чи зробить вона це хутко, чи
не затягне занадто. А мені вже трудно без тебе, сьогодні чогось ще трудніше,
ніж звичайно. Стараюсь не піддаватись “настроям”, але часом не можу відігнати
суму, нявчить і скиглить, як голодна Нігретка. Через нього й телеграму хочу тобі
послати, щоб хоч од цієї причіпки позбавитись.
У нас третій уже день сильний східно-північний вітер. Значить, знову має бути
великий дощ. Коли б ти була тут, то так би затишно можна було перечікувати
цю погоду. А коли тебе немає та ще такі непевні звістки, коли знову справа з
будинком неясна й треба, мабуть, буде її тягти далі, то стає… нудно. Ну, та коли
цей лист буде в тебе, то цей стан уже мине. Ти мене повідомиш, що завдаток
одержала, договір підписано, що одна справа вже остаточно закінчена, що друга
(переклад) на доброму шляху, що от-от ти повернешся додомоньку, і все буде
чудесно. А поки що ніжно-ніжно обіймаю тебе, моя прекрасна, моя єдина.
Твій
Вчора послав тобі вставочку. Коли вже запізно вставляти, то нічого не роби,
потім зробимо, коли до друку будемо давати. Правда? А чи будемо давати до друку?
[Ліворуч від основного тексту дописано:] Жасмін ще збірають. І, здається, ще не
хутко припинять. Тільки приймати будуть два рази на тиждень.
[Над текстом у перевернутому вигляді дописано:] А як твій ремонт стінки, даху,
ев’є2 і т[аке] і[нше]? Стільки клопоту тобі, голубко.
[Праворуч від основного тексту дописано:] “Ой, как мне пить хочется!” – Ой, як
мені тебе хоч на хвилинку побачити. З тобою побути хочеться!
[На тексті вставка:] Що кажуть перші читачі про конкордизм? Чи Ж[анна] ще не
дійшла до кінця?
[Зверху першої сторінки листа у перевернутому вигляді ліворуч від дати дописано:]
Піду до Каніва. Зовсім легко тепер хожу, майже не почуваю втоми. Хоч назад пішки
готовий. [Праворуч від дати дописано:] А хто ж винен депутатові, що він пропускає
час, не бере будинку? Чого ж ми повинні за це відповідати. [Ліворуч від основного тексту
дописано:] Все забуваю написати про Раєчку. Якщо вона дійсно з’явиться, я нічого
проти не матиму, дійсно, може, літер[атурний] матер’ял буде. Але для себе чи для нас
нічого особливого не буде. [Праворуч від основного тексту дописано:] Може до Poulaillé
на крайній випадок звернутись?3 Я все ж таки ражу тобі потелефонувати Branchebі4.
Може, це дасть щось, може, він схоче побачити [останнє слово нерозбірливо].
№ 425
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Мужен, “Закуток” – Париж]

[28 жовтня 1937]

Закуток. 28.Х.37
Крохонько моя ясна, вчора відправив тобі телеграму, чекаю, що сьогодні буде
відповідь (телеграфічно, як прохав у телеграмі). Але вже 10 ½, а телеграми немає.
І листа від тебе знову не було. І я почуваю себе окривдженим.
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Посилаю тобі листа Lagrange 1. Договір з депутатом ти, напевне, ще не
підписала. Тому поговори з цим настійним покупцем. Хто зна? Загили ціну в
250 т[исяч]. Чим ми рискуємо? Мабуть, ціни починають підніматися. Будівництво
спинилося. Коли б захотів купити клієнт Lagrange’а, то за ціну в 250 тисяч варто
продати. Але чи не трюк це з боку Lagrange’а. В кожному разі негайно знесися з
ним, цікаво, що він там має.
В неділю приїдуть Маратюши. І я піду до них. Шкода, що тебе не буде з нами. Але…
взагалі без тебе стає все трудніше та трудніше мені. Я не скиглю, а констатую,
маю ж я право на це? Ти не відповідаєш мені телеграмою, мабуть, через те, що не
вияснила з депутатом? Я все ж таки вперто “побоююсь”, що вони затягають, бо
мають на увазі щось інше. Бо чому не дати завдатку? Нема грошей? Сумніваюсь.
Але коли так, то чи вони solvables2? Чи платитимуть? По правді кажучи, якби
знайшовся інший солідний наймач, я волів би йому віддати, а не “їм”. Хто зна, які
з “ними” труднощі будуть? А надто як вони довідаються хто ми? Судися з ними.
А ми – чужинці. Тому я тобі й телеграфував, щоб ти робила далі оповістки й шукала
наймачів чи покупців. Тому й лист Lagrange’а пересилаю з деякою надією: а може
серйозне? Але ціну в 250 т[исяч] цілком серйозно пропоную і ражу на ній твердо
стояти. Ціни на все підіймаються як опара. Чому ж на будинки ні?
Хмарно у нас, вітряно, не холодно, але якось парко, тепло-вохко. Листів ніяких.
Прага мовчить. Америка мовчить. Конкордизм їм заціпив уста. Бідні, жалюгідні
людці, воліють бути жалюгідними, дохлими, скигляями, але не віддавати своїх
крихітних, жалюгідних звичок. Як би виступити у Франції з конкордизмом, як би
здобути трибуну! Та коли б ще А. G[ide] згодився прочистити дорогу. От тоді
й наші скиглаї пронялись пошаною й, може, набралися сили не тільки на словах
згожуватися, але й дієво, активно.
Хочу сподіватися, що ти справишся з завданням і знайдеш “хрещеного батька”.
Читаю Jobi Romain’а і постійно думаю, чи не міг би він, коли б А. Gide одмовився.
Здається, він не mascontaira3?
Добре, що ти з Жульєтою не дуже сходишся: вона поганий, не щирий приятель.
Гадаю, що ти нічого їй не казала про конкордизм і всі заходи у цій справі?
Ніжно-ніжно обіймаю тебе, моя єдина.
Твій
[Ліворуч від основного тексту дописано:] Але скільки, приблизно, часу ти
затрималася б понад 20 днів? З тиждень ще? (Звичайно, коли б хоч справу з
будинком було закінчено). А проте, як ти можеш це знати?
[Над текстом, перевернувши аркуш, В. К. дописав:] Сьогодні – 28-е, а останній
твій лист був з 25-го. Чи не пропадають листи? Неодмінно позначай expediteur’а4,
на всякий випадок.
[На першій сторінці листа ліворуч від основного тексту дописано:] Пробував орати,
але земля дуже вогка. А дощ знову збірається й знову земля намокає. Ех, я все-таки
волію займатися своєю працею, звичною й користнішою для себе і для Іванища.
[Над текстом дописано:] Чи здобудемо ми цю можливість?
[Далі лист продовжується на чотирьох обірваних листочках паперу, два перші
розміром трохи менші за піваркуша, два інші шириною приблизно 5 см:]
Прийшла телеграма від тебе, але вона мені нічого не вияснила. Читаю її так:
Вони згодні на все але я вагаюсь переписано половину вишли 500 оповістки дам
після відповіді чекай листа. Твоя.
Чого ж саме ти вагаєшся? І коли вони згодні не все, то чого ж ти вагаєшся? І
яка ж ще має бути відповідь? Завдаток?
Твоя телеграма, правду кажучи, не тільки нічого не вияснила, а ще більше внесла
неясности і непокою. Непокій того, що справа через депутата затягається,
що оповісток ти не даєш, інших наймачів не маєш. А “вони”, можливо, свідомо
обманюють, щоб затягти час, щоб не випустити наш будинок, і провадять
переговори деінде. Сьогодні ж іду до Каніва й висилаю тобі 500 фр[анків] і ражу
не здаватися на слова, а вимагати дії, фактів.
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Бідна моя Крохонька, скільки ти маєш клопоту й досади! Не легка ця справа.
Якби, справді, цей Lagrange’івський покупець купив!
Голубонько, не жди їхньої відповіди, давай негайно оповістки. Плюнь на “них”,
не рахуй на них ніяк, вони морочать голову вже три тижні. Ясно, що це – справа
не серйозна, не чиста, якась або крутня, або обдур, – одне слово, поки не дадуть
належних доказів своєї щирости, не бери їх на увагу й дій так, ніби їх і не було.
Що переписано половину перекладу, це добре, хоч не так багато, як можна було
б. Ну, все ж таки днів через три, мабуть, закінчиться.
Д л я в п л и ву н а A . G [ i d e ] ’ а с к а ж и й о му, щ о я м а ю п р ед с та вл я т и н а
Інтерн[аціональному] Конгресі революційних соц[іалістичних] незалежних партій5
від укр[аїнських] опозиційних комуністичних організацій6. Було б, мовляв, бажано,
щоб до конгресу вийшла Програма Конкордизму і щоб слово A. G[ide]’а через цю
програму пролунало на конгресі й ще раз послужило імпульсом до шукання дійсної
істини й справжнього соціалізму. В такому дусі.
Телеграму послав. Гадаю, що ти негайно повідомиш їх про наше вирішення і
візьмеш завдаток, щоб з тим уже остаточно покінчити й бути тобі вільною для
більшої справи.
№ 426
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Канни – Париж]

[28 жовтня 1937]

[На аркуші надруковано:]
AU PAlACE1
Bar. Brasserie2
Telephones 29-92 CANNES (A.-M.)3 MM. GLISE & MAITRE, pres
4, Rue Maréchal-Foch4
––––R. C. 10057/58 ––––
28-Х
Зараз же після відсилки листа з грошима й телеграми.
Надворі лютий вітер, майже буря і маленький дощ. І тому, що такий великий
вітер, то цей маленький дощ робить неправдоподібне вражіння.
Після відсилки тобі грошей і листа в мене почуття немов би я щось упорядкував,
якось поміг тобі в справі. А в дійсності – яка ж тут справжня поміч? В кожному разі,
з почуванням, що все, що від мене залежить, сижу в кафушеці, в гомоні Іванища і
стараюсь сполучитися з тобою. Галяво, галявьо! Чуєш мене? Але хто ж знає, де
ти тепер. Може, в Ж[анни] займаєшся перекладом (виправляєш або диктуєш?).
А може, сидиш у будинку й чекаєш на когось, хто має прийти й не приходить?
А може, й ще десь. І мій поклик не зовсім певний. А Іванище харчить (наливаючи
каву), бубонить, стукотить. Воно смокче цигарки, п’є різнокольорове дрантя і
“намагається заповнити час між їжами”, як каже Meterlink. І мені його від усієї душі
шкода (і Іванища, і Meterlink’а), який, здається, цілком розуміє цю боротьбу з часом.
А я думаю про те, як швидко минає мій час, як хотілось би зупинити його темп.
І то ж тоді, коли тебе немає тут, коли через це всі процеси наче під гальмою
котяться згори. Не встигаю відбути сніданок і “щось” там зробити, як уже час
готувати обід. Для мене їжа, власне, перешкода, затримка. А надто, коли я сам.
(Сьогодні пішов назбирати грибів у ліску, щоб довго не возитись з обідом. Еге,
вже зрозуміли Івани, ні одного путнього гриба не було).
Дощик січе, вулицею проходять круглі парасолі з людськими ногами, рявкають
авта. Івани сидять за столиками, деякі грають у карти, деякі бездумно дивляться
перед собою, – видно, що всі чогось чекають, як на станції приходу потяга. Чого?
Щоб швидче минала ота напасть, отой час і наставала наступна їжа?
А зрештою, що ж їм робити? Чого чекати? Для чого вони, власне, й існують?
Не в їжі річ, а в тому, що вони такі невеселі, нерадісні, що так їм надто трудно і
їсти, і не їсти. І знову я думаю, які ми багаті, які сильні своїм придбанням. Як би
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тяжко ні було нам через зовнішні обставини, як би ці обставини ні впливали на наші
внутрішні стани й на певний мент ні покривали їх, ми, як корок, все ж таки через
якийсь мент виринаємо на поверхню. Розуміється, можуть бути такі об’єктивні,
зверхні обставини, що й нас надовго придушать і, може, навіть задушать, але
це не зменшує нашого багацтва внутрішнього, суб’єктивного.
[Ліворуч від основного тексту дописано:] І що б ні сталося тепер з нами, хай
найгірше, воно не може викреслити того, що ми вже мали й маємо! І може навіть
іншим (Іванищу) залишимо.
[На першій сторінці листа над основним текстом, перевернувши аркуш, В. К.
дописав:] Старайся, голубонько, розрахувати свій час так, щоб (приблизно) ще
два тижні лишатися в Парижі. Коли будинок за цей час не вдасться наняти, думай
про те, чи варто ще довше для цього лишатися? Чи не краще доручити комунебудь? Висуваю це на твоє обміркування і, власне, на твоє вирішення. [Зліва
від основного тексту і під текстом, відділеним підкресленням, дописано:] Я гадаю,
Кохонько, що краще тобі заплатити impote. Заплати, голубонько, і напиши, чи
вислати ще грошей. Бо коли будеш посилати мені листа, то я не встигну до
Х-ХІ заплатити.
№ 427
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Париж – Мужен, “Закуток”]

[28 жовтня 1937]

8 г[один] ранку Paris, 28-Х.
Мій,
тілько що принесли твою телеґраму. Розумію, що ти непокоїшся, але це тепер не
вони винні в проволіканні: вчора вже мали підписувати, але я відклала до вияснення
деяких пунктів.
Вони нічого кращого не мають. Дуже прохали мене підписати бай. Коли
одмовилась зробити це негайно, прохали взяти завдаток. Я також одмовилась,
щоб не бути зв’язаною.
Причини: обережно вияснила, що тут має бути не тілько бібліотека, лекції,
культурна праця, але також прийом депутатом у всіх соц[іальних] та політич [них]
питаннях своїх виборців. Вся праця 15 Arrondism[ent]а1, мабуть, мала проводитись
тут. Ти розумієш, що я дуже захвилювалась, бо хто знає, які наслідки для будинку
це може мати? Крім того, нам, чужинцям, дуже треба бути обережними. А ще до
того можуть запротестувати всі наші сусіди.
Берячи на увагу все це, я схиляюся, як мені це не сумно, відмовити. Вони будуть в
одчаю, я знаю, але тепер бачу, що дуже добре вони для нас зробили, затягши справу.
Ти скажеш, що ми постраждали, загубили час та евентуальних наймачів. Так,
це дуже сумно. Але що я мала робити, коли в мене сама можливість одмови з
нашого боку навіть не виникала.
Можливо, що я помиляюсь в своїй оцінці “ситуації” й що ти згожуєшся їм віддати,
бо ми не повинні знати в деталях їхні пляни, це вони відповідають за себе, а не
владільці будинків.
Юридично ми маємо право наймати кому хочемо. “Bourgoisement habité”2 те
що стоїть в нашій cahier de charge, було порушено майже всіма пропріетерами3.
Одже, з цього боку ще нічого, але…
Якщо ця комбінація, давши нам деяку матер’яльну можливість передохнути,
одбере в нас душевний спокій, нехай їй біс. Я волію мати спокій, аніж гроші. Та я
певна, що будинок найметься.
Не думай, що я так спокійна: мені це не дуже дешево достається, але я певна,
що все, що робиться, робиться на краще.
Якби не конкордизм, я б дуже страждала від самоти в такий надзвичайно тяжкий
для нас момент. Але тепер я все переношу легче. Подумай: все готово, всі листи
Bail’iв заповнені, гроши принесено. Один розчерк пера – і я маю справу закінченою.

Слово і Час. 2018 • №3

83

І от я мушу сама її відкладати, евентуально скасувати. Пишу остаточні умови,
що було вироблено:
Бай на 3, 6. 9 resiliabilitée reciproque4 (це можна по закону, хоч і не часто робиться).
Рахується з 1-Х 1937. З ціни першого бал вираховується один місяць. Значить,
одержуємо не 3 тис[ячі], а тількі 2: за 6 місяців платні вноситься вперед як
гарантія, але зате 1-й терм, як і всі дальші, уплачується не вперед, а “échu”5,
себто вкінці, бо для них було забагато внести і за гарантію і за терм вперед.
Всі переробки, крім дверей від гостівс[ької] в покоївчику, повинні бути знищені,
якщо ми цього зхочемо.
______________
Ти питаєш, чи можна висілити мешканця? Новий закон ще не пройшов, але
кажуть, що якщо зробити нотаріальний бай, то виселити дуже легко. Це мені
сказав Bistro6.
Трудне зараз наше становище, знаю. Будь ми разом, хоч порадитись було б один
з одним. А тепер рішай сам.
Я тебе прошу телеґрафувать дане слово. – Прошу не хвилюватись. Добре?
Переклад в переписці. Сподіваюсь мати швидко можливість балакати з А. G[ide],
хоч він і хворий, кажуть.
Прошу прислати грошей, якщо вирішиш негативно справу з найманням. Ти
можеш піти до Мме Ramondo 7 і попрохати вперед за жасмин. Це всі роблять,
тисячи, й вона дасть.
Пришли мені 500 fr., щоб я могла заплатити частину за “ordures ménagaires”8
та передплатити П[оследние] Н[овости]. Почну оповістки після твоєї відповіді
на цього листа.
Не гнівайся на мене, мій любий, якщо я щось не так зробила. Я хочу робити все
якнайкраще, коли ж це не вдається, це не з моєї вини.
З ніжностю безмежною пригортаюсь до тебе, мій любий. Хай все буде в тобі
ясне, життєрадісне, повне. Ми ж такі багаті і такі сильні, такі щасливі, ніщо не
може вивести з рівноваги, тим менче дрібні невдачи. Правда, щастє моє?
Твоя.
№ 428
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Париж – Мужен, “Закуток”]

[29 жовтня 1937]

Париж, 29-Х
Мій єдиний!
Нема від тебе телеґрами сьогодні. Невже ти не отримав мого листа? Тоді це
фатальність, бо завтра рано мушу остаточно вирішити, чи віддати їм будинок
чи відмовити. Я тобі написала мої сумніви, певна, що ти їх поділяєш. Потрошкі
вияснилось, що вся робота 15 Arrond[issement]а має бути в нашому будинку.
Може, вони гадали, що ми це розуміємо? Але ж я ні на хвилину не припускала
такого. Хіба ж нам, чужинцям, можна утворювати подібні комплікації для себе?
Тепер я дивуюся, як я не подумала про це. Пам’ятаю, що коли одержався перший
лист від Jeannе’и, ти трохи поморщився, але я тобі не дала, здається, висловити
непокій. Коли б їм було чомусь треба, вони б переступили інтереси дуже легко. Ні,
чим далі я в’являю можливі комплікації, тим ясніше мені стає, що треба розірвати.
Це буде неприємно надзвичайно, але краще тепер аніж потім, коли прийдеться
рвати договір. Та ще чи це можливо взагалі? Я їм запропоную купити. Певна, що
не згодяться, але хто їх знає, а раптом?!
Прийшли гроши! Спасибі, мій. Тяжко тобі самому, не маючи нікого, з ким
порадитись. Я вже дала оповістку на всякий випадок, щоб часу не гаяти. Не
знаю, навіть як буде від тебе позитивна відповідь, чи я рішуся віддати. Швидче
ні. Загублено час, гроши, сили, але краще це, а ніж непокій впродовж 3-х років. Ти
все боїшся, що не платитимуть, а я – зовсім іншого.
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Тепер мені стало легче, як приняла рішення. Люб мій, коли б це ми вдвох.
[Далі над текстом, перевернувши аркуш, ліворуч від тексту Р. Я. дописала:] все
рішали! Ти забув прислати адресу Миколи! Зроби це. Квиток Б.О. одержала1, але
лист пропав.
[На першій сторінці листа ліворуч від основного тексту дописано:] Я тобі пишу
щодня, але без Exp[éditeur]’а. Обіймаю тебе, мій спокій ясний.
Твоя.
№ 429
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Мужен, “Закуток” – Париж]

[29 жовтня 1937]

Закуток. 29.Х.37
Дорога моя дитинко, наші листи розминаються, виходить деяке непорозуміння.
Я так, власне, й не знаю, через що саме справа з будинком затягається. Ти
телеграфуєш і пишеш, що вони на все згодні (себто й на завдаток?), але що ти
вагаєшся. А чого саме вагаєшся, не розумію. Чи ми маємо право наймати наш
будинок громадянам фр[анцузької] держави? Який же тут може бути сумнів? А,
дійсно, maison hongroise1 хіба ж не в аналогічному стані? Та хіба в нашому cahier
de charges2 може бути такий пункт? Я ражу абсолютно відкинути цей сумнів.
Краще перевірити, чи “вони” платитимуть. Ну, та в попередніх листах я досить
про це писав.
Ти питаєш, чи лишатися тобі до відповіди (евентуальної) A. G[ide]. І, розуміється,
правильно сама відповідаєш: лишатися. Адже коли відповідь буде неґативна, то
зробити ще деякі спроби. Можна було б одночасно дати кільком людям. Але ж
тут справа ще в тому, щоб добути авторитетну презентацію, передмову. Це –
дуже важний момент в справі. Одже, треба чекати відповіди A. G[ide], нічого не
поробиш. Мені не легко згожуватися на це, але треба.
Прийшов з Нью-Йорку лист од перекладника Алєксєєва (не Яковлева)3, тов[ариша]
Анжеліки4. Він пише, що сподівається, що я вже дістав листа від нью-йоркської
фірми з запрошенням приїхати. (Ніякого такого листа ні від кого не було). І сам
од себе готов прислати, якщо треба. Напишу йому завтра.
І від Н[икифора] Я[ковича] прийшов лист, у якому детальніше розповідає про
відмову в допомозі й узагалі про акцію скорочення допомоги емігрантам. Надії
немає на те, що Б[енеш] прихильно поставиться до мого листа. Писати довго,
прочитаєш сама листа.
Impot сьогодні плачу. А ти за oрдюр заплатиш5? Може, можна розстрочку взяти
в них?
У нас цієї ночі була страшенна злива. Така, якої я тут ще не пам’ятаю. В мене
в хаті текло в 3-х місцях і я серйозно думав узяти парасоль, бо хлюпало на ліжко.
Розгулявся і не спав усю ніч. А сьогодні трохи м’ятий. І весь ранок грім, блискавки,
знову злива, але без вітру, й тому в хаті не так протікають стелі. В саду стоять
калюжі, наче ручаї скрізь.
Здається, я вчора по-дурному послав тобі телеграму. Але коли дієш поночі, то,
розуміється, вимахуючи кулаками, попадаєш не туди, куди треба. Це вже твоя
вина, що не тримала мене як слід у курсі справи. Ну, та тепер уже ти, мабуть,
приняла якусь певну постанову. Якби вона вже швидче якось скінчилася, ця справа.
Будь бадьора, будь весела, будь радісна, моя голубка ніжна, і швидче-швидче
вертайся до своєї доми, де так на тебе жагуче чекають.
Твій
[Зліва від основного тексту дописано:] Який я радий, що у тебе стільки енергії,
завзяття, ініціативности, сили. Спасибі тобі, моя рідна, за це, спасибі, мій
чудесний товариш!
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[Над основним текстом, перевернувши аркуш, В. К. дописав:] Ну, от: Librairie du
Travail r. Sambre-et-Meuse 17 (Paris 10e) Tel. Combat 08-026. Але ніякого імени не
приписано. Це все.
[На першій сторінці листа ліворуч від основного тексту і над текстом дописано:]
Ти не відповідаєш: чи ти одержала мого листа з квитком про висилку грошей
“Бюл[летеню] Оппозиции”. Я не даю тобі адреси Librairie du Travail, бо, як і писав,
це здається, троцькістс[ьке]. Одже, не видадуть цієї книги. А її конче треба
видати по-фр[анцузьки] хоч би для того, щоб цим і українців посунути на уважне
ставлення до конкордизму. “Нетъ пророка…”7, коли його не презентує хтось чужий.
№ 430
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Мужен, “Закуток”–Париж]

[30 жовтня 1937]

Закуток. 30.Х.37
Ясна моя, чудесна і єдина! Сьогодні (зараз іду до Канева) висилаю тобі телеграму,
щоб ти підписувала бай. Але з умовою: в нотара й, розуміється, з resiabilité reciproque1
та з гарантією, як це ти сама виробила. Небезпеки великої немає, що ми порушуємо
статут Squar’a2. “Bourgeoisement”3. Як це розуміти? В кожному разі Maison Hongroise
і Barillet його давно порушили, і ніхто до них претензій не мав. Чого ж до нас будуть
мати? Що комуністи? А, вибачте, це – не аргумент. І коли питання так ставиться,
то ми свідомо йдемо на таке порушення і на риск. Я в кожному разі волію наняти наш
будинок фр[анцузьким комуністам], аніж фр[анцузьким] фашистам. Коли вносити сюди
політику. Але юридично ми без ніякої політики наймаємо наш будинок фр[анцузьким]
громадянам, групі фр[анцузьких] громадян для їхніх потреб. Статут не може нас
зобов’язувати мати ті чи інші політичні симпатії. Та ще раз: після того, що Square
зазнав од присутности Maison Hongroise у ньому, після всіх тих скандалів, криків,
бійок, биття вікон ніхто не має права вимагати якоїсь там “буржуазности”. А Каміона
Barillet? А стуки молотків у майстерні, які спричинились у певній мірі до того, що ми
мусіли покинути будинок? Ні, я без вагання пропоную: підписуй!
Але в телеграмі я ще виставляю умову, щоб ми мали іноді право показувати
будинок для продажу. Може, ми вирішимо продавати, й щоб не було непорозуміння
на цьому грунті. Коли й скільки часу ми маємо користуватися цим правом, це ви
вже виробите. А в нотара бай треба підписати на всякий випадок: ми чужинці,
ми хочемо бути en forme4.
Прийшов лист од фурфистів5. Будуть робити заклик до читачів “Правди”, щоб
помогли видати “цей прекрасний роман”6. Щодо видання програми, то відкладають
до мого приїзду, бо… все той самий плебісцит, бо деякі бояться, що Україна
підпише собі ярмо. Одно слово, видно, ще нема там цілковитої згоди. Але на
приїзд мій немов би дуже рахують і “стараються”. А як саме стараються, що
саме роблять, не пишуть. Просять од них їхати на конгрес (усе той самий)7. До
Парижу. В січні. Добре, згожуюсь, але з умовою, що поставлю Конгресові цілий
ряд питань (і розуміється, зв’яжу з конкордизмом). От було б чудесно, коли б на
той час вийшов переклад на фр[анцузькій] мові! Треба постаратися. Григор[іїв]
написав. Волод[имир] Левицький8 усе їде й ніяк до Праги не доїде. Але таки приїде.
Гр[игоріїв] хоче його переконувати, щоб заїхав до нас. Я відповідаю Гр[игорії]ву
й прошу вияснити з В[олодимиром] Л[евицьким] цілий ряд питань в зв’язку з
плебісцитом, моєю подорожжу до Америки, співробітництвом у їхній газеті й
т[аке] і[нше], якщо В[олодимир] Л[евицький] не зможе заїхати сюди. Запрошую
його жити в нас, але треба, щоб ти в цей час була дома, бо як же я його буду
приймати, годувати й т[аке] і[нше]?? Та, гадаю, коли б він і приїхав, то це було
б не так швидко, в кожному разі тижнів через два. А ти на цей час, сподіваюсь,
була б уже дома.
А про подорож до Америки я пишу Гр[игорії]ву досить стримано. Ну, та це далека
річ. Але що видання програми [дописано зліва від основного тексту:] відкладається,
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це досадно. Чи не випустити з неї місце про плебісцит? Пожертвувати? Плебісцит
є тільки приклад, а не принцип конкордизму. Правда, голубонько?
[На першій сторінці ліворуч від основного тексту дописано:] Дуже сумно, що
A. G[ide] хворий. Ще не прийме через це? Як бути? Та все ж таки спробуй
звернутися, може, хвороба не серйозна.
Коментарі
№ 423
немає інших clauses – clause (фр.) – умова договору.
2
Maison Hongroise – юридична особа приватного права, яка в Парижі спеціалізувалася в
царині соціальної діяльності без надання помешкання, адреса товариства: сквер Верженна,
9, Париж ХV.
3
наши locataires – locataires (фр.) – співмешканці.
4
rue Raphael – вул. Рафаеля.
5
Чи ти заплатив Delpy – Дельпі – особа не встановлена.
6
Може, T S F купимо? – T S F – радіоприймач.
№ 424
1
Retour і Retouches – ідется про книжки А. Жіда. “Повернення з СРСР” (фр. Retour
de l’URSS) була опублікована в 1936 р. після відвідання А. Жідом Радянського Союзу, в
якій він, що неодноразово публічно виступав на підтримку Країни Рад, тепер виступив із
критикою тоталітарного режиму, зазначивши відсутність свободи думки, жорсткий контроль
за літературою, громадським життям тощо. Книга викликала невдоволення “друзів СРСР”,
зокрема Ромена Ролана та Ліона Фейхтвангера, який написав на противагу А. Жіду книгу
“Москва. 1937”. А. Жід відповів на звинувачення ще жорсткішою критикою сталінського режиму
в нарисі “Поправки до мого “Повернення з СРСР” (фр. Retouches à mon Retour de l’U.R.S.S)”,
який був опублікований у 1937 р. Він писав, що вже після того, як була написана книжка про
СРСР, він ознайомився з документами, які підтвердили його висновки, і заявив, що пора
сказати правду, щоб трудящі Франції зрозуміли, що комуністи-співвітчизники їх обманюють,
як їх самих обманює Москва.
2
ев’є – évier (фр.) – раковина, мийка.
3
Може до Poulaillé на крайній випадок звернутись? – Пулайл Генрі (Henry Poulaille,1896 –
1980) – французький пролетарський письменник, анархіст. Народився в робітничій родині.
Його батько, робітник-тесля, захоплювався ідеями анархо-синдикалістів, скуповував відповідну
літературу, якою зачитувався юний Генрі. Він був самоуком, рано осиротівши, змушений був із
13 років працювати, щоб забезпечити себе засобами для існування. Як учасник Першої світової
війни, Г. Пулайл пережив усі її жахи, був тяжко поранений. Демобілізувавшись у 1919 р., він
дописував до багатьох журналів, переважно анархістського та комуністичного напрямів, деякі
з них сам і заснував, виступав активним захисником пролетарської літератури, підтримував
авторів-вихідців із робітничого класу. Він відкидав ідею “мистецтво для мистецтва”, вважав,
що література повинна перейматися соціальними проблемами. Г. Пулайл – автор романів
“Їх було четверо”,“Частина хліба”,“Один раз у чотирнадцятилітньому віці”, “Солдатський хліб”
та ін. В їх основі – його власний досвід важкого життя в молоді роки. Хоча твори Г. Пулайла
були прихильно зустрінуті в СРСР, він відмовився стати членом комуністичної партії. Після
утвердження радянським режимом доктрини соціалістичного реалізму він став об’єктом
жорстоких нападок. У 1933 році Г. Пулайл створив комітет підтримки свого друга В. Сержа,
який був депортований до Сибіру сталінським режимом, чим викликав вороже ставлення
Французької комуністичної партії. Ця ворожість іще посилилася, коли він узяв участь у
Міжнародному комітеті боротьби проти репресій у СРСР та в інших організаціях, спрямованих
на боротьбу з московським злочинним режимом, що були створені в 1936 р.
4
потелефонувати Branchebі. – Brancheb – особа не встановлена.
№ 425
1
Посилаю тобі листа Lagrange – Лагранж – особа не встановлена.
2
чи вони solvables? – solvable (фр.) – платоспроможний, тут множина.
3
він не mascontaira – очевидно, mousquetaire (фр.) – мушкетер.
4
позначай expéditeur’а – expéditeur (фр.) – адресант, відправник.
5
на Інтерн[аціональному] Конгресі революційних соц[іалістичних] незалежних партій –
Ідеться, очевидно, про Соціалістичний конгрес, що скликався в Парижі в лютому 1938 р.
Міжнародним бюро соціалістично-революційних партій під керівництвом А. Балабанової.
Винниченко мав намір оприлюднити на конгресі свої ідеї конкордизму та плебісциту на Україні
з приводу протекторату (Винниченко В. Щоденники / Публ. і прим. Г. Сиваченко // Київська
старовина. – 2001. – №1. – С. 101, 115).
1
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6
від укр[аїнських] опозиційних комуністичних організацій – До українських опозиційних
комуністичних організацій В. Винничеко зараховував увесь лівий спектр українських
національних політичних груп, які відносилися до течії “всебічного визволення”: ліві есери,
ліві есдеки, боротьбисти, укапісти, ФУРФО та ін.
№ 426
1
Au Palace (фр.) – У Палаці – Палац – назва готелю.
2
Bar. Brasserie (фр.) – Бар-Пивна (брасрі – різновид французького ресторанчика).
3
Cannes (A.-M.). – Канни (Альп Марітім – Приморські Альпи).
4
4, Rue Maréchal-Foch – Вулиця маршала Фоша, 4.
№ 427
1
15 Arrondism[ent] – arrondissement (фр.) – район Парижа.
2
“Bourgeoisement habité” – не використовуючи з торгівельною чи промисловою метою,
дослівно: “мешкаючи по-буржуазному”.
3
майже всіма пропріетерами – propriétaire (фр.) – власник, господар, домовласник.
4
résiliabilité réciproque – можливість взаємного розірвання договору.
5
“échu” – після закінчення строку, на початку наступного місяця.
6
Bistro – особу не встановлено.
7
Мме Ramondo – особу не встановлено.
8
“ordures ménagaires” – ordures ménagères (фр.) – побутове сміття, харчові відходи.
№ 428
1
Квиток Б. О. одержала – Очевидно, ідеться про квитанцію за передплату газети “Бюллетень
оппозиции”.
№ 429
1
maison hongroise – див. лист № 423, прим. 2.
2
cahier de charges (фр.) – типові умови договору.
3
лист од перекладника Алєксєєва (не Яковлева) – Особи не встановлені.
4
тов[ариша] Анжеліки – Анжеліка – приятелька Винниченків.
5
А ти за ордюр заплатиш? – ordures (фр.) – сміття, відходи.
6
Librairie du Travail r. Sambre-et-Meuse 17 (Paris 10e) Tel. Combat 08-02 – Див. лист № 415,
прим.1.
7
“Нетъ пророка…” – Фразеологізм “Нет пророка в своем отечестве” походить від біблійної
розповіді: коли Ісус, який прославився своєю проповіддю в багатьох містах, повернувся до
себе на батьківщину, в Іудею, то його зустріли з недовір’ям. І він сказав: “Істинно кажу вам:
ніякого пророка не приймають на батьківщині своїй” (Лк. 4: 24). Тепер ми вживаємо ці слова,
коли бачимо, як люди не вміють цінувати заслуги близьких родичів або співвітчизників,
віддаючи перевагу чужинцям.
№ 430
1
resi[li]abilité réciproque – можливість взаємного розірвання договору.
2
статут Squar’a – йдеться про статут проживання в будинках у сквері Верженна, про який
писала Розалія Яківна: “Bourgeoisement habité” (див. лист № 427, пр. 2).
3
“Bourgeoisement” – “по-буржуазному”.
4
бути en forme – en forme (фр.) – у порядку.
5
лист од фурфистів – Фурфисти – очевидно, словотвір Винниченка, утворений з абревіатури
ФУРФО – Федерація українських робітників і фермерів Америки (див. лист № 421, прим.7).
6
“цей прекраний роман” – Ідеться про роман В. В. Винниченка “Нова Заповідь”.
7
Просять од них їхати на конгрес (усе той самий) – Див. лист № 425, прим. 5.
8
Волод[имир] Левицький – Левицький Володимир Софронович (1888 – 1980) – діяч
української еміграції у США. За фахом правник, співробітник “Союзу визволення України” в
таборах українських військовополонених у Німеччині в 1915 – 1918 рр., у 1919 – 1920 рр. –
директор пресової служби при посольстві УНР у Берліні. З 1927 р. – у США, співробітник
політичної організації радикально-соціалістичного напряму “Оборона України” й редактор
часопису “Народна воля”, у 1942 р. перейшов на радянофільські позиції, редагував газету
“Громадський голос” у Нью-Йорку.

м. Торонто, Канада
м. Київ

Далі буде.
Упорядкування, примітки та коментарі
Надії Миронець.
Переклад текстів із французької
Зої Борисюк.

Отримано 1 лютого 2018 р.
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Літературна
критика
Ярослав Поліщук

КОХАННЯ І НЕ-МІСЦЕ
[Іванюк О. Амор[т]е: роман. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2017. – 432 с.]
Сегмент соціальної актуальності в сучасній
українській літерат урі стрімк о зростає. Цю
тенденцію засвідчує ціла низка видань, присвячених
подіям Євромайдану, а віднедавна також –
війні на Сході України. Кажуть, видавці відчули
комерційний зиск і заохочують авторів, адже
читач виявляє масовий інтерес до актуальних тем
нашого життя. Водночас і письменники прагнуть
не стояти осторонь животрепетного матеріалу,
а включаються в його осмислення, гострячи свої
пера та випробовуючи таланти. Так чи так, війна
на Донбасі стала мейнстримною темою нашої
літератури: нині вже можна назвати десятки
книжок, їй присвячених. Пишуть у різних жанрах і
формах, із різною мірою художності (чи навпаки,
документальної точності). Ба більше, у творах
різних авторів чимало подібного, але це, мабуть,
неуникненний ефект “першого наближення”, коли
тема відкривається по суті в загальних обрисах. Треба, як видно, набратися
терпіння і дочекаємося хвилі серйознішої, глибшої рефлексії про цю війну:
тема просто повинна “вистоятись”, визріти, вирізьбитись, а для цього необхідна
певна часова й емоційна дистанція від самої події.
Серед літературних творів про війну цікаві для читача ті, в основі яких –
приватні людські історії. Це цілком виправдано, адже художня література
концентрує увагу саме на людському, особистісному вимірі кожної суспільної
події, у цьому вона має свої пріоритети і власну, сказати б, місію. Тому наш
читач і сподівається від літератури війни, побаченої й описаної конкретним
героєм, живою людиною із плоті і крові, до того ж людиною, що емоційно
переживає цей тривожний стан, у якому ціла країна перебуває останні роки.
Життєвий матеріал для таких творів по-справжньому невичерпний, адже події
війни на Сході заторкнули мільйони наших співгромадян і їхніх родин, а нерідко
сколихнули небаченим шоком і трагізмом. Інша річ, чи вистачить у письменників
хисту й одваги, аби цей матеріал гідно втілити, у зображенні війни показати
вражаючу драму й трагедію, а не лише чорно-білі, публіцистичні в суті своїй
характеристики своїх-чужих, друзів-ворогів.
До таких творів, які дають “живий”, пропущений крізь вразливе емоційне
сприйняття героя образ війни на Донбасі, належить роман Олександри Іванюк.
Власне кажучи, твір не про війну. Війна з’являється в ньому як тло, але згодом
переростає в один із провідних мотивів, ламаючи сюжетну тяглість історії.
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Вона раптово вривається в приватне життя персонажів, не тільки порушуючи
гармонію їхніх стосунків, а й викликаючи тривалу кризу, а згодом обертаючись
трагічними переживаннями. Конкретна людська доля опиняється заручником
злого генія, що раптово ламає звичний уклад життя та заражає все довкола
духом агресії й ненависті.
Важливо й інше: авторка пропонує плавне входження в тему. Вона зображує
Донбас напередодні подій 2014 р.: поступово відстежує ті тенденції, які
призвели до громадянського конфлікту в регіоні, тобто зображує, сказати б,
історію хвороби, унаслідок якої трапилася воєнна трагедія. Показує покроково
наростання цього духу зла й нетерпимості на Донбасі, що врешті вибухнув
кривавим протистоянням. І в цьому слід визнати її рацію, адже вибудуваний
авторкою причиново-наслідковий ланцюжок переконливий, принаймні
настільки, щоб пояснити неспокійну поведінку та непередбачувані вибори її
персонажів.
В основі твору – доволі нетиповий, оригінальний задум. О. Іванюк підходить
до висвітлення теми зі зворотної перспективи. Тобто вона зображує Донбас
не безпосередньо, а через своєрідні окуляри, і так само опосередковано
спостерігає розвиток суспільного конфлікту. Такий ефект забезпечує незвичний
ракурс: у романі розказано історію від імені іноземки, що опиняється в Донецьку
та проводить у ньому певний час, несподівано потрапляючи в сам вир подій.
Відповідно, донецькі події тут зображуються ніби з дистанції, так, як може їх
бачити і сприймати хтось сторонній. Чи це добре? І так, і ні. З одного боку,
це дає можливість оцінити поведінку й ментальність “донецьких” із позицій
європейської ідентичності, носієм якої є головна героїня роману. Із другого
боку, з оповіді природно випадають деталі, які, хоч важливі для місцевих, не
мають значення для когось чужого. Додаймо, що сприйняття молодої італійки,
яка не знає українських (тим більше – регіональних, донецьких) реалій, є
доволі специфічним, і треба відзначити спостережливість авторки роману в
схопленні багатьох характерних деталей, що виражають ментальні відмінності
й пов’язані з ними суперечності та конфузи.
Любовна історія в центрі сюжету – це добрий прийом, що забезпечує успіх
книжки О. Іванюк. Цілий сюжет твору становить оповідь молодої італійки
Франчески: вона в ролі волонтера приїздить до Донецька, де знаходить велике
й трагічне кохання свого життя – Юрія. Разюча несхожість темпераментів
і характерів героїв – добра нагода, щоб виявити величезні відмінності,
що розділяють сучасну Європу та Україну. Перша живе спокійним, ситим і
розміреним життям, задивлена в себе й заглиблена у власні проблеми. Вона
не хоче знати й чути, що діється на східних її рубежах. Україна, навпаки,
непевна, нестійка, зболена й розгублена, у стані війни й загальної кризи,
підсиленої внутрішнім конфліктом, що безпосередньо виявляється у воєнному
протистоянні на сході держави. Україна ідеалізує Європу і прагне до неї, але
не відчуває взаємності. Однак те, що в житті викликає гостре протистояння,
в романі може бути злагоджено силою художньої уяви. Саме так чинить
О. Іванюк, роблячи героєм-оповідачем романної історії молоду італійку. Через
цей образ відбувається умовне поєднання Європи й України, за посередництва
Фра ці два відмінні світи починають символічно зближуватись. Хай це тільки
приватний випадок, але непроминальний і перспективний.
Хоча роман позиціоновано як твір художній, авторка все-таки подала докази
достовірності любовної історії, описаної в ньому. Вона вмістила фото закоханих
та біографічну нотатку про Юрія Матущака. Хлопець став прообразом героя
твору – молодого патріота, волонтера, історика, що пішов добровольцем на
фронт і загинув під Іловайськом 29 серпня 2014 р. Так само й образ Франчески,
запевняє авторка, не був вигаданий, її прототипом стала реальна особа, з
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якою письменниця познайомилась у Варшаві. Пізніше вона захотіла поділитися
своєю зворушливою любовною історією.
До всього, враження документальності нерідко викликають окремі описи та
сцени, подані в романі “Амор[т]е”. Вони загалом відповідають хронології подій,
що позначена наростанням напруження, а пізніше й відвертого конфлікту на
Сході України у 2013 – 2014 рр., а також відображають його основні точки
(мітинги, громадянські акції тощо). Інша, значно важливіша сторона дійсності –
це відтворення загальних тенденцій на прикладі конкретних персонажів,
тобто спроба дослідити своєрідну ментальність мешканців Донецька. У цьому
випадку тим цікавіша, що цю ментальність описує – часом зі здивуванням і
зацікавленням, іноді з несприйняттям та обуренням – іноземка, яка й місцеву
мову не дуже розуміє, і звичаї не приймає.
Нарешті переконливості й вірогідності історії надає її фінальний розділ,
що складається з листів Франчески до Юрія. Це листи в нікуди, бо їм уже не
суджено дістатись до адресата. Писані в стані тривоги й страху, як спроба
автотерапії, а також відчайдушний жест – урятувати кохану людину. Це листи у
страшну невідомість, що згодом обертається смертю. Вони – вірний документ
людського страждання, побічний продукт цієї війни. Проте для читача роману
саме такий документ важливий, він набагато цінніший, ніж нариси донецького
життя, які можна прочитати й деінде. До всього, він править за блискуче
завершення всієї любовної історії; точніше кажучи, означує її відкритий фінал,
який залишає нерозгаданою інтригу.
Зворушлива історія людського кохання – ось що захоплює читача й виходить
за рамки соціально-політичних реалій (Донбас – Україна – війна). Вона апелює
до універсальних почуттів та емоцій, незважаючи на мови, нації, політичні
погляди, соціальний стан тощо. У цьому, очевидно, сила художнього пафосу
роману Олександри Іванюк. Однак не можна ігнорувати в цьому контексті силу
“локального” чинника, адже саме він визначає гостроту сюжетних колізій твору
і те внутрішньо-психологічне напруження, яке весь час супроводжує оповідь
(роман написано у формі автобіографічної сповіді героїні post scriptum, після
втрати коханого та виїзду з України). Франческа намагається пізнати характер
Юрія і весь час бореться із собою, вагаючись між власними почуттями до героя
(що видаються їй егоїстичними) та розумінням того особливого призначення,
яким він живе і яке становить основу його ідентичності. Для хлопця Донбас –
місце не випадкове. Він переконаний, що може реалізуватись саме тут,
незважаючи на величезні труднощі, яких зазнає. “Бо в іншому місці, – зізнається
Юрій, – буде неважливо все те, що я робив до цього часу. Це наче відмовитись
від себе самого”. Разом з тим Франчесці доводиться пізнати зворотний бік
такого самовідданого патріотизму, що витісняє на узбіччя приватні інтереси
і, зрештою, унеможливлює власне щастя. Вона болісно розмірковує: “Таке
враження, що справжнє життя – те, у яке треба зануритися, ризикнути, взяти
відповідальність на себе, – його не цікавить. Натомість він лише збирає вершки:
патріотизм, боротьба, чужі діти, дурепа-італійка…”.
Героїні непросто звикнути до такого стану речей. Їй доводиться зрікатися
власних звичок, чекати, тривожитись і страждати. Для італійки, що приїхала
у зворохоблену східноєвропейську країну зі своєї сонячної, стабільної
і спокійної держави, це непростий виклик, бо пов’язаний із доланням
стереотипів, ламанням власного характеру, конфліктом із найріднішими, які
щиро переживають за її безпеку в далекій Україні, охопленій війною. І дається
такий виклик непросто: раз у раз вибухає стихійними протестами (вгадується
гарячий італійський темперамент) або тихим розпачем. Та Фра також уміє
по-справжньому, глибоко кохати, тому щиро переймається турботами свого
нареченого. Вона здобувається на стійкість і терпіння, проявляє неабияку
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волю. Бо в час рішучих випробувань не тільки лишається з Юрієм, поділяє
його погляди й жертвує комфортом та безпекою заради кохання. Також стає
патріоткою України, шукає способів допомогти їй, організовує волонтерський
рух серед своїх земляків в Італії.
Яким же постає Донбас у художньому зображенні О. Іванюк? Апелюючи до
відомої теорії Марка Оже (Marc Augé), можна сказати, що Донбаський регіон
означений як типове не-місце. Тобто транзитний пункт, у якому людське
життя не знаходить комфорту, але бачить тільки тимчасове пристанище,
необлаштоване, тривіальне, перехідне. У таких місцях не хочеться жити, і це
однозначно засвідчують персонажі роману “Амор[т]е”, що хочуть за будь-яку
ціну його покинути. Серед них – учні Франчески, які навчаються італійської, щоб
емігрувати. І навпаки, сама Фра за прикладом свого коханого, Юрія, схильна
сприймати Донбас серйозно, не як транзитну зону. Це, врешті, визначило її
вибір, адже приїхала сюди добровільно і так само добровільно залишилась у
непевні часи, щоб бути разом зі своїм хлопцем. Фра стає добрим прикладом
громадянської відповідальності для свого оточення, причому як у апатичній
Україні, так і в самовдоволеній Італії.
Однак реалії Донбасу показані у творі досить жорстко, без прикрас.
Передусім Франческу дивує культура дончан, котрі не люблять одне одного,
недовірливі й злі, а своє місто вважають тільки вимушеним пунктом, з якого
мріють якнайшвидше виїхати. Поверхова екзотика Донбасу обертається для
Фра емоційним шоком, коли вона глибше пізнає ментальність місцевих людей
і не знаходить у ній продуктивних цінностей, на яких тримається зазвичай
громадянське суспільство в Європі. Ситуація буття на межі поширюється не
тільки на перші дні побуту іноземки в незнайомому місті (що цілком зрозуміло),
а й на кожен наступний день, який може бути сповненим неприємних інтриг
та пригод. Це дає підстави до таких міркувань:
“Все ж таки життя в Донецьку – це суцільне пекло, в якому кожен зустрічний
намагається пошити тебе в дурні. Я досі жодного разу не зустріла чесного таксиста
або продавця на базарі. Коли дізнаються, що я – іноземка, – що не складно почути
у перші п’ять секунд розмови, – мене одразу намагаються ошукати, використати
або втягнути у щось таке, як торгівля шлюбами. Господи, тут наче всі зациклені
на якомусь зиску, шахрайстві, втечі за кордон і бозна на чому ще”.
Жити в такому не-місці не тільки некомфортно й незручно, а й небезпечно.
Не-місця не об’єднують місць, значень, традицій чи жертв та ритуалів, але весь
час лишаються, через брак властивостей, простором абстрактним, що вперто
не піддається символізації та надаванню значень. Не-місця, за М. Оже, не
мають власних характеристик, вони є сірим, “нерозпізнавальним” простором.
Більше того, цю нерозпізнавальність поширюють на тих, хто замешкує такі
місця, вони просто заражають нас тимчасовістю, транзитністю й байдужістю
до власної ідентичності, яку виявляється неможливим реалізувати в таких
умовах. Теорія не-місця може бути вдалим поясненням пасивності мешканців
Донбасу, які то утримуються від власної думки, то виявляють необґрунтовану
агресію, коли хтось інший вирішує їхню долю. У романі О. Іванюк тільки головні
герої (Юрій, Фра та ще частково їхні друзі) намагаються протистояти цьому
магічному впливу не-місця як “чорної діри”, наповнюють транзитний простір
власною харизмою, надаючи йому тим самим певних властивостей. Щоправда,
це обертається зависокою ціною для них самих, оскільки змушені жертвувати
або власним життям (як Юрій), або ж коханням і щастям (як Франческа):
“…Я не зобов’язана любити цю країну – вистачить любові до кароокого.
Ділити його з нею і є найбільшою жертвою, на яку – вимушено – але доводиться
йти. Та ніхто не може змусити мене любити Донецьк, який навіть сам себе не
здатен любити, заперечуючи будь-які спроби – і навіть саму ідею – розвиватися
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у згоді з рештою країни. <…> Важко позбутися враження, наче Донецьк – навіть
з їхнім президентом, який з того, що я чула від кароокого, перевіз до столиці
всю місцеву еліту, – оточений ворогами і постійно, як те болото, змушений
відстоювати власну екосистему. І ця його болотистість, що ладна занурити
у себе живцем кожного незгодного, – викликає в мене огиду й небажання
співчувати нічому й нікому тут”.
Колективний портрет мешканців Донецька – гостро критичний, хоча й не
однозначний. Карикатурний – у тій частині, де авторка розвінчує звичайних
обивателів чи випадкових знайомих. Компліментарний – тоді, коли Франческа
оцінює Юрія та його товаришів-патріотів, які намагаються протистояти
зневолюючій владі не-місця. Збірний образ Донбасу, що постає в романі, вартий
докладнішого аналізу. Він містить певні елементи того, що має стати (і неодмінно
стане) предметом серйозної рефлексії інтелектуалів. Мова про локальну
ідентичність, яку репрезентують (кожен по-своєму, у її мозаїчній різноманітності,
але й у слабкій, найчастіше нерозпізнавальній якості) персонажі роману.
Справедливості ради варто зазначити, що й уся Україна в романі “Амор[т]е”
зображена немалою мірою як не-місце, місце без властивостей. Мабуть,
героїня О. Іванюк має право на таку оцінку, оскільки її судження засновані на
порівнянні ситуації в нашій державі з тим упорядкованим життям європейського
суспільства, яке вона, власне кажучи, репрезентує. Процеси, що відбуваються в
Україні, виглядають із цієї перспективи хаотичними, незрозумілими й дивними.
Тим більше, якщо Фра спостерігає байдужу чи легковажну позицію щодо них
самих українців. Однак на цьому й ґрунтується провідна колізія роману: героїня
змушена конкурувати за кохання Юрія саме з абстрактною (в її уявленні)
країною, якою він марить.
“…Ця облізла й обідрана Україна, яку багато хто навіть за державу не
вважає – потребує його більше, ніж я. І від цього я недолюблюю її ще більше.
Вона завжди нещасна, стражденна і ніколи нічого не дає взамін. Вона має
таку трагічну історію, що, певно, ніколи не загоїть своїх ран, змушуючи всі
наступні покоління безперестанку стояти на колінах. Чути більше не можу
про ті поневіряння, яких вона зазнавала протягом віків. Іноді мені здається,
що кароокий просто не здатен любити когось іще. Когось, кого не потрібно
постійно рятувати й заради кого жертвувати собою”.
Роман О. Іванюк про кохання в часи випробувань. Вічна тема накладається
на гостро актуальні обставини, які, зрештою, визначають її драматичне
звучання і трагічний фінал live story. Однак саме таке поєднання злободенного
й позачасового, локального й загального забезпечує творові успіх. Симбіоз
любові і смерті, який закодовано також в ігровій назві роману (її можна
читати подвійно, як поєднання близьких за звучанням, але радикально
відмінних італійських слів amore i morte), належить до традиційних прийомів
у белетристиці. Але в цьому випадку він цілком виправданий, бо виражає
квінтесенцію всього твору, суть розказаної в романі приватної історії, де
виявились нерозривно пов’язані кохання і смерть. Кохання привернуло смерть,
але смерть не перекреслила кохання в душі героїні.
Спрацьовує також авторська стратегія, коли художній твір будується на
підставі документальних свідчень і підсилює своє значення коштом життєвої
правди, яку в ньому закладено. Книжка містить немалу дозу сентиментального
й мелодраматичного, що більше надається для жіночого читання. Проте
провідні її мотиви цілком актуальні, вони апелюють до свідомості читача й
здатні працювати “на виріст”.
Отримано 18 вересня 2017 р.

м. Познань
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Антоніна Царук

ОРАТОРІЯ ЛІСОПИСУ
[Сорока П. Де свище Овлур. – Київ: Вид-во “Український пріоритет”,
2017. – 208 с.]
Високі кванти всесвітньої соборності в епіграфі до першого розділу
книжки-пленера Петра Сороки “Де свище Овлур” задають тембр поетичному
прозописові, квінтесенцією якого є любов до всього живого:
Ми всі одно: дерева, птахи, люди.
Ми – світова душа, яка росте
І на землі, і в космосі – усюди,
Де лиш струмує світло золоте.
Філірування головного мотиву – від неквапних спостережень за довкіллям до
ширяння думки в глибинах філософських узагальнень – нагадує гармонійно
виважений рух планет Сонячної системи довкола джерела світла й тепла,
а отже, носія самого життя. Об’єктом невсипущих досліджень і безмежної
любові, джерелом краси й оберегом таїни буття виступає Ліс. Як кут
сонячного опромінення визначає циклічність змін пір року і, відповідно, фази
пробудження, росту-розвою, цвітіння-дозрівання та анабіозу, так і поетична
максима як чарівна лінза конденсує особливості відчуттів і почуттів митця,
виграє поліфонією імпресіоністичних відтінків барв, ароматів, звуків.
Залюбленість Петра Сороки в локус Петриківського лісу настільки органічна
(ми звикли, що під численними рецензіями, відгуками, літературними портретами
тощо літературознавець вказує саме його, місце свого натхнення), що “Симфонію
Петриківського лісу” (2015), мабуть, могли чекати від Петра Івановича ще
до реалізації ним задуму ліричної трилогії. Сповідальність денникової прози
приречена на успіх. Можна сперечатися щодо художніх смаків, але лишитися
відсторонено-байдужим, коли вибудовує П. Сорока свій книжковий храм, щиро
захоплюючись неореалістичною лектурою, відпускаючи неупереджені філіппіки
на адресу модерних поетів із “зухвалим поглядом” і холодними й нахабними
віршами, не вдасться. Саме в денниковій прозі, у “Дереві над водним потоком”
(2012), визріває задум і “Симфонії…”, і посвисту Овлура.
Для П. Сороки живе тепло душі у слові – критерій справжності літературного
твору. Душі, співчутливої до всього сущого, поетично-ранимої, совісливовідповідальної. Душі як домівки духу, ушляхетненого високомистецькими
надбаннями людства і загартованого фізичними та моральними випробуваннями.
Бо тільки сильна духом людина може без позування й лоскоту нервів зізнатися
читачеві у своїй слабкості, страхах і страшках, довірити денникові честолюбні
мрії, визнати особливості власного таланту, не нарікаючи на Бога, а невтомно
роздмухуючи даровану іскру Божу. Чи легка ця справа у прагматичному ХХІ
столітті – на це питання шукаймо відповідь у книжці, багатій на підтексти,
скульптурні дихотомії “покликання – жертовність”, “щастя – смерть”, “природна
гармонія – людська цивілізація”, “душа – стихія”.
Попри принаду порівняти перо П. Сороки із замальовками Є. Гуцала
чи М. Пришвіна як взірців пейзажного думання чи провести паралелі зі
щоденниковими розсипами філософем М. Дочинця, зокрема у “Зрячому пері”,
бо ж обидві книжки побачили світ 2017 р., усе ж залишу цю благодатну тему
для майбутніх дослідників. Мені ж цікавий підхід митця до вираження навіть
в ідилічній картині морального вибору нашого сучасника відбиття межового
стану його душі. Пошук життєвого сенсу й утвердження доцільності покласти
своє життя на вівтар служіння – основний мотив у ситуації вибору.
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В оркеструванні архітектоніки твору варто виокремити образи двох
центральних персонажів – образ лісу й образ автора ліричних нотаток,
двадцятирічного Захара Букрія, студента, який має здати найважливіший іспит
на право бути лісником і продовжити сімейну династію. Уроки гармонійного
вживання в цю високу місію хлопець проходить із дідом (батька вбили
браконьєри), а згодом – самотужки. Юнак прагне стати літописцем Лісу, який
із об’єкта вивчення перетворюється на суб’єкт формування особистості свого
майбутнього захисника.
Захар – утілення alter-ego автора – прагне осягнути не лише закони лісового
життя, його надмета – вивчити мову лісу, пізнати його дух. Вектор самопізнання
через Іншого напрямлений на гармонійну систему природних взаємозв’язків,
яка циклічно проходить помежові випробування.
Ліс деталізовано на різних рівнях: локус (лісничівка, галява, стежка, озеро,
чагарі, яруги, прилеглі хутори, примежові поля й городи) і час; уособлено в
мешканцях (флора і фауна) та ономастикою; пізнано від сонної бруньки до
завершального польоту зосенілого листочка; розкладено на сольні партії
пташиного багатоголосся; прочитано німу сув’язь слідів; класифіковано
різновиди дощів, вітрів і тиші.
Художнє полотно динаміки перетворень зриме, бо відчуте внутрішнім зором і
сповнене осердеченого співбуття. Колористична чуттєвість тонко нюансована
вербально, щонайменші порухи знайшли вираження в активному словотворенні
неологізмів та оказіоналізмів: зелень “гойного” відтінку, “зілке” життя, “звинна”
стежка, “кунштовна” роса, “уреп’яжився”, “окулитися”, “чолопочок” тощо.
Прозористу легкість світлоносного письма наповнено ряхтінням світлотіней
(дерева подібні до великих кульбаб, “Густе повітря нависає над головою
зеленим мовчанням”), прив’ялим ароматом смутку від усвідомлення минущості
всього у Великому Переході, почасти – легкою іронією (собака Черкес нагадує
диригента пташиного співу, зауважуючи, що сорокопудяча пісня не має нічого
власного). Але самоіронія найтонша: “письмакові” здається, що найдосконаліші
його записи поцупив вітер, змив дощ, злизала озерна хвиля.
Спроби передати у слові мінливість життя, зафіксувати плинність часу і
психологічне відчуття безчасся в протистоянні стихії, усвідомити себе ланкою
у вічному ланцюгу тривань і відходів закономірно вимагають зіркого ока
художника, наполегливої роботи літописця зі словом і серця, чулого до лісу.
Автор щедро ділиться зробленими немов мимохідь “звичайними” відкриттями
високої гармонії єдності, окреслює філософську істину добротворення як
призначення Людини. Банальна, здавалося б, річ, але митець, ступивши на
шлях Сковороди, вибирає, як її донести. П. Сорока шляхом руйнування градації
навіює: кожен може стати деміургом, бо навіть розсипані крихти “для нас –
трапеза. Для птахів – перекуска. Для мурах – бенкет”, а в цілому – апофеоз
єднання світової душі.
Мотиви пізнання наріжного каменя світобудови та корекції людського чину
переплітаються, набувають стереозвучання в зіставленні фокусів бачення
юними й досвідченими очима: “Іду легко, підстрибцем, як шпак, і в ритмі летючої
ходи молюся [виокремлення моє. – А. Ц.] іменниками: гармонія, мир, добро,
любов, краса, благополуччя, милосердя… Дідусь іде втомлено і важко, відчуває
тягар років і тому молиться дієсловами: помилуй, укріпи, спаси, благослови…”
Відчуваєш, як ліс із локусу фабульних подій стає матеріальним уособленням
пантеїзму, продукуючи “невимовну благість”.
Про здатність поета прочитати душу Лісу свідчить психологічно-пластична
візуальність образів: “Оголені й беззахисні дерева стоять як на миру”,
“осиковий гай ніби намальований циноброю”, “Згорбатілий у три біди ліс поволі
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випрямляється”, “Після нічної завії отерплі дерева, як янголи, вигнані з раю”,
“Сосни не капітулюють перед навалою сніговіїв”.
Незабутні Захарові уроки в Божій робітні унаочнюють узагальнення про
дуалістичну сутність світу: знайома усім мати-й-мачуха стає символічною
примою глобального масштабу, розкодовується як метафоричне Божественне
послання про сутність Землі, а отже, сугерує мотиви любові-відповідальності
та страху-покари. Урешті-решт спроба пізнання себе через Ліс, вибудова
шкали духовних цінностей дають нараторові право виснувати: “Наприпочатку
був ліс”. І голос петриківського лісописця зачаровує вокалізом драматичної
музичної теми загальнолюдського звучання, піднятої Петром Перебийносом
у “Цивілізації дерев”: ми лише гості на цій планеті. Ми мусимо пройти курс
навчання у справжніх господарів Землі – “братів наших менших”, пройти вишкіл
серед досконалих мистецьких витворів (павутинка, гніздечко) у нетрях Лісу,
щоб збагнути головне послання: життя – це безцінний дар, вартість якого не
вимірюється прив’язаністю до майна чи житла, талант не має сподіватися на
віддяку чи винагороду, лицарський дух виявляє навіть найменший мешканець
Лісу, мураха, безстрашно дивлячись у вічі смертоносному вогню.
Це твір великої любові, написаний у зламний для України час. Заглиблення
в душу Лісу немислиме без осягнення іншого полюсу дуалістичного світу –
потворності, зла, вбивства, без усвідомлення хисткої межі між виживанням і
нищенням. Світлоносна душа як камертон уловлює тонкі вібрації вмотивування
морального вибору і людини зі зброєю, і хитрої лиски перед схарапудженим
зайчам. Дефініція сліду й міри розгортається в притчовій манері – і вогонь
уподібнюється до Бога та розверзає вуста…
Насамкінець варто хоча б побіжно зауважити композиційну роль образу
Овлура у книжці-пленері. Чи можна піймати вітер? Здавалося б, риторичне
питання, але ж його присутність на полотнах живописців-пейзажистів і
мариністів – незаперечний факт. У Петра Сороки “він захмарний і кущовий,
хурдижний і шелесткий, непосидливий і спримирений. А ще є вітер-сурмач,
вітер-сопілкар, вітер-трембітар…” Та чи Овлур – лишень вітер? Його образ –
подих загадкової таїни, бо символізує і плинність часу, і невідворотність змін.
Каталізуючи зламні моменти помежів’я у світовідчутті, він сугерує образ душі,
відкритої викликам часу, душі-вікна “навстижир”, кличе-визволяє з теплого
полону стін, з нагрітого місця. Це дуальність свого і чужого, виклику і служіння.
Підстави для розкодування знакового образу книги, яка стане явищем сучасної
української літератури, дає алюзія Овлура у “Слові про Ігорів похід”. Наскрізний
драматизм невідворотності і стоїцизм зустрічі увіч нібито глибоко заховані в
душі юного Захара, проте вихлюпи протуберанців любові діють катарсисно та
підносять твір на рівень ораторії.
Отримано 17 жовтня 2017 р.

м. Кропивницький
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Надія Мориквас

НЕКВАПНІСТЬ СЛІВ ВІКТОРА ПАЛИНСЬКОГО
Мова піде про нову поетичну книжку В. Палинського “Ріка тече” (Львів:
Апріорі, 2017). Так називається й один із її семи розділів (назви інших: “Сад
тиші”, “Ностальгія за справжнім”, “Осінні одкровення”, “Синій сніг”, “Повернення
снігу”, “Тінь древа”)… Саме широкий, майже епічний плин ріки (а не бистрої
річки) найліпше передає настрій цієї поезії і її автора.
Це настрій людини великого міста, яка вміє цінувати природу – зиму та
осінь, що їх так люблять самітники; так само ця людина прагне душевного
затишку. А цього не віднайти на галасливих міських площах. Вона вчиться
жити й писати неквапно. Здається, Палинський-поет сам віднайшов ключ до
розуміння своєї поезії:
Твоя неквапність слів –
Знак золотий
Для королів мовчання.

І дарування.
Дарування слів.
Отже, кожне слово має бути на вагу
золота…

Цей поетичний твір дуже візуальний, хоч не про окремий вид мистецтва
йдеться. Можливо, ці тексти на грані поезії й малюнка пензлем – радше
акварель чи гуаш, аніж густа олійна фарба. Хоч трапляються і “трагічні
полотна”, як-от:
Важка юрба
Довкола –
Гамселять одне
Одного. Хтось аж заплакав,

Спересердя увігнавши
Стилет
У чужу шию.

Таке видиво гідне пензля автора картини “Смерть Івана Грозного”. Але це,
певно, той виняток, що підтверджує правило. Бо зазвичай Палинський створює
тонші, ескізні малюнки:
…
Запах одвічних морозів
У ніздрях собак-волоцюг,
В очах нічних пройдисвітів,
У білій осяйності
Віддзеркалення опівнічного
Часу…

Або:
Пильнуйте. Вже тумани
Клубочаться понад безоднею.
І очі якісь наймення твоє
Вимовляють.
І пастуші ватри палають
Посеред ночі.

У цій картині навіть огонь пастушої ватри не затьмарює отих клубків туманів
“понад безоднею”, що раптом набувають сили застереження. Так само, як
видих безпритульного собаки на морозі, ці клубки туманів, очевидно, може
зауважити лише той, хто живе на околиці мегаполіса або в містечку. Бо лише
там, де видно зорі над головою, можна прочитати знаки-застереження. Утім
наш поет насамперед естет, з його образів, що ніби творять канву пейзажної
лірики, випливають і коди, і сентенції, і застереження. Така вже природа слова,
яке творить само із себе.
Цим віршам властива якась новелістичність: останній рядок зазвичай
“підтримує” перший. Це стосується як цілого тексту, так і його окремої строфи:
Знадвору світло
Цей ліхтар несе…
В якому світі
все це;
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Тут, здається, маємо алюзію на “світло в кінці тунелю”, яке бачать ті, що
долають межу між світами, повертаючись “додому”. Бо й справді, хто знає, чи
можна наш тимчасовий прихисток вважати домом?
“Ріка тече” – сьома книжка поета, і вона засвідчує насамперед вірність
верлібру. Бо В. Палинський належить до того покоління “дев’яностиків”,
що починали з вільного вірша задовго до того, як цей жанр став модним.
Отож можемо простежити еволюцію поета-верлібриста – від описового до
споглядального, відтак філософського вірша; від епітета до розлогої метафори,
якою часто є власне цілий поетичний твір, а не окремий її образ. Незмінним
залишається ліричний герой, наділений хистом бачити й відкривати істинне,
небуденне. І ці відкриття часто запнуті серпанком смутку, зітканим з осінніх
туманів чи з передчуття снігу, котрий невдовзі спеленає тебе сумом-тривогою
і відчаєм, що й не продихнеш. Бо все справжнє – трагічне. Але якраз у
причетності до цього трагізму – високий сенс поезії. Навіть якщо про це –
тільки одним неквапним рядком, одним ажурним малюнком на зимовому вікні.
P. S. Не знаю, чи варто порівнювати тут Палинського-поета і Палинськогопрозаїка? Хоча, може, й цікаво. Адже не часто трапляються письменники, які
однаково інтенсивно працюють у двох іпостасях: у Палинського сім книжок
поезії і сім – прози. У поезії автор більш драматичний і щирий. У прозі він
більше прагматик, часом скептик, а часом – романтик… Але й у своїх
химерно-реалістичних текстах Віктор Палинський також шукає поезію. Як-от
у новелі “Повернення Жовтого Привида”. Недаремно саме вона розпочинає
книжку його найкращих прозових текстів “Бібліотекар” (Львів: Апріорі, 2013)…
Пригадуєте? Там якийсь маргінал, що трапився нашому героєві у вечірньому
парку під готичним храмом, сповнив простір дивною тривогою. Він виявився
давнім знайомим, примарою і здавна нипав у цій частині міста: “Її не завжди
можна побачити; подеколи лише чують, як хлипає собі або ж бурмоче десь у
темному закутку”…
Цей блукалець-примара з’являється і в поезії В. Палинського (чи радше
навпаки: спочатку була поезія1):
…Щось у нічному листопаді
Холодить душу.
…Хтось безнадійно човгає
Під вікнами,
Здіймаючи листяний
Неспокій.
Бухикає та кряхтить.
А згодом приглушено
Крякне,
Ніби добряче причастившись

***
Оковитою;
Не дочекавшись вранішнього
Похмілля.
Це моє безсоння
Можливо, є лише передчуттям
Снігу,
Що його, мабуть, привів
З собою отой осінній
Блукалець,
Любитель нічного абсенту.

У цій поезії “блукалець”, “любитель нічного абсенту” сприймається як розлога
метафора безсоння, а в новелі Жовтий привид – то просто справжній привид!
Але тут і там автор – насамперед естет, який смакує словом так, як він
смакує життям. Утім, які порівняння?! Коли приходить поезія, усі замовкають
(з автографа на моєму примірнику “Ріка тече”)…
Отримано 22 грудня 2017 р.

1

м. Львів

https://chasopys-rich.com.ua/2016/12/03/osinni_odkrovennia/#more-1022.
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Р ецензії
ВОГНЕННИЙ ДЕКАЛОГ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВІД
ТАРАСА САЛИГИ
Салига Т. Вогонь, що не згаса… – Київ: Либідь, 2017. – 640 с.: іл.
До цієї книжки відомий український літературознавець професор
Тарас Салига йшов усе життя. І тоді, коли в рідному Вікторові на ІваноФранківщині ще в дитинстві потайки слухав стрілецькі пісні та розповіді
про вояків УПА, і тоді, коли в студентські
Перший із них – чітке визначення
роки в болісних переживаннях та роздумах п р е д м е т а д о с л і д ж е н н я , т о б т о
прагнув написати про них бодай щось, і особливостей художньо-естетичного
тоді, коли працював над докторською пізнання поетами українського світу,
дисертацією, із трепетом у душі й на його переживання, осмислення та
серці шук ав у закордонних архівах зображення. Тут Т. Салига ставить
матеріали про М. Боєслава, В. Лесича, насамперед питання про з’ясування
В. Хмелюка, О. Турянського та інших майже національної самобутності ідейноневідомих і заборонених у підсовєтській тематичного та художнього-естетичного
Україні поетів, готував видання їх творів. становлення творчості того чи того
І тоді, коли впорядковував антологію письменника, українського літературного
“Стрілецька Голгофа”, яка прийшла п о с т у п у ва н н я з а га л о м . В і н т ве рд о
до українського читача 1992 р., чи то переконаний у тому, що вітчизняні вчені
працював над студіями про поезію, не повинні плентатися у хвості ідей і
присвячену Героям Крут, публіцистику теорій чужоземного літературознавства
С. Петлюри, творчість Р. Купчинського, й з а в ж д и з а л и ш а т и с я в і ч н и м и ї х
Ю. Дарагана, Н. Лівицької-Холодної, інтерпретаторами, що вони зобов’язані
Є . М а л а н ю к а , М . В і н г р а н о вс ь к о го , формувати національні основоположні
П. Скунця, В. Голобородька, окремі з п і д с т а в и с в о ї х д о с л і д ж е н ь , с в о ю
яких склали його книжки “Петро Скунць. сукупність поглядів на становлення й
Всесвіт, гори і він” (2007), “Екслібриси розвиток рідного письменства, у всьому
Евтерпи” (2010), “…Світ. Поет і його виходячи з його національної природи,
слово… Голобородькознавчі студії” визначаючи його місце і значення в
(2013), “…І той вогонь, що не згаса…”. загальносвітовом у к онтек сті. Отож
Маланюкознавчі студії” (2013), “Голос мій цілком закономірно, що у видрукуваних
не відлюбиться… Вінграновськознавчі
у книжці розвідках автор зосереджує
студії” (2014). Тобто завше звертався до свою увагу на розумінні Є. Маланюком
тем і проблем злободенних, мало чи то “потреби національного вдосконалення,
й зовсім не вивчених, знаходив свій кут ідейного гарту”, на розумінні ним “своєї
зору для їх прочитання, вигранював свою державницької й людської гідности”
сукупність поглядів на дослідження тих (с. 23) як основи основ його світоглядної
чи тих явищ українського письменства позиції, на тому, як наближення до
н а ш о ї д р а м ат и ч н о - ге р о ї ч н о ї д о б и . реального світу, до природного стану
Так сформував своєрідний дек алог речей витісняє з поетичного мислення
самого письменства, а отже, і питомо О . С те ф а н о в и ч а н а д ум а н і о б р аз и
національних основоположних підстав та шт учну ас оціативність. Глибок о
його дослідження. У чому ж сутність, які проникаючи в поетичний світ Н. Лівицькоїскладові цього декалогу?
Холодної, Т. Салига доходить висновку,

Слово і Час. 2018 • №3

99

що в основі сук упності її поглядів
на життя – протистояння долі злим
обставинам, боротьба за життя в них,
від чого дослідник і відштовхується в
пізнанні та з’ясуванні особливостей
національної самобутності цього світу.
До того ж художньо-естетичне його
пізнання, переживання, осмислення
та зображення українськими поетами
він досліджує в діалектичній єдності
протилежностей, що і є отим
наближенням до українського реального
світу та природного стану речей у ньому.
“Полемізм Марка Боєслава, – читаємо в
есеї “Моїм огнем, моїм благословенним
гнівом…” (Марко Боєслав)”, – будується
на “супрязі” двох час опросторових
понять, означених протиставленнями
“колись” і “тепер”. Тепер, в умовах
“щасливої” радянської дійсності, “кров
святу і непокірну” допиває Сталін, як
колись пили її ненаситні московські царі.
Сліпі та недолугі перевертні Боєславової
доби у принизливому прислужництві та
холуйстві нічим не різняться від своїх
попередників, яким дорікав Шевченко,
молячи їх прозріти” (с. 209). Погодьмося,
що такий “стан речей” у підсовєтському
л і те р ат ур оз н а вс т в і а ж н і я к н е м і г
бути предметом літерат урознавчих
досліджень, хоча про нього йшлося не
лише в літературі української еміграції,
а й у творчості поетів-інак одумців
материкової України, на чому Т. Салига
не раз наголошує в есеях про поезію
В. Ст уса, П. Ск унця, М. Петренк а,
В. Герасим’юка. Ось таке наближення
до реального світу, його олюдненість і
становить сутність його другого декалогу
нашого письменства.
Та к и м п о р я д к о м в з а є м о з в ’ я з к у
подій і явищ у “Вогні, що не згаса…”
зумовлюється й наст упний, третій,
декалог української поезії, зокрема
літературного поступування загалом
та науки про вітчизняне письменство
зокрема, а саме: спадкоємність ідей,
принципів, переконань, світогляду,
звичаїв, естетичних пошуків,
їх розвитку через рух поетичного
мислення. Комусь, певне, здасться,
що тут немає нічого нового, адже все
те нібито мали й раніше. Та в тім-то
й справа, що пильне око дослідника
добачає багато такого, що свідомо чи
то з незалежних причин залишалося
поза увагою його попередників. Ідеться
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насамперед про те, що певні літературні
явища, літературні канони авторами
не заперечуються, не руйнуються, а
стають відправним пунктом їх збагачення
й р оз в и т к у. Тод і Т. С а л и га н е р аз
подивляє свого читача несподіваними
з і с та вл е н н я м и , п р от и с та вл е н н я м и
та ґрунтовними, умотивованими
висновками. Ось слово поетів про Крути
“На Аскольдовій могилі – український
цвіт…”. Прикметною особливістю есею
є: 1) підхід до пізнання, переживання,
осмислення й потрактування цієї героїчної
сторінки нашої історії в українській
поезії як вияву єдності не лише Сходу
й Заходу, а й української еміграції, вісь
якої – в ідеї спадкоємности культурної
та духовної єдности нашого народу;
2) подолання штучно встановлених
ч у ж и н ц я м и к о рд о н і в д в о х Ук р а ї н ,
та к с а м о ш т у ч н о н а с а д ж у ва н о ї з а
комуносовєтського режиму відчуженості
українського зарубіжжя від свого народу
і навпаки; 3) відкриття в подвигу крутян
народження типу “новітнього українця”,
розуміння того, що “Крути – це перше
зірвання лаштунків невільничої комедії,
що відбувалася – в час революції! – на
землях України, перше прозріння, що
влада – то боротьба, а держава – то кров
і залізо”, що “Крути – це воскресіння, по
довгих століттях, обірваної Полтавою
В и з вол ь н о ї В і й н и , в і й н и н а р од у з
народом, країни з країною, віч-на-віч”
(Є. Маланюк). Спадкоємність тут, як
бачимо, спостерігається не лише як
спадкоємність ідейна та світоглядна,
як національна громадянська позиція,
а і як основоположні підстави
літературознавчих досліджень, що їх
Т. Салига одним із перших формує й
розвиває на ґрунті спадкоємності цих
ідей, світогляду, цієї громадянської
позиції, у всьому виходить із них.
Новаторськими є й зіставлення творчості
Є. Маланюка й Т. Шевченка, П. Куліша,
І. Франка, Лесі Українки, М. Рильського,
В. Сосюри, М. Зерова та В. Стефаника,
В . Ш е вч у к а й М . В і н г р а н о вс ь к о го .
Вони виводять на цілу низку нових
для вітчизняного літературознавства
п р о бл е м , ф о р м у ют ь н о в і , п и т о м о
національні його основоположні
підстави. Пізнання, переживання та
осмислення досліджуваного матеріалу
тут знову ж таки ґрунтуються на ідейній
і духовній спадк оємності пок олінь,
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на питомо національних ідейних та
духовних цінностях. Від Т. Шевченка,
П . К ул і ш а , І . Ф р а н к а Є . М а л а н ю к
переймає й розвиває історіософське
спрямування змісту їх роздумів, ліричних
сповідей, сутність яких убачає в потребі
спілкування “з великими попередниками
і своїми сучасниками “буремних літ”,
я к і р а з о м з н и м ш у к а ют ь Ук р а ї н і
державницької дороги” (с. 223), у тому,
що “лютий гнів” Т. Шевченка завше був
“проявом великої любови” (с. 225), у чому
також криються джерела олюдненості
його творчості, про які йшлося вище.
Прикметно, що спадкоємність такого
пізнання, переживання та осмислення
українського світу Т. Салига потрактовує
як наш національний звичай, що
відкриває для сучасних авторів
нетрадиційне у традиційному, формує
їх громадянськ у позицію, критичну
безпощадність до інших, коли йдеться
про нехтування нашими національними
звичаями, легковажне ставлення до
них, про відсутність у їх творчості
“мазепинського духу”, Шевченкової,
Кулішевої та Франкової самопожертви і
Стефаниківського творчого “самотерору”
в ім’я сьогочасного й майбутнього
у к р а ї н с ь к о ї н а ц і ї , що Є . М а л а н ю к
досить влучно назвав малоросійством,
зумовленим затьмаренням,
ослабленням, а часом і заником пам’яті,
глупотою й нерозсудливістю значної
частини співвітчизників, чим успішно
послуговувалися й послуговуються
наші вороги. Гірко це визнавати, але
це справді так. Тому одне із завдань
нашого національного письменства
т а н а ш о го с п р а в д і н а ц і о н а л ь н о го
літературознавства полягає у
протистоянні цим потворним явищам, у
формуванні високого рівня національної
с в і д о м о с т і та д і є во ї н а ц і о н а л ь н о ї
громадянської позиції широких верств
і прошарків українського суспільства,
прикладом чого і є оцінювана тут праця
Т. Салиги.
До того ж сама постановка проблеми
та її розв’язання – то продовження
й розвиток ідей, життєвих принципів
та ідеалів тих, хто творив вільний
світ у комуносовєтській неволі, що
маємо за четвертий декалог. Докладно,
глибоко і всебічно його зміст автор
книжки розкриває на прикладі творчості
та громадянської позиції того ж таки
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М. Вінграновського, його сучасників
І . Д з ю б и , В . Ш е вч у к а , В . С т у с а ,
І. Калинця, В. Голобородька, П. Скунця,
М. Петренка, Р. Кудлика, В. Герасим’юка.
Кожен із них по-своєму протистояв
з а д у ш л и в і й ат м о с ф е р і т о гоч а с н о ї
дійсності. У своєму виступі на 54-му
конгресі пен-клубу в Монреалі 28 вересня
1989 р., коли Україна ще тільки почала
вириватися з лабет свого “старшого
брата”, М. Вінграновський, наприклад,
чітко й однозначно заявив, що українська
література є однією з найстаріших, коли
не найстарішою, серед слов’янських
народів, що український народ дав
людству одну з перших конституцій, м’яку
й милозвучну мову, якою створено понад
триста тисяч пісень, що українці своєю
працею сприяли розвитку й добробуту
Канади (це мало на той час революційне
спрямування і значення, адже відкривало
світові очі на правду про нас). Про
“мазепинський дух”, його спадкоємність
у к ульт урно-освітній, громадській і
творчій діяльності родини Алчевських,
М. Шаповала, М. Скрипника, В. Сосюри,
А. Куїнджі, І. Карабиця, А. Солов’яненка,
М. Руденка, Е. Андієвської, В. Стуса,
І. Світличного, В. Голобородька, О. Тихого
та інших представників Донбасу в опорі
нещадному його зросійщенню як про
природний процес самовідновлення,
п о ве р н е н н я д о с ебе , в і д р од ж е н н я
кореневої плоті свого “я”, як вияв переваги
україноцентричної етнонаціональної сили
над силами московсько-шовіністичного
диктату говорить І. Д зюба. Позиція
національного самозахисту, доводить
Т. Салига, наскрізна і в поезії П. Скунця,
М. Петренка, Р. Кудлика, В. Герасим’юка.
У присвячених їм есеях автор знімає
завісу над тим, що П. Скунць уже тоді,
коли компартійці-запроданці всіх мастей
та “криваві, як клопи” “змосковщені попи”
(с. 570) хоронили Україну, гостро ставив
питання про природну потребу “належати
родові, краєві, землі – бути їх органічною
частиною, а також вміння нести на собі
обов’язок служити ближньому, громаді,
народові” (с. 565), що, за його, автора
есею про П. Скунця, влучним висловом,
відповідало неписаним “законам
конституції” національної тожсамості,
сутність яких поет убачав у прозрінні
натовпу, який мав “ставати багатьма “я” –
народом” (с. 567), виводить на світло
те, що було властиве цим поетам, але
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переслідувалось, нещадно каралось і
замовчувалось. На доказ того дослідник
аналізує поему М. Петренка “Я – Дух
одвічної стихії”, у якій “оживають ”
заборонені в підс овєтській Україні
тема С. Петлюри, ОУН і УПА, мотиви
Січових стрільців, а образ С. Бандери
“постає на тлі історичної дійсності, як
її уособлення, як вічний Дух нації, як
її реальна мисль і як її дія” (с. 592);
розповідає про те, як В. Герасим’юк
у 1988 р. гостро ставив цю проблему
тоді, коли ще не була пора “вести такі
розмови”, “принаймні в присутності
трьох” (с. 611); наводить міркування
І. Калинця про “прив’язаність людини
до землі, до народу, до Батьківщини, до
традицій” як про те, що саме “людину
робить людиною, а поета – поетом”
(с. 521), що саме тому “крізь кожну
його елегійну драму, крізь тимчасову
атмосферу печальності пробивається
світлий промінець бадьорого піднесення,
надії, віри, що вселяють ліричному
героєві силу, оздоровлюють його дух”
(с. 519).
Одність України – п’ятий декалог,
який мислиться Т. Салигою як ідейна,
духовна та суспільно-політична єдність
українців і знаходить своє художньоестетичне вираження в цілісності
й повноті нашого національного
літературного поступування в
діахронному та синхронному зрізах.
Цілісність і повнота – це спадкоємність
ідей, мотивів, стильових пошуків, їх
взаємозв’язок, взаємозбагачення у
процесі становлення й розвитку української
л і т е р а т у р и в і д н а р о д н о п о ет и ч н о ї
творчості найдавніших часів до
н а й в и д ат н і ш и х я в и щ с ь о гоч а с н о го
вітчизняного письменства; це єдність
Сходу і Заходу, всіх українців світу,
яких к ом унос овєтськ а ідеол огія та
політика розділяла на “мазепинців”,
“петлюрівців”, “бандерівців” і відданих
“дєлу партії і правітєльства”, тобто
“совєтський народ”. Знову ж таки тут
хтось може сказати, що в тому немає
нічого нового, що все те само собою
було зрозумілим і раніше. Але то лише
на перший погляд . Справді -бо, чи
знайдемо в підсовєтських, пройнятих
комуністичними ідеями літературі та
літературознавстві, у підручник ах і
посібник ах для середньої й вищої
школи, ба навіть в академічних “історіях”
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нашого письменства бодай якийсь
натяк на те, що в шельмуванні Мазепи,
мазепинців, мазепинщини, Петлюри,
петлюрівців, петлюрівщини, Бандери,
бандерівців, бандерівщини “пульсує
найздоровіша кров нації, “сконденсована
есенція української вдачі” (с. 36). Що ті ж
самі Мазепа, мазепинці й мазепинщина,
Бандера, бандерівці та бандерівщина
як Петлюра, петлюрівці й петлюрівщина
стали “всенаціональним символ ом
державницької ідеї визволення України”
(с. 37). Ні! Такого там немає й не могло
бути. А в есеях, що склали книгу “Вогонь,
що не згаса…”, вони не лише натяки,
а наскрізна, оновлююча, оживлююча
наше літерат урознавство ідея. Так
само історія української літератури,
зокрема українського символізму та
його національної самобутності, історія
українсько-грузинських взаємозв’язків
н е бул и б д о с тат н ь о п о в н и м и без
у с е б і ч н о го в и вч е н н я і з ’ я с у в а н н я
місця в них творчого доробку сина
українського та грузинського народів,
дитини херсонських степів і мужнього
січового стрільця Ю. Дарагана, чиє
ж и т т я м ет е о р о м с п а л а х н у л о н а д
українським літературним овидом та
буремними подіями першої чверті ХХ ст.,
але так сильно запалило прагненням
свободи й волі душі в серці не лише його
сучасників, а й прийдешніх поколінь.
Розвідка ж “Йому не спорядили вояцької
тризни… (Юрій Дараган)” свіжістю та
злободенністю ідей дає сильний поштовх
до розв’язання не лише цих проблем,
а, коли хочете, то й спадкоємності
сучасних грузинсько-українських та
українсько-грузинських взаємозв’язків
(на полі політичному також), у чому й
виявляється її цінність. На відкриття
такої цілісності та повноти українського
літературного поступування, України
в цілому спрямовані й дослідження
“Між хаосом і життям, між пеклом і
небом…” (“Поза межами болю” Осипа
Турянського)”, “І рими точені, і гармонійні
строфи…” (Вадим Лесич)”, “Празький
експериментатор з Березівки (Василь
Хмелюк)”, “Найверлібріші” верлібри,
а б о С л о ва у в и ш и ва н и х с о р оч к а х
(Василь Голобородько)” тощо. Скажімо,
у повісті-поемі “Поза межами болю”
О. Турянського одність України дослідник
бачить у подоланні нашими сучасниками
комплексу меншовартості, який
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насаджувався українцям окупаційними
режимами впродовж століть і призвів
до покірливого сприйняття принижень
чужинцями та самопринижень самими ж
українцями в усвідомленні того, що ми не
раз подивляли світ своїми відкриттями,
своїми національними цінностями, багато
в чому були першими не лише в Європі,
а й у цілому світі. Герой же В. Лесича
імпонує нам пошуками шляху “до себе”,
дороги “до вищих ідеалів” (с. 182), що
об’єднує в цих пошуках і його з нами, і
нас із ним, нас загалом в один сильний,
могутній і життєздатний організм, в
один Український Рід. В. Хмелюк та
В. Голобородько хоч і віддалені один
від одного в часі та дуже різні у своїх
стильових самовираженнях , проте
саме й близькі нам цією відмінністю,
адже їх творчість – відображення всієї
ба гато г р а н н о с т і н а ш о го х уд ож н ь о естетичного поступування як єдиного
цілого, як самобутнього духу нації,
самобутності її культури та літератури.
Шостий дек алог можна визначити
як творений поетами на різних етапах
становлення й розвитку українського
письменства взірець духовної
досконалості української людини та
українського суспільства загалом, який
також став предметом дослідження
в е с е я х Т. С а л и г и . Д о с к о н а л і с т ь
ця – насамперед в усвідомленні
ліричним героєм української поезії,
самими авторами як поетичних, так і
публіцистичних творів та наукових праць
охопленого в книжці періоду, а отже, і
нашими сучасниками свого моральноетичного вибору, свого розуміння мети,
смислу та цінності життя як способу
самовизначення у складних обставинах
тієї чи тієї доби нашої історії, нашого
самовизначення у світовій спільноті,
у їх питомо національних джерелах.
Скажімо, для С. Петлюри одним із таких
джерел є життя і творчість І. Франка,
від якого “багато береш, багато чого
вчишся і багато чим себе збагачуєш”
(с. 40). Натхненна поезією полоненого
підсовєтською дійсністю, але вільного в
ній М. Рильського, Н. Лівицька-Холодна
відчуває, як в душі “весна встає” (с. 110),
змістом же її найблагословеннішого
і д е а л у є Ук р а ї н а . М а р к о Б о є с л а в ,
н а гол о ш у є д о с л і д н и к , з а вж д и бу в
упевненим у тому, що “духовну кризу
рабів-перекинчиків можна оздоровити
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гнівом до ворога, гартом національного
духу, самоповагою” (с. 210–211), тому
Михайло Дяченко і прибрав собі такий
славний, глибоко змістовний і значною
мірою символічний псевдонім, адже він
конденсує в собі звитягу воїнів князів
Гатилли, Святослава, українськ ого
козацтва, героїв Національновизвольних змагань 20 – 30-х, 40 – 50-х
років ХХ ст., спрямовує її у прийдешнє,
у повсякденне життя нових поколінь
українців. Спадкоємність ідей, духовного
світу Т. Шевченка, які стали цілком
п р и р од н о ю с у т т ю д у хо в н о го є с т ва
Василя Стуса, в есеї про нього також
потрактовується як взірець духовної
досконалості української людини, як
одність України.
Співвідносячи духовний простір
у к р а ї н с ь к о ї п о ез і ї , п у бл і ц и с т и к и і
критики зі змістом питомо національних
ц і н н о с те й , Т. С а л и га п е р е к о н л и во
доводить, що вони, тобто духовний
простір і його зміст, у них не декларативні,
а зумовлені часом, громадянською та
суспільно-політичною позицією того
чи того автора, виражають зміст цього
часу й цієї позиції. Завдяки тому в
І. Дзюбі він відкриває речника української
національної ідеї, совість нації, вільну
людину в тоталітарній неволі, оберігача
України. В. Голобородько для нього є
взірцем досконалості української людини
шляхетністю своєї поведінки, чіткістю
й послідовністю світоглядної позиції,
високою духовною культурою, турботою
про прапраотче тепло як джерело краси
і благородства сучасного українського
світу. А П. Скунця мучила й роздирала
його внутрішнє єство безпомічність у
прагненні перебудувати світ, у якому
жив і творив, на тих само підставах
краси та благородства, привести його
у відповідність із високими духовними
і д е я м и у к р а ї н с ь к и х с в і т оч і в і т и м
самим поставити його в одному ряду
загальнолюдських гуманістичних ідей.
Природу цих життєвих принципів та
ідеалів, розуміння мети, смислу та
цінності життя, громадянської позиції
к р а щ и х п р ед с та в н и к і в у к р а ї н с ь к о ї
літератури ХХ ст. Т. Салига виводить із
суперечностей тогочасного суспільства,
у якому всіма способами й засобами
у свідомості мільйонів вкорінювалося
переконання в споконвічній “дружбі”
двох сусідніх народів-“братів” тоді, коли
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повсюдно в тому ж суспільстві панувала
скажена лють “старшого брата”, який
бенкетував “пролитою кров’ю “брата
молодшого”, тамуючи свою ненаситницьку
с п р а г у о рд и н с ь к о го з а в о й о в н и к а ”
(с. 453). Само собою зрозуміло, що
такі дослідницькі спостереження,
міркування, узагальнення й висновки
дають сильні поштовхи для формування
питомо національних основоположних
підстав сучасного українського
літературознавства, потребують своєї
подальшої розробки.
Але цей взірець не є статичним,
адже поезія як духовне становлення й
розвиток особистості та суспільства
досліджується літературознавцем у
вс і й ба гато г р а н н о с т і , д і а л е к т и ч н і й
єдності її складників та призначення в
розвої нації, що й становить сутність
сьомого декалогу від Т. Салиги. Наукові
пошуки в такому разі відбуваються
насамперед в історико-літературній,
ідейній, психологічній та моральноетичній площинах. Від поезії про подвиг
під Крутами, творчості С. Петлюри,
Р. Купчинського, Н. Лівицької-Холодної,
Ю. Дарагана, О. Стефановича,
О. Турянського, М. Боєслава, Є. Маланюка,
розуміння вогненного призначення
х уд ож н ь о го с л о ва у ф о р м у ва н н і
національного світогляду, національної
громадянської позиції, нового типу
української духовно досконалої людини,
становлення українського суспільства
загалом на підставах ідей Національновизвольних змагань українського народу,
національних цінностей переходить
д о т в о рч о с т і М . В і н г р а н о в с ь к о го ,
І . Д з ю б и , В . Ш е вч у к а , В . С т у с а ,
І. Калинця, В. Голобородька, П. Скунця,
М. Петренка, В. Герасим’юка та інших
представників сучасного пок оління
українських літераторів, знаходить у них
своє подальше становлення й розвиток.
Воно, це становлення й розвиток, в
есеях Т. Салиги про них ґрунтується
на ідейному змісті таких ознак і понять,
як “розуміння своєї державницької й
людської гідности”, “кров незгасного
духу”, “вояцька лицарськість”,
“саможертовна смерть, яка пробуджує до
дієвого життя нові покоління українців”,
“національна гідність і честь”, “вічний
Дух нації як її реальна мисль і дія”
і т. п. Досі наше літературознавство
уникало послуговуватися ними, хоча
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с а м е во н и бул и во г н е н н и м д у хо м
української літератури, визначальною
суттю її національної самобутності,
основним джерелом розблокування
заблокованої різного роду окупантами
національної свідомості українців, відтак
духовного становлення нової української
особистості та нового українського
суспільства.
Аби глибше переконатися в цьому,
наведемо кілька прикладів, до яких із цією
метою вдається автор оцінюваної тут
книжки. Певно, що зовсім не випадковим
є перегук виступу М. Вінграновського
в Монреалі, про який ішлося вище, із
прагненням Є. Маланюка “вселяти в
українців віру в самобутність української
нації, її непереможність”, вимогою
“позбуватися комплексу “старомодної
етикети” та “безборонности”, з його
твердим перек онанням у том у, що
ми “один з найвартісніших народів
світа” (с. 305). Значення ж життя і
творчості М. Боєслава для нас Т. Салига
визначає тим, що його вірші дихають
буремним часом, у якому він жив, тим
“живим диханням борців за волю, що
не готувались, не мріяли і не хотіли
ставати героями”, адже такими “робили
їх національна гідність і честь” (с. 212).
А саме ці морально-етичні поняття і
принципи завдяки поетичному слову
передавалися з покоління в покоління,
складали і склали впродовж століть
фундамент духовного становлення й
розвитку української особистості та
українського суспільства. І не лише їх, а
й національної самобутності української
літератури загалом.
Тут ми підійшли до восьмого декалогу,
зміст якого визначає “мазепинський дух”,
національний емоційний темпоритм,
душа того чи того вірша, уміння поета
відійти від канонів, не заперечуючи й не
руйнуючи їх, а шукаючи “своїх художніх
“нормативів” (с. 621). Їх становлення
й розвиток в українській поезії ХХ ст.
Т. Салига простежує на підставі такого
національного звичаю, який примножує й
розвиває ідейно-тематичні та художньоестетичні надбання українськ ої
літератури. В есеях “З євшаном крізь
д ол ю … ” ( Б о гд а н К р а в ц і в ) ” , “ Х р е с т
Олекси Стефановича”, “Його терновий
вінок (штрихи до літературної сильветки
І г о р я К а л и н ц я ) ” , “ Н а й в е рл і б р і ш і ”
ве рл і б р и , а б о С л о ва у в и ш и ва н и х
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сорочках (Василь Голобородько)” автор
простежує діалектику відтворення і
перетворення, узагальнення і вираження
ідеалів, відображення і зображення
(А. Костенко) як глибоко особистісне
пізнання, переживання та осмислення
дійсності, в основі як ого – уміння,
скажімо, І. Калинця, поєднати реальне
з ірреальним, дуже віддалене в часі
з модерном ХХ ст. так, що “прадавнє,
глибинне, столітнє стає нам близьким
і сучасним, внутрішньо рефлексійним”
(с. 525). А в Б. Кравціва княжі, татароординські , к озацькі сюжети цілк ом
природно синтезуються із праукраїнською
міфологією й демонологією, віруваннями,
звичаями та обрядами наших предків,
формуючи отой “мазепинський дух”,
душу, емоційний і психологічний світ
його поезії загалом. Це ж маємо і в
поезії О. Стефановича, І. Калинця
та В. Голобородька. Але в кожного з
них досить місткий дух і душа вірша,
емоційний темпоритм також знаходять
с во є , с у то о с о б и с т і с н е х уд ож н ь о естетичне вираження. О. Стефанович,
зазначає Т. С алига, досягає цього
шляхетністю версифікації, мелодикою
рядків, вишуканістю і змістовою
виразністю образів, простотою мислення
й водночас неординарністю змісту цієї
простоти (с. 103). У В. Голобородька
дослідник виокремлює якесь незвичайне
й водночас цілком природне, інтимне
порозуміння ліричного героя й самого
п о ета і з п р и р од о ю , ш л я хет н і с т ь
п о вед і н к и , а д ж е в і н “од я г н у в с во є
слово у вишиванку” для того, “щоб його
зігрівало пра-праотче тепло”, щоб воно
“цвіло душею і красило світ” (с. 545) і в
нас пробуджувало таке само тепло, такі
само почуття й переживання, формувало
наш питомо національний духовний світ,
наш питомо національний світогляд, наш
питомо національний уклад життя.
Зі “стилету” і “стилосу” Є. Маланюка,
з відповідності форми, складу, ритму,
рими, стилю й характеру, мови поезій
О. Стефановича, Н. Лівицької-Холодної,
Р. Кудлика та інших авторів, їх природної
змінності згідно з історичним тлом, добою,
нагодою чи то настроєм, який потрібно
було передати у творі (М. АнтоновичРудницька), Т. Салига виводить зміст
дев ’ятого дек ал огу, сутність як ого
п ол я га є у з ’ я су ва н н і н а ц і о н ал ь н о ї
природи самобутності поетичної мови
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і стилю поезії досліджуваного періоду
загалом. Джерела ж цієї відповідності,
природи самобутності він віднаходить
в отому “мазепинському духові” нашої
поезії, в її емоційному темпоритмові,
у діалозі поета зі своїм народом, у
гостроті публіцистичного спрямування
того чи того твору, у незужитих образах,
у мелодиці, що “відлунює передзвоном
металу і воднораз озивається ліризмом”,
у силі “інтонаційних нот, що блискуче
уос облюють добу” (с. 219), у том у
шевченківському “вогні в одежі слова”
та великих емоціях, із яких родиться
велика творчість (Б.-І. Антонич) і в них же
знаходять свій вияв. Скажімо, порівнюючи
антитезні образи поезій І. Франка (“багно
грузьке”, “патентовані патріоти”, “намірів
ігрисько”, “нездарний рід”, “клопотів
муравлисько”) та Є. Маланюка (“повія
ханів і царів”, “розпуста на розпутті”,
“байстрюча мати яничар”, “народ, що
розчиняв в горілці зло”, “крам білотілий”),
дослідник доходить висновку, що такі
протиставлення були в них із любові,
були “останніми художніми ін’єкціями
для національного оздоровлення, для
пробудження національної свідомости”
(с. 244). Самобутність поетичної мови
і стилю загалом Т. Салига досліджує
також у найтісніших взаємозв’язках із
вогнем тієї доби, у якій жив і творив поет,
який не згасає і в наступних поколіннях,
з “культом духовного спадку, голосу крові
батьків” (с. 215). Цей вогонь, цей культ –
в образах батьківської хати, козацького
степу, рідного саду, лісу, гір як “духу
одвічної стихії” і т. д, і т. п., “сутність яких
спрямована в загальне русло генетичного
коду національної борні за право бути
вільним народом” (с. 586). Звідси таке
природне поєднання філософічності
поетичного мислення з тонким ліризмом
та гострим публіцистичним началом, що
надає їм глибинно українського змісту.
У всій своїй сукупності названі вище
дев’ять складників декалогу української
літератури від Т. Салиги – своєрідний ґрунт
для декалогу десятого, а саме: вивчення
на цих підставах української літератури,
її національної самобутності в контексті
літератури світової, а відтак і її внеску у
світове письменство, її місця і значення
в ньому, що ще потребує ґрунтовних
досліджень із цієї проблеми.
Необхідно так ож зазначити : есеї
про В. Лесича, В. Шевчука, Р. Кудлика
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іноді позначені деякою описовістю, а
розвідки про В. Стуса та В. Голобородька
не мають масштабності узагальнень,
властивих іншим. Пояснюється це чи
то самим предметом дослідження,
чи то вузькістю проблематики, хоча
й н а ц ь о м у тл і а вт о р о в і в д а л о с я
відкрити малодосліджені, суттєві грані
їх творчості. Не можна погодитися і з
перебільшеним, дещо ідеалізованим
однозначним потрактуванням значення
“Біблії” для Т. Шевченка. Та все ж таки
новаторський характер дослідницьких
пошуків Т. Салиги, їх наслідків загалом
з н а ход и т ь с в і й в и я в у п о ве р н е н н і
у к р а ї н с ь к о го л і т е р ат у р о з н а в с т в а ,
ф о р м у ва н н я й о го о с н о во п ол ож н и х
підстав у річище національних
і д е й н и х , д у хо в н и х та х уд ож н ь о е с тет и ч н и х ц і н н о с те й , в и т во р е н и х
нашим народом упродовж століть, у їх
протиставленні на цьому ґрунті різного

Отримано 8 лютого 2018 р.

роду псевдомодерним теоріям, бездумно
запозиченим із сумнівної вартості праць
деяких зарубіжних і вітчизняних учених,
таких далеких від природи нашого
письменства як письменства питомо
національного у всіх його виявах. Разом
з тим вони спонукають до підготовки
н а н а ц і о н а л ь н и х о с н о в о п ол о ж н и х
підставах нової когорти українських
літературознавців, нової академічної
“Історії української літератури”,
підручників та посібників для вищої й
загальноосвітньої української школи,
для форм ування нового духовного
світу, світогляду, громадянської позиції
н а ш о го с у ч а с н и к а т а п р и й д е ш н і х
поколінь українців, що дає всі підстави
для висунення кандидатури Т. Салиги
і присудження йом у найвищої
літературної нагороди нашої країни –
Н а ц і о н а л ь н о ї п р е м і ї Ук р а ї н и і м е н і
Тараса Шевченка.
Олексій Вертій
м. Суми
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ДУХОВНІ ВИМІРИ БАРОКОВИХ “МІСЦЬ ПАМ’ЯТІ”
Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту.
Літературознавчі дослідження. – Харків: Акта, 2016. – 580 с.
До спадку доби Бароко періодично, як під впливом філософсько-естетичних
і соціально-історичних чинників, так і з огляду на іманентні закони культурного
буття повертається творча, наукова та релігійна думка вже наступних епох.
Барокові “місця пам’яті” (за визначенням певних явищ, акцентуванням на тих
П’єра Нори), до яких українці ставляться історико-літературних моментах, які
зі священним трепетом як до “чинника досі не потрапляли у фокус науковців,
національної самобутності” 1 (с. 46), та “на взаємній залежності культурних,
існують у типовій пізнаваній архітектурі с оціальних і політичних чинників” 3
та сакральному живописі, що вражає (с.14). Харківське наукове видавництво
кольором, символом, образом. Бароко “Акта” (генеральний директор – Галина
живе в унікальному партесному співі та Федорець), продукція якого вирізняється
предметах декоративного мистецтва; не тільки змістом, тобто автурою і
в о н о і н т р и г у є а л е г о р и ч н і с т ю й тематик ою, а й формою, напрочуд
машинерією барокового театру, що їх і н тел і ге н т н о - в и ш у к а н и м д и з а й н о м
іноді намагаються відтворити сучасні книжок, давно вже співпрацює із владикою
митці, а найгол овніше – захоплює Ігорем Ісіченком. Видавництво публікує
постатями його мислителів і святих його індивідуальні праці та колективні
української церкви.
монографії, що народжуються за його
Як зазначає П. Нора, почуття тяглості ж ініціативи – спочатку як організатора
знаходить свій прихисток саме в “місцях наукових тематичних конференцій, а
пам’яті”, а самі спогади, уся спадщина потім як упорядника збірників4. У 2015 –
переходять у зону священного, яку 2016 рр. згадки про тандем автора
кожен переживає по-своєму. Кожен із рецензованої книжки та видавництва
нас зі своїми відчуттями священного “Акта” не раз спливали в медіапросторі
прикладається до мощів свв. Паїсія у з в ’ я з к у з к і л ь к о м а п р о е к т а м и ,
Величковського та Іоанна Максимовича в реалізованими до 60-річного ювілею
Свято-Успенському храмі м. Полтави чи, вл а д и к и І го ря . Ц е й п е р е в и д а н н я
прямуючи на хори в київській Кирилівській монографії “Києво-Печерський патерик
церкві, ушановує пам’ять про св. Димитрія у літературному процесі кінця XVI –
Туптала (Ростовського) хоча б доторком початку XVIII ст. в Україні” (2-е вид. –
д о й м о в і р н о го м і с ц я з а хо р о н е н н я Харків: Акта, 2015. – 248 с.), перше
його рідних, бо потреба в пам’яті, і видання як ої з’явил ося 1990 р. як
це зазначає французький історик, є результат успішно захищеної 1987 р.
потребою в історії. Вивчення ж місць кандидатської дисертації. Прикметно, що
пам’яті як елемента національної історії праця, не втративши своєї актуальності
є тим моментом, коли великий спадок впродовж чверті століття, сьогодні
минулого, котрий ми переживаємо інтимно ще активніше “працює” на українську
й, очевидно, інтуїтивно, зникає, щоб гуманітаристику. Також у січні 2016 р.
ожити під поглядом відновленої історії2.
3
Пилип’юк Н. “Це підпільне бароко…” // Ігор
Праця знаного дослідника
Ісіченко, архиєпископ. Духовні виміри барокового
середньовічного й ранньомодерного тексту. Літературознавчі дослідження. – Харків:
письменства архієпископа Ігоря Ісіченка Акта, 2016. – С. 7–31. Тут і далі с. 7–13 цитуються
є заповненням білих плям на літературній за цією працею.
4
Українська перспектива літературної творчості
мапі епохи Бароко, чіткішим окресленням
1

Тут і далі цитується за виданням: Ігор Ісіченко,
архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту.
Літературознавчі дослідження. – Харків: Акта,
2016. – 580 с.
2
Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. – Київ: ТОВ
В-во “Кліо”, 2014. – 272 с.
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о. Петра Скарги: Збірник статей. – Харків: Акта,
2013.; Преподобний Нестор Печерський в історії
української культури: Зб. статей. – Харків: Акта,
2014; Святі Борис і Гліб у національній культурі та
суспільній думці. Досвід 1000-річної присутності
в українській історії: Збірник наукових статей. –
Харків: Акта, 2016.
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представлено збірник наукових праць
“Слово. Символ. Ритуал”1, виданий на
пошану архієпископа Ігоря Ісіченка з
нагоди його 60-річчя.
“Духовні виміри барокового тексту” –
це велика як за кількістю сторінок, так і за
обсягом опрацьованого матеріалу праця,
вона є певним підсумком барокознавчих
д о с л і д ж е н ь у ч е н о го , а вто р а ще й
значної кількості розвідок із літератури
Середньовіччя, зокрема монографії
“Аскетична література Київської Руси
(2006), теж опублікованої у видавництві
“Акта”.
“Духовні виміри барокового тексту”, як
сказано в анотації до видання, є збіркою
досліджень, написаних між 1984-м і 2015-м
роками. Статті та виступи розподілені
за шістьма розділами не хронологічно, а
тематично, що дає змогу чітко простежити
еволюцію авторської думки та водночас
стійкість наукових поглядів і переконань
а р х і є п и с к о п а І го р я І с і ч е н к а щ од о
певних проблем національної історії
чи сьогодення. Вражає концептуальна
зрілість, актуальність статей, написаних
у середині чи наприкінці 1980-х років:
вони доповнюють чи уточнюють студії
останніх років. Під час презентації цієї
монографії 10 березня 2016 р. в КиєвоМогилянській академії владика Ігор
Ісіченко на питання, чи не соромиться
він своїх праць кінця 1980-х з погляду
ідеологічної кон’юнктурності, дав коротку
негативну відповідь. І зараз, коли глибше
знайомишся з доробком ученого (а в
цьому допомагає структура книжки),
розумієш, що його відповідь більше ніж
правдива.
Особливо це гарно простежується на
двох програмних статтях останнього,
шостого, розділу “Бароковий текст у
сучасному дискурсі”, що постали на
відстані майже 25 років. Як зауважує
професор Альбертського університету
Наталя Пилип’юк, авторка дуже серйозної,
ґрунтовної, логічно структурованої та
водночас емоційної передмови до “цієї
надзвичайно важливої збірки” (с.10),
праці “Давня українська література в
духовному світі сучасної людини” (1988)
та “Літературна спадщина X – XVIII ст. –
1

Символ. Ритуал: Збірник на пошану архиєпископа
Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя. Праці з історії
української літератури. – Харків: Акта, 2016. – 308 с.
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предмет вивчення і засіб формування
сучасного інтелек т уала” (2012)
“висловлюють кредо вченого, педагога,
г р о м а д я н и н а і м у ж а це р к в и ” , я к е
“уречевлене в кожному дослідженні
Владики” (с. 12).
Науковому стилю архієпископа Ігоря
Ісіченка притаманні як дефінітивність
мислення, концептуальність, бачення
багатоаспектності тієї чи іншої проблеми,
її ретроспективи та перспективи, так і
дослідницька пристрасть, емоційність,
що ховаються за чіткими судженнями,
несподіваними порівняннями, цікавими
аналогіями, іронічно-лапідарними
зауваженнями та коментарями.
Для владики Ігоря Ісіченка прикметним
є д у ж е гл и б о к е р о з у м і н н я р і з н и х
суспільних процесів, на які він завжди
гостро реагує. Це стосується наукової,
педагогічної, і, звичайно, релігійної
сфер його діяльності. Ось уже майже
рік викладачі університетів із повагою
та вдячністю цит ують його статтю
“Контреволюція гідності”2 про реформи у
вищій школі, які обертаються неповагою до
української науки, вітчизняного вченого,
зокрема гуманітарія, прищепленням
йому комплексу меншовартості,
нерозумінням важливості для держави
україноцентричної гуманітаристики,
програмують розрив поколінь, що може
мати для науки “летальні” наслідки.
Статті, що становлять шостий розділ,
дуже чітко демонструють намагання
автора привертати увагу гуманітарної
спільноти до важливих проблем науки,
освіти, культури, церкви.
Ці риси виявилися вже в працях, які
позначають початок науково-педагогічної
діяльності вченого. Отож у статті “Давня
українська література в духовному світі
сучасної людини” (1988) архієпископ Ігор
Ісіченко доводить безперспективність
та обмеженість вивчення культурних
явищ без осмислення “їхньої генези,
складної системи зв’язків із попередніми
періодами й епохами розвитку” (с. 556)
і с т в е рд ж у є , щ о б р а к “ і с т о р и ч н о ї
ретроспективи неминуче веде до втрати
об’єктивних критеріїв оцінки, стимулює
2
Ігор Ісіченко архиєпископ. Контреволюція гідності
// День. – 18 січня 2017. – Режим доступу: https://
day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/kontrrevolyuciyagidnosti. – Назва з екрана.
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самовдоволення й самовихваляння,
породж ує кризу теоретичної та
літературно-критичної думки” (с. 556).
Справді, хіба не трапляється досліджень
творів сучасної літератури, для аналізу
яких часто застосовуються неймовірно
ск ладні теоретичні к онструкції ,
неадекватні матеріалу, а інтерпретаційний
ключ лежить зовсім поруч, у давнішому
періоді нашого письменства. От же,
вивчення “літературної минувшини”
має прагматичне значення, допомагає
пізнавати сучасність, “виявляти
передумови й першоджерела ситуації,
що склалася в літературі сьогодні”
(с. 557).
Автор у же тоді (а зараз це ще
актуальніше) звертався до критиків, які
“знайомляться лише з літературними
новинками” та часто переконані в тому,
що сучукрліт постала з чистого аркуша.
У статті “Давня українська література
в духовному світі сучасної людини”
автор виважено і зріло говорить про
те, що в “найдавніші часи складається
знакова система вітчизняної словесної
к ул ьт ур и , в о с н о в н и х р и с а х є д и н а
для її носіїв”, найстійкіші елементи
якої “зберігають свою інформативну
насиченість упродовж багатьох сторіч,
зумовлюючи національну специфіку
українського письменства” (с. 557).
Актуальною є його наступна теза про
те, що декодування питомо українських
образів, засобів вираження стає
першим кроком до визначення місця
к ожного твору в “процесі розвитк у
н а ц і о н а л ь н о ї к у л ьт у р и ” ( с . 5 5 7 ) .
Дослідник у цій ранній праці говорить
п р о л і те р ат уру м и н у в ш и н и я к п р о
диск урс, що форм ується не тільки
відомими текстами, завершеними та
надрукованими, а й нереалізованими
задумами, інтенціями, імпульсами, які
реалізуються у процесі рецепції твору,
розкриваючи його можливості “зовсім не
конче в епоху його написання” (с. 558),
а в часи близькі за світовідчуттям і
мистецькими стратегіями.
Упродовж двох останніх десятиліть
сит уація у ставленні до спадщини
X – X V I I I с т. т а ї ї д о с л і д н и к і в в
інтелектуальних колах змінилася в бік
поваги та зацікавлення, а звернення
до “давньої літератури якнайменше
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свідчить про заперечення новаторських
шукань у царині мистецтва” (с. 560).
Але все одно тексти давніших епох,
написані мовою, графічне вираження
якої дуже відрізняється від сучасної,
не прочитала навіть більшість філологів.
Чим і програмується розрив комунікації
текстів різних епох. Архієпископ
Ігор Ісіченко відверто зазначав,
що “ряд відмінностей у мові різних
епох лишається серйозною завадою
для сучасної людини” (с. 564),
бо оригінальний текст часто
нечитабельний , а знайомство з
перекладом “неминуче робить рецепцію
неповноцінною, бо оригіналу не замінить
навіть найталановитіша його інтерпретація
іншою мовою” (с. 564). Отже, говорячи
про необхідність видання середньовічних
і барокових текстів, автор зазначав
суперечливі моменти цієї важливої
справи, зокрема, ішлося про реципієнта
(науковець чи масовий читач, дорослий
чи дитина), мову тек стів (оригінал
чи переклад), графіку (оригінальна
чи адаптована), неусталені правила
транслітерації тощо. Як вихід із такої
складної ситуації дослідник пропонував
паралельну публікацію автентичного
тексту й перекладу твору. Зараз можемо
констатувати, що проблеми, порушені
понад 25 років том у, залишаються
актуальними й сьогодні. Наприклад,
у процесі не одного обговорення була
узгоджена позиція членів редколегії
нової академічної історії літератури 1
щодо цитування середньовічних
текстів. Але повертаючись до видання
творів давнього письменства, можемо
констатувати, що після публікації текстів
X – XVIII ст. у 1980 – 2000-х роках цей
процес суттєво загальмувався. Багато
творів залишаються недост упними
не тільки пересічному читачеві, але й
філологу. Велика кількість “білих плям”
в минулому нашої літератури” (с. 566) ще
не замінена хоча б контурним рисунком.
О к р і м п р о бл е м , п о в ’ я з а н и х з і
становленням української ідентичності,
з тим великим розломом, що виник між
старою та новою українською мовою,
1

Історія української літератури: У 12 т. – Т. 1.
Давня література (Х – перша половина ХVI ст.) /
ред. Ю. В. Пелешенко, М. М. Сулима. – Київ: Наук.
думка, 2013.
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з “романтичним козакофільством”, для
якого барокова культура була “занадто
абстрактною, чужою їхньому пошукові
прикладів безкомпромісної боротьби за
свободу” (с. 60), існували й інші причини
відчуження нашої спадщини у ХХ ст.
Владика Ігор правдиво (а це був 1988 р.)
і чітко зобразив, як відлучали читача в
радянську добу від усього, що здавалося
н е н о р м ат и в н и м і н е р е а л і с т и ч н и м .
Сучасним студентам уже фантастичною
видається практика, коли “у мистецтві
Середньовіччя відшуковували риси
р е а л і з м у, в и к р и т т я к а т о л и ц и з м у
ототожнювали з утвердженням
прогресивних, патріотичних і
а н т и ф е о д а л ь н и х і д е й , Гр и г о р і я
Сковороду оголошували матеріалістом…”
(с. 559). Таке сприйняття літератури
“до Котляревського” якраз у 1980-х
роках активно почали змінювати нові
наукові сили, які згуртувалися навколо
відновленого відділу давньої української
літератури Інституту літератури імені
Т. Г. Шевченка НАН України. Саме серед
тих, хто починав тоді під керівництвом
старших колег свій шлях у медієвістиці,
був і владика Ігор Ісіченко (Юрій Ісіченко).
Праця відзначається актуальністю
к ожної порушеної проблеми,
с т р у к т у р о в а н і с т ю в и к л а д у,
аргументованістю, емоційною та
і н тел е к т уа л ь н о ю з а а н га ж о ва н і с т ю
автора в ці питання. Зокрема, ідеться
і про викладання давньої літератури в
школі, де культивувалося та часто й далі
культивується “хибне, щоб не сказати
нігілістичне уявлення про джерела
нашої національної культури” (с. 566).
А потім випускники шкіл уже як студенти
університетів не розуміли, а часто й зараз
не розуміють важливості для гуманітарія,
та й узагалі людини з вищою освітою,
опанування дисциплін із літератури,
історії та культури давніших епох.
Наукові та навчальні проблеми також
пов’язані з книговидавництвом, зокрема
р оз п о вс юд ж е н н я м к н и ж о к , що вж е
наприкінці 1980-х було “перекладено
на плечі самого автора” (с. 565), який
тримає невеликий наклад у себе вдома,
чи видавництва (це вже теперішня
реальність). Уже тоді була очевидною
загроза для наукової праці “обернутися
на річ у собі, що циркулює в обмеженому
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к ол і д ру з і в і з н а й о м и х а вто р а , н е
дістаючись навіть до багатьох його колег”
(с. 565), не кажучи вже про фахівців
із маленьких містечок і сіл. Звичайно,
економічні та інформаційно-технічні
умови суттєво змінилися за понад
чверть століття, але, на жаль, українське
наукове видання накладом не 700 – 1000
примірників, як занепокоєно писав автор,
а 100 – 500 усе так же непросто долає
шлях до свого читача.
О тож у с тат т і “ Д а в н я у к р а ї н с ь к а
література в духовному світі сучасної
людини” окреслено широк е к ол о
проблем української гуманітаристики,
які за майже 25 років навіть поглибилися.
Ц е п і д т в е рд ж у є р о з в і д к а 2 0 1 2 р .
“Літературна спадщина X – XVIII ст. –
предмет вивчення і засіб формування
сучасного інтелектуала”. Цей текст
уперше був виголошений як доповідь
30 березня 2012 р. в Національному
у н і в е р с и т ет і “ К и є в о - М о г и л я н с ь к а
академія” на круглому столі “Викладання
української літератури X – XVIII ст.
у в и щ і й ш к ол і : с т а н , п р о бл е м и й
перспективи”, який і відбувся з ініціативи
автора аналізованої монографії. Тут
сконцентровано величезний досвід
архієпископа Ігоря як науковця,
викладача, церковного діяча, громадсько
активної людини. Зараз, із перспективи
о с та н н і х п ’ я т и р о к і в , н а й ва жч и х в
історії сучасної України, надзвичайно
прозірливими є слова автора про те,
що “декларовані євроінтеграційні
наміри, зокрема “Болонський процес”,
і цілеспрямована експансія в Україну
російської пропагандистської продукції
створюють загрозу для традиційних
механізмів виховання вчителя української
мови та літератури, але й стимулюють
пошук історичних джерел і нових вимірів
етнічної тотожності” (с. 570). Автор
намагається донести до гуманітарної
спільноти, здавалося б, зрозумілі речі про
величезний потенціал текстів X – XVIII ст.,
який “лишається невикористаним
з н а р я д д я м у к р а ї н о з н а вч о ї о с в і т и ”
(с. 572). На думку вченого, вивчення
с е р ед н ь о в і ч н и х і р а н н ь о м од е р н и х
текстів має виконати кілька завдань,
зокрема звільнити філолога від
одноплановості естетичних уявлень,
зміцнити національну ідентичність,
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подолати комплекс меншовартості та
провінційної відрубності. А це може бути
реалізоване завдяки “баченню” широкої
картини культурного життя “на околиці
європейської християнської цивілізації
“Між Сходом і Заходом” (с. 572) та
засвоєнню досвіду присутності України
в “поліконфесійному європейському”
(с. 320) цивілізаційному просторі Речі
Посполитої. І поза цим контекстом
діалогу культур, дуже слушно зазначає
владик а Ігор, неможливо зрозуміти
творчість не тільки Павла Русина із
Кросна чи Станіслава Оріховського,
а й Івана Вишенського чи єпископа
Лазаря Барановича (с. 576) та інших
письменників, водночас і важко стати
“учасник ами суспільного діал огу –
основи функціонування громадянського
суспільства” (с. 577).
У цій статті знову ду же гостро
звучали проблеми викладання давньої
літератури у вищій школі, зокрема,
ішлося про скорочення аудиторних
годин, що чиновники від освіти
пояснили збільшенням годин на
самостійну роботу, яка без орієнтирів,
розставлених професором на лекції,
н і к ол и н е буд е е ф е к т и в н о ю . Я к б и
наприкінці 1980-х – на початку 1990-х
років лекції архієпископа Ігоря Ісіченка
н е с л у ха л и с т уд е н т и Х а р к і вс ь к о го
національного університету, очевидно,
зараз не було б низки цікавих і важливих
досліджень з української медієвістики та
класичної літератури, як і не існувало б
цілої когорти літературознавців, учнів
владики Ігоря – Олександра Борзенка,
Олени Матушек, Тетяни Трофименко,
Тетяни Левченко-Гец, Ігоря Помазана
та інших. Але, на жаль, актуальність
тверджень автора 2012 р. переросла в
архіактуальність у постмайданній Україні,
коли реформи науки й освіти жахають
своїм антинауковим, антигуманітарним
пафосом і спрямуванням. Н. Пилип’юк
в ва ж а є , що с тат т і , я к і в в і й ш л и д о
о с т а н н ь о г о р о з д і л у, м о ж у т ь б у т и
інструкціями для Міністерства освіти
та українських ЗМІ. Бо річ, на думку
дослідниці , не тільки в збагаченні
естетичним досвідом масового читача
та глядача захопливими історіями
про людей бароко (а це могли би бути
різножанрові книжки, вистави, фільми
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на будь-які смаки аудиторії…), а й у
заохочуванні “всебічних порівнянь між
соціальним збудником ранньомодерної
доби й революціями 2004 р. та 2013 –
14 рр.” (с.13). За часи незалежності
спроби змінити країну закінчувалися
пристосуванням старих, ще імперських
моделей до нових реалій. Тому в нас
“змінювалася лексика, але незмінними
лишалися культурні коди. І ці “старі
бурдюки” неминуче рвалися, коли в них
наливали “нове вино” (Мт.9:17)” (с. 571).
У цій же програмній статті
“Літературна спадщина X – XVIII ст. –
предмет вивчення і засіб формування
сучасного інтелектуала” архієпископ
Ігор зупиняється на методологічних
проблемах вивчення середньовічної та
ранньомодерної літератури, зокрема
періодизації, не оминувши й дискусійне
у фахових колах питання існуваннянеіснування Ренесансу в українському
письменстві, де цей великий стиль був
суттєво бідніший, ніж у європейських
літературах. Тому й цілком логічна
відсутність поділу цієї літературної епохи
на періоди. Автор вважає українську
сит уацію XV – XVI ст. нетотожною
російській, де бароко, за висловом
Д. Лихачова, прийшло на зміну
Середньовіччю і взяло на себе функції
Ренесансу (с. 574). Це твердження
т р и в а л и й ч а с бул о з а с а д н и ч и м в
українському літературознавстві, що
й зумовлює, вважає вчений, часто
агресивне несприйняття гуманітаріями
тез про українське Передвідродження
чи Ренесанс. Хоча щодо останнього,
то д и с к ус і я ще н е з а ве р ш е н а , б о
зумовлена вона не лише залежністю
від російського літературознавства.
Архієпископ Ігор Ісіченко виділяє три
епохи: Середньовіччя (раннє, зріле
й пізнє), Ренесанс і Бароко (раннє,
зріле й пізнє) 1, наголошуючи на тому,
що в основу періодизації він кладе
“зміну стилів і трансформацію системи
жанрів” (с. 574). Звичайно, межі епох
не можуть бути “чітко делімітованими
чи то хронологічно, чи персоналістино”,
але реально виявити стильову
домінанту текстів і “пов’язати їх із
1

Про три періоди епохи Бароко йдеться у статті
“Бароко – мистецький стиль і літературна епоха”
(с. 59–71).
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контекстом літературної епохи в цілому”
(с. 575).
Та к и й п і д х і д збл и ж у є п оз и ц і ї
архієпископа Ігоря Ісіченка та Дмитра
Чижевського, концепції якого наприкінці
1980-х, через майже півстоліття, дійшли
до України, відкривши нові перспективи
для українських літературознавців.
В у к р а ї н с ь к і й г ум а н і та р и с т и ц і і м ’ я
Д. Чижевського передусім асоціюється
з літерат урним барок о, до як ого
вчений зі світовим ім’ям “проломив
байду жість дослідників” 1 і пок азав
місце цієї літератури в українському
культурному процесі. Одним із перших,
хто й почав знайомити українських
гуманітаріїв із доробком знаного вченого,
був владика Ігор, якого Н. Пилип’юк
називає послідовником Д. Чижевського
(с.14), науковцем, чиї дослідження
“продовжують проект відомого славіста”
(с.11).
Отож цілісною, зіпертою на праці
вченого постала рецепція засадничих
п ол ож е н ь Ч и ж е вс ь к о го в с тат т і “ У
пошуку наративної програми барокового
літературного твору”, що вміщена в
п е р ш о м у р озд і л і м о н о г р а ф і ї , я к и й
н аз и ва є т ь с я “ М еха н і з м и т во р е н н я
тексту”. Стаття з’явилася в збірнику
“ Ук р а ї н с ь к е ба р о к к о : М ат е р і а л и
І к о н г р е с у М і ж н а р од н о ї а с о ц і а ц і ї
україністів” (Київ, 27 серпня – 3 вересня
1993 р. – С. 37–46.). Архієпископа
Ігоря Ісіченк а привабила концепція
Д. Чижевського, згідно з якою “головним
рушієм розвитку літератури є іманентні
закони художньої творчості, а сенс
літерат урного тек ст у варто шук ати
в межах поетичної структури, поза
ідеологічною проекцією на дійсність”
(с. 45). На думку вченого, саме такий
підхід забезпечить неупереджений
аналіз літератури бароко, яка в часи
п а н у ва н н я і д е ол о г і ч н о го м о н ол і т у
вважалася відірваною від проблем і
потреб сучасності. Імпонує досліднику
п о гл я д Ч и ж е вс ь к о го н а Б а р о к о я к
стиль епохи, що корелює з концепцію
“культурних хвиль”. Хоча в цій праці вже
помітно, що молодий учений, на котрого
тоді мала вплив потужна наукова харизма
1
Феденко П. Дмитро Чижевський (4 квітня 1894
-18 квітня 1977) // Чижевський Д. Українське
літературне бароко. – Київ: Обереги, 2003. – С. 526.
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Ч и ж е в с ь к о го , о к р і м ф о р м а л ь н о го
а н а л і з у т е к с т у, р о б и т ь а к ц е н т н а
“суспільному аспекті історії, на взаємній
залежності к ульт урних, с оціальних
і політичних чинників” (с.14–15),
і звичайно, етнорелігійних. Зараз усі ці
складники формують уже впізнаваний
науковий стиль Ігоря Ісіченка.
Власний досвід вивчення літератури
бароко, опертий на доробок відомих
гуманітаріїв, зокрема й Д. Чижевського,
важливі й ак т уальні проблеми, які
постають перед дослідником епохи, що
помітно вплинула на всю подальшу історію
народу, автор сконцентрував у статті
“Бароко – мистецький стиль і літературна
епоха” (вперше надрукована 2010 р.
в журналі “Дивослово. Українська мова і
література в навчальних закладах”). Тут
ідеться про основні моменти вивчення
культури бароко, утвердження його
як стилю епохи з “нестримним рухом
художніх шукань” (с. 71); періодизацію
та історичне тло доби, невіддільне від
драматичної історії української церкви,
пов’язаної з геополітичним становищем
України між Сходом і Заходом, ідеологію
сарматизму; основні риси поетики і
складники барокового культурного коду,
зокрема містичність духовного життя
й метафори “світ-театр” чи “життямандрівка” тощо.
Усі вищезазначені проблеми є також
темами окремих праць, уміщених у
зб і р ц і “ Д у хо в н і в и м і р и ба р о к о во го
тексту”, де автор, розкриваючи “таємниці
текстів ранньомодерної доби” (с.30),
використовує методологічно багатий
інструментарій та різні інтерпретаційні
ключі – текстуальний, семіотичний,
б і о г р а ф і ч н и й , і с то р и ч н и й , а та к ож
теологічний, що “допомагає дослідникові
вл овлювати нюанси, які сек улярна
людина сьогодні не завжди розуміє,
хоч інтуїтивно може їх відчувати (с. 30).
У цьому контексті згадується його праця
“Сакральний простір “Саду Божественних
пісень” Григорія Сковороди” (с. 530–548) з
п’ятого розділу книжки. Солідаризуючись
із Н. Пилип’юк, варто наголосити на
захопливому та свіжому прочитанні
“Сковородиного “Саду” (с.14). Автор
р оз в і н ч у є м і ф и , я к і бул и н е л и ш е
“винаходом совєтської гуманістики”
(с. 531), щодо конфлікту Сковороди
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з “інституційованим християнством”,
а йшли ще від перших біографів і
п и с ь м е н н и к і в , що п і д л а ш то ву ва л и
філософа під себе, стверджуючи себе
чи сповідувану ідеологію. Зокрема,
ідеться про Михайла Ковалинського
(с. 531) або пригадується роман “Григорій
Сковорода” (1927) Валер’яна Поліщука,
котрий пояснював задум написати твір
про барокового мислителя й митця
як застереження тим, хто “в нашу
добу пролетарської революції шукає
продушини, струснувши пил з науки
Сковороди”.
Так-от нібито антиклерикальні настрої
С к о в о р од и п о я с н ю ют ь с я п о ш у к о м
“нових форм подвижництва, вільних від
контрольованих владою традиційних
інститутів” (с. 532), зокрема, і монастир,
у якому все важче плек ати “досвід
споглядального життя, розквітлого на
світанку епохи Бароко” (с. 532). Тому
“образ приречених на стагнацію чернечих
спільнот” (с. 532) спонукає до руху,
“спрямованого вдалечінь, у містичний
простір незбагненного й чужого для
раціоналістичного духу Просвітительства
Небесного Царства”. Можливі місця і
способи духовного єднання з Богом,
самозаглиблення, пошуків своєї дороги
спасіння були різноманітні (“авторитетні
в минул ом у монастирі, і популярні
санктуарії, відпустові місця, і оселі
відлюдників, котрі шукають усамітнення
на пограниччі все ще грізного Дикого
Поля, в лісах Мошногір’я” (с. 532),
д а л е к і й е к з от и ч н і з е м л і , к н и ж н а
мудрість тощо). Окресливши духовні
практики, ситуації вибору визначних
сучасників Сковороди – Василя
Григоровича-Барського та земляк а,
ровесника (один рік народження і смерті)
прп. Паїсія Величковського1 – які зберегли
творчі імпульси “київського ареопагу”
часів Петра М огили 2 , владик а Ігор
Ісіченко дуже лаконічно, інформативно,
емоційно (пасаж про ймовірне та реальне
з а ве р ш е н н я м а н д р і в Гр и го р о в и ч а Барського вражає глибоким відчуттям
героя своєї розповіді й експресією,
вираженою дуже ощадливими засобами)
1

Онтологія дороги в “Автобіографії” прп. Паїсія
Величковського. – С. 548–554.
2
Київський ареопаг православного Єрусалиму. –
С. 72–92.
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окреслює к онтек ст доби , що в ній
жив і творив найвідоміший бароковий
мислитель, автор збірки поезії, котра
“стала важливим підсумком перейденого
шляху”, пошуку “уречевлених знаків
присутності Бога в довколишньому світі”,
і цю семіотику Сковорода розкривав
“крізь призму великого коду Біблії”
( с . 5 3 5 ) . Та к с а м о й д о с л і д н и к з а
допомогою біблійного коду розгортає
семіосферу сковородинівського
ідеального сакрального універсуму,
аналізуючи символи, образи, мотиви,
топоніми, опозиції, структуру “Саду
божественних пісень”, тепер глибоко й
адекватно ним прочитані.
Зібрані під “дахом” одного видання, праці
архиєпископа Ігоря Ісіченка з барокової
тематики стають ніби репрезентантом
ученого, його наскрізних ідей, думок
і проблем, до яких він повертається,
щоби вплинути на суспільну, наукову
чи релігійну думк у та сит уацію
сьогодення. Одним із таких пунктів є
проблема віднайдення ідентичності
української церкви, ствердженню її
самобутності автор “Духовних вимірів
барокового тексту” присвятив уже не
одне десятиліття своєї багатовекторної
діяльності. Очевидно, що виклики, які
постають зараз перед діячем української
церкви, спонукають до пошуків виходу
з н е п р о с т и х д ол е н о с н и х с и т уа ц і й ,
підк азують спиратися на досвід із
далекого барокового минулого. Зі статей
збірки (“Київський ареопаг православного
Є рус а л и м у ” , “ Ф е н о м е н с вт. П ет р а
Могили: ідентичність і вселенськість у
духовному досвіді могилянського Києва”,
“Православна Контрреформація та
розвиток барокової культури України”,
“ С х і д н а а с к ез а і ба р о к о в и й те к с т :
досвід могилянського Києва”) постає
певний взірець церковного життя –
драматична й водночас плідна епоха,
пов’язана з постаттю Петра Могили.
Саме він зумів у своїй реформаторській
діяльності “сполучити вселенськість
розуміння Церкви з чудовим відчуттям
самобутності українського православ’я”
(с. 212), а також поєднати оборону
власної конфесії з безпрецедентною
відкритістю до досвіду потридентського
католицизму (с. 220). У всіх зазначених
працях архиєпископ Ігор Ісіченко прагне
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донести думку про той вагомий внесок
могилянського кола в культурне та
церковне життя України, “що наступні
сторіччя можна розглядати значною
м і р о ю я к р оз в и то к і ус в і д о м л е н н я
діяльности свт. Петра Могили” (с. 220),
засновника київського аеропагу, що був
“ексклюзивним творчим майданчиком”,
де продукувалися ідеї, “креативний
потенціал котрих реалізовуватиметься
протягом наступних сторіч” (с. 90).
Глибинні процеси в українській церкві
XVII ст., а відповідно й у богослов’ї,
к у л ьт у р і , н а у ц і , о с в і т і , в л а д и к а
І го р р о з гл я д а є в к о н т е к с т і е п о х и
К о н т р р е ф о р м а ц і ї , з а п оч ат к о в а н о ї
Тридентським собором (1545 – 1563), а
також “створенням Товариства Ісусового
й розквітом містичного богослов’я на
Заході” (с. 74). Автор у всіх статтях
цього тематичного блоку, датованих
1993 – 2014 рр., переконливо проводить
думку про національну версію
Контрреформації у вимірах православної
системи мислення (с. 111), для якої
теж є п р и та м а н н и м с т и м ул ю ва н н я
“розширення містичної перспективи
м и с т е ц т в а , в и я вл е н е в с т р і м к о м у
розвиткові алегорично-символічних
форм” (с. 115).
Також не одна стаття аналізованої
книжки присвячена сакраментальним
аспектам художньої свідомості доби
Б а р о к о я к н а д з в и ч а й н о с к л а д н о го
соціокультурного феномену, що тяжіє до
інтенсифікації духовного життя спільноти,
“містичного піднесення молитовного
єднання з Богом” (с. 262), мистецького
самовираження особистості (с. 124),
відкритості мистецької форми (с. 58).
Автор слушно зазначає: формотворчі риси
барокового тексту не можуть однозначно
інтерпретуватися, а особливо, коли
“йдеться про природу й функції в мові
барокової культури релігійних елементів,
сенс яких розкривається лише в
ш и р о к о м у к о н те к с т і х р и с т и я н с ь к о ї
традиції” (с. 54). Праці Ігоря Ісіченка
“Містична перспектива літературного
тексту в культурі українського бароко”,
“Сакраментальні виміри християнської
етики в трактаті Євсевія Пиміна “Λίθος”
з першого та відповідно третього розділів
монографії, а також статті з другого
розділу книжки “Тек ст як феномен
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містичного діалогу” (“Сакраментальні
виміри барокового дискурсу”, “Духовність
Ігнатія Лойоли і барокова риторична
к у л ьт у р а Ук р а ї н и ” , “ Л і т е р а т у р н а
с п а д щ и н а с в . Те р ез и А в і л ь с ь к о ї в
р е це п ц і ї п р а во с л а в н о ї к н и ж н о с т і ” )
дають ключ до розуміння й адекватного
прочитання літератури бароко, як а
розвивалася “в контексті діялогу східної
та західної релігійності” (с.152), була
“сумісною з візантійською аскетичною
традицією” (с.155) духовності Ігнатія
Лойоли та св. Терези Авільської. Автор
послідовно й аргументовано заперечує
войовниче ствердження переважно
російських богословів “візантійськословянської ідентичности як цілковитої
альтернативи західному християнству”
( с . 1 5 6 ) , д е м о н с т ру юч и м ож л и в і с т ь
екуменічної перспективи вже в наш
час. Окреслюються провідні тенденції
чернецтва у православних країнах
Східної Європи та Близького Сходу
XVI – XVII ст., що були суголосними
д у х о в н и м п о ш у к а м п р ед с т а в н и к і в
Товариства Ісус ового та, зокрема ,
о. Ігнатія Лойоли і св. Терези. Владика
Ігор простежує як канали знайомства
православного світ у зі спадщиною
св. Терези Авільської, її містичним
досвідом та духовними практик ами
о. Ігнатія Лойоли, так і типологічні
п о д і б н о с т і в а с к ет и ч н и х в п р а в а х
представників християнського Сходу та
Заходу, яких єднає “універсальність мови
пустелі” (с.170), її оздоровча тиша, що
“промовляє” до сучасної людини.
Важливим фактором, крізь призму
котрого багатогранніше сприймаються
проблеми й інтенції сучасної української
церкви та чіткіше окреслюється
специфіка барокового письменства, є
Берестейська унія та породжена нею
полемічна література. Її прочитання
завжди вирізнялося політичною
заангажованістю, “спокусливою
однозначністю інтерпретації релігійнокультурних змагань” (с. 94). У праці
1995 р. “Берестейська унія й українська
л і т е р а т у р а X V I I с т. ” д о с л і д н и к ,
пропонуючи утриматися від емоційних
оцінок, заохочує виявляти різнопланову
присутність Берестейського з’єднання в
українській бароковій літературі як сюжету,
“як ідеологеми, як культуротворчого
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імпульсу й конструктивного чинника
у формуванні типології барокового
книжника” (с. 107). Автор говорить про
руйнування в поберестейський час
“позірної стабільності дуальної типології
українських гуманістів” (с. 106), що
будувалася на опозиції “православного
традиціоналізму й конфесійно
латинізованої психології “походженням
у к р а ї н ц я ( рус и н а ) , н а ц і є ю п ол я к а ”
(с.106); появу проміжного типу автора,
котрий синтезував у собі антиномічні
інтенції, що і вплинуло на формування
авторської свідомості письменників,
належних до різних юрисдикцій, “які
стояли обабіч полемічних барик ад”
(с.17), але користувалися часто однією
мовою, спільним арсеналом стилістичних
засобів, зокрема метафор, ідеологем,
етнокультурних чинників впливу тощо.
Н. Пилип’юк назвала такі ідеї найбільш
сміливими та революційними в збірці, що
заслуговують на подальше обговорення
(с.17), к отре зараз і триває вже у
зв’язку з виходом нової книжки владики
Ігоря Ісіченка, присвяченої полеміці
Касіяна Саковича з письменниками й
богословами кола Петра Могили1.
У різних статтях збірки автор подає
невеликі за обсягом інформаційноаналітичні екскурси, присвячені знаним
і невідомим українськ ом у загалу
церковним і культурним діячам епохи
Б а р о к о – П ет р о в і М о г и л і , П а ї с і є в і
Величковському, Василеві ГригоровичуБарському, Касіянові Саковичу, Григорієві
Сковороді, Мелетієві Смотрицькому,
Кирилові Транквіліону Ставровецькому,
Д и м и т р і є в і Ту п т а л у, Й о с а ф а т о в і
К у н це в и ч у, М а к а р і є в і К а н і вс ь к о м у,
Йовові Почаївському, Афанасієві, ігумену
Берестейському та іншим. Кожного з
них автор намагається зрозуміти крізь

призму “духовних вимірів” епохи, бо,
як зауважує Н.Пилип’юк, для владики
Ігоря етичний вимір завжди стоїть над
системою поглядів. Учений “визнає
необ’єктивність або брутальність учинків
пер с о н а жі в ” (с . 3 1 ) неза лежно ві д
конфесійної належності, але ніколи
не критикує їх за переконання (с. 31),
том у що пропагандист не повинен
витісняти науковця з “оцінкою події або
особи” (с. 107), вважає архиєпископ Ігор
Ісіченко.
Відома річ, що коли людина ставить
до себе високі вимоги, дотримуючись
їх, то й інші оцінюють результати її
діяльності з тих же позицій, без усіляких
застережень, як це часто буває, на різні
“пом’якшувальні” обставини, зокрема
церковний сан. Праці ж архієпископа
Ігоря Ісіченка імпонують ґрунтовним
знанням історичного та культурного
контексту, богословськими тлумаченнями
образів, символів, реалій, глибоким
аналізом літературних текстів барокової
доби, зіпертим на певні теоретичні
м о д ел і ( с е м і о т и к а , г е р м е н е в т и к а
тощо), об’єктивними характеристиками
персоналій того часу незалежно від
конфесійної належності, динамічним
стилем, паралелями з сучасністю тощо.
Отож, рятуючи “з “підпілля” явища
культури й імена, які були загнані туди
через релігійні та політичні упередження”
(с. 31), та підсвічуючи їх “аналітичним
світлом”, владика Ігор Ісіченко збільшує
перелік барокових “місць пам’яті” і
відповідно збагачує “колективну пам’ять”,
зіперту на свідомі й несвідомі спогади
про досвід, пережитий і\чи перетворений
на міф живою спільнотою, ідентичність
якої закорінена в минулому2, але також
розширює історичну пам’ять, котра має
працювати на сучасне та майбутнє.

1

Ігор Ісіченко, архиєп. Війна барокових метафор.
“Камінь” Петра Могили проти “підзорної труби”
Касіяна Саковича. – Харків: Акта, 2017. – 348 с.

Отримано 21 грудня 2017 р.

2
Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. – Київ:
ТОВ В-во “Кліо”, 2014. – С. 189.

Юрій Пелешенко, Наталія Пелешенко
м. Київ
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УКРАЇНСЬКА ВЕРГАРНІАНА: ПІДСУМКИ І ЗДОБУТКИ
Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки,
переклади). – Львів: “Тріада плюс”, 2016. – 344 с.
Недавно побачила світ нова, друга вже
за останній час1, монографія Я. Кравця
“Український Еміль Вергарн (критика,
перегуки, переклади)” – найповажніше й
найоб’ємніше, без перебільшення, слово
української вергарніани, вельми цікаве,
до того ж із концептуального погляду:
ідеться про творчу взаємодію двох
дискурсів – наукового та художнього.
М ож н а го во р и т и і п р о д о ц і л ь н і с т ь
обидвох підходів.
О тож в и д а н н я охо п л ю є : п е р ед н є
слово, написане в серпні 2016 р. (с. 3 –5),
“Творчість Еміля Вергарна в українській
критиці та перекладах (істориколітературознавчий аналіз)” (с. 6–164),
куди входять: текст 1992 р. з незначними
стилістичними виправленнями,
а це два розділи по три підрозділи,
висновки та бібліографія (с. 64–164),
“Проблеми компаративістики” (с. 165–
265), “Есеїстика” (с. 266–282), “Біле
Різдво (різдвяна казка)” (с. 283–286),
“Коротк а проза Еміля Вергарна:
джерела сюжетної к олізії” (с. 287–
3 1 3 ) та б і бл і о г р а ф і я “ Ук р а ї н с ь к и й
Еміль Вергарн” (Переклади. Життя і
творчість Еміля Вергарна) (с. 314–335).
На завершення подано “Бібліографічну
довідку” (с. 336–339). Найважливіша, як
видається, частина перша “Творчість
Еміля Вергарна в українській критиці
т а п е р е к л а д а х … ” , п р о бл е м а т и к а
якої – становлення українськобельгійських літературних взаємин і
перші оцінки творчості Е. Вергарна
в українській літерат урній критиці.
Ти х , к о г о д о к л а д н і ш е з а ц і к а в и л и
переклади Миколи Терещенка, його
попередників і сучасників, літературо- та
перекладознавчий аналіз цих текстів,
відсилаємо до вагомого журнального
1

Теплий І. Романські літератури в рецепції Івана
Франка (Рецензія на монографію: Кравець Я.
“Quae scripsi, scripsi”: романські літератури у
рецепції Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2014 – 230 с.) // Слово і Час. – 2016 – №5. –
С. 121–123.
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в и д а н н я 2 . С а м е М . Те р е щ е н к о –
інтерпретатор та укладач чотирьох
збірок Е. Вергарна – 1973 р. став
першим лауреатом премії імені Максима
Рильського за кращий художній переклад
творів письменників зарубіжних країн
українською мовою.3
Окремі підрозділи складає тема “Еміль
Вергарн в західноукраїнській критиці
та перекладах”, а також “Істориколітерат урний аналіз типол огії та
відмінностей у творчості Еміля Вергарна
та Василя Стефаника”. Проблематику
другого розділу (“Творча спадщина
Еміля Вергарна в українській критиці
та перекладах радянського періоду”)
становлять “Еміль Вергарн в українській
літерат урі та критиці 20–30-х рр.”,
“ Тв о рч а с п а д щ и н а Е . В е р га р н а в
українській критиці та літературі 40–
70-х років” та “Еміль Вергарн і сучасна
українськ а літерат ура та критик а”.
Цей розділ охоплює сторінки 76–164.
Другий розділ наукового дискурсу –
“ П р о бл е м и к о м п а р ат и в і с т и к и ” –
охоплює понад 100 сторінок. Він чи
ненайцікавіший, як видається, у плані
дослідження іншомовного дискурсу
того чи того автора саме в парадигмі
порівняльного літерат урознавства:
“Повнота ідей, щедрість барв”
(с.165–168), “Багатогранність поезії
Е. Вергарна” (с.169–180), “…Моя радість,
моя гордість” (А. В. Луначарський про
Е. Вергарна) (с.181–189), “Василь Щурат
перекладає Вергарна (до 120-ої річниці
уродин українського поета)” (с. 189–191),
“Тарас Шевченко та Еміль Вергарн:
а рт и с т и з м в і р ш а , е п і ч н і с т ь д ум к и ”
(с. 192–209), “Еміль Вергарн та РайнерМарія Рільке (з історії творчих взаємин)”
(с. 210–219), “Євген Маланюк: діалог
із франкомовним світом” (с. 219–229),
2

Кравець Я. Чотири вергарнівські добірки поета
Миколи Терещенка (1922, 1927, 1946, 1966) // Слово
і Час. – 2017. – №2. – С. 32–44.
3
Там само. – С. 43–44.
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“Мандрівка до сонця” Ю. Клена і “Похід”
Е. Вергарна: наслідування, перегуки,
поетична настроєвість” (с. 229–244),
“ В е р га р н і вс ь к і м от и в и у п о ет и ч н і й
творчості Богдана-Ігора Антонича”
(с. 244–257), “Три судження Олексія
Чичеріна про Еміля Вергарна” (с. 258–
265). Цим завершується науковий дискурс
і починається художній: “Есеїстика. П’єрПоль Рубенс (есей)” (с. 266–282); “Біле
різдво (різдвяна казка)” (с. 283–286);
“Коротка проза Еміля Вергарна: джерела
сюжетної колізії” (с. 287–290). Назва,
імовірно, налаштує читача знову-таки на
академічний лад, а то й спантеличить:
знову, мовляв, теоретизування на додачу
до 265 попередніх сторінок, одначе це
лише (с. 287–290) вступ до короткої
прози, хоча місце йому, як видається,
у “науковій” частині видання. Сюди
н а л еж ат ь : “ Ш и н о к “ Д о б р а с м е рт ь ”
(с. 291–295), “На селі” (с. 296–299),
“Опдорпський ярмарок” (с. 299–303),
“Три Парки” (с. 304–307), “Як огось
вечора” (с. 308–313). Передостання
частина монографії – бібліографія
“Український Еміль Вергарн” (Переклади.
Життя і творчість Еміля Вергарна)
(с. 314–335) – немовби знову повертає
ч и т а ч а д о н а у к о в о г о д и с к у р с у.
Тут конкретніше йдеться про 69 творів
Е. Вергарна, подається докладний опис,
зміст, рецензії і навіть шифри видань.
Найбільше їх у фондах Національної
бібліотеки України ім. В. Вернадського.
Про життя і творчість Е. Вергарна
говорять позиції 70–108, окремі аспекти
творчості охоплено в позиціях 109–123.
Про той чи той конкретний твір (поеми
загалом, трагедія “Єлена Спартанська”,

Отримано 6 грудня 2017 р.

драма “Зорі”, поема “Коваль”, драма
“Поворот Гелєни”, поетична добірка
“Світлі години”, поема “La dame en noir”
[Дама в чорному] тощо) – у позиціях
124–136. Цікава рубрика “Е. Вергарн і
українські письменники” (позиції 127–
185). Не обійдено увагою інших літератур:
“Е. Вергарн і російські письменники” (поз.
186–188). Наприкінці розділу – “Образ
Е. Вергарна в художній літературі” (поз.
189–195). “Бібліографічна довідк а”
(с. 336–339) подається на завершення
всього видання. “Зміст”, а це майже
дві сторінки, подано українською та
французькою мовами.
Д одамо, що на сторінці 290 (“Ad
fondes”; вирізнення наше – І.Т.) ідеться,
найімовірніше, про Ad fontes – латинський
в и с л і в ( у п е р е к л а д і “ Д о д ж е р ел ” ) ,
девіз гуманістів доби Відродження,
що закликав повернутися до античних
авторів та давніх списків Біблії. Цей
вислів набув особливого поширення
в одній із праць про освіту Еразма
Роттердамського 1 . Звісно, до нього
часто зверталися неокласики, передусім
М. Зеров, а сам вислів позначав суть
їхнього художнього напряму та діяльності
загалом.
Підсумовуючи , побажаймо цьом у
унікальному виданню, яке засноване на
дихотомії, а радше симбіозі наукового
і творчого дискурсів і яке має достатні
підстави претендувати на всеохопність
та вичерпність викладу проблематики,
Ad multos annos! [Многая літа!] – в
унісон, до слова, із гаслом гуманістів та
неокласиків.
1
Ad fontes: [електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ad_fontes

Іван Теплий
м. Львів
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СПАДЩИНА ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
ЯК ВНЕСОК У ВИРОБЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Danylenko A. From the Bible to Shakespeare: Pantelejmon Kuliš
(1819–97) and the Formation of Literary Ukrainian. –
Boston: Academic Studies Press, 2016. – xxiii, 447. –
(Ukrainian Studies)
Кулішезнавство збагатилося новою
монографією про творчість першорядного
українського письменника Пантелеймона
Куліша. Бостонськ е видавництво
“Академічні студії” випустило книжку
профес ора Університет у ім. братів
Пейс Андрія Івановича Даниленка “Від
Біблії до В. Шекспіра: Пантелеймон Куліш
(1819 – 1897) і творення літературної
української мови”.
Автор влучно зазначає, що
“всеохопне вивчення і його [Кулішевих]
оригінальних творів, і перекладів у
контексті формування літературної
української мови ХІХ ст.” ще перебуває
в зародку (с. xiv), адже вже давно
назріла потреба з’ясувати на широкому
тл і о с о бл и во с т і м о вл е н н я К ул і ш а автора та Куліша-перекладача. Книжка
А. Даниленка наближає нас до цієї
тематики, розглядаючи саме перекладне
мовлення П. Куліша. Воно складне й
багатогранне, але його й нині інколи
недооцінюють.
Книжк у поділено на дві частини ,
присвячені перекладам Біблії (чотири
розділи) та Шекспірових творів (два
розділи). У центрі авторового розгляду –
м о в н і о с о бл и во с т і , ур а хо ву юч и
різноманіття діалектних, етимологічних
і с о ц і ол і н г в і с т и ч н и х в і д м і н н о с те й .
Фактично читач має справу з історією
становлення норм сучасної української
л і те р ат ур н о ї м о в и . Та к и й п і д х і д є
першим етапом у подальшому розгляді
перекладних творів того часу, коли в
центрі опиняється поступ лінгвопоетики
української мови загалом, що
охоплюватиме лексичні зміни відповідно
д о р оз ш и р е н н я к о н це п то с ф е р и та
семантичного фонду українськ ої
мови, просодійні впливи на творення
української фонетики, багатомовність
д л я в и р о бл е н н я р і з н о ж а н р о в о с т і
української літератури.
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Перший розділ присвячено розгляду
українськомовного Псалтиря.
Надзвичайно вагомим є те, що автор
намагається пок азати П. Куліша в
контексті традиції перекладів псалмів
і водночас привертає нашу увагу до
перекладацької праці Петра ГулакаА рте м о вс ь к о го , Та р а с а Ш е вч е н к а ,
Михайла Максимовича, Олександра
Навроцького, Володимира Александрова
та Пилипа Морачевського.
У другому розділі окреслено культурні
передумови та авторські настанови, які
мали вплинути на підготовку фінальної
версії повного тексту Біблії. Серед
обговорюваних питань – фонетичний
правопис, віршовий спосіб перекладу
(“Устихотворена Біблія”), діалектний
вибір лексики, українськомовний
молитовник, який підготував Іван Пулюй,
творення нового біблійного стилю,
архаїзація та вжиток засобів живого
мовлення, суспільні умови для рецепції
біблійного перекладу. Кожну словоформу
добре задокументовано, а отже, цей
розділ набуває ще й джерелознавчого
значення.
Третій розділ присвячено галицьким
перекладам Біблії, чи точніше – спробам
здійснення цього задум у впродовж
ХІХ ст. Автор док ладно аналізує з
мовного погляду тексти збережених
перекладів Маркіяна Шашкевича, Андрія
Бачинського та Антона Кобилянського.
Підрозділ про М. Шашкевича важливий
тим, що звертає увагу на таку діяльність
нашого Будителя, про яку не знали, не
говорили, а потім боялися говорити й
уникали. Після зацікавлення творами
й перекладами Шашкевича на початку
ХХ ст., зокрема завдяки текстологічним
дослідженням Михайла Возняка, панівна
комуністична ідеологія знову заховала
від науковців цей аспект діяльності, а
він дуже важливий. По-перше, задум
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б і бл і й н о г о п е р е к л а д у п о - н о в о м у
відкриває постать М. Шашкевича, який
намагався розширити духовні межі
українства у слов’янському контексті. Подруге, перед нами постає недооцінена
грань його творчості, адже не кожен
священик і класичний філолог візьметься
за переклад такого авторитетного тексту,
ще й у таких “культурно депресивних”
умовах.
Четвертий розділ – центральний і за
вагомістю, і за обсягом. Цей синтетичний
розділ перехресно розглядає питання
мовної синхронії та діахронії в мовній
к о н ц е п ц і ї п е р е к л а д н о ї Б і бл і ї , я к у
виробляв П. Куліш. Автор заглибився в
такі питання, як текстовість на межі прози
й поезії, мовні стратегії Івана НечуяЛевицького та Івана Пулюя, лексичний
добір і правописне нормування тощо.
В и д а є т ь с я , щ о а вт о р п е р е - а б о
недооцінив критику Івана Франка щодо
Біблії 1903 р., називаючи її “вузькою
та провінційною” (с. 195). Тут доцільно
пригадати слова Миколи Лукаша про
дві літературні традиції української
мови: західний варіант українськ ої
л і те р ат ур н о ї м о в и в і д р і з н я вс я в і д
українського стандарту так само, як
американський варіант – від англійського
с та н д а рт у 1 . І . Ф р а н к о ж и в в і н ш і й
мовній ситуації – у тій, де українська
мала простір для розвитку, адже була
урядовою й судовою мовою (після подій
1848 р. та згідно із Законом 1867 р.),
активно кодифікувалася (німецькоу к р а ї н с ь к и й ю р и д и ч н о - п ол і т и ч н и й
словник Якова Головацького, Григорія
Ш а ш к е в и ч а і Ю р і я В и с л о б о ц ь к о го
1851 р., природописний сл овник
Івана Верхратського 1864 – 1872 рр.,
українсько-німецький словник Євгенія
Желехівського і Софрона Недільського
1884 – 1886 рр. тощо), обслуговувала не
тільки побут, а й освіту та науку (з 1862 р.
на юридичному факультеті Львівського
університету функціонували дві кафедри
з українською мовою викладання –
кафедра цивільного права та кафедра
кримінального права; згодом почали
виходили наукові журнали “Часопись
правнича”, “Записки НТШ”). Тому на зорі
ХХ ст. І. Франко міг уявляти абсолютно
1

Вопросы языкознания. – 1954. – №6. – С. 125.
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відмінний шлях поступу літературної
українськ ої мови, а том у опирався
певним Кулішевим стратегіям.
Другу частину присвячено творчості
Вільяма Шекспіра в українських
перекладах. Методик а дослідження
аналогічна до першої частини. П’ятий
розділ розкриває літературну історію
Кулішевого перекладацького доробку –
задуми й настанови вченого, хронологію
праці, первинну рецепцію, стилістичні
засади.
У ш о с то м у р озд і л і б і л ь ш е у ва г и
звернено на Шекспірові тексти, особливо
на переклад його трагедії “Гамлет”.
Дослідник акуратно документує всі мовні
шукання П. Куліша. Одне з вагомих
питань – це Франкові правки Кулішевого
тексту. Дослідник осмислено подав
найголовніші зміни, які Франко вніс
під час свого редагування Кулішевих
перекладів. Як бачимо, велика частина
Франкових утручань стали вже
літературною нормою (дванадцять,
тоді, образилось, війни, перед тим
тощо). Гарно доповнюють висвітлення
Кулішевої концепції уривки з перекладів
інших літераторів – Панаса Мирного та
Лесі Українки.
Н а гол о с к н и ж к и А . Д а н и л е н к а –
на унормуванні української мови
через перек лади. У цьом у він має
беззастережну слушність і ґрунтовно
доводить, як це відбувалося у сфері
релігійного перек ладу. Хоча так ож
бракує звернення до першотворів, щоб
упритул наблизитися до лабораторій
перекладачів та усвідомити підґрунтя
їхнього вибору, їхню мотивацію крізь
призму широкої європейської мовної
цивілізації.
Ур а х о в у ю ч и в а г о м у р о л ь , щ о ї ї
відіграли в історії української мови
Т. Шевченко та П. Куліш, варто вітати
книжку А. Даниленка, яка перейняла
естафету розвідки М. Мозера “Тарас
Шевченко і сучасна українська мова:
спроба гідної оцінки” (німецьке видання:
Мюнхен, 2008; українське видання:
Львів, 2012). Настав час у такому ж ключі
осмислити мовний портрет І. Франка,
який так багато зробив, щоб наблизити
давню українську літературу сучасному
читачеві, щоб розширити межі української
лінгвопоетики, щоби присвоїти світові
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ш е д е в р и р і д н о м у г р о м а д я н с т в у.
Працюючи із розмаїттям різножанрових,
різномовних і різночасових текстів,
І. Франко всотував усі словесні
скарби тогочасної цивілізації, а тому
потреба висвітлити його мововжиток і
мовотворчість на тлі доби назріла вже
давно.
Основа дослідження – його бібліографія.
Автор ск лав її якнайдок ладніше,
використавши малодоступні рукописи
та всі найголовніші словники. Критичнотеоретична література дуже багата, не
має лакун із певних історичних епох.
Наявні покажчики – географічних і власних
назв, а також понять, назв часописів
і творів – допоможуть дослідник ам
інтенсивніше ввести постать П. Куліша
в дослідження загальнокультурного
к онтек ст у. Джерел ознавчу функцію
монографії підтримує покажчик
цитованих сл овоформ англійськ ої ,
церковнослов’янської та української
мов (остання має навіть два самостійні
покажчики – кирилицею і латинкою).
Читачі обов’язково звернуть увагу на
виправдане вживання терміна “Rusian”
(на відміну від “Ruthenian”). Утім, ідея
розподібнити “Rusians” і “Rusyns” не
дуже вдала, бо русини пов’язували себе
не з уявною Галицькою чи Червоною
Руссю (такої держави не існувало), а
зі старокиївською державою – Руссю,
тому чернігівці, полтавці, переяславці
мають мовне право теж величатися
“русинами”. Щодо теперішнього угорськословацького політичного “русинства”, то
вони можуть шукати свої корені у Великій
(Білій) Хорватії, а тому й самоназву для
себе – з відмінної терміносистеми.
Натомість гадаю, що доцільно уникати
терміна “Little Russian” (“Little Russians
(Ukrainians) in the eighteenth century”,
с. xvi або с. 4), адже ще в середині
ХІХ ст. сам о. В. Гречулевич опублікував
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“Проповѣди на украинском языкѣ” (шість
випусків; Петербург, 1860 р.).
Окремо варто зупинитися на
транслітерації. Автор використовував
принципи, якими послуговується
Бібліотека Конгресу США. Утім видається,
що варто було звернути увагу на правила
транслітерації, які затвердж ують в
Україні, починаючи від 1996 р. Ідеться
насамперед про зручність читання,
адже написання “Xarkovite” (с. 163, 171)
заплутає будь-кого. З одного боку, вже
би мало бути “Xarkivite” (харків’янин).
Із другого боку, і Вікіпедія, і “Всесвітня
книга фактів” ЦРУ подають однакове
написання – “Kharkiv”. Ще в часи УНР
задум увалися, що при переході на
латинку доцільно дотримуватися саме
англійського взірця без діякритичних
знаків, який удоступнить українському
слову всі друкарні світу.
Та к о ж х о т і л о с ь б и , щ о б а в т о р
уживав все-таки українізовані форми
топонімікону нашої країни: “Dnipro” (а не
“Dnieper”), “Halychyna” (а не “Galicia”). Із
формою “Galicia” нам дуже не пощастило:
науковці усвідомлюють, що вихідний
корінь – “Halych” і що недоречно дві різні
території – на Сході Європи (Україна та
Польща) і на Заході Європи (Іспанія) –
називати одним словом, яке заплутує,
а л е зд ол ат и ц ю п р а к т и к у д оте п е р
видається неможливим. Поміняти “Kiev”
на “Kyiv” було легше.
Виклад книжки насичений, усі лексеми
паспортизовано, як і належить такого
типу виданням. Д у же важливо, що
наукова розвідка написана добірною
англійською мовою, і вона буде вагомою
цеглинкою у світовій славістиці.
Монографія А. Даниленка корисна і для
істориків мови, і для діалектологів, і для
перекладознавців, і для перекладачів –
для всіх, хто працює над Словом.

Тарас Шмігер
м. Львів
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В Інституті
літератури
СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ШІСТДЕСЯТНИЦТВА
28 листопада 2017 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбулась офіційна
презентація Наукового центру дослідження проблематики українського шістдесятництва
(керівник – доктор філологічних наук Л. Тарнашинська, секретар-координатор – кандидат
філологічних наук Т. Михайлова), а також перша започаткована Центром відкрита дискусія про
перспективи подальших студій цього непересічного культурно-мистецького явища. У заході
взяли участь як митці-шістдесятники, так і науковці-дослідники шістдесятництва, зокрема
директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ акад. М. Жулинський, письменник
І. Драч, літературознавці Л. Тарнашинська, Ю. Ковалів, А. Ткаченко, Г. Клочек, Т. Мейзерська,
М. Сулима, Л. Скупейко, Л. Мороз, Т. Головань, С. Лущій, Н. Єржиківська, мистецтвознавець і
художник В. Перевальський, директор Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою
Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя Н. Онищенко та ін. Серед присутніх були
також сестра відомого композитора Оксана Івасюк (Київський університет ім. Б. Грінченка)
та завідувач секретаріату Комітету з питань культури і духовності у Верховній Раді України
Н. Колесніченко-Братунь. Організатором і модератором заходу була Л. Тарнашинська.
Розпочав дискусію директор Інституту літератури, член Наукової ради Центру акад.
М. Жулинський, який наголосив на актуальності літературно-мистецького діалогу сучасників
і митців-шістдесятників у контексті осягнення ідеалів духовної свободи й цінності особистості
в умовах “заблокованої культури”. З перспективними напрямками розвитку Наукового
центру ознайомила присутніх його керівник Л. Тарнашинська. Зокрема, вона наголосила
на важливості укладення комплексного словника-довідника українського шістдесятництва,
проведення щорічних конференцій із цієї тематики та заснування приуроченої цьому
мистецькому поколінню премії для молодих учених. Також заохотила колег узяти участь
в анкетуванні-опитуванні про актуальні вектори майбутніх комплексних студій творчості
шістдесятників. У контексті презентації Наукового центру дослідження проблематики
українського шістдесятництва Т. Головань (Інститут літератури) ознайомив учасників заходу
з новим науковим виданням – нещодавно опублікованим другим томом академічної антології
“Українська літературна критика ХХ століття” (наук. редактор В. Дончик, упорядники та автори
приміток Т. Головань і Н. Єржиківська). Багатогранний (філософський, кінематографічний,
живописний і літературознавчий) світ українського шістдесятництва розкрив у своїй промові
поет І. Драч, наголосивши на необхідності створення ґрунтовної енциклопедії з цієї тематики.
Актуальної риторичної загостреності надав дискусії виступ професора Київського
національного університету ім. Т. Шевченка Ю. Ковалiва, який провів чіткі паралелі між
духовною ситуацією в Україні на початку 1960-х років і сучасністю, афористично резюмувавши,
що “шлях до свободи викладений книгами” і жертовною посвятою свідомих особистостей.
Насамкінець учений подарував Центру дві книжки, з-поміж яких – опублікована у 1960-ті роки
збірка творів молодих митців. Продовжив розпочатий мистецький діалог чл.-кор. Національної
академії мистецтв України В. Перевальський, який наголосив на цілісності української культури
й необхідності комплексного аналізу естетичної палітри шістдесятництва, зокрема його
літературних, малярських і музичних виявів. Учений також повідомив про науково-практичну
конференцію “Мистецтво шістдесятників. Традиції і новаторство”, що відбулася 30 листопада
2017 р. у приміщенні Музею шістдесятництва за підтримки Академії мистецтв.
Доповідь про потребу глибокого аналізу не тільки світоглядних, а й поетико-стильових
аспектів художньої творчості митців-шістдесятників, зокрема самобутньої метафоричної
образності, виголосив професор КНУ А. Ткаченко, побудувавши свій виступ у формі усних
відповідей на запитання запропонованої Центром анкети. Розпочату тему підтримав ректор
Центральноукраїнського державного педагогічного університету (м. Кропивницький) професор
Г. Клочек, наголосивши на необхідності популяризації творчих ідеалів шістдесятників і
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живого, цікавого літературознавчого висвітлення цього покоління, не звуженого стандартними
схемами й термінологією дисертаційних канонів. Думку вченого підтримала професор
Київського національного лінгвістичного університету Т. Мейзерська, указавши, що творчість
митців-шістдесятників, як і творчість І. Я. Франка, може становити своєрідну точку відліку,
бути окремим плацдармом для філософських, історичних, літературо- і мистецтвознавчих
студій, однак під час комплексного дослідження цього явища необхідно чітко враховувати
два аспекти – історико-культурний та естетичний. Про незмінність і актуальність ідеалів
шістдесятництва говорила у своїй доповіді Н. Дзьомба (Чорноморський національний
університет ім. Петра Могили), вдало доповнивши скарбницю майбутніх напрямків наукових
студій ідеєю вивчення журналістики 1960-х.
Творчу атмосферу дискусії збагатив виступ директора Центру гуманітарної співпраці з
українською діаспорою Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя Н. Онищенко, яка
згадала колоритні кіносторінки, присвячені попередній героїчно-трагічній епосі, і наголосила
на необхідності розширення аудиторії й географічного діапазону майбутньої діяльності
новоствореного Центру, аби не лише науковці, а й студенти з Києва та інших міст могли почути
з перших уст правду про цих світлих лицарів духу. Слово заступника директора з наукової
роботи Інституту літератури чл.-кор. НАНУ М. Сулими спонукало присутніх замислитися над
вагомими завданнями майбутньої наукової діяльності Центру, зокрема над питаннями, кого
вважати шістдесятниками і які критерії для цього обрати, як виважено й об’єктивно висвітлити
взаємини між колегами по перу, митцями та їхніми дітьми, а також, як репрезентувати здобутки
проведених досліджень. Щодо останнього, Микола Матвійович висловив думку про доцільність
публікації наукового щорічника, присвяченого тематиці шістдесятництва. Перспективні ідеї про
наукові напрямки майбутніх студій висловили професор КНУ Ю. Ковалів, який запропонував
дослідити тему “Шістдесятники та Інститут літератури”, а також співробітники Інституту
Н. Єржиківська (“Гумор шістдесятників”) та С. Лущій (“Шістдесятники і Нью-Йоркська група”).
Вагому пропозицію вніс також головний редактор науково-теоретичного журналу “Слово і Час”
Л. Скупейко, наголосивши на важливості створення окремого інтернет-ресурсу, присвяченого
шістдесятництву, та необхідності ґрунтовного опрацювання джерелознавчої бази – виявлення
й публікування архівів і невідомих творів шістдесятників.
Плідний науково-творчий вечір підсумував виступ Л. Тарнашинської, яка в завершальному
слові лаконічно підбила підсумки проведеної наукової дискусії, подякувала присутнім за
участь і запросила всіх небайдужих долучатися до анкетування-опитування, а згодом – до
науково-пошукової й організаційної роботи Центру.
Наступним кроком діяльності Центру став міжнародний круглий стіл “Творчість Василя
Стуса і сучасність”. Присвячений 80-літтю від дня народження поета, він відбувся 16 січня
2018 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. До участі в ньому були запрошені
дослідники як з України, так і з-за кордону (Австралія, Великобританія) – переважно молоді
вчені-стусознавці. До організації заходу та його технічного забезпечення активно долучився
також співробітник відділу шевченкознавства Д. Єсипенко.
Розпочав круглий стіл директор Інституту літератури акад. М. Жулинський, який наголосив на
особливій місії Інституту у пропагуванні й популяризації творчості Василя Стуса – талановитого
аспіранта цього наукового закладу й відважного борця за свободу духу, слова, України.
Власне, сила духу, зазначив доповідач, – це та незмінна вертикаль, на якій ґрунтується
стоїчна потуга творчості митця, який, дивлячись у вічі смерті, вірив у “нове народження” й
“переможне повернення” до отчого краю: “…Ми ще повернемось, обов’язково повернемось,
бодай – ногами вперед, але: не мертві, але: не переможені, але: безсмертні”… Вагому роль у
цьому “поверненні” творчості поета до сучасників відіграв, власне, Інститут літератури, зокрема
відділ рукописних фондів і текстології, який упорядкував і видав “Твори у чотирьох томах і
шести книгах” Василя Стуса (1994 – 1999 рр.). За словами Л. Тарнашинської, спричинився
до цього й сам Микола Григорович, який наприкінці 1980-х років одним із перших почав
пропагувати творчість Василя Стуса на сторінках “Літературної України” в рубриці “Сторінки
призабутої спадщини”.
Живий струмінь у злагоджене річище наукової бесіди вніс виступ побратима Василя Стуса
дисидента-правозахисника В. Овсієнка, який у 1975 – 1976 рр. був із поетом у Мордовських
таборах, а в 1980-х роках – на засланні на Уралі, зокрема у 1984 р. кілька місяців сидів в
одній камері з В. Стусом. Шанований гість цитував поезії Стуса, наводив малознані факти з
його біографії, з-поміж яких – історію пермського зошита (рукописної збірки “Птах душі”, до
якої ввійшло близько сотні віршів, написаних верлібром, із яких уціліли й дійшли до наших
днів тільки п’ять чи шість). Наприкінці виступу доповідач ознайомив присутніх із двотомником
“Світло людей”, до якого ввійшли також спогади-нариси автора про Василя Стуса.
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Неординарний і багатогранний образ поета окреслили й наукові доповіді учасників
круглого столу – стусознавців-дослідників із України та з-за кордону. Розпочав серію цих
виступів викладач україністики Центру Миколи Зерова Університету Монаша в Мельбурні
(Австралія) PhD Алессандро Акіллі. У доповіді “Ще раз про інтертекстуальність Стусової
поезії…” він проаналізував мотив граніту у двох віршах зі збірки “Dichtenzeit” (“Час творчості”)
Василя Стуса – “Рушай убік…” і “Така пустеля моря і пісків…”. Розкривши антитетичність
і смислову полівалентність культурологічного образу граніту в ліриці поета, доповідач
окреслив літературну спадкоємність та ідейну суголосність осмислення цього мотиву Василем
Стусом та українськими (І. Франко, В. Свідзинський) і зарубіжними авторами (М. Цвєтаєва,
Б. Пастернак, О. Мандельштам, Р. М. Рільке, Й. В. Гете). Обраний ракурс аналізу виявився
доволі продуктивним, оскільки дав змогу промовисто і стисло висвітлити творчість митця у
світовому літературному контексті.
С. Цікавий (Донецький національний університет ім. В. Стуса, Вінниця) виголосив доповідь
“Специфіка просторових рамок у прозі Василя Стуса”. Обравши об’єктом студій белетристику
письменника, він проаналізував її крізь призму геопоетики, виокремивши основні прийоми
текстуалізації художнього простору у творах “Подорож до Щастівська”, “Дзвінок”, “Хуга”
та ін. Розглянувши такі локуси, як кімната, будинок, шахта, балка, лабіринт і специфіку
їхнього функціонування в текстах, С. Цікавий підсумував, що простір у прозі В. Стуса
зазвичай тематизований (репрезентує чітку відмінність буття буденного і буття граничного),
фокалізований і вміло деталізований. Висвітленню прозового доробку письменника крізь
призму порівняльного аналізу була присвячена й доповідь “Проза Василя Стуса та Франца
Кафки: компаративне прочитання”, виголошена Т. Михайловою (Інститут літератури).
Аналізуючи повість “Подорож до Щастівська” і новелу “Дзвінок” В. Стуса та романи Ф. Кафки
(“Процес”, “Замок”), дослідниця навела цікаві факти суголосності художніх світів митців,
зокрема звернула увагу на автобіографічність, езистенціалістську загостреність і гуманістичну
спрямованість їхньої прози.
Поетичну грань Стусового таланту в контексті презумпції багатовимірності його творчості
репрезентував Б. Токарський, аспірант кафедри славістики Кембриджського університету
(Великобританія). Він запропонував слухачам доповідь “До проблеми ставання собою у
“Палімпсестах” Василя Стуса”. Обравши об’єктом аналізу вірш “У темінь сну занурюється
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шлях…”, дослідник запропонував нову парадигму прочитання Стусової поезії в річищі
концептуального аналізу, зосередивши увагу на постійному балансуванні в художній свідомості
митця антитетичних образів прапервнів (як чогось сталого, незмінного, архаїчного) і шляху
(як динаміки, руху, ставання), що в підсумку виявляє органічну співмірність Василя Стуса із
часом, у якому він жив. Цілісність і багатогранність образу митця висвітлила Г. Колодкевич
(Київський міжнародний університет). Обрана дослідницею тема – “Конструювання образу
Василя Стуса сучасним українським мистецтвом та масовою культурою” – актуалізувала
широкий культурологічний контекст: літературу, ЗМІ, малярство, скульптуру, кінематографію, а
також різні грані розуміння постаті поета – від несприйняття (в радянський час) до міфологізації
(асоціювання з Шевченком, Христом у сучасності), від сакралізації (як на полотні В. Зарецького
“Стус-орач”) до гротескно-плакатної модернізації (як на рисунку Ю. Журавля “Стус” у календарі
“Знай наших”) та ін. Об’єктом аналізу дослідниці стали також вистави, присвячені В. Стусу
(“Палімпсест”, “Іду за край”, “Орфей у пеклі”), музично-літературний проект “Стусове коло”
та фільм-трилогія “Просвітлої дороги свічка чорна”. Як підсумок, доповідачка зауважила, що
образ митця кожен бачить по-своєму, відповідно до власного внутрішнього світу. Разом із тим
сам він – надскладний, упізнаваний і невпізнанний, одночасно близький і герметично закритий.
Осмисленню небуденної постаті Василя Стуса в українському малярстві був присвячений
виступ художниці, співробітниці Національного музею літератури України Н. Кучер, яка
висвітлила цікаві сторінки товариських і творчих взаємин В. Стуса та В. Зарецького й А. Горської,
зокрема проаналізувала історію і художню специфіку трьох створених В. Зарецьким портретів
В. Стуса. Доповідачка наголосила на небуденному сприйнятті сучасниками постаті поета, який
вражав присутніх рівнем інтелекту та силою особистості, що відображають полотна живописців.
Завершила круглий стіл керівник Центру й модератор заходу Л. Тарнашинська, яка
наголосила, що Василь Стус постійно перебував на межі між етикою й естетикою, тому рецепція
його постаті надзвичайно різнопланова. Обравши шлях “свідомого самоспалення”, митець
став “персонажем всесвітньої драми духу” (С. Кримський), що перемагає тлін і крах небуття.
Водночас феномен долі породив феномен особистості, що яскраво засвідчила сьогоднішня
конструктивна й багатоаспектна розмова. Підсумком круглого столу стало підписання
колективного листа-звернення до мера Києва В. Кличка із проханням установити пам’ятник
Василеві Стусу навпроти Інституту літератури на вул. Грушевського, 1.
Згаданим заходам новоствореного Центру передувало ініційоване його керівником
проведення спільно з Центром гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського
держуніверситету ім. М. Гоголя ІІ Кошелівецьких читань до 110-річчя від дня народження
відомого літературознавця (Ніжин, 18 жовтня 2017 р.). Із доповідями на цьому зібранні
виступили науковці Інституту літератури Л. Тарнашинська, П. Михед, С. Лущій та
Н. Єржиківська, котра як одна з упорядників та авторів приміток і коментарів презентувала
учасникам читань і студентам другий том двотомної антології “Українська літературна
критика” – “Літературні дискусії другої половини ХХ століття”, де в розділі “Дискусії довкола
шістдесятників” вміщено статтю І. Кошелівця “Шестидесятники” (уперше надрукована в книжці
“Сучасна література в УРСР” (Мюнхен: Пролог, 1964).
Отже, усі заходи об’єднали широке коло науковців не лише з Інституту літератури та
м. Києва, а й з інших наукових установ і міст України та світу, що свідчить про актуальність,
перспективність і непересічну вагомість для сучасності ідейно-ціннісного спадку шістдесятників.

Отримано 19 січня 2018 р.

Юлія Григорчук
м. Київ
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УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 160-РІЧЧЮ
ДМИТРА ІВАНОВИЧА БАГАЛІЯ
21 грудня 2017 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбулась Урочиста
академія з нагоди 160-річчя від дня народження видатного історика і громадського діяча,
першого директора Інституту Тараса Шевченка академіка Дмитра Івановича Багалія (1857 –
1932). У вступному слові директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України акад.
НАН України М. Жулинський зазначив, що Д. Багалій одночасно був і вченим, і громадським
діячем на полі української культури, наголосив на організаторських зусиллях ученого як
фундатора української Академії наук, котрий, очолюючи історико-філологічний відділ, дбав про
пріоритетний розвиток гуманітаристики, про створення наукової бібліотеки й централізованого
архіву. М. Жулинський спинився на історії створення Інституту ім. Шевченка, першим директором
якого був Д. Багалій. Водночас доповідач не затушовував тієї моральної ціни, яку заплатив
академік за свої компроміси з радянською владою, що використала його як визначну постать
і видатного організатора наукового й академічного життя.
У доповіді про сучасний історіографічний образ Д. Багалія завідувач відділу історіографії
Інституту історії України чл.-кор. НАНУ О. Удод окреслив такі риси Д. Багалія: 1. свій серед
чужих, маючи на увазі службу вченого на посаді високого чиновника в Російській імперії; 2. свій
серед українських патріотів (Д. Багалій завжди підтримував розвиток української мови);
3. Д. Багалій не сприймав антисемітизму; 4. був “генієм конформізму”, фактично створив себе
завдяки освіті; 5. був літописцем Слобідської України; 6. його політичну лінію можна назвати
мазепинською стратегією. Доповідач зазначив, що й досі немає інтелектуальної біографії
“історика для України” Д. Багалія. Саме її створення і є пріорітетним для українських істориків.
Заступник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, завідувач відділу історії
української літератури чл.-кор. НАНУ М. Сулима виголосив доповідь “Д. І. Багалій ‒ дослідник
і видавець творів Григорія Сковороди”. Він розповів про дискусії довкола постаті й спадщини
Г. Сковороди, що відбувалися і в ХІХ ст., і у ХХ ст., наголосив на значенні, яке в цій полеміці відіграла
праця Д. Багалія “Український мандрований філософ Григорій Сковорода”. М. Сулима зауважив, що
Д. Багалій заклав основи наукового вивчення творчості українського філософа, виховав цілу плеяду
сковородинознавців, був фундатором музею Г. Сковороди. Завідувач відділу шевченкознавства
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України О. Боронь присвятив свою доповідь
внескові Д. Багалія у розвиток шевченкознавства, зокрема зупинився на таких працях ученого, як
“Т. Г. Шевченко і кириломефодіївці” (1925), у якій історик опублікував низку документів із петербурзьких
архівів, та “Т. Г. Шевченко ‒ поет пригноблених мас” (1931), на якій позначився вплив доби вульгарного
соціологізму. О. Боронь звернув увагу на роль Д. Багалія-організатора шевченкознавства, котрий
визнавав необхідність інституалізації шевченкознавства як окремої дисципліни й був ініціатором
щорічника “Шевченко”.
Правнучка історика Ольга Багалій поділилася із присутніми родинними спогадами про
Дмитра Івановича, окремо спинившись на роботі кафедри історії української культури
Харківського університету в приватному помешканні Д. Багалія. Вона розповіла про найновіші
видання спадщини вченого. На конференції були присутні письменники П. Перебийніс і
редактор журналу “Харків” Л. Тома. Гості передали вітання НСПУ із приводу ювілею першого
директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, наголосили на потребі підтримувати
академічні традиції і плекати вільну думку, яка завжди була, є й буде притаманною цій
інституції. Обидва поети прочитали свої вірші.

Отримано 21 грудня 2017 р.
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Юрій Галіцин. Yuri Gal [Образотворче видання]:
Гравюра. Ілюстрація. Логоперсонажі: каталог /
ред.-упоряд. Л. Мірошниченко; худож. оформл.
О. Здор; пер. англ. мовою О. Гутник. – Київ:
Веселка, 2016. – 167 с. : іл.
Ця книжка про українського художника Юрія Галіцина
(1964 – 2012), чиє коротке життя освітив яскравий спалах
багатогранного таланту – віртуозного гравера, життєрадісного
ілюстратора книжок, творця довершених символічних образів
векторної графіки. Ще в роки навчання він бере активну участь
у міжнародних виставках-конкурсах книжкового знака: першою
була міжнародна виставка екслібрисів “У вінок Кобзареві”
(Київ, 1989), для якої він підготував, окрім екслібриса, ще три
гравюри (психологічні портрети Т. Шевченка). Цього ж року
бере участь у ювілеї Б. Пруса, Литви, 740-річчі Клайпеди;
4 екслібриси для італійського колекціонера Маріо де Філіппо
зробив за мотивами “Божественної комедії” Данте…
У першій половині 1990-х його мініатюри експонувалися
в Данії, Італії, Японії, Іспанії, Україні, Словаччині, Югославії,
Польщі, Барселоні, а в Києві на виставці “Жінка в екслібрисі”
його твір для М. Богачевської та Р. Хом’яка – це гравюра із
двох дощок (червоної і чорної), він знову ускладнює свою
роботу: творить кольорові гравюри, дошки до п’яти кольорів.
Як художник-ілюстратор працював із видавництвами
“Веселка”, “Дніпро”, “Свенас”, “Грайлик” і створив гравюриілюстрації до поетичних збірок, дитячих книжок, посібників,
казок, зокрема серію із дванадцяти композицій кольорових
гравюр найвищої проби – розповіді про витівки хитрого
Лиса з поеми Ґете “Райнеке Лис”. І це був час інтенсивних
контактів із європейськими колекціонерами екслібрисів.
У своїх ілюстраціях знайомив із персонажами зі своїми
характеристиками; він переосмислював їх і добивався всіх
елементів зображення, опоетизовуючи тварин, створюючи
казковий світ митця, що зберіг у душі своє дитинство,
бо людина, яка зберегла світ свого дитинства, особливо
талановита, а твори, у яких застосовано засади дитячого
малюнка, посилюють поетичну одухотвореність і життєву
правду зображуваного.
Неповторною в українській графіці є створена митцем
яскрава мальована карта України, де минуле й сучасне
нашого народу переплітаються у своєрідних, жартівливо
поданих картинах, що стало вдалою спробою духовного
осягнення художником суті своєї Батьківщини.
У своїй творчості Ю. Галіцин вийшов на обрії всесвітньої
культури, де торкнувся образів Ісуса Христа й Богородиці,
творів Данте, Ґете, Шевченка, Паганіні, Чюрльоніса, Д. Родарі,
Б. Пруса… За ілюстрацію книжки шотландської письменниці
Елізабет Уейн “Вогонь” у Лос-Анджелесі отримав премію
Л. Рона Хаббарта. У його творах є елементи несподіваності,
незвичайності, що свідчить про неординарність і талант
художника, бо він переживав щастя під час творення
мальовничих та гравірувальних ілюстрацій, логоперсонажів
і логотипів, емблем, мальованих портретів, сюжетних
малюнків, пейзажів. Таке творче розмаїття стало його суттю,
стало надбанням для українців, громадян інших країн,
шанувальників цієї книжки.
С. С.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
Василий Яременко. “Шевченков “Сон” (“Горы мои
высокие…”) в историософском обрамлении
Историософские аспекты произведения Тараса Шевченко
“Сон” (“Горы мои высокие…”) уже были предметом
тщательного литературоведческого анализа. В статье
интерпретируется содержание поэмы в первую очередь с
позиции исторической науки, что помогает его раскрытию,
конкретизации, расширению комментария к поэме. Изложены
новые мысли, которые касаются особенностей историософии
Шевченко, соотношения историзма и мифологизма в его
творчестве. В частности, предлагается к употреблению новый
термин – историософская эмпатия.
Ключевые слова: историософия, миф, художественный
топос, Гетманщина, христианство, жертвенность, любовь,
символика, историософская эмпатия.
Александр Боронь. Принадлежит ли Тарасу Шевченко
рисунок “Моисей источает воду”?
Автор категорически отвергает авторство Шевченко
относительно рисунка, помещенного в приложении к
восьмому тому Полного собрания сочинений Шевченко в
12 томах, напоминая о замолчанной в научном комментарии
к произведению пространной статье Василия Афанасьева
“Не следует искушаться сенсацией… Попытка рецензии на
одну публикацию”. Искусствовед еще в 1993 г. выступил
против атрибуции рисунка Шевченко и указал на вероятного
настоящего автора – Александра Агина. Приводится несколько
дополнительных аргументов в пользу мнения В. Афанасьева.
Ключевые слова: рисунок, сепия, авторство, атрибуция.
Галина Карпинчук. Шевченковедение Михаила Новицкого и
Николая Зерова: история сотрудничества ученых
В с тат ь е го во р и тс я о с о вм е с т н ы х и н те р е с а х в
шевченковедении М. Новицкого и Н. Зерова в 1920-х –
середине 1930-х годов – издании “Шевченковский сборник”
(т. 1, 1924), сотрудничестве ученых над подготовкой
воспоминаний о Шевченко и сборника “Т. Г. Шевченко.
Кобзарь: избранные стихотворения” (1934). Определено
также их окружение, введено в научный оборот свидетельство
М. Новицкого о Н. Зерове, предоставленное по требованию
сотрудника МВД УССР (до 1946 г. – НКВД) младшего
лейтенанта Жиромского в мае 1957 г.
Ключевые слова: шевченковедение, М. Новицкий, Н. Зеров,
издания шевченкианы, архивные документы.
Татьяна Дзюба. Мухтар Ауэзов о духовно-нравственном
и художественном мире Тараса Шевченко (на примере
публицистического и литературно-критического наследия
писателя)
В с тат ь е р а с с м ат р и ва етс я н о ве й ш а я р е це п ц и я
художественного наследия выдающегося казахского писателя
Мухтара Ауэзова. Указывается на место шевченковской
проблематики в общем массиве его текстов. Сделана попытка
очертить в публицистических и литературно-критических
трудах М. Ауэзова круг литературоведческих аспектов,
касающихся духовно-нравственного и художественного мира
Тараса Шевченко.
Отмечено, что М. Ауэзов рассматривает творчество
Т. Шевченко к ак продолжателя традиций народной
словесности, подчёркивает вклад писателя в формирование
национального своеобразия украинской литературы,
анализирует произведения литератора в контексте проблемы
художник слова и народ. В центре внимания М. Ауэзова также
ориентальные нарративы в творчестве Т. Шевченко.
В статье подчёркнуто, что М. Ауэзов интерпретирует
Т. Шевченко как первого художника-живописца Казахстана;
его пребывание на древней земле номадов истолковывает
как своеобразную миссию. В завершении исследования
акцентировано на особом месте М. Ауэзова в казахстанском
шевченковедении.
Ключевые слова: рецепция, взаимосвязи, шевченковедение,
жизнеописание, проблематика, имагология.
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Ольга Кабкова. Осколки “Холодного дома” Ч. Диккенса в
новеллистике В. Тревора
Статья рассматривает новеллы В. Тревора как отражающие
тематические, характерологические, стилевые модели романа
Ч. Диккенса “Холодный дом”.
Ключевые слова: отражение, тема, персонаж, гротеск,
стиль.
Натиа Сихарулидзе. Два этюда из грузинско-украинских
литературных отношений
В статье проанализировано отношение грузинского лирика
Г. Табидзе (1891 – 1959) к украинским писателям. Поднятый
вопрос, фактически, остается неизученным, и предлагаемая
работа является первой попыткой исследования грузинскоукраинских литературных отношений в этом аспекте.
Рассмотрены два стихотворения Г. Табидзе, которые
были изданы в 20-х годах: “Пойдём навстречу” и “Те времена
ушли, словно сон”. После изучения автографов этих двух
произведений становится очевидным, что первое из них –
“Пойдём навстречу” – написано вследствие импульса от стиха
без заглавия “Пойдём навстречу к источникам жизни...”, а
второе – “Те времена ушли, словно сон” – написано после того,
как автор вдохновился начальными строками эпилога поэмы
Т. Шевченко “Гайдамаки”. В обоих случаях Г. Табидзе выражает
свою мысль путём аллюзии к сочинениям украинских поэтов.
Ключевые слова: Галактион Табидзе, Васыль Олешко,
Тарас Шевченко, грузинско-украинские литературные
отношения.
Ольга Тетерина. Украинская переводоведческая
мысль второй половины ХІХ – начала ХХ века в проекции
современной компаративистики
В статье рассмотрена украинская переводоведческая
мысль второй половины ХІХ – начала ХХ века (П. Кулиш,
М. Старицкий, М. Драгоманов, Олена Пчилка, Б. Гринченко,
П. Грабовский, Леся Украинка, В. Самийленко, А. Крымский) в
контексте современного сравнительного литературоведения, с
точки зрения рецептивного подхода. В связи с этим обоснована
созвучность концептуального взгляда отечественных
ученых и переводчиков на перевод как неотъемлемую
часть национальной литературы и важный фактор ее
развития (как средство развития литературного языка,
содержательного и формального обогащения/пополнения и
обновления украинской литературы, а также стимул/импульс
к оригинальному творчеству на родной почве) современному
осмыслению функциональности перевода в национальном
литературном процессе (Д. Дюришин, И. Ивен-Зогар,
Т. Херманс, П. Тороп, П. Топер). Доказана актуальность идей
отечественных литераторов того времени относительно
художественного перевода как общелитературной проблемы
и сегодня.
К л юч е в ы е с л о ва : п е р е в од о в ед ч е с к а я м ы с л ь ,
художественный перевод, национальная литература,
литературная полисистема, история перевода, история
литературы, межълитературная рецепция, читательское
воспрятие.
Александра Зубрихина. Композиционные особенности
исторической повести Марка Вовчок “Маруся”
В статье рассмотрены особенности сказочной структуры
повести Марк а Вовчк а “Маруся”, которая в связи с
определенными историческими обстоятельствами оказалась
на периферии творчества писательницы. Осуществлен
подробный анализ композиции произведения, и это позволило
восстановить баланс между известными произведениями
1850 – 1860-х годов и не обремененной читательским
вниманием повестью “Маруся”. Исследована специфика
композиционной трансформации сказки, положенной в основу
построения произведения. Также прослеживается процесс
сознательного нарушения закона фабульной закрытости
сказки и реализации художественного замысла повести.
Ключевые слова: читатель, композиция, Марко Вовчок,
повесть, сказка, миф, “Маруся”, ритуал, обряд, инициация.
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