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ПРЕЗИДЕНТОВІ У КРАЇН И
Л.Д. КУЧМІ
Шановний Леоніде Даниловичу!
Не мені Вам поясню вати, не м ені звертати В аш у увагу на цю н ад звичайно тр и в о ж н у
ситуацію, я к а скл ал ася в У к р а їн і, — Ви це д о б р е бачите і Ви, п е р е ко н а н и й , усвідом лю єте,
чим це з а гр о ж у є У к р а їн і.
А л е в о д н ом у я п ер еко н ани й : Ви, тільки Ви я к дію чий П р е з и д е н т, наділений високими
повноваженням и, я к га р а н т К о н с т и т у ц ії У к р а їн и , здатни й вивести с итуацію із ко н ф л ік тн о ї
прірви і відкрити ш л ях д о п о р о зу м ін н я і гр о м а д я н с ь ко го м иру в У к р а їн і.
Найбільш е я бою ся то го , щ о Ви в ем о ц ій н о м у р о зд р а ту в а н н і, а підстави, на ж а л ь , для
цього є, відмовитеся від п ер его вор ів із о п о зи ц іє ю , з р о б и т е ставку на силовий варіант
розв’язання ко н ф л ік ту . Не д ай Го спо д и , щ о б це трапилось. Т а я вірю , щ о Вам вистачить
терпіння, м удрості, р о зв а ж л и в о с ті, аби вберегти у к р а їн с ь к е суспільство від под ал ьш о ї
ескалації гр о м а д я н с ь ко го про тистоянн я.
Д ум аю , н ем а потреби м ені го вор ити про те, щ о від В а ш и х дій у цей над звичайно
складний час в іс то р ії У к р а їн и за л е ж и ть і доля н а ш о ї н е з а л е ж н о ї д е р ж а в и , й історична
оцінка В а ш о ї, я к П р е зи д е н та У к р а їн и , діяльності.
Щ о роб ити? Т іл ь ки

ін іц ію в а ти з В а ш о го б о к у п е р е го в о р н и й

п р о ц е с із о п о зи ц іє ю .

Пам’ятаєте, коли на Х р е щ а т и к у з ’явилися нам ети в н асл ід о к а к ц ії „П овстань, У к р а їн о !”, я
мав зустріч у Варш аві з П р е з и д е н то м Р еспубл іки П о л ь щ а А л е к с а н д р о м Кваснєвським .
Ви мене тоді запр осил и д о с е б е і запитували, щ о с ка за в П р е з и д е н т П ол ьщ і. Я м ай ж е
буквально передав Вам йо го слова: „П ер е д а й те м оєм у д р у го в і, В а ш о м у П резид ен тові,
що не важливо, чи один н ам ет о п о зи ц ії, чи двадцять-тридцять стоять у столиці У к р а їн и ,
— тр е б а починати

п е р е го в о р и . Йти на п ер е го в о р и з о п о з и ц іє ю . І це м ає р о зп о чати

П резидент У к р а їн и " .
Тепер ситуація зн а ч н о с к л а д н іш а . З а своїми м асш таб ам и і м асовістю цей здв иг народ у
не має а н а л о гів в іс т о р ії У к р а їн и . Г о л о в н е , щ о в цьо м у п р о те с тн о м у „п о с п о л и то м у
руш енні” головну роль від ігр ає студентство. З га д а й те Ф р а н ц ію з ї ї студентським и бунтам и
наприкінці 6 0 -х р оків вж е м и н ул о го століття. Годі й говорити про Ю го с л а в ію ...
Ви, мабуть, не забул и й то го , щ о після б р утал ьного, ци н ічн о го нацьковування влади в
Д онецьку проти „ Н а ш о ї У к р а їн и ”, проти В ікто р а Ю щ е н к а ми, а к а д е м ік и Н А Н У к р а їн и ,
Ігор Ю хновський, П латон К о с тю к , Іван Д з ю б а і я, прийш ли д о Вас і попросили допом огти
загасити це полум ’я н ац іо н а л ь н о го р о зб р ату , протистояння С х о д у і З а х о д у , припинити
ескалацію цього політичного ко н ф л ік ту , я ки й , я не сум ніваю ся, р о зп о ч а л а та стимулю вала
влада.
Нам здавал ося, щ о Ви з р озум ін ням поставилися д о н а ш о ї ініціативи створити щ ось на
зр а зо к Г р о м а д с ь ко ї ради зад л я в ід стеж ен ня под ібних ко н ф л іктів , р із н о го роду суспільних
напруг та своєчасного п уб л ічн ого їх о пр ил ю д нення в з а с о б а х м ас о в о ї інф ор м ації. Ми
сподівалися, щ о

Ви о ч о л и те

цю Г р о м а д с ь ку р ад у, н а д а с т е м о ж л и в іс ть р е гу л я р н о і,

головне, публічно, на тел еб аченн і проводити з а В аш ою участю , під Ваш им головуванням
як гар анта К о н сти туц ії У к р а їн и ці засід анн я .
На ж а л ь , Ви відмовилися реалізовувати наш у ініціативу. П отім бул о М укачеве з його
цинічним

паплю ж енням

прав і св о б о д

н а р о д у , т е п е р о сь ми

м аєм о

„п о м а р а н ч е в у

р ев о л ю ц ію ” .
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Я був то д і з В ік т о р о м Ю щ е н к о м

у Д о н е ц ь к у , я на власні о чі б а ч и в , я к з у х в а л о

поводили себ е прикуплені, найняті, о б д у р е н і л ю д и, але я не м іг собі уявити, щ о це л иш е
перш а с то р ін ка ж а х л и в о го сце н а р ію , який р о зп о ча л а втілювати д о н е ц ь ка влада і влада
київська на чолі з В ікто р о м Я нуковичем .
Я м аю м оральне право це с твер д ж увати, бо був у К ір о в о гр а д сь кій обл асті і під час
п ер ш о го туру виборів П р е з и д е н т а У к р а їн и , і під час д р у го го туру, мав, на ж а л ь , усі
м о ж л и в о с ті п е р е к о н а ти с я

в п о в н о м у з а д ія н н і м іс ц е в о ї влади, п е р е д у с ім

держ авних

ад м ін істр ац ій, у ф альш уванні виборів на ко ристь В ікто р а Я нуко вича.
Наприкл ад : на виборчій дільниці № 168 у селищ і м ісь ко го типу П етр ове К ір о в о гр а д с ь к о ї
області 31 ж о втн я 2 0 0 4 р о ку о 19:25 гол ова в иб ор чої ко м іс ії Щ е р б а к С в ітл ан а Василівна
відправила о бід ати членів ко м іс ії, а с а м а р азо м зі спо стер ігачам и від В ікт о р а Я нуко в и ча
в и н есл а о д н у у р н у із зал и го л о с у в а н н я

в о д н у з о к р е м и х к ім н а т і п о ч а л а вки д ати

б ю л етен і д о у р н и . З а цим кр и м ін а л ь н и м з л о ч и н о м

го л ову д іл ь н и ч о ї к о м іс ії Щ е р б а к

Світлану Василівну застал и звичайні виборці А н е н к о Р о з а О л е кс іїв н а, Л и х о н о с о в а З ін а їд а
Ф е д о р ів н а та спостерігач від В ікт о р а Ю щ е н к а П овалій В о л од им ир А н д р ій о в и ч .
Н а дивані біля ц ієї урни зал иш ил о ся 4 5 не вкинутих щ е бю летенів, зап о в н е н и х о дним
почер ком та з п о зн а ч ко ю „ з а ” В ікт о р а Я нуко вича.
Н е в ж е хтось повірить, щ о ця ж ін к а , я к а , не сум ніваю ся, з н а л а , щ о такі д ії є кр им іналь ним
зл очин ом , р об ил а це з власної ініціативи?
А я к м о ж н а пояснити д ії р ай о н н о го п р о ку р о р а П авловського Р усл ана, яки й на м ою
вим огу, на м о ю , я к н а р о д н о го д е п у т а та У к р а їн и , усну і письмову з а я в и , відмовився
скл ад ати а к т, не зах о тів прийм ати м о є ї письмової заяви і вилучені 45 бю летенів?
І це, ш ановний Л е о н ід е Д анил о вичу, л и ш е один ф а к т кр и ч у щ о го п о р уш ен ня З а к о н у
„ П р о вибори П р е з и д е н т а У к р а їн и ” , х о ч а п о д іб н и х зл овж иван ь я бачив н а власні очі
д есятки.
М е н е н іх то

не з м о ж е п е р е к о н а т и

в т о м у , щ о виб ор и П р е з и д е н т а У к р а їн и

можна

вважати норм альним и. Н і, ніколи! Б о тільки глухий і сліпий не бачив і не чув, щ о влада,
на ж а л ь , і з а В аш им особистим сприянням і втручанням нам агається провести п р и значен о го
тією ж владою ка н д и д а та В ікто р а Я нуко в и ча в П р е зи д ен ти У к р а їн и . Ц ь о го не буде!
М олодь — надія У кр а їн и !
М олодь — м айбутнє У кр а їн и !
С ам е м олоді лю ди йдуть сьогод ні п оп е р е д у і вони не д опустять д о влади т и х, хто
о б м ан о м , п од ачкам и, зал якуванням , ф альш уванням п рагне й далі владарю вати в У к р а їн і.
Ш а н о в н и й Л е о н ід е Д а н и л о в и ч у ! Я с п о д ів а ю с я , щ о Ви т а к и з р о б и т е п ер ш и й

кр ок

назустріч новій У к р а їн і, ї ї м айб утньом у і з р о б и т е все з а л е ж н е від В ас, аб и з б е р е гти
гром адський м ир та не допустити д о влади ти х, х то т а к цинічно і бр утал ьн о з н е в а ж а є
свободу вибору, честь і гідність у к р а їн с ь к о ї лю дини.
О по зиція висловлю є волю більш ості н аш о го н ар од у і той, х то не рахується з о п о зи ц іє ю
на чолі з В ікто р о м Ю щ е н ко м , той іде проти волі н ар од у.
З надією і вірою
в майбутнє ново ї У кр а їн и
Н аро д ний д епутат У к р а їн и ,
а к а д е м ік Н А Н У к р а їн и

М и к о л а Ж у л и н с ь ки й

22 листопада 2 0 0 4 р.
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НЕ ПОЗБАВЛЯЙ ТЕ УКРАЇНУ МАЙБУТНЬОГО!
Відкритий лист до Президента України Л.Д.Кучми
Ш ановний Л е о н ід е Д аниловичу!
Колись давно, на самому початку В аш ої президентської місії, в якійсь конф ліктній ситуації у
Вас вирвалася фраза: "Я не хочу бути проклятим своїм народом ”. М о ж е , Ви забули її. А мені
вона часто згадувалася, викликаючи тривогу. Бо я не бажав зла Президентові своєї країни,
хотів, щоб він вів нашу країну до добра, і розумів, щ о коли народ проклинатиме свого П рези
дента, то це буде не лиш е його особиста трагедія, а й трагедія країни.
І ось нині ми опинилися перед перспективою такої трагедії. Вона назрівала давно, а Ви не хотіли її бачити.
Пригадайте, яку реакцію викликали в українському суспільстві й у світі брутальні антиконституційні дії
донецької влади (підтриманої з Києва), що не допустила проведення з'їзду "Нашої України” в Донецьку і не
посоромилася нацькувати на Віктора Ющенка п'яних хуліганів. Стривожені й обурені цим, ми, четверо членів
Національної академії наук — Платон Григорович Коспок, Ігор Рафаїлович ІОхновський, Микола Григоро
вич Жулинський і я — попросилися на прийом до Вас і намагалися переконати у тому, що Ви, як гарант
Конституції, повинні рішуче припинити переростання політичної боротьби в політичне хуліганство, з шовіні
стичною істерією проти "западенцов” і "бандероецов” у дусі злочинного протиставлення нібито “Сходу”
України — нібито її “Заходові”. На жаль, Ви зайняли протилежну позицію — позицію солідарності з незакон
ними діями високопоставлених осіб. І політичне хуліганство почало зримо переростати в політичний бандитизм,
що засвідчили події в Мукачевому. Ще не пізно було зупинити процес бандитизації політичного життя, але
Ви цього не зробили, проігнорувавши навіть недвозначні рішення Верховної Ради України.
Після цього стало зрозуміло, щ о ніяких "чесних і прозорих” виборів в У кр а їн і не буде, що
влада вже вирішила, ко го вона зробить Президентом, і щ о вона не зупиниться ні перед чим.
Не зупиниться ні перед чим!
Зайве говорити тут про ті політичні, фінансові, інформаційні, пропагандистські, адміністративні,
фіскальні, поліцейські засоби держави (не кажучи вже про широку співучасть Росії), які були
кинуті в бій за призначеного владою "кандидата”, — Ви це знаєте кращ е за будь-кого. Знаєте, що
робилося для того, щоб блокувати виборчу кампанію інших кандидатів, насамперед Віктора Ющенка.
Якими махінаціями супроводжувалося голосування. І тепер бачите результат, влада прорахувала
ся, вона осоромилася перед своїм народом і перед усім світом. М ож на б і не жаліти таку владу,
але ж країну доведено до такої політичної кризи, яка може вибухнути громадянською війною.
Ця криза висвітлила ряд тяж ких хвороб наш ого суспільства. О дна з них — глибока недовіра
суспільства до влади, непрозорість і егоїстичність я ко ї сприяла загальній дем оралізації життя.
Лише цьому протистоїть та хвиля оновлення і громадянського піднесення, яку спостерігаємо
сьогодні. Вона дає надію на моральне оздоровлення всього суспільства.
Можливо, важче буде вилікувати іншу злоякісну хворобу, яку

дбайливо плекав радянський

режим і яка діставала нові імпульси і в часи незалежності. Йдеться про ідеологічне і мовне
протиставлення “С ход у” У кр а їн и — ї ї “З ахо д ов і”. З а умов цілковитої і д обре продуманої
інформаційної та мовно-культуриої ізоляції Донеччини від решти У кр а їн и з мешканців Д онеч
чини хотіли зробити резерв для антиукраїнських, антидержавних маневрів влади. А ле це не
може вдатися надовго. На Донеччині, Харківщ ині,

Дніпропетровщині живуть такі ж люди, як і

на решті У кр аїни . Вони так само хочуть жити у країні добробуту і свободи, вони так само не
хочуть нечесної і хиж ацької політики. І вони зрозуміють — рано чи пізно, — в яких брудних
політичних іграх їх хочуть використати. Д умаю , щ о й сьогодні багато хто з них це розуміє.
Леоніде Даниловичу! Вийдіть зі свого кабінету і подивіться на обличчя й очі тих людей,
десятки і сотні тисяч яких заповнили майдани і вулиці столиці У кр а їн и , подивіться на цю мо
лодь. їх ніхто сюди не "виводив” (це влада привозить до Києва ешелонами свій спецконтингент),
- їх привело сюди їхнє серце. А в серці у них — У кр а їн а . Це наше майбутнє.
Невже Ви зважитесь підняти руку на майбутнє України? Тоді Ви справді будете прокляті
народом разом зі своїми лукавими радниками.
ІВАН Д ЗЮ Б А ,
Голова Комітету з Національної премії Укр аїни
імені Тараса Ш евченка, Герой Укр аїни .
23 листопада 2 0 0 4 року.
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ЗВ Е Р Н Е Н Н Я
загальних зборів співробітників
Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка
та Інституту української мови НАН України
до усіх співробітників НАН України,
науковців та викладачів вузів України
Співробітники Інституту л ітератури ім. Т .Г .Ш е в ч е н к а та Інституту у к р а їн с ь к о ї мови Н А Н
У к р а їн и р іш ен ням зага л ь н и х збо рів, які відбувалися 2 4 л и с то п ад а 2 0 0 4 р., визнали д ії
влади і Ц ен тр ал ь но ї в и б о р ч о ї ко м іс ії з проведення д р у го го тур у в сенар од н ого го л осу
вання з виборів П р е з и д е н т а У к р а їн и 21 л исто п ад а 2 0 0 4 р. таки м и , щ о не відповідаю ть
Ко н сти туц ії У к р а їн и , ї ї чин но м у закон од авству, а т а к о ж м іж н а р о д н и м стан д артам . С півро
бітни ки Інституту л ітер атур и ім. Т .Г .Ш е в ч е н к а т а Інституту у к р а їн с ь к о ї мови Н А Н У к р а їн и
вважаю ть поперед ньо о го л о ш е н і результати про п е р е м о гу в д р у го м у турі виборів П р е з и 
дента

У к р а їн и

Я нуковича

В .Ф .

н е д ій с н и м и ,

о с к іл ь к и

в ряді

р е г іо н ів

У к р а їн и

застосовувались п р о ти за ко н н і та протиправні м ето ди п ро ведення виборів і п ід р а х ун о к
голосів був гр у б о сф ал ьсиф ікован ий. С пів ро б ітни ки Інституту літер атур и ім. Т .Г .Ш е в ч е н 
к а та Інституту у к р а їн с ь к о ї мови Н А Н У к р а їн и н аго л о ш ую ть на н ео бхід н ості тер м ін о в о го
перегляду ріш ення Ц В К із результатів в с е н а р о д н о го гол осування і вибору П р е зи д ен та
У к р а їн и 21 л исто п ад а 2 0 0 4 р. із м етою скасування н е з а к о н н о го р іш ен ня в тих дільницях
і о к р у га х , д е вибір відбувався з гр у б и м и п о р у ш е н н я м и З а к о н у У к р а їн и

п ро вибори

П р е з и д е н т а У к р а їн и , і у с унен ня всіх п о р уш е н ь , я к и х п рипустил ася Ц В К при під битті
підсумків голосування. Звертаю чись д о П р е з и д е н т а У к р а їн и Л .Д .К у ч м и , Голови В ерхо в
н о ї Ради В .М .Л итви на, В ер хо в но го С уду У к р а їн и , вим агаєм о:
1. В ж ити всіх н е о б х ід н и х захо д ів супроти ф ал ь с и ф іка ц ії результатів виборів.
2. В ж ити всіх н е о б х ід н и х захо д ів, щ о б не д опустити введення н ад звичайн ого стану в
У к р а їн і.
3. З аб е зп е чи ти л е гіти м н е передання влади в сенар о д н о о б р а н о м у П р е зи д ен ту У к р а їн и
В ікто р у А н д р ій о в и чу Ю щ е н к у .
2. Н аукове Товари ство їм . Ш е в ч е н ка в А м е р и ц і про вибори в У к р а їн і.
П резид ія Н а у ко в о го Т овари ства ім. Ш е в ч е н ка в А м е р и ц і вітає ріш ен ня В е р х о в н о ї Ради
У к р а їн и визнати нед ійсн им и під сум ки виборів п р е зи д е н та У к р а їн и 21 л и с то п ад а 2 0 0 4
р о ку .
Ми з подивом сп р и й м аєм о рияв сотень тисяч у кр а їн ц ів , я кі вж е стільки днів п ро тесту
ють у різн их м істах У к р а їн и проти сф ал ьсиф ікован их результатів виборів. Ми підтрим уєм о
їх н є тверде, але м ирн е волевиявлення з а д е м о кр а т ію , гр ом ад ян сь кі права і верховенство
права в У к р а їн і.
Ми підтрим уєм о таки й вибір наш их ко л е г в А к а д е м ії н ау к, універ ситетах — науковців,
проф есорів, викладачів і студентів — і со л ід а р и зу єм о с я з їх н ь о ю принциповою позицією .
Ми віримо, щ о це справедливе, волелю бне виявлення у к р а їн с ь к о го н ар о д у з а д е м о к 
ратію і з а чесні вибори П р е зи д ен та У к р а їн и — увінчаю ться успіхо м .
З а П р ези д ію Н а у ко в о го Товариства ім. Ш е в ч е н ка в А м е р и ц і:
д -р Л а р и с а О ни ш кевич
д -р Ром ан А н д р у ш ків
д -р Святослав Т р о ф и м е н ко
д -р Ю рій С л ю сар чук
д -р О р е с т Попович
д -р Василь М ар ку с ь
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'ИшплЯНЯ (кеор&нигнб
Микола Ігнатенко

МАШИНА ЯК ТВОРЕЦЬ НОВОГО “ ДУХУ ЧАСУ”
(і про зняття одного табу в літературі)
1927 року берлінський журнал “Літературний світ” (“Die Literarische Welt )
влаштував конкурс на кращий ліричний твір. Головував на ньому Бертольт Брехт.
Повів він себе досить-таки нестандартно у своєму судейському кріслі. Із
чотирьохсот учасників в очах суворого судді на премію ніхто недотягував. Зате
за взірець Брехт подав нікому не відомого тоді (нічим особливим не заблищав
він і потім) Ганесса Кюппера, чийого “білого” вірша він цілком випадково виявив
у редакційному портфелі газети “Листок велосипедного спорту” ("Radssporblatt”).
Той “білий вірш”, або ж і “зонг” (бо написано його було для виконання в
легкому сценічному співі) мав дещо екстравагантну англомовну назву: “Не, he!
The Iron Man!” (“Він, він! Залізний чолов’яга!”). А оскільки вірш справді з ознаками
епохальності, то варто навести хоча б підрядник:
Про Нього ходять легенди. —
розповідають, щ о його ноги, руки-долоні
викувано із заліза
в С ід неї однієї ясної, як день, ночі.
Не, he! The Iron Man!
Серце у нього — із сталевих спіралей,
о то ж невідомі йому людські почуття і болі:
м озок у нього — центральний пристрій
для кермування автоїздою.
Не, he! The Iron Man!
Нерви у нього — товсті кабельні шнури
з високовольтною напругою і багатоамперною потужністю.
Бо:
цей штучний людисько від самісінького початку
задуманий не для трудового тижня на автомобілі,
видумано його для того, щ об став він Новітнім Цезарем.
Звідси його і велетенська залізна могуть.
Не, he! The Iron Man!

I
легенди легендами, але одне неспростовне:
він — трансф орматор у людській подобі. Reggie Мас Namara!
Не, he! The Iron M an!11

1 Цит. за: Brecht В. Ober Lyrik. - Frankfurt am Main, 1964. - S.10. Проблему Машини в німецькій
літературі цікаво досліджено в кн.: Mandelkow K.R. Orpheus und Maschine. - Heidelberg, 1976. Нами
використано спостереження К.Р. Манделькова стосовно зняття табу з Машини в німецькій літературі - М.І.
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Решту молодих учасників конкурсу Брехт на тлі цього вірша побачив
ретроградами, що пасуть у поезії задніх, плентаючись, мовляв, за такими
“оспівувачами буржуазної сентиментальності”, як Рільке, Георге та Верфель. В
образі металевої Людиномашини на ім’я Reggie Мас Namara за віршем “Не, he!
The Iron Man!” Брехт, не приховуючи своїх якнайщиріших симпатій, угадував
викуваного з криці та сталі футурнього антипода класичному ліричному героєві
“вчорашньої доби”, усій класичній ліриці, усій класичній поезії з їхніми “субтильними
почуваннячками”! Ось така Механлюдина, як символ украй нетрадиційного, ба
більше, антитрадиційного сучасного світу, перетворюється в достойну хвали
антиметафору до гіпертрофованого шапкування “традиціоналістів” перед
класичним ліризмом (і взагалі перед класичним психологізмом у всіх жанрах
художньої літератури). Брехта не влаштовує інфантильна самоізоляція “класиків”
від повсюдно модерного — умашиненого — світу, їхнє жалюгідне заперечувальне
помахування "тендітними дитячими ручками” на цього новітнього Голіафа. Сам
же Брехт поклав собі за мету якнайширше відчинити двері в поезію “умашиненій”
дійсності й “умашиненій” людині, — одне слово, антикласичній дійсності й
антикласичному героєві. Цим самим він хотів поставити жирну крапку на затяжній
боротьбі з “комплексом машинофобії” в німецькій літературі.
Цікаво, що жорстке упереджене ставлення до Машини існувало й в українській
літературі аж до 20-х років минулого століття — до встановлення радянської
влади з диктатурою пролетаріату, з культом індустріалізації в соціумі та робітничої
тематики у віршових і белетристичних текстах. Точилася в українській літературі,
як і в німецькій, боротьба між тими, хто Машину ангелізував, і тими, хто її
демонізував. Літературознавчий інтерес мусить викликати також те, що й зняття
зазначеного табу і в німецькій, і в українській літературах збігається фактично
рік у рік — відбувається принаймні в одному й тому ж другому десятиріччі XX ст.
Саме тоді, коли Брехт прагне остаточно розкомплексувати німецьке художнє
мислення від машинофобії, Дмитро Загул виступає з тривожною проблематичною
статтею “Спад ліризму в сучасній українській поезії”2. Бо, замість ліричного
героя, людини з традиційним світовідчуттям, у неї теж тріумфально входив “The
Iron Man”, “Reggie Mac Namara” — “сталевий чолов’яга”, “стальна людина”,
“сталінське людисько”,*1машинальний продуцент і машинальний виконавець.
Однак не слід вважати, ніби табу на Машину в літературі конче означало
заборону на її згадування в архаїчному сенсі, коли не дозволялося й називати
вголос табуйований предмет. Табу накладалося на утопічний міф про Машину,
яка нібито покликана ощасливити людство всезагальним матеріальним
благоденством — облаштувати землю в тихий рай без воєн та чвар. Табу на
Машину в художній класиці — це, з одного боку, антиміф про її чудодійні
можливості, а з другого (що могло теж прирівнюватися до різновиду антиміфу
про неї), несприйняття її імморальної суті, яка полягала у відчуженні людей
Машиною від їхньої людської суті.
Наявність антиміфу про Машину в двох щойно окреслених іпостасях у літературі
винахідливо розкрив свого часу німецький соціолог літератури Р.Міндер,
зіставляючи німецькі та французькі хрестоматії3. З'ясувалося, що при укладанні
німецьких читанок тенденція залучати вірші про промислове буття XIX ст. була
навіть більшою ніж при доборі французьких текстів. Зате, попри позірну
2 Б.Тиверець (Д.Загул). Спад ліризму в сучасній українській поезії / / Червоний шлях. - 1924. - № 1-Z
- С. 141—166.
1 Minder R. Soziologie der deutschen und franzosischen Lesebiicher / / Minotaurus: Dichtung unter den
Hufen von Stadt und Industrie. - Wiesbaden, 1953. - S.83.
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прихильність німецьких хрестоматій до такої лектури, в них явно культивується
опірна щодо індустріальної сучасності класична пасторальність, яка не ідентифікує
себе з нею. І ліричні герої з витонченою душевною організацією діють зазвичай
там, де зберігаються острівці не займаного індустрією життя, у зв’язку з чим і
виник топос “Ромео і Джульетта на селі” (за назвою новели Готтфріда Келлера).
Р.МІндер іронізує: “Якби подібні хрестоматії потрапили до рук мешканця з Місяця,
він подумав би: “Німеччина, очевидно, аграрна держава, країна селян, які
трудяться в поті чола у дворі за високою огорожею і вже сотні років не знають,
що таке війни, революції, хаос”4.
Тим часом зауважують й історики, що у XIX ст. до посутніх змін у художній
творчості німців, як і в усіх інших царинах їхнього життя, найдужче прислужується
Машина — символ техногенного світу5. Література з чутливістю сейсмографа
вловлює, що грядуща машинізація епохи не обов’язково веде до землі обітованої.
Гете в романі “Роки мандрів Вільгельма Мейстера” (1829) застерігає, що
насувається жахлива машинна ера. В одній із вставних новел, у вигляді щоденника
народного умільця Ленардо, мила співбесідниця останнього передрікає невтішне
прийдешнє ремісничого населення швейцарських Альп, яке матеріально-заможно
й естетично-гарно живе зі свого чесного й самовідданого промислу. Та ось біда
- десь уже зовсім близько чигає на них змій на ім’я Машина, котрий поглине у
своє всеїдне черево сотні й тисячі їхніх верстатів, залишить їх без джерела
існування й духовної радості: “Те, що мене мучить, воно й справді стосується
торгівлі, але тривожно мені не за сьогоднішній день, ні, мені страшно за майбутнє.
Машина перемагає ручний верстат! Небезпека насувається повільно, мов та хмара,
одначе якщо вже все набрало такого прямування, то гроза прийде і спіткає нас.
Ще мій покійний чоловік із сумом передчував її. Про це говорять і думають, але
скільки не думай, скільки не говори, нічим тепер тому не зарадиш. Та й кому
хочеться наперед виуявлювати собі це страхіття! Подумайте самі, скільки в
тутешніх горах полонин на кшталт тих, звідки ви до нас спустилися, у вас іще
перед очима затишне й веселе життя, яке ви там бачили і відрадним свідченням
якого була для вас ошатна юрба, що вчора зібралася сюди. Подумайте самі, усе
це захиріє, зачахне, і пустка, обжита спозадавна, вчергове обезлюдниться і
здичавіє”6.
'
Більше того, недобрий той демон (Машина, Новітня техніка) відчужує людину від
своїх прадавніх родинних коренів, від отчого ґрунту й дому, від випробуваної часом
батьківсько-материнської моралі, чим і деморалізує індивіда. Одначе найбільший
деморалізаційний фактор Машини полягає в тому, що вона колишню тісно згуртовану
громаду шматує, розокремлює — дисоціює в подвійному розумінні. Машина розганяє
зріднених односельців по світу, а там, де вони ще залишаються жити по сусідству,
привнесена Машиною в їхню спільноту конкуренція робить із них заклятих ворогів.
Існує тільки два шляхи виходу із загрозливого становища, проте “обидва тяжкі: це і
самим прихильно сприйняти Нове й прискорити загальне розорення, або ж знятися
з місця і пошукати щастя за морем, взявши із собою найкращих та найдостойніших.
І перше, і друге небезпечне...”7.
У розмові з Вільгельмом Мейстером народний умілець Ленардо зачіпає ще
одну проблему, яка стане в індустріальному світі голосною — проблему Машини
4 Ibid. - S.83.
' Schnabel F. Deutsche Geschichte in neuzehnten JahrhunderU In 3 Bdn. - Freiburg, 1950. - Bd. 3. S.240.
‘ Гете И.В. Собр. соч.: В 10 т. - М„ 1978. - Т.8. - С.373.
’ Там само. - С. 374.
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як посередника між виробником та його продуктом, зрештою, проблему
відчуження виробника (з вини цього посередництва) від плодів своєї праці,
внаслідок чого вони знеособлюються, унеможливлюють бачення в них образу
їхнього творця, отже, омасовлюються. Як відомо, у тотально омасовленому
XX ст. зазначений тип відчуження став магістральною темою розмови у філософії
культури, і не в останню чергу через те, що з ним у генетичному єднанні йдуть,
сказати б, здвоєні проблеми — Машини й особистості Митця, Машини і буття
його художнього твору у високоіндустріалізованій цивілізації. Увесь цей вузол
проблем не переставав цікавити найбільших осмислювачів XX ст. як специфічний
культурний феномен в історії людства. А Гете ще наприкінці першої третини
XIX ст. спромігся розрізнити його передвістя очима Ленардо: “І позаяк людина
зазвичай старається й надалі простувати дорогою, якою вона йшла раніше,
то і мені були до серця не так машини, як ручна праця, в котрій сила невіддільна
від почуття; тим-то я з особливим бажанням тривалий час залишався у
відрізаних від світу краях, що через різні обставини виявляються батьківщиною
того або іншого промислу. Він-то і надає кожній общині самобутності, а
кожній сім'ї або роду, який склався з численних сімей, неповторності характеру:
там ж ив у ть , з б е р іга ю ч и відчуття ж и в о ї ц іл іс н о с т і. З р е ш т о ю , м и
в ід о б р а ж у є м о с ь у всьом у, щ о вихо д и т ь з -п ід н а ш и х р у к ” (підкреслення
наше. — М .І.)8.
Якщо до слуху героїв Гете шум і гуркіт Машини долинає хіба що звідкілясь ізза обрію, то в романі Карла Іммермана “Епігони” (1836) “двигтіння скажено
працюючих механізмів” німцям уже чути досить виразно по цей бік горизонту. В
Іммерманових “Епігонах” , першому німецькому соціальному романі, й відповідно
чи не вперше в європейських літературах прохоплюється протомотив типової
для них у XX ст. “душевної бездомності” індивіда, його “трансцендентної
викинутості із гнізда” — відчуття відчуження від своєї дійсності “якоюсь”
потаємною ірраціональною верховною силою, яку сам письменник окреслює з
відчуттям катастрофізму: “Прокляття сучасного покоління полягає в тому, що
воно, не будучи спостигнутим нещастям, приречене почуватися нещасним”. Така
гнітюча психологічна атмосфера тяжіє над реліктовими “епігонами” романтичного
світогляду і світовідчуття в позитивістському сьогоденні, лице якого владно
починають визначати новітня техніка, “міцний таляр” і гендлярське шахрайство, і
“Дух часу” (“Zeitgeist”) на сторінках Іммерманових художніх творів набирає 1
вигляду “духу обману”. Барон Мюнхгаузен із тетралогії “Мюнхгаузен” (1839) є ;
перекинутою догори дном персоніфікацією людини в її позитивному розумінні )
(недарма сам автор кваліфікує свій твір як роман у гротескних арабесках), і
тобто вона більше заслуговує на те, щоб називати її людиною “ігровою”, а не ^
дійсною. Аби довести, що свою дійсність людина справді починає висновувати г
на цілком нових принципах і ціннностях, письменник уконтрастовує їх, вмонтовуючи Е
в цілісний сюжет роману самостійну повість “Обергоф” про “незіпсоване село”, в
(Яка ж паралель до нашої вітчизняної “сільської прози”, котра цю тему порушила к
через півтора століття!).
з
Між тим і автономія художньої літератури, і передусім поезії, зростаєв
рівнодійно з її відчуженням від свого традиційного класичного “духу часу”5
(“Zeitgeist”), який до невпізнанності почав перетворюватися в “дух машин”, уп
“дух дотепно змайстрованих апаратів”. Колишній лю дський дух у суголосному
йому лю дськом у “духові часу” слухняно поступається ось цьому “машинному-

____________________________________________________________________________ 10
8 Г ете И .В. Собр. соч.: В 10 т. - Т.8. - С.296.
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недуху”, чию самим фатумом наслану експансію вже не відвернути жодними
примхами упертюхів, на кшталт молодика Германа з Іммерманових “Епігонів”,
фанатичного обожнювача чистого неба над головою, солов’їної краси отчих
гаїв, з дароносними ланами довкола них. Це він у своєму маєтку, успадкованому
від підприємливого дядька-“прогресиста”, набирається рішучості знести
нещодавно побудовані там фабрики, бо вони “прислужуються до задоволення
штучних потреб, несуть у світ загибель та зло”. Із зітханням відклавши вбік
книжку улюбленого ним Новаліса-романтика (чи не його славетний роман “Генріх
фон Офтердінген”), молодий ідеаліст Герман викладає своєму другу Вільгельмові
новітню філософію життя в машинній ері. Найперше — слід нізащо не віддавати
їй на поталу хлібні поля. “Земля належить плугові, сонячному світлу, золотим
дощам задля врожаїстого проросту насіння і дбайливим простим робочим рукам.
Наша сучасність зі швидкістю бурі мчить назустріч мертвотному машинізму. Ми
неспроможні призупинити її біг, і не варто сварити нас, якщо ми для себе і своїх
близьких обнесемо парканом зелену місцинку й щомога укріплятимемо цей
острівець супроти навали індустріальних хвиль, що з шумом прокочуватимуться
повз нього”9. Іммермановому персонажеві гірко від того, що вишуканому палацові
на лоні незіпсутого довкілля бракує снаги вистояти в суперництві з промисловою
фабричною трубою, яка дмухає на нього своєю кіптявою, а “жорстокий таляр”
своєю продажністю дошкульно б’є по людській порядності й руйнує, мовляв
Гете, ідилію “відрізаних від світу країв”, в яких вона ладна знайти останній
притулок. А по правді, К.Іммермана таки відвідував сумнів (напевно ж, на це
провокував його новий “дух часу”), чи є на світі та віра, яка б уберігала Людину
від гріхопадінь, тим паче в людському суспільстві, в котрому верховним суддею
над гріховодами виступає безпрограшний принцип: “своя сорочка ближча до
тіла”. У своїй філософській драмі “Мерлін” (1832) Іммерман перший серед
європейських письменників “започатковував дослідження “трагедії віри”10.
Про неабияке бажання німецької літератури й собі зайняти на тому “зеленому
острівці” кругову оборону проти машинної агресії яскраво сказано в статті “Роман
і праця” (1857) видатного німецького письменника XIX ст., глави літературнокультурницького руху “Молода Німеччина” К.Гуцкова. Вона наскрізно перейнята
пафосом, сказати б, аграрного ізоляціонізму, в якому душа художника слова
прагне уникнути втягування її в товарні відносини, уникнути вбивства в ній одвічного
“божеського” начала. У своїй творчості не куплений ринком митець свідомо
займає відчужену позицію щодо індустріальної праці й техніки, бо в боротьбі за
духовне виживання доби, яку вони успішно асимілюють своїми калькулятивними
цінностями, на мистецтво та літературу покладається завдання бути спонукою
до повсякденного “воскресіння людини”. А її воскресіння, за К.Гуцковим, це
повсякчасна присутність у ній віри, любові й надії — її високий духовний моралітет.
Будні ж — то пара, верстат, суєта на б ір ж і*11, в якій, мов у краплині води,
виказують себе всеосяжні та всепроникні продажні ринкові відносини. Для
капіталіста-нувориша Зонненкампа з роману Б.Ауербаха “Дача на Рейні” (1869)
за везучу біржу править усе суспільство — умій тільки махлювати в ньому, то й
вимахлюєш добротний дім і непогану ґаздиню до дому, самі по собі з’являться
бажані співбутильники, які завжди допоможуть кого треба купити або продати:
люди для нього технічне знаряддя, за допомогою якого виготовляються прибутки
і надприбутки. Між тим час у свою чергу ставить до нього принаймні два риторичні
’ Immermans Werke: In 5 Bdn. - Leipzig; Wien. - Bd.4. - S.266.
11 Зелинский Ф.Ф. Соперники христианства. - M., 1996. — С.286.
11 Gutzkows Werke: In 10 Bdn. - Berlin etc., 1912. - Bd.10. - S.139.
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запитання: чи не з’їсть такий суб’єкт з кістками й тельбухами будь-якого “епігона”романтика, котрий ще читає того ж таки Новаліса або шедевр романтичної
прози “Оповідь про чесного Касперле та прекрасну Аннерль” Брентано, і чи
зможе такий суб’єкт сам стати об'єктом поезії, а тим паче любити її?
“Аграрний ізоляціонізм”, або з типологічного погляду те, що в українській
літературі 60—80-х рр. XX ст. вигулькнуло в феномені “сільської прози”, в німецькій
літературі стома роками раніше означало водночас і автономію художньої
творчості. Причому автономія “аграрників” була явищем самобутнім, відмінним
від тих автономій, що живилися теоріями “мистецтва для мистецтва”. Тут ішлося
перш за все про порятунок художнього ідеалу, який висновувався на класичних
моральних цінностях і носієм якого визнавалася "людина села”, “людина
національного ґрунту”. “Аграрники” добивалися незалежного статусу в культурі
шляхом ріш учого відмежування свого ідеалу від транснаціонал ьного
“надморального” (імморального) промислового світу — від “фабричної труби”,
що споганює цей ґрунт. Ішлося і про відмежування їхнього ідеалу від "біржі”, що
відчужує людину від заземленості в цей ґрунт, із джерела життя перетворює
його в товар, у розмінну монету. Цикл новел (їх шість) швейцарсько-німецького
письменника Готфріда Келлера “Сентеція” (“Sinngedicht”, 1881) відчайдушно
автономізує натуральний “телургійний” стиль життя від новітнього. Всі новели
притчево підпорядковані символічному змістові сентенції німецького поетасатирика ще першої половини XVII ст. Фрідріха фон Логау: "Хочеш білу лілею
перетворити в червону троянду? Для того білу Галатею цілуй — вона зашарієтьсязасміється”. У міру знайомства із сюжетом кожної новели з’ясовується, що ця
сентенція звернена до Людини, яку “машинна” дійсність із повсюдною куплеюпродажем відчужує від отчих коренів, прабатьківського ґрунту. їй поставлено
запитання: чи може вона сповідувати найвищі прабатьківські цінності (віру, надію,
любов у їхній триєдності), які завжди уможливлювали відчуття краси життя,
народжували і підтримували бажання ні собі, ні комусь не переривати тендітну
нитку життя.
Проте вже невдовзі німецькі “натуралісти” обстоюють право на входження
машин у літературу, підводячи під це неспростовний аргумент: аніщо із того, що
є у “життєвому реалітеті”; не може залишатися неужитком для літератури, тим
паче коли вона бачить перед собою не муху, а такого слона сучасності, як
Машина12.
Теоретики німецького натуралізму, звісно, похитнули позиції “автономістів”,
однак їхня перша, достоту галаслива, спроба зняти табу в літературі з Машини
не була до кінця вдалою. Але ж і свої позиції вони поспішили зміцнити, не
мудруючи лукаво. Цілком і повністю на догоду “аграрним ізоляціоністам”,
визнавши, що страх перед Машиною і ненависть до Машини — незаперечна
суспільна реальність, яка, окрім цивілізаторських плюсів, має також очевидні
мінуси, поборники зняття табу на Машину в літературі й самі запрагли
конституювання цього страху і цієї фобії в художній творчості, бо ж кожна без
винятку реальність — знахідка для “натуралізму” чи то пак “реалізму”. І е
результаті з ’явився різновид натуралістичного (реалістичного) роман)
“Maschinenfeindliche Bauern- und Heimatroman” (“машиноненависницький селянсько
патріотичний роман”), в якому категоричний “аграрний ізоляціонізм” сублімоване
в позитивістському відтворенні суспільної ваги Машини, що здобулась на феномеі
великої суспільної ваги.
і
І
12 Literarische Manifeste des Naturalismus: 1880-1892. - Stuttgart, 1962. - S. 112.
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В українській поезії, як і німецькій, довший час, либонь, аж до першої світової
війни, згадувати Машину навіть півсловом, добрим чи недобрим, було справою
ганебною, не достойною ні етики, ні естетики. Романтик вважав би чи не
богохульством, щойно б Машина раптом та опинилася в рядках його віршів, —
це означало б те саме, що сатану впустити до церкви. 1835 року, коли перший
німецький потяг у Нюрнберзі, вирушаючи в дорогу, своїм пронизливим гудком
заглушив ніжний мелодійний ріжок станційного розвізника пошти, романтикам,
живим свідкам того всього (Вакенродеру, Тіку, Ейхендорфу, Вільгельму Мюллеру,
Ленау, Юстину Кернеру), здалося, що то небесна труба оповістила про настання
смерті Поезії.
Але і в Німеччині, і в Україні, хай з острахом, хай з величезною неприязню,
Машину впустила в літературу проза, випереджаючи поезію з пристойним відривом
у часі. Причому з однакових міркувань: чого не викинути з життя, того не викинути
із мистецтва та літератури. Почалося зі скандального проникнення феномену
Машини в західноукраїнську літературу, що і вмотивовано: люди на землях,
підлеглих Австро-Угорщині, долучилися до промислової Європи значно давніше
від “російської” України, де “машинізація” усіх сторін дійсності набирала впевнених
темпів лише після відміни кріпосного права — після 1861 року.
Поштиво оминемо увагою сюжетно й ідейно відому повість Івана Франка
“Борислав сміється”, та й про Машину, сказати по правді, там поки що відкритим
текстом не мовиться. Хоча заплічне шаленство її таки відчутне у страйкарському
гомоні ріпників, бо чим далі до кінця, на жаль, незавершеної, фактично обірваної
напівдорозі повісті, тим очевиднішає, що цей новітній "вампір” уже готовий
розчищати собі шлях у майбутнє за рахунок заміни ручної праці механізованою.
1897 року закінчив свою повість “Лихо давнє і сьогочасне” Панас Мирний. Лихо
давнє у ній — кріпаччина. Лихо сьогочасне (яке несамовито й лавиноподібно
вторглося в пореформенну вкраїнську дійсність) — що? А той самий “розпад
цінностей”, про який Європа встигла уже досхочу наслухатися від Ніцше, оповісника
нових — не кращих — часів, заникнення споконвічних етико-моральних цінностей,
завдяки чому людина є “звір і камінь”, “фарисей і христопродавець” — торгаш
честю, дружбою, патріотизмом, гравець у любов до ближнього. Причому ця
новітня біда сприймається простими українцями в творі Панаса Мирного з тим
самим психологічним нагрівом, що й старовірами у “Вільгельмі Мейстері” Гете
чи багатій на значні імена “обласній” німецькій, швейцарській та австрійській
літературі (Б.Ауербах, Є.Готгельф, Т.Шторм, Г.Келлер, В.Раабе, Й.Гер, Ф.Ройтер,
А.Штіфтер, Ф. фон Гагерн, Р.Бартш, В.Фішер-Грац), чи врешті-решт у К.Іммермана,
котрий став її предтечею і взагалі загенерував у європейських літературах не
тільки тему “чистого національного ґрунту”, а і його ворога — “фабричної труби”
з її задушливими хвостами й оболоками диму, ядучими викидами, депресивним
гуркотом і дражливим монотонним двигтінням велетенських парових машин (навіть
роман Ч.Діккенса “Важкі часи” про все це та інше з’явився кількома роками
пізніше від Іммерманового “Мюнхгаузена”, гостро протестного щодо антигуманного
начала в промислових новаціях капіталізму).
Панас Мирний розповідає, як пан виписав із закордону своїм селянам на
“лихо сьогочасне” німця-управителя, як він приїхав до них аж із двома “машинами”
- однією, що могла жати, і другою, що вміла молотити зібраний врожай. Люди
криком кричали: на майбутнє закладалася видима передумова для масового
голоду. Через кляті “німецькі машини” половина громади залишалася без роботи,
без заробітку. Майнула думка, чи не убити б німця, чи не попрохати б коваля,
щоб той поворожив, де слід, своїм ковадлом, відвернув біду. Заварювалося на
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такий собі луддитський заколот в українському селі. Підступна техніка (“вдарило
бісовою іскрою від неї”) під час молотьби спалила на току звезене збіжжя (пана
наче Бог скарав за те, що не допустив до хлібної роботи селян) і спровокувала
один із найтяжчих гріхів та злочинів у народній свідомості — чорну зраду: пошкурницькому зрадила споконвіку соборній громаді її людина. Згадалося минуле
на тлі сучасного: “Правда, що й то лихо було — тяжке лихо, що нас до землі
гнуло, над нами знущалося, за людей нас не лічило. А проте те давнє лихо не
різнило людей, не розводило їх в різні сторони. А тепер яке лихо настало?.. Ох!
Сьогочасне лихо — то справжнє лихо!”13.
В українській літературі про Машину як “лихо сьогочасне” існує й одна досі
невмируща новела, написана десь аж наприсмерку XIX ст. І то вийшло зовсім
непогано, що первісний варіант її був німецькомовний і що без жодного
затягування їй пощастило потрапити на сторінки пристойного берлінського журналу
“Die Gesellschaft” — немовби з розрахунку на читацьку публіку в усій уже вздовж
і впоперек не так цивілізованій, як індустріалізованій Європі. Осип Маковей добачив
у “Битві” Ольги Кобилянської “одиноку в нашій літературі трагедію пралісу”14. В
буковинські Карпати (де, відколи вони себе пам’ятають, нероздільним ґаздою
був неторканий, благословенний, мов тиша у церкві, спокій) в’їхав із
завойовницьким нахрапом, із сокирою нищителя Локомотив, “сопучи та викидаючи
чорні персні диму вгору... Несказанний сум розіслався горами, якийсь
передсмертний настрій”15. Дарма статурні, в кілька обхватів, смереки й ялиці, а
з ними в одну душу і їхня памолодь, силувалися смертельному нападникові
протиставити своє, від онтологічних заповітів Природи йдуче, право на самозахист
— задля порятунку бодай чимось подряпати, ужалити ворога, і, якщо вже падати
з кореня, то неодмінно впасти на нього усією вагою своєю. Невдовзі “гори були
обсіяні їх трупами направо й ліво. Лежали й скісно, поперек і рівно. Густо одні
коло одних, голова об голову, групами або верх другого, або — як котре впало”.
Потім Локомотив справно доставляв купи мертвих колод на механізовану за
останнім словом тодішньої техніки “парову трачку”, парову дереворізку, сказати
б, дошкоробку. “Поїзд привозив щораз нові жертви, й ніколи не спочиваючий
Молох переробляв їх у чудно короткім часі”. Щоденно руками куплених привізних
підгорян фірма стинала на Дошки по сімсот дерев, а працювала з дня у день уже
сім років. А гуцули, їхні кревні родичі і вірні діти цих лісів, “коли вперше побачили
поїзд, то перехрестилися й сплюнули під себе. В тім була, мабуть, нечиста сила,
і вони не хотіли жодного діла мати з тими, що кермували тим всім”. Щоправда,
один дошкороб, аби тут же отримати по потилиці від наглядача “із своїх”, оцінив
ситуацію адекватно: "Нищать чужі антихристи наші прекрасні ліси, що становлять
маєток нашого краю... Що наш край з того має?”16. Ця незупинна фабрика
смерті — прообраз механізованого виробництва також смертей людських, процесу,
поза яким немислима подальша машинна й омашинена цивілізація. І чим далі у
так зване світле майбутнє, тим вдатніше трачка вдосконалюється — її невпинно
модернізують, електронізують, кібернетизують. Щоб працювала якомога
ефективніше. Нині новела Ольги Кобилянської — про витоки сьогочасних масових,
покладених на конвеєрне виробництво, трагедій людства і щось більше, ніж
банальний екологічний протест. Наприклад, у Г.Келлера чудове оповідання
13 Мирний П. Зібр. творів: У 7 т. - К., 1968. - Т.1. - С.311.
14 Маковей О. Ольга Кобилянська / / Літературно-науковий вістник. - Львів, 1899 - Т.5. - № 2. -

С.ЗО.
13 Кобилянська О. Твори: В 5 т. - К., 1962. - Т.2. - С.304.
“ Там само. - С.308, 313, 312, 314-315.
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“Втрачений сміх” за своїм ідейним спрямуванням фактично тотожне з “Битвою”
О.Кобилянської, бо теж усією своєю художньою міццю вступає в протиборство
з хижацьким вирубуванням лісів — зеленої окраси планети, її легенів, чию роботу
не замінить жоден апарат штучного дихання, хай би який геніальний технократ
його і не вигадав. А проте до есхатологічної метафоричності (навіть із трагічною
історією в ньому тисячолітнього дуба) Келлерів шедевр не підноситься, як твір
нашої співвітчизниці. Впущена в нього скандальна техніка, яка “не покоси кладе
- цілі гори”, сьогодні спонтанно схиляє до думки, що він про вбивства, вбивства
і вбивства, котрих невдовзі буде більше, ніж народжень.
Тим часом як натуралізм (реалізм) завжди готовий був відкрити двері Машині
в літературу (не виключаючи й поезії, куди вони були зачинені щонайщільніше),
неоромантики і перші модерністи la fin de siede (кінця XIX ст.) й надалі не
здавали позицій. У німецькомовному культурному регіоні — Німеччині, Австрії та
Швейцарії — це була остання спроба ціною великих інтелектуальних зусиль
врятувати суверенне царство художньої творчості від вторгнення в нього Машини.
І свій успішний прорив у поезію Машина таки здійснює, але аж тоді, коли розпалася
зі своїм специфічним облаштуванням класична буржуазна (у Німеччині бюргерська)
доба XIX ст. Культурному феномену під назвою “Двадцяте століття” Машина
передається “як зневажене дитя минулого століття, як підступний дарунок
данаїд”17.
Усі ці відмітні ознаки новітнього високопромислового світу Рільке дохопив
ще у їхній, так би мовити, зав’язі (свої “Нотатки Мальте Лаурідса Брігге” він
розпочав писати ще до 1904 р.), що й дало йому привід для занепокоєння, чи
не прирікає себе людина в омашиненій дійсності на цілковите самозаперечення.
Його герой — провінціал Мальте — зіставляє знедуховлену щоденність тодішньої
“столиці світу” Парижа зі своїми отчими краями в Данії, які благоденствують
поки що на узбіччі від шумних трактів XX ст. Пейзаністська тема в європейських
літературах і раніше займала досить помітне місце. Проте тривогу за долю
особи у високотехнізованій цивілізації у вигляді різкої “неоруссоїстської”
антитези міської та сільської дійсності з новою силою заакцентував Рільке
(між іншим, у своїй юнацькій філософській поезії, ще до того, як розпочинав
роботу над “Нотатками”), чим ніби і запрогнозував одну із магістральних
проблематик художньої творчості й морально-філософського мислення у другій
половині XX ст. Відгомін її ми відчували то в новому латиноамериканському
романі, а то в нашій т.зв. "сільській прозі”. Село в таких творах навіть не село
у власному розумінні слова, а більше символ благословенної Аркадії, в якому
прочитуємо, від чого зрікаємося і що назавжди залишаємо в минулому. Село
— “класика”, бодай ще якісь релікти її. Місто ж — “ постмодерн”, що
вимальовує контури нашої будучини. Село нагадує, якою була “дотехнічна”,
“класична” духовність. Місто дає зрозуміти, якою має бути її завтрашність,
змушує замислитись, у що перетвориться вона, коли поняття, яке символізувало
залишки “природної людини”, стане давньою історією.
У Німеччині хвалебну поезію на адресу Машини започатковано напередодні
першої світової війни, через три роки після появи футуристичних, по суті, й
машинофільських, маніфестів Марінетті. Під час першої світової війни ставлення
до Машини суперечливе — одні її прославляють, інші клянуть, і не в останню
чергу за омасовлення та знелюдинення нею індивіда (відомий вірш Ернста Толлера
“Масоїдна людина”, “Masse Mensch”).
” Mandelkow K.R. Orpheus und Maschine. - Heidelberg, 1976. - S.93.
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Із периферії художньої творчості в її епіцентр тему Машини переміщає
експресіонізм. А відтак і сама Машина — через своє проникнення в усі пори
людського буття і через своє тотальне техногенне й технократичне переобладнання
його — із земної предметної реальності переноситься в площину трансцендентного
потойбіччя: Машина стає символом долі, всесильного божества, вона відчужує
людей від самих себе, перетворює на бездушні механізми, нівелює, омасовлюе
їхні індивідуальності. У вчорашній класичній — домодерній — культурі людина
уподібнювала себе до Бога; “списувала свій портрет” зі свого Бога. Культурологи
щодо цього субстанційного процесу в культурі використовують термін “обоження”
(“деїзація”) людини, що означає її перейнятість чеснотами свого Бога внаслідок
максимальної самоідентифікації з ним. Отже, закінчення класичної культури,
зрим е уреальнення ш п е н гл е р ів с ь ко ї ф ілософ ем и “ за н еп ад Європи"
ознаменовується її цілковитим омашиненням, занепадом у ній процесу “обоження”
людини, яка повністю припасовує свій менталітет до машинної дійсності. У класичній
літературі, як і всій культурі, порядкувала “обожена” людина, у післякласичній,
модерній і постмодерній, її витісняє людина омашинена, Homo mechanicus, Ното
faber, Механлюдина, Кіберлюдина (“людина-рахівниця”).
Для експресіоністської поезії про Машину показове те, що вона наполягає на
своєму нераціоналістичному розходженні із цим абсолютно раціоналістичним
предметом зображення. Мовна безпорадність і безсилля думки характерні майже
для всіх експресіоністських спроб поетично опанувати тему Машини, не
наштовхуючись на підступність Абсурду. Зображення фантасмогоричних
суб’єктивних реакцій та емоцій при наражанні індивіда на Машину здебільшого
підміняє об’єктивний погляд на створену нею нову ситуацію в людському
суспільстві. Проте експресіонізм не спромагається на розкриття сутності “машинної
ери” і машинальної Механлюдини — він тільки розпачливо рефлектує надходження
нового післякласичного типу культури. В літературній Німеччині раціоналістичне
наближення до розуміння того, що діється навколо, відбувається в 1920—1930 рр.,
у період художнього прямування під назвою “нової речовинності” (“Neue
Sachlichkeit”), яке прийшло на зміну експресіонізму. І.Голл у 1921 р. відхід
експресіонізму в минуле й початок “новоречовинної”, художньої доби описує,
вдаючись до її ж шматованої “кінокадрової стилістики”: "Хороша людина
експресіонізму, у відчаї згорбившись, відходить за куліси. Життя, природа,
машинерія виявляються трансцендентними — по той бік добра і зла. Здається, на
нас спустилася нова сила: машинно-мозкова. Кран часу ловить нас за комір і
переносить на якийсь інший протилежний бік. Ми хапаємося за голову: господи,
що за ритми чути — з-під землі. Навіщо витати в небесах? Адже й небо є
землею, скаже авіатор. Молоді континенти. Молоді люди. їхнє найперше слово,
з яким вони звертаються до нас, є словом електричним (доставленим й
обробленим електрикою)... Наш час механічний. І його заслугою є те, що Машина
Оживилася в царст во мист ецт ва, точнісінько, як-от колись його наскрізним
елементом була людина"™ . Втім, щойно наведений калейдоскопічний перебіг
подій стосується усього періоду між 1910 і 1925 роками, в який прийнято вкладати
європейську "літературну революцію”, в котрій основним руйначем старого і
будівничим нового, безперечно ж, був створений Машиною світ.
У героя Вільгельма Гугюнау, представника “нової промислової речовинності”,
що з трилогії австрійсько-німецького письменника Германа Броха “Сновиди”1
11 Pòrtuex P.Literalurrevolution 1910 bis 1925. Dokumente. Manifeste. Programme. Zur Begriffsbestimmung
der Ismen: In 2 Bdn. - Neuwied am Rhein, 1961. - Bd.2. - S.578, 335.
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(1932—1933), впевненість у власних силах береться від позитивних взаємин із
Машиною: “Безмежна любов до цієї живої істоти переповнювала його душу по
самісіньке нікуди; через що не могли викільчитися в ній ані доброчесність, ані
хоч би якась спроба осягнути розумом, звідкіля у Машини ота її загадковість,
ота чудодійна машинність; він з подивом та ніжністю, майже зі страхом сприймав
її такою, якою вона видавалась йому”19. Він, каже письменник, врешті-решт, мов
малюк, “позарозумово” містифікував, героїзував Машину за демонстровані нею
надлюдські можливості. І це в піку анахроністам — персонам з цього ж роману —
Пасенову та Ешу. В останнього думка про неї геть непохвальна (складається
враження, наче її вихоплено із відомого есе Ернста Юнгера “Тотальна мобілізація”):
“Іноді виглядає, що світ — то престрашна Машина, котра працює без впину...
війни і все таке інше... все рухається у згоді із законами, що не улягають жодному
розумінню. Огидні самовпевнені закони, закони інженерії... Кожен мусить діяти,
як йому прописано... Кожному спрямлено твар уперед... Кожен, коли подивитись
на нього збоку, схожий на Машину, яка поводиться щодо кожного по-ворожому...
0, Машина — в ній втілюється зло, а взяти зло — то в ньому втілюється Машина!
її умисел — усе перевести на Ніщо... і потому не дати світові знову повернутися
у себе”20. В романі Броха добачається явний натяк на Америку та її машинну
культуру, котра як істотний складник так званого американізму починає визначати
лице літератури 20-х років також у німецькомовному регіоні (та й у всій Європі).
Новітнє ставлення до Машини, вже будучи важливим елементом новітнього
світовідчуття, підкреслено й непокарно агресивне до попередніх традицій у цьому
“лютому питанні”. Альфред Деблін у статті “Дух натуралістичної доби” (“Geist
des naturalistischen Zeitalters”, 1924) супроводжує критику старої (ворожої щодо
Машини) гуманістичної освіти помпезним культом новітньої посткласичної доби,
що його гарантує Машина. “Динамомашині до снаги позмагатися за велич із
Кельнським собором. Магічна енергія, незрадлива інтуїція, що слугували хіміку
Емілю Фішеру за його відкривавчого синтезу глюкози, заміняють усі найхвалебніші
здобутки гуманізму”21. Водночас раціоналістичний А.Деблін у войовничих статтях
та експериментальних художніх творах запитує, чим “обернеться для душі” цей
сьогоденний коперніканський переворот22, за якого “пупом людської дійсності”
є не сама людина, а її мутант людиномашина, сказати б, сучасний Голем. У
романі “Гори, моря і титани” А.Деблін пробує дослідити, чим прикметний
“душевний ландшафт машинних людей”. Якщо у першому варіанті роману (1924)
письменник ще в експресіоністському запалі схиляється до віри в те, що природа
всіляко відкидає нахабне вторгнення техніки в її найзаповітніші закутки, то в
другому варіанті, цим разом при вкороченій назві "Титани” (1932), абсолютна
Диктатура Машини в сучасній культурі як фатальна необхідність визнається
однозначно. У післямові автор розмірковує, що являє собою сучасне людство. І
висновок чуємо холодно-безапеляційний та й без жодної нотки жалю: людства
класичного, людства вчорашнього більш нема — надворі машинна ера, а в ній і
машинне людство. (І “машинна поезія”!)
У дискусіях довкола Машини з меншою філософською метафізичністю, ніж
А.Деблін та інші машинофіли, хоча з тією ж молодечою їжакуватістю проти
машинофобії класичної традиції, у 20-і рр. виступив Б.Брехт, про що вже йшлося
трохи раніше. З неприхованою іронією він накинувся на експресіоністів, наляканих1
11 Brodi В. Die Schlafwandlen Eine Romantrilogie. - Frankfurt am Main, 1978. - S.491.
M Ibid. - S.556.
!| Dublin A. Aufsatze zur Literatur. - Oltcn und Freiburg im Brcisgau, 1963 - S.70.
“ Ibid. - S.63.
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загрозою людській особистості з боку Машини. У вірші “Чоловік є чоловік”
(“Mann ist Mann”) Брехт у буквальному розумінні витрясає з людини її “класичну
душу”, щоб індивід став кровним братом автомобіля (переклад підрядковий):
Пан Бертольт Брехт констатує: “ Чоловік є чоловік”.
І це щось таке, шо сказав би і будь-хто інший.
Одначе пан Бертольт Брехт стоїть т а к о ж на тому,
Щ о з чоловіком м ож на створити щ о завгодно.
Ось нині, звечора, візьму та переконструю ю його на автомобіля.
І нічогісінько від того він не втратить!23

1929 рік ознаменував у творчій біографії Брехта апогей схиляння перед тим,
чим би класична поезія знехтувала. “Нова речовинність” (“Neue Sachlichkeit”),
тобто усе, причетне до найновішої техніки і технологій, стимулювала в Німеччині
20-х рр. XX ст. й появу літературно-культурницького руху під назвою “Нова
речовинність”, у якого опорними реаліями для пера були, поряд із спортом та
кримінальним романом, досягнення науково-технічного прогресу з його найвищими
цінностями — нафтою, електрикою, душевною холоднечею, калькулятивністю.
Брехт належав до тих, хто найсолодкозвучніше співав пеани “новій речовинності”.
У вірші “Сімсот інтелектуалів звертаються з молитвою до бака з мастилом”
(“ 700 Intellektuelle beten O ltank an”) він буквально юродствує в “ новій
речовинності” (переклад підрядковий):
Господь повернувся на землю

Там тепер Ти, мазю ко!

В образі бака з мастилом.

І будь-яке почуття для Тебе

О ти, гидото,

Ніщо.

Ти ж найбільша краса на світі!

О то ж зглянься над нами

Щ о для тебе ота мурава?

І звільни нас від кайданів душі

Ти геть заляпуєш її.

Во ім’я електриф ікації,

Д е раніш е була трава.

Ratio і статистики.24

Як на Брехта, саркастично налаштованого до класичного минулого, то
продукована Машиною “нова речовинність” нібито робить святу справу: вона
виганяє Бога із Всесвіту, людського суспільства й із самої людини. Річ незаперечна:
у цих поглядах “новоречовинців”, окрім усього іншого, математично достовірно
пояснювалось, звідкіля походить ніцшеанська сентенція “Бог умер!”, яка сповістила
про початок краху класичної європейської культури. У Брехта все, що пов’язане
з Богом (тобто “доноворечовинне”, класичне) заслуговує на означення
“примітиву”, який, задля Прогресу, слід видаляти з усіх клітин культури розпеченим
залізом. Німець-“новоречовинець” Брехт у нижчеподаному витягу із його вірша
“Політ Ліндбергів” (“Der Plug der Lindberghs”) близький до російських футуристів,
які скидають з “корабля сучасності” класику, до українського футуриста
М.Семенка, що ладен спалити Шевченкового “Кобзаря” як абсолютний символ
української класики, до автора однієї-єдиної “української егофутурньої пісні”
Василя Гнєдова, який сказав: “ Надобридли нам Ш евченко і гопашник
Кропивницький”. Ось вона “новоречовинська” Брехтова пісня:
Тим-то долучайтеся й ви
Д о подолання Примітиву —
Д о ліквідації Потойбічного
І до вигнання ко ж н о го і всякого Бога.
У ко го б і де б він себе не засвічував.*1

23 Brecht В. Stiicke: In 5 Bda - Frankfurt am Main, 1957. - Bd.2. - S.229.
11 Brecht B. Gesammelte Werke: In 12 Bda - Frankfurt am Main, 1967. - Bd.8. - S.316.
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В оптиці дуж их мікроскопів

Та навіть в містах пристойних

Він безслідно зникає.

Панує й досі нелад,

Мерщій він утіка від мудрого приладдя.

Який від невігластва чи то пак від Бога.

Ошатність міст,

А ле машини і клас робітничий

Перемога над злиднями

їх переможуть. Т о ж і ви

Проганяють його назад

Вливайтеся в лави борців.

А ж у перше століття.

Борців з Примітивом!25

Доречно звернутись і до Рільке, бо саме його пізня поезія якнайкраще
співвідносна з поезією Брехта, щоправда, не в позитивному, а в антитетичному
плані. Два знакових, як для надіндустріалізованої доби, філософічних поети у
німецькомовній поезії 20-х років минулого століття виявляють різне ставлення до
Машини — до однієї і тієї ж “всетворящої сили”, що надає характерного образу
новопосталій епосі. Часом інтерпретатори творчості Рільке схилялися до
прямолінійного висновку, ніби вона продовжує машинофобну традицію XIX ст.
Ніде правди діти, в ній відчувається смуток від тих наслідків, що їх несе із собою
технократична цивілізація. Проте в “Сонетах до Орфея” (1922), нехай латентніше,
ніж у молодого Брехта й інших голосних тогочасних експресіоністів, відчутно,
що надворі епоха “нової речовинності”, до якої людство прийшло за логікою
свого поступу і її хоч-не-хоч необхідно сприймати як незворотний факт, котрий
здійснився й невпинно здійснюватиметься й далі. М.Гайдеґґер у своєму трактаті
“Буття і час”, написаному в тому ж десятилітті, що й “Сонети до Орфея”, скаже,
що логіку цього поступу облаштовував технічний первень людської цивілізації,
який у своїх модифікаціях пройшов шлях від палиці, взятої мавполюдиною в
руку, до найсучасніших машин. Відтак Гайдеґґер створений ними світ (світ, у
який остаточно перемістилася новітня людина зі світу природного) називає
штучним, — у ньому його одвічна природна субстанційність, речовинність,
заміняється речовинністю робленою.
Тим-то і Рільке в найсучаснішій Машині добачає символ, ба і всемогутній чинник
своєї сучасності, який докорінно змінює також місцезнаходження художнього
творення. Воно, наперекір усім своїм бажанням, більш не обертається в тому
просторі, який стародавні греки називали “фюзіс”, живою природою, — не
обертається у тому просторі, в якому все народжується, росте і вмирає
натурально, бо переноситься разом з усім іншим сущим у простір штучний,
омертвілий, всуціль техногенний.
Рільке, тверезо оцінивши статус художньої творчості в умовах “нової
речовинності”, прагне відродити античний, міфологічний принцип відношення поета
до дійсності, — зображувати страждання, любов і смерть нештучної, природної
людини. Але ж такої людини, як і не штучної дійсності, більше нема, тим-то й
уреальнити цей принцип неможливо — він, виявляється ілюзорним. Надто великими
для нього стали обмеження новітньої (а точніше, “новоречовинної”) доби, в якій
Орфей як символ поета “доноворечовинних” часів, м’яко кажучи, виходить з
моди, бо кому потрібен його спів, коли немає тієї дійсності (дійсності нештучної),
з якою він себе б ідентифікував? Тут на часі поет іншого закрою — “поет із
бляшаним барабаном”, як-от Оскар із славетного роману Г.Грасса “Бляшаний
барабан”.
!і Brecht В. Versuche: In 12 Heften. - Berlin und Frankfurt am Main. - 1959. - Heft 1-4. - S.15.
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1
Ольга Папуша

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА Я К МАРГІНЕС ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ
ТЕОРІЇ: ДО ПРОБЛЕМ И КОНСТИТУЮ ВАННЯ О Б ’ЄКТІВ
НАУКОВОГО Д И СКУ РСУ
Дослідження поетики дитячої літератури передбачає передусім відповідь на
елементарне питання: що таке дитяча літ ерат ура? Елементарне з огляду на
самоочевидність факту: це все, що читається дітьми чи дітям. Отже, дитяча
література — певна сукупність літературних творів, написаних або прилаштованих
для дітей із цілком певною метою: звертатися до дитячої уяви, емоцій та почуттів,
впливати на дитячі пізнавальні здібності, розвивати смаки та вподобання, розважати
дитину. Тобто дитяча література разом із іграшками, іграми і навіть — дитячим
харчуванням, дитячим вбранням, дитячими майданчиками і т.д. — вибудовує окремий
світ дитинства? Зрозуміло, це уявлення щоразу підтверджується повсякденним
досвідом: барвисті книжки, розмаїті журнали й газети посутньо “дитячого” вигляду
(формат, кегль, суцільні візуальні ряди, назви — “Малятко”, “Барвінок”, "Зернятко”,
“Яблунька”, “Клас”, “Казковий вечір”, “Вінні-Пух”, "Принцеса”, “Пізнайко” тощо),
різноманітні енциклопедії, збірки — задекларовані як “дитячі” гаслами в бібліотечних
каталогах, рубрикаторами в книгарнях, а ще — окремими стендами, полицями,
стінами шкільних книгозбірень і “бібліотек для дітей”, святами дитячої книги,
видавництвами з репутацією “дитячі”, спеціальними веб-сторінками в Інтернеті і
т.д. Отже, реальність дитячої літератури форматується виключно позалітературними
факторами — моделлю соціальної взаємодії “батьки—діти”, помноженою на технічні
можливості діалогу? А яка ж внутрішня природа цього явища: чи це та ж сама
література (тільки з ярличком “має обмеження за віком”) чи якийсь особливий
феномен — за своєю природою, функціями? Розглянемо, на перетині яких смислів
конституюється поняття “дитяча література”, приміром, в українському топосі
теперішнього п орубіж ж я. А д ж е попри очевидну х а р а к т е р н іс т ь цього
“часопростору” (крах унітарного раціоналізму та культурного монізму 90-х років
XX ст., стрімкі геополітичні, ідеологічні зм іни, що тривають донині й
супроводжуються усвідомленням необхідності змін методологічних парадигм науки,
інтеграції у світову наукову спільноту через “новий інтелектуальний пошук,
сприйнятливість до вже'існуючих літературознавчих шкіл”1), він цікавий і своїми
конструктивними намірами та потенційною спроможністю вибудови суча сн о ї (в
хронологічному й аксіологічному сенсі) науки — посттоталітарної, постколоніальної,
постпозитивістської, отже — відкритої назустріч усій повноті буття. Зрозуміло, що
процес “відкриття нового понятійного простору”, як і “уточнення понятійного
апарату”1
2 в певному сенсі демонструє настанову на пост м одерну чутливість
літературної теорії до багат оманіт ност і літературної реальності.
Отже, що розуміє сучасне українське літературознавство під “дитячою
літературою”? Аналіз дефініцій із найрепрезентативніших джерел3 засвідчує
нетермінологічний характер цілком сформованого поняття4. По-перше, маємо
1 Гундорова Т. Дещо про “мінус-присутність” української літературної теорії / / Слово і Час. - 1994.
- № 7. - С. 61.
1 Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. - К., 1997. - С.5.
3 Див.: Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. - С.409; Лексикон
загального та порівняльного літературознавства. - Чернівці, 2001. - С.149; Килиниченко А.Н. Українська
дитяча література: Навч. noe. - К., 1988. - С.7-9; Програма курсу “Дитяча література” для студентів
філологічних спеціальностей / Укл. Р.Є.Стаднійчук. - К., 1994. - С. 3; Бойцун І.С. Твори Є.Гуцала
для дітей: проблеми художньої майстерності. - Автореф. дис. ... к.ф.н. за спеціальністю 10.01.04. Запоріжжя, 2000. - С.1-2.
' Д’ яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні
аспекти. - К., 2000. - С. 11-12.
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низку семантичних дублетів: “дитяча література” — “література для дітей” —
“література для дітей та юнацтва” — “твори письменства, які окреслюють царину
літератури для дітей і юнацтва” — "література дитячого кола читання". По-друге,
формальні визначення спрямовують нашу увагу до комунікативного розуміння
природи цього явища (вказівка на комунікативний ланцюжок, акцентуація
апелятивної функції, ідентифікація знакової — вербальної природи повідомлення),
однак не розгортають специфіки художнього коду, природи естетичної
конвенційності дитячої літератури. Можливо, це означає, що специфічної
“літературності” в ній якраз немає і її особливість визначається суто
позалітературною реальністю — суспільними нормами, цінностями, уявленнями
про соціальну стратифікацію. А як же іманентні властивості ком унікат ів — художні
структури текстів (зокрема вмотивованість жанрових форм дитячої літератури),
форми змісту (чи вимисел обов’язково притаманний дитячій літературі? чому
тематика виявляється прескриптивною для цього типу словесності? і т.п.), форми
вираження (специфіка художнього мовлення, можливо, універсальні правила,
коди, прийоми)? Враховуючи, що словосполука “дитяча література” вже
передбачає означення певного т ипу літ ерат ури (форми дискурсу), такі суттєві
лакуни у визначенні естетичної природи цього явища позбавляють поняття
необхідних і достатніх характеристик, властивих усім літературознавчим поняттям
і термінам, коли вони описують літ ерат уру я к сист ему (відповідно семантизація
відбувається у ко м п л е ксі елементів — приміром, “жіночої літератури”, “масової
літератури”, “літературного андеграунду” і т.п., функції яких вибудовуються
парадигматично). Відтак парадоксальний статус загальновизнаного поняття (воно
є елементом категоріальної сітки літературознавчого дискурсу, проте на особливих
- фігуральних5 підставах) виказує ідеологічні механізми його творення: стереотипи
повсякденного мислення та докси професійних дискурсів.
Так, у площині здорового глузду поняття “дитяча література” виникає на перетині
трьох уявлень — про дитячий т вір (як результат цілеспрямованої діяльності
письменника), дитяче читання (як взаємодію дитини з текстом твору — читання,
слухання, перечитування, переказування, доповнення і т.д.) та дитячу книгу (як
канонізовану форму, фізичний спосіб існування твору). Емпірична фіксація, таким
чином, стосується швидше події читання, повсякденних ритуалів міжособистісної
взаємодії і демонструє особливу стійкість відносно явної суперечності: дітям
пропонується результат д о р о с л о ї креат ивност і і дорослого вибору, але цей
результат називається “ дитяча література”. При цьому елементарне запитання
“чи перестає твір бути дитячим, коли його читає дорослий?” створює дилему,
примушуючи балансувати між двома крайнощами. Перша з них: так, дитяча
література перестає бути дитячою, бо дорослий, читаючи з особистих чи
професійних причин, ніколи не читає так, як дитина — безкорисливо, захоплено,
упокорено текстові; дорослий завжди проектує на текст власні емоції, знання,
установки і — в "піснях невинності” виникають необмежені обрії читання як
потенційно нескінченного процесу, перетворюючи їх на “пісні досвіду” а (саме
так прочитав Вадим Руднєв “Вінні-Пуха”, унаочнивши дорослу взаємодію з дитячим
твором у "новому перекладі Мілна”6. Однак проблема залишилася: в якому
смислі автентичний "Вінні-Пух” не є дитячим твором?). Вибір другої можливості
(ні, дитяча література не перестає бути такою навіть у досвіді дорослого читання)
передбачає аргумент — відомий вислів Урсули Ле Гуїн: “Зрілість — не виростання,
5 У женеттівському розумінні: фігура - це відстань між “буквою і смислом, ... що має, як і всякий
простір, форму” і залежить від “певної особливості бачення і наміру” (Ж е н е тт Ж. Фигуры: В 2 т. М„ 1998. - Т.1. - С. 206, 216).
‘ Див.: Руднєв В. Винни-Пух и философия обыденного языка. - М., 2000.
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а ріст, дорослий — це не мертва дитина, а дитина, яка вижила”. Тобто при
взаємодії з “дитячим текстом” відбувається свого роду перевтілення, ототожнення
дорослого з читачем-дитиною, актуалізація пам’яті дитинства. Оскільки такий
ідентифікаційний механізм передбачає співіснування “чужого “Я” та реального
“Я”, що ніколи не відокремлюються один від одного”7, тобто реальні орієнтації
читача не зникають тієї миті, коли він стає "Іншим”, залишається відкритим і
питання про те, в якому смислі, приміром, романи Дж.Ролінґ про Гаррі Поттера,
здобувши неймовірну популярність у дорослої аудиторії, не є до р о сл о ю
літ ерат урою ?
Існує ще одна невблаганність пересічного мислення про дитячу літературу —
логіка негативних аберацій: “дитяча” — це “не-доросла”, на противагу “дорослій”,
отже — “несерйозна”, “недосконала” і т.п. Оскільки головним “місцем (локусом)
зберігання та відтворення повсякденного мислення є мова”8, пастки, схоже,
розставила тепер сама мова.
“Дитяча” — відіменниковий прикметник, семантичний фокус якого мотивується
словами “дитина”, “діти”. Мовна практика засвідчує здатність слова виражати
кілька значень: "призначена для дітей” (аналогічно “дитяча кімната”, “дитяча
перукарня”); “властива дитині, належить дітям” (як “дитяча психологія", “дитяча
іграшка”); “не така, як у серйозної дорослої людини, незріла, наївна” (з поміткою
“ірон., перен.” — наприклад, “дитяча вигадка”, “дитяча поведінка”)9.
У повсякденному дискурсі про дитячу літ ерат уру зактуалізованим виявляється
саме переносне значення, розгортається процес декореляції прямого й непрямого
модусів. Чому? З погляду конотативної семіології чинниками цього процесу можуть
бути: 1) омонімічна словотвірна ремінісценція і 2) деетимологізація.
Річ у тому, що мовномисленнєва компетентність навіть пересічного мовця
референтивно орієнтує на сприйняття окрем ої словоформи “дитяча” як
присвійного прикметника (порівняймо “дівчача”, “хлоп’яча”, “жіноча” і т.п.), та в
контексті словосполучення “дитяча література” подібні словотвірні аналогії відразу
породжують підсвідоме почуття дискомфорту, якоїсь мовної ілюзії. Адже “дитяча
література” зовсім не означає реальну приналежність — “створена дітьми” чи
“вибрана дітьми”. Суспільство факти дитячої “креативності” звичайно розуміє
як імітативну діяльність, яка відтворює відомі (“дорослі”) моделі. Навіть у випадку
специфічного (шкільні стіннівки, рукописні збірки, щоденники, листування) або
екстраординарного (шкільний самвидав, графіті) оприлюднення, писемної фіксації,
ми говоримо радше про “дитячу літературну творчість”, а не про “дитячу
літературу”, про дитину як “автора” (ситуативний вияв персональних художніх
здібностей), а не про “письменника” (пролонгований стан суспільно поцінованої
фаховості), про “писемний фольклор”. Спрацьовує водночас і фактор традиційно
високого статусу писемного слова, яке діти опановують значно пізніше, аніж
починається процес дитячої словотворчості; тобто дитяча й доросла культура
протиставлені ще і як “неписемна” та “писемна”10. У результаті у словосполученні
7 Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / / Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової
літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М.Зубрицької. - Львів, 1996. - С.275.
* Шкуратов В.А. Историческая психология. - М., 1997. - С.205-206.
’ Великий тлумачний словник сучасної української мови /Уклад, і голов, ред. В.Т.Бусел. — К., 2001.
- С.224.
10 3 цього погляду контури “галактики Гутенберга” стають специфічніші, а думка про те, що винайдення
писемності “ розділило культури світу на два типи: “писемні” й “неписемні”, причому неписемна
культурна зона весь час звужувалася, відступаючи на периферію великих світових цивілізацій чи
зберігаючись у природних геоетнічних “заповідниках” і, крім того, “неписемні” форми продовжували
(й продовжують) існувати всередині “ писемних” культур, обіймаючи в них окремі області соціального
простору” (див.: Неклюдов С.Ю. О слове устном и книжном / / http://members.fortunecity. com./
slavaaa/ya.html) стає багатозначною у перспективі “доросле/дитяче”.
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“дитяча література” починає вчуватися його оксюморонний характер — поєднання
протилежностей: “низьке” (дитяча — не-доросла якість) та “високе” (література
- презумпція дорослого de lege lata).
Піком гострого переживання мовної ілюзії можна вважати гум аніст ичну
чутливість окремих фахівців, що наполягають на т очност і слововживання
“дитяча література” за аналогією до “дитячий фольклор” чи “дитячий живопис”11.
Логіка такого твердження, однак, призводить до нової суперечності: зважаючи
на рецептивні стереотипи стосовно літерат ури, ми змушені відмовлятися від
іншого загального уявлення — про те, що в с і діти геніальні.
Одне слово, механізм суспільного визнання включає, крім уявлень про здатність
автора транслювати досвід, ідеали, знання і т.п., ще й організаційно-фінансові
інституції — книговидання, ринок, де, зрозуміло, діти не є повноправними
суб’єктами "символічного обміну” (Ж.Бодріяр). У літературному бутті “ ди т ячої
літератури", як і “ літ ерат ури для дітей” , передбачена обов’язкова присутність
дорослого — редактора, коректора, упорядника, дизайнера, спонсора, критика,
рекламіста, продавця, бібліотекаря, батьків, купівельноспроможного і національно
(соціально) свідомого суб’єкта, котрий продукує та ідентифікує суспільні цінності.
Зрештою, сумнівне й оте загальникове “для дітей”. Кожен сьогодні погодиться,
що дитину слід сприймати залежно від характеру її діяльності (гра, навчання,
праця), визнаних за нею прав та покладених обов’язків. Однак і в приватній сфері,
і в громадському житті ми звичніше довіряємо переконливості цифр, які змушують
думати про дитину в параметрах соціальної м е т р о л о г ії1
2 (мало — багато (років)).
1
Звідси — кон’юнкції “малолітній”, "неповнолітній” (а "повнолітній” — це ще дитина
чи вже дорослий?) з усіма відповідними конотаціями. Однак зрозуміло, що точність
зовсім не означає конкретність. Адже навіть такі приписи, як “для дошкільників”
чи “для молодшого шкільного віку” і т.п., є уніфікованими читацькими адресами,
“табелями про ранги”, за допомогою яких дорослі позбавляються зайвого клопоту
розуміти індивідуальність (а отже — і дбати про особистість).
Отже, повсякденна рефлексія з настановою на вибір адекватних мовних засобів
для означення реальних об’єктів дрейфує повз значення п р и с в ій н о с т і й
відносност і словосполуки “дитяча література” в бік я к іс н и х (емоційноекспресивних) характеристик. Генетично механізм перемотивації може бути
зумовленим і матрицею бінарної картини світу з її семантико-структурними
(відповідно — семантико-аксіологічними) координатами. З погляду теорії
маркування семантичних протилежностей, де ліва частина — позитивна, а права
- негативна, феномен дихотомії “старий — молодий”, що заснований передусім
на розрізненні фізіологічних особливостей людини впродовж різних періодів
життя (зріст, розмір і пропорції тіла, основні форми життєспроможності), має
своє продовження. Так, у культурі протиставлення “старий — молодий”
(онтологічна модальність) реалізується в перспективі “головний — неголовний”
(статусна модальність) та “предки — нащадки” (часова модальність); інтерпретація
ж стосується вікового плану (як відношення за віком, у зв’язку з різними віковими
циклами), соціального (відношення, що визначає суспільну ієрархію) та
генеалогічного (відношення, що визначає родинні зв’язки)13. Явище контамінації
модальностей (старший — дорослий, головний, предок; молодший — малий,
неголовний, недосвідчений, нащадок) і закономірне, і парадоксальне водночас.
З одного боку, воно спричинене архаїчною природою суспільного мислення, де
11 Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’ як, Ю.І.Ковалів та ін. - С203.
11 Див., напр., нормативно-правові матеріали “ЛІГИ” (www. liga. kiev. ua).
13 Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие системы (Древний период). - М.,
1965. - С.179.
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“міфологічні символи функціонують таким чином, щоб особиста й соціальна
поведінка людини й світогляд (аксіологічно орієнтована модель світу) навзаєм
підтримували одне одного в рамках єдиної системи”14. З другого боку, це явище
демонструє суперечливість фактуального досвіду та культурних стереотипів.
Справді, дитинство сприймається сьогодні як окрема, важлива частина людського
життя, що визначає поведінку й стан дорослого, і водночас — тільки як невпинний
рух назустріч дорослому, перфектному й раціональному станові. Бути дитиною
— означає не бут и дорослим, разом з тим означає дорослішати.
Так виникає специфічна парадигма конотацій “дитячий”: “невеликий, “незначний”,
“несерйозний”, “недорозвинений”, “недосвідчений”, “залежний”, “не здатний
(до чогось)”, “далекий від досконалості”, “примітивний”, “минущий”, “пересічний”
(до цього ж асоціативного поля потрапляють і "наївний”, “інфантильний”) 15.
Здоровий глузд, заякорений у мові та звичних бінарних координатах існування,
категоризуючи уявлення про “дитячу літературу”, окреслює, відділяє, розмежовує
певну множину явищ, що охоплюються цим поняттям, протиставляє іншій множині
— тому, чим вона принципово бут и не м о ж е , дорослій літературі. Саме в
дискурсі повсякденного мислення конституюється м е ж а між культурними
феноменами, в “природній мові відображається певний спосіб сприйняття світу,
нав’язуваний як обов’язковий усім носіям мови”16. У цьому смислі поняття “дитяча
література” набуває своєрідної перформативності: номінуючи явище, вирізняючи
його з-поміж інших подібних, воно далі прокладає демаркаційну лінію в
аксіологічних координатах, примушуючи приймати легітимність такого поділу,
щоразу його впізнавати й визнавати. Оце “щоразу” стосується тепер усякого
вживання поняття, зокрема й у теоретичному дискурсі, де влада мови обертає
“волю-до-знання” на “волю-до-влади” (М.Фуко). Чому?
Загалом критична свідомість у своїх основах опирається на природну мову,
однак, за висловом Антуана Компаньйона, “теоретики займаються очищенням
термінів, узятих із побутового вжитку, — таких, як література, автор, намір, смисл,
тлумачення, зображення, зміст, суть, значення, самобутність, історія, вплив, період,
стиль тощо”17. Тому теорія літератури за своєю суттю є контрдискурсом, що не
приймає “засновків повсякденного мислення про літературу як самозрозумілі”,
проблематизуючи їх, "розглядаючи як історичні побудови, як умовності”18. Теорія
покликана протистояти спонтанному мисленню, виступаючи елементом конфліктної
структури, де “опірність теорії є опірність до вживання мови про мову, а отже, є
опірність мови самій собі або можливости того, що мова вміщує фактори чи
функції, які не можна звести до інтуїції”19. Тим більше, коли буденним мовним
стереотипам властиве далеко не нейтральне забарвлення. Що ж маємо насправді?
Специфікація літературознавством поняття “дитяча література” розбудовує, з одного
боку, повсякденні кліше (тобто первинний мовний знак, за Р.Бартом, стає формою,
засобом вираження для нового, міфічного смислу-поняття20), а з другого — інертно
вбирає топоси інших суспільних наук (ч у ж у риторику).
Справді, в літературознавстві словом “література” прийнято називати все те,
що відноситься до сфери високої, кл а с и ч н о ї літератури. Інша література має
14 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1995. - С.169.
15 Порівняймо: “Дитячі ціни на дорослі товари” (реклама); “Дітиратура” (одна із зневажливих назв
Інтернет^проекту мережевої літератури - нової форми словесності); “Дитяче лепетання” (емоційне,
надто швидке (звідси - спонтанне, невиважене, несерйозне, не варте уваги) мовлення) і т.п..
16 Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира / / Избранные труды: В 2 т.
- М„ 1995. - Т. 2. - С.629.
17 Компаньон А. Демон теории. - М., 2001. - С. 19.
18 Там само. - С.20.
” Ман Поль де. Опірність теорії / / Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної
думки XX ст. / За ред. М.Зубрицької. - Львів, 1996. - С. 487.
20 Б арт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1989. - С. 78-79.
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навіть окремі назви: масова, параліт ерат ура, белетристика, “н изова” і под.
“Д о р о с л о ї л іт е р а т у р и " серед них немає. Цей вислів з ’являється суто
спекулятивно, як необхідний семантичний опозит, і тому, на думку М.Петровського,
“слово “дорослий” доводиться брати у лапки, підкреслюючи умовність,
приблизність і навіть фіктивність терміна. Адже ніякої “дорослої літератури” не
існує, слово виникає лише тоді, коли треба “виділити” дитячу літературу...
"Доросла” при цьому означає “вся література, крім дитячої”, а дитяча — “вся,
за винятком дорослої”. Одне невідоме означується за допомогою іншого, ще
більш невідомого. Це замкнуте коло”2'. Однак саме “дорослій літературі”
передбачено означати “справжня література”, “література як така”, тобто та
сама “висока, класична”, тому в понятті “література” збігаються нейтральні й
відразу позитивні засновки, формуючи комплекс уиеяи/овартості всіх інших,
зокрема й “ ди т ячо ї літератури”. Відзначимо, що комплекс цей розбудовується
і за рахунок “прецедентних дискурсів” — впливу соціологічних (отже, все тих же
“зовнішніх”) концептуалізацій, в рамках яких “дитяча література” розглядається
як Універсальний Дидактичний Проект22.
Сама ідея проекту постає в цілком конкретних культурно-історичних обставинах:
просвітницький філантропізм та нова концепція дитинства23, розвиток шкільної
освіти з відповідною "інфраструктурою” (підручники як прото-“література-длядітей” і адаптовані до гаданих можливостей дітей художні твори, адресні “мораліте”
й дидактична поезія24); High-Tech свого часу — винайдення книгодрукування, яке
не лише дозволило (ре)продукувати культурні смисли, а й закріпило в практиці
певні культ урні форми. Однак при спробі пояснити всю складність генези дитячої
літератури лише її “педагогічною необхідністю”, а специфіку — “психологічною
достовірністю”, цей вид словесності стає свого роду локківською “доктриною
суспільного договору”. Пліднішими виглядають спроби комплексного аналізу, де
беруться до уваги й тенденції, закономірності самого літературно-художнього
розвитку (історична поетика дитячої літератури, приміром, Л.Саратовської25).
Дитяча література в такому ракурсі є своєрідним доведенням "теореми ВеллекаВоррена”: “чи можуть соціальні відношення бути “конструктивними” і входити в
твори мистецтва як моменти, що визначають його художність”26. Проте навіть за
умови блискучих доказів це не актуально в суча сн ій літературній теорії:
детермінізм не на часі через “лолітико-психологічну алергію до марксизму”27, і
вже самі спроби довести в такий спосіб “художні цінності” розглядаються як
недоречні, згнічуючи, маргіналізуючи, зрештою — репресуючи теоретичні
повноваження потенційних об’єктів літературознавчого дискурсу (стан вивчення
“дитячої літератури” в Україні чи не найпромовистіше свідчення цього).
Отже, “первинні” і “вторинні”, “природні” й “штучні” міфи утворюють стійку
сув’язь, перетворюючи дитячу літ ерат уру на типовий естетичний предикат: з
одного боку, це назва реальної форми літературного буття, а з другого —
ціннісне судження, метамовна ф ігура:
- етимологічна (опірне слово вимагає літературознавчого контексту);
- кондиційна (якісна визначеність узалежнюється від соціальної природи явища
як процесу і продукту суспільної комунікації, що загалом включене в широку
!1 Петровский М. “На канавке воду пил...” / / Детская литература. - 1990. - № 5. - С.37.
п Взяти хоча б статус вузівського курсу “Дитяча література” як методики виховання читача (метамови
педагогіки, а не теорії літератури).
2! Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. - Екатеринбург, 1999. - С. 44-59.
!<Див.: Луценко І.А ., Подолинний А .М ., Чайковський Б.Й. Зародження і розвиток давньої української
дитячої літератури (XI-XV III ст.) / / Слово, і Час. - 1995. - № 3. - С. 69-75.
гі Див.: Скуратовская А.М. Детская классика в литературном процессе Англии XIX - X X вв. Днепропетровск, 1992.
Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. - М., 1978. - С.123.
11 П авлтко С. Методологічна ситуація в сучасному літературознавстві / / Теорія літератури. - К.,
2002. - С. 488.
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антропологічну перспективу культурної трансляції досвіду, однак під дією
повсякденних стереотипів та тривалої “політико-ідеологічної інж енерії”28
редукується до проекту такого собі “педагогічного монологу” засобами
художнього слова, де дитина — об’єкт впливу, а не суб’єкт розвитку);
— м а р гін а л ь н а (потребує додаткового обґрунтування та нових, ще не
відрефлексованих координат: “тип культури /т и п естетичної свідомості;
“література /не-література"; “літературне буття /буття книги”29 тощо).
Відтак зрозуміти м іф ічну природу літературознавчого погляду на радикальний
рецептивно зорієнтований проект — дитячу літературу — означає зробити перший
крок у спробі думати про неї “інакше, ніж думав дотепер” (М.Фуко). Отже,
справа не в самих лише термінах, а й у інш и х принципах підходу до цього
феномену, коли надто абстрактне й водночас редуктивне — дихотомічне,
антиномне — бачення множини літературних явищ змінюється на багатомірну
картину художнього буття, коли стає зрозумілим, що протилежності здебільшого
уявні й не абсолютні, а історично, культурно зумовлені. Зрештою, коли головна
увага спрямовується до пошуку онтологічних, інтертекстуальних зв’язків лише
функціонально різних естетичних форм і ширше — до проблеми смислоутворення
в культурі, пов’язаного з можливостями й межами понятійного мислення в його
розповідному режимі — творенні, вживанні та репродукуванні. Оскільки остання
проблема є головною для наратології як методології постпозитивізму30, можливо,
саме цій дисципліні судилося стати ангажементом сучасності, тією vis polemica31
культурної феноменології, самою літературною теорією, знаменуючи перемир’я
в демонічному протистоянні (А.Компаньйон) теорії здоровому глуздові. Але це,
очевидно, вже зовсім інш а історія, тобто — нова літературознавча теорія.
м. Тернопіль
п Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции
советской литературы. - СПб., 1997. - С.74-78.
” Славова М. Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей - К., 2002. - С.14.
30 Брокмейер Й ., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы
/ / Вопросы философии. - 2000. - № 3. - С. 36-37.
31 Компаньон А. Демон теории. - М., 2001. - С. 18.
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Ігор Моторнюк

НОВІШІЙ ВАЛЕНРОДИЗМ : ЩО ЦЕ ТАКЕ?
...У к р а їн с ь к і прот ест ант и змінили т акт ику
боротьби за незалежність, масово перейшовши від
збройного супротиву до конформізму й валенродизму,
і це великою мірою врятувало націю від загибелі...
Ми, і я в тому числі, ставали новітніми Валенродами,
які свідомо йшли у стан ворога — це був один із засобів
активної боротьби з неволею...
Роман іваничук
...Образ міцкевичівського Валенрода як воїна у
в о р о ж о м у т аб о р і, що став ост аннім часом
фігурувати в статтях та спогадах про позицію
інтелігенції в умовах радянського тоталітаризму,
викликає сьогодні полярні оцінки: з одного боку — як
тактика самозбереження і пасивного опору, з іншого
— як позиція духовного ренегатства.
Микола /льницький

Це слова Романа Іваничука з його спогадів “Благослови, душе моя, Господа”*1,
в яких він, за його словами, детально виклав цілу "філософію валенродизму”
(ст. “Література як засіб боротьби з окупаційним режимом”)2. Іваничук спирався
передусім на власний досвід активного учасника літературного процесу, починаючи
з 50-х років минулого століття, коли ця боротьба супроводжувалася
драматичними, почасти навіть трагічними колізіями. Він дивиться на процес
ізсередини, крізь призму власного сприймання й розуміння.
Слова Миколи Ільницького — з його книжки “Драма без катарсису”3. Ільницький
також учасник літературного процесу, він також спирається на власні спогади і
власний досвід. Одначе поводиться як дослідник, що, будучи учасником процесу,
дивиться на нього ще й збоку, залучає відповідні документальні джерела,
робить певні теоретичні узагальнення. У центрі його уваги — поведінка
письменників молодої тодішньої генерації, що були головними дійовими особами
“драми”. Називати їх Валенродами, навіть новітніми, не можна, бо вони не
йшли на компроміси чи співпрацю, не вдавалися до “конф орм ізм у й
валенродизму”, а одразу відкрито і прямо стали на прю із системою, за що
розплачувалися власною свободою, а то й життям. Саме вони і стали головними
дійовими особами “драми”.
Водночас дійовими і також не раз головними особами “драми” були письменники,
що представляли ту частину інтелігенції, яка, за словами Ільницького, “пішла на
співпрацю з більшовизмом, але все ж у глибині душі якої жевріли настрої, які
1Див.: Іваничук Роман. Дороги вольні і невольні. - Л., 1999.
1Див.: Літ. Львів. - 1995. - № 4.
! Див.: Ільницький М. Драма без катарсису. - Кн. 1. - Л., 1999; Кн. 2. - Л., 2003.
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вона засвоїла в середовищі, де формувалася її свідомість”. Таких письменників
можна би віднести до “новітніх Валенродів”...
Але спочатку про саме поняття “валенродизм”. Нагадаймо, що воно — з поеми
Адама Міцкевича “ Конрад Валенрод” про події часів боротьби Литви за
національне визволення з-під влади Тевтонського ордену. Оскільки у прямому
двобої перемогти тевтонів було неможливо, Валенрод вдається до певної тактики:
свідомо стає на співробітництво з ворогом, щоби, увійшовши в довіру, за слушної
нагоди завдати йому нищівного удару. Тевтони, які не підозрюють цих намірів,
приймають Валенрода за свого. Литовці ж, які також не знають про цей задум,
вважають його зрадником. І якби на цьому все скінчилося, то валенродизм нічим
особливим не вирізнявся б. Та все кардинально змінюється, коли Валенрод
здійснює свій задум. Тепер в очах литовців він постає (має підстави для цього!)
героєм-патріотом. Але водночас стає зрадником для тевтонів. Отже, все
залежить, з якого боку підійти до витлумачення зради, а відтак і самого
валенродизму. Оскільки в поемі зрада обумовлена визначеною наперед
благородною патріотичною метою, то й вчинок Валенрода (як власне валенродизм)
набуває якісно іншого характеру: це не зрада, а певний тактичний хід, спосіб
досягнення поставленої мети. Саме так сприймали поему (отже, й валенродизм)
польські патріоти-борці за незалежність Польщі ще за життя Міцкевича.
До нас поняття “валенродизм” прийшло завдяки Франковій статті “Поет зради”
(“Der Dichter des Ferrates”), опублікованій у віденській газеті “Час” (“Die Zeit”).
Тут Франко, з одного боку, так само сприймає валенродизм як патріотичний
вчинок: “Конрада Валенрода” написав поет у Росії (Одесі й Москві), куди його
заслано після тюремного арешту у Вільні. Незважаючи на дуже сердечне прийняття,
він почувався пригнобленим і ображеним у своєму патріотизмі. Він бачив зблизька
страшну могутність Росії. Як могла його улюблена Польща перемогти цю могутність
і визволитися від неї! Він почував себе “рабом”, і це почування рабства уособила
його уява у великій поемі. “Ти раб (так звучить один рядок цього твору), а
одинока зброя раба — це зрада”4. Таким чином, Міцкевич сам уподібнився до
свого героя: увійшовши в довіру до царської влади (здобувся на “сердечне
прийняття”), написав твір вочевидь антицарського спрямування.
Але, з другого боку, далі Франко трактує вчинок Валенрода лише як зраду,
хоча й називає її “патріотичною”, проте з виразно негативним значенням. У
цьому зв’язку деякі критики (і польські, й наші) звинуватять Франка у хибному
витлумаченні особи Міцкевича як “поета зради”. Одначе Франкові йшлося не
так про польського поета, як про поведінку окремих тодішніх польських діячів
під час виборів 1897 р. до австрійського парламенту, що керувалися своїми
корисливими (далеко не патріотичними!) інтересами. Тому, напевно, Франко й
відкидав у принципі валенродизм і не вдавався до нього у своїй практиці.
Детальніше про це я спробував говорити спеціально у “Статті Івана Франка
“Поет зради” і проблеми валенродизму” (Іван Ф ранко — письменник, мислитель,
громадянин. — Л., 1998). Проблема, однак, потребує дальшого, ґрунтовнішого
дослідження. І передусім у зв’язку з нинішнім перетлумаченням первісного
(Міцкевичевого) розуміння валенродизму і додаванням до нього означення
U

•
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НОВІТНІЙ .

Залишмо поки що питання про правомірність (доречність) зіставлення в одній
низці понять “конформізм” і “валенродизм”, а також про те, чи й справді це
"великою мірою врятувало націю”. Звернімо увагу на інше: Іваничук має на увазі
“збройний супротив” 40—50-х років минулого століття і нову "тактику боротьби”,
до якої вдалися “українські протестанти” після поразки “збройного супротиву”.1
1 Цит. за: Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації. - Дрогобич, 1991. - С.77.
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Ця боротьба тривала до краху Радянського Союзу. Письменник (зовсім
правомірно!) до “протестантів” зараховує і себе самого (“Ми, і я в тому числі...”).
Та якщо вже казати про “збройний супротив” і “зміну тактики”, треба починати
з 1917-1920-х рр. Тоді також відбувалася своєрідна “зміна тактики боротьби”.
Що внаслідку з цього вийшло, сьогодні, здається, очевидне всім...
Погляньмо на це крізь призму літератури, бо саме з нею пов’язана поява й
дальше переосмислення поняття валенродизм. Почалося це переосмислення також
із тих самих років, зокрема після поразки УНР і перемоги “великого Жовтня” та
утворення УРСР. Тоді ніхто й не думав про валенродизм і його “новітню” форму,
проте якраз тоді він починав формуватися в оцій “новітній формі”.
Найпоказовішим прикладом може бути “творча еволюція” Павла Тичини. Бо ж
він як поет один із перших (а може, й перший?) привітав перемогу української
національно-визвольної революції, сприйнявши її як “Сонячні кларнети”, як
“Золотий гомін”. Але саме він перший (чи один із перших) усвідомив трагедію її
поразки і сказав про головний фактор цієї поразки, кинувши: “Прокляття всім,
хто звіром став” (“Замість сонетів і октав”). Отже, першим зважився на протестборотьбу... Але саме Тичина, побачивши (згадаймо Франка) “зблизька страшну
могутність Росії” (після “перемоги великого Жовтня”) і зрозумівши, що прямою
конфронтацією зі зброєю в руках нічого вдіяти не можна, першим (!?) вирішив
"поцілувать пантофлю папи”. Тобто, піти на “компроміси”. І першим таким
прилюдним “поцілунком” стала збірка “Плуг”. Наступним — “Вітер з України”.
Л.Новиченко назве ці збірки “вершинними досягненнями”, якими Тичина сказав
рішуче “Так!” революції. Але — якій революції? І тому Є.Маланюк після появи
цих двох збірок скаже зовсім інше: “Від кларнета твого пофарбована дудка
зосталась”.
Якщо ж подивитися на це з позиції Р.Іваничука, можна твердити, що Тичина від
“спротиву” (хоч і не “збройного”, але відкритого) перейшов до... “конформізму
і валенродизму”. Причому, також з певною, хоча так само прихованою, метою:
щоби потім завдати ворогові якщо вже не смертельного, то відчутного удару.
Що з цього вийшло, також знаємо сьогодні...
І все ж таки... Практика Тичини, поведінка Тичини допомагає збагнути глибше
першоджерела та сутність “новітнього валенродизму” і його фактичного
прирівнювання до (Напевно, також “новітнього”) “конформізму”. Бо ж, зауважмо,
термін “конформізм” означає “пасивне, пристосовницьке прийняття готових
стандартів у поведінці, безапеляційне визнання наявних порядків, норм і правил,
безумовне схиляння перед авторитетами”5. Якщо так, то це виключає будьякий, навіть прихований спротив, веде до “духовного ренегатства”, а то й до
чогось ще страшнішого...
Ставлячи в один ряд поняття “конформізм” і “валенродизм”, Іваничук не тільки
перетлумачує конформізм, прирівнюючи його до валенродизму й тим самим
надаючи йому певних позитивних означень, а й сам валенродизм повертає іншим
ребром, мимоволі прирівнюючи його до конформізму.
Та звернімося не до Іваничукової “філософії валенродизму”, а безпосередньо
до його художньої творчості, в якій ця “філософія” зреалізована. Ранні новели
Романа Іваничука, якими він стрімко входив у “радянську” літературу, багатьма
ознаками йшли врозріз із виробленими в радянській літературі традиціями
“оспівувати", “возвеличувати”. Але вже там були новели (на зразок “Скиби
землі”), де автор усе ж таки віддав хвалу “радянській владі”, що “розорала”
вікову “скибу” неволі і принесла “визволення” західноукраїнському селянству
(ширше — всім трудящим). Цього, однак, було замало, щоби “увійти в довіру” —
! Словник української мови. - T.VI. - С.689.
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тим більше, що та “довіра” була підірвана попередньою поведінкою Іваничука,
за що його виключили з університету. Отож треба було докласти більших зусиль.
Іваничук пише великий епічний твір “Край битого шляху”. То вже була досить
поважна апологетика “радянської влади”, за утвердження якої “боролися” самі
трудящі, звичайно, під керівництвом комуністів. Провідна ідея твору сподобалася
партійному чиновництву. Хвалила роман і тодішня офіційна критика. Я сам був
причетний до цього, бо написав похвальну (але доволі примітивну) рецензію “У
пошуках своїх доріг”6. І якби Іваничук пішов цим шляхом далі, то здобувся б на
ще більшу прихильність влади...
Та ось з’являється твір, який усе круто перевертає. Спочатку він мав називатися
“Яничари”, але з “тактичних” міркувань автор назвав його “Мальви”. Твір став
знаковим у тодішній прозі. Я також написав (хоча й обтічно обережну) рецензію
“Щоб не в’янули мальви” (Прапор. — 1968. — №11). Однак партійне чиновництво
розпізнало одразу, про що саме у творі йдеться, куди і проти кого (проти яких
яничарів) він спрямований.
“Мальви”, таким чином, і стали виявом новітнього валенродизму, хоча тоді
власне про валенродизм Іваничук не думав (принаймні слово це в розмовах з
автором не зринало).
Подібне можна спостерегти і в Олеся Гончара. Всі його твори, починаючи від
“Прапороносців”, також можна 6 розглядати як певну “данину владі”, щоби
потім, увійшовши до неї в довіру, написати “Собор”...
Але найпоказовіше це проявлено у Дмитра Павличка. Він так само, але ще
більшою мірою починав з “оспівування”, завдяки чому Павличко швидко і стрімко
входив у літературу як “оспівувач”, “боєць життя нового”, та ще й “боєць
галанівського вишколу”. Це засвідчували його збірки “Любов і ненависть” (1953),
“Моя земля” (1955). Та ось виходить збірка “Правда кличе” (1958). Формально
в ній так само все витримано в тому ж, партійному дусі. “Правда” — звичайно ж,
ленінська. Збірку й відкривали вірші про Леніна (“Ленін іде”, “Ленін”), якими
поет продовжував й утверджував далі “українську поетичну ленініану”. За ними
йшли вірші про партію, якими Павличко так само продовжував і далі утверджував
українську поетичну “партіану”: “Партія — очі мої, Партія — мова моя!”. Але
саме в цій збірці вміщено кілька віршів, які всі попередні хвалебники зводять
нанівець. Це, зокрема, "Лист прибиральниці до поета”. Тут зіставлено два образи,
що втілювали явища тодішньої дійсності, — жінка найбільш упослідженої на той
час професії та її начальник, який “купив недавно катер І по Дніпру катається
по-панськи”. Сьогодні це звучить наївно. Але тоді сприймалося інакше. Ще
вибуховішими були вірші на захист рідної мови: “Ти зрікся мови рідної. Тобі /
Твоя земля родити перестане... / Ти зрікся мови рідної. Ганьба / Тебе зустріне
на шляху вузькому... Ти зрікся мови рідної. Нема / Тепер у тебе роду, ні
народу...”. Та з особливою силою вибухнув сонет “Коли умер кривавий
Торквемада”. Партійне чиновництво так само одразу розгадало, про якого
Торквемаду і про яку тюрму, що “стоїть”, ідеться. Збірка була тут же вилучена
з продажу і знищена.
Отож, і тут маємо справу з “новітнім валенродизмом” (або валенродизмом у
новій формі — через конформізм).
Але зауважмо: такі “новітні Валенроди” не ставили за мету розвалити і знищити
систему. Навіть найвибуховіші твори, що з’явилися внаслідок валенродизму,
прямої безпо с ер ед н ь о ї за гр о зи розвалу системи не містили. І якби
партчиновництво і офіційна пропартійна критика були далекоглядними, то на ці
твори можна було б або не звернути уваги, або визнати якусь певну слушність і
‘ Див.: Дніпро. - 1965. - №11.
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навіть розхвалити їх за те, що автори “підмітили певні недоліки”, на які вказує й
сама партія і береться виправити чи вже виправляє їх. І якби таке й справді
сталося, то “Собор”, як і “Мальви” (як і низку інших аналогічних творів) масові
читачі могли би сприйняти зовсім інакше. Але влада, за своєю природою, не
здатна на таке. Тому критика цих творів лише увиразнила їх приховані провідні
ідеї. Особливо позитивну (справді позитивну!) роль тут відіграла рецензія
М. Шамоти на Гончарів “Собор”. Саме він розставив усі крапки над “і”. Якщо
до цього критичні стріли роману можна було би скеровувати проти окремих
чиновників, що відступились від “ленінських норм поведінки”, то після Шамотової
рецензії вони полетіли у всю систему. Ш амота (парадокс!) теж виявився
Валенродом: намагаючись захистити партчиновництво, звинувачуючи Гончара у
“згущенні чорних барв”, у “наклепах на партію”, він посилив вибуховість роману.
Пересічному масовому читачеві критик розкрив очі на те, на що той, можливо, й
не звернув би уваги. Отже, намаганням захистити систему відданий їй критик
сприяв її руйнуванню.
Певна руйнівна дія закладена була й у самих “хвалебниках” владі і партії, хоча
їх автори, можливо (й напевно), цього також не підозрювали. Це засвідчує
знову ж таки практика Тичини. Тут доречно навести спогади Юрія Лавріненка,
якому довелося відпочивати разом із Тичиною у санаторії “На Новому Афоні”.
Під час однієї розмови про літературу Лавріненко дорікнув Тичині за його збірку
“Чернігів”. Тичина відповів: “Це ж щит”. І далі пояснював: "... саме щит, а не
маска, що приховує напасть... як у великодержавних шовіністів “інтернаціоналізм”
і навіть “дружба народів”... А про щит кожна енциклопедія вам скаже: щит —
пристрій для самозахисту від смертельних уражень і замахів... споконвіку
вироблялись і вживались дуже різноманітні щити — з дерева, лози, очерету,
прядива, шкіри, потім кували щити з бронзи та заліза. Ну, а з поета який коваль?
Та й кувати вже ніколи. Бере їхні власні слова, от хоч би “дружба народів” і —
собі на щит...”. Особливо ж цікаве таке міркування Тичини: “Я простити не
можу, що найкращі наші, найдорожчі таланти цілого нашого Відродження Лесь
Курбас і Микола Куліш... одрізали всю правду ввічі і йдуть же просто на ешафот.
Та ще й бравують такими заявами, що вуха в’януть... Абсолютні герої, таких не
може бути багато, мені особисто цілком далеко до них... Одні за всіх. Але хто ж
піднесе з небуттд їхню трагедію?! От і в Євангелії сказано: “Будьте мудрі як
змії”. А тим більше в нашій ситуації. Та переб’ють зразу всіх, як гусок, до
ноги
Це майже те саме, що тепер каже Роман Іваничук: “...A якщо всі сіли б у
тюрму, якби я сів у тюрму, то хто за мене написав би всі ці десять романів?”8.
Тичина тоді писав поему (небезпечну для влади?) “Сковорода”. Отож саме для
цього йому був потрібен “щит”. А ще ж, напевно, для того, щоби захиститися
від тої критики, що вже лунала з приводу його уривку з поеми “Чистила мати
картоплю”.
Одначе тодішня влада відчувала, що тут щось не так, тому “Чернігів” піддано
було критиці. Звичайно ж, не за те, що він оспівує соціалістичні перетворення, а
за те, що оспівує трохи не так. Але ж там був найпотужніший “щит” — вірш
“Ленін”. Тому повністю перекреслити збірку не випадало. Пізніші радянські
тичинознавці саме цей вірш піднімуть на свій “щит”. Можливо, “найпереконливіше”
робив це О.Губар. Він ставив “Чернігів” поряд зі збірками “Партія веде”, “Чуття
єдиної родини”, “Сталь і ніжність”, які “перейняті пафосом соціалістичного*1
7 Лавріненко Ю. На Новому Афоні / / Сучасність. - 1980. — № 1. — С.51.
1 Іваничук Р. “По наших душах пройшла орда”: Інтерв’ ю про політику, літературу та уроки історії
// Літ. Україна. - 1991. — № 2.
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будівництва... В поворотах, в злетах долі їх героїв пізнаємо повороти і злети
долі нашої Батьківщини. Непогамовний заряд творчої енергії, натхнення, нові
теми, актуальні ідеї приходили до Тичини, як і до всього радянського мистецтва,
від життя, від органічної єдності з народом, з Комуністичною партією... “Чернігів”
— важлива ланка в процесі ідейно-художнього розвитку Тичини... Кращим твором
збірки є вірш “Ленін”, який став окрасою не тільки української, а й усієї радянської
поетичної Ленініани”9.
Ці безперечні “хвалебники” писано тоді, коли за Тичиною вже остаточно
закріпився імідж “оспівувача”. Вони, властиво, й сприяли закріпленню такого
іміджу. Тому про “окремі недоліки” у вигляді “елементів формалізму” згадувалося
вже між іншим, на перше місце виставлялася “справжня лірична схвильованість”.
Та виявилися й тичинознавці, які спробували прочитати збірку, як і інші
“хвалебники" Тичини, зовсім інакше. Одну з таких спроб зробив Григорій Грабовим.
Аналізуючи змістово-образну структуру збірки, він побачив у ній “комічне,
буфонадне перебільш ення”. А “такі рядки, як “традицій підрізація /
колективізація” (напрочуд точна характеристика) чи величання нової великої
ідеї... “донькою мас і Леніна”, й справді можна сприймати, як зумисне пародійні.
В окремих віршах наявні “елементи інтермедії й бурлеску”, а деякі сприймаються
як “політичний памфлет”. Тичина, запевняє Г.Грабович, свідомо заримовував
поширювані тоді політичні гасла, примітивізуючи їх, підносячи “до рівня пародії”10.
У такому ж приблизно ключі прочитує збірку і Володимир Діброва у етапі
“Чернігів” Тичини (Спроба прочитання)", опублікованій у тому ж числі “Сучасності”.
У цей ж е ряд вписується і стаття Тараса Кознарського “ Про “ Шаблю
К о то в с ь к о го ” та щит Т и чи н и ” (С учасність. — 1 9 97. — № 4). Одначе
найкатегоричнішим виявився Станіслав Тельнюк у статті “Містифікація генія в
тоталітарному пеклі” (Дніпро. — 1991. — №1), який абсолютно упевнений, що всі
“хвалебники” Тичини — суцільна пародія.
Таким чином, слід би розуміти, що всі “хвалебники” Тичини були не тільки (чи
не просто) “щитами”, якими він хотів прикритися, аби писати “Сковороду”, а й
зумисною, хоча й замаскованою, насмішкою. І тому вони містили не менші руйнівно
вибухові заряди, ніж твори, в яких автори свідомо, неприховано ці заряди
закладали.
Особливо ж руйнівними, виявилися “хвалебники”, написані на примітивному
художньому рівні. Вони творили образ усієї радянської літератури, бо відображали
її найсуттєвішу сутність, хоча, напевно, так само їхніми авторами це не
усвідомлювалося.
Пізніше, десь у 60—70-ті рр., Л.Новиченко нарікав на засилля “сірятини і
халтури”, що пливла потоками, і закликав критиків зупиняти цей потік. Із того,
однак, нічого не виходило, критика виявлялася безсилою. І передусім тому, що
ця “сірятина і халтура” була головною, природною ознакою “радянської
літератури”, яка “оспівувала й возвеличувала”. Інакшою та література й не могла
бути — її дискредитація закладена вже в ній самій. А тому коли Тичина “писав
вірші та все гірші”, то він мимоволі відбивав саме ту найсуттєвішу сутність
"радянської літератури”. Та чи робив це Тичина й справді усвідомлено? Згадані
тичинознавці (зокрема й особливо С.Тельнюк) запевняють, що так. Але
(найголовніше!) чи усвідомлювали це тодішні читачі?...
Перекиньмо ще раз місток до Павличка. Його “хвалебники” Ленінові і партії
так само нічого спільного з поезією не мають — це заримовані плакатно-барабанні
гасла. Кращ ої дискредитації — насмішки-висміювання-пародії також годі
’ Губар О. Павло Тичина: Літ.-крит. нарис. — К., 1981. - С. 116—119.
10 Грабовий Г. “Чернігів” Тичини / / Сучасність. — 1995. — № 11. - С 72-85.
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придумати. Хоча навряд чи й Павличко робив це усвідомлено... Зрештою, нехай
про це він скаже сам.
Можна припустити, що таку ж роль виконували й оті “хвалебні” твори Іваничука,
хоча вони з художнього боку ніби й вирізнялися серед потоку сірятини й халтури.
Тим більше стосується це Олеся Гончара. У його “хвалебниках” — при бажанні —
можна знаходити щось таке, що явно не вписувалося у метод соцреалізму...
Але то — за бажання читачів і передусім критиків. Хоча щось подібне сьогодні
трапляється. Наприклад, Р.Лубківський у статті “Благословення від Гончара”
каже, що “пильні цензори не розвели означення "Голубий” і “Злата” — поєднання
кольорів явно “буржуазно-націоналістичне”11. Та це вже — сьогоднішнє бачення.
Якщо ж припустимо, що Гончар і справді в поєднання цих кольорів закладав
прихований зміст, то розкрився він щойно тепер, коли система вже розвалилася.
Тоді як валенродизм, у тому числі й “новітній”, передбачав спочатку здобути
у влади довіру творами, які би не викликали в неї підозри щодо справжніх
намірів автора, але ці наміри мусили бути обов’язково зреалізованими, бо інакше
валенродизм втрачав будь-який сенс. Знову ж найпоказовіше це бачимо у
Павличка. Проте і тут влада виявилася “на висоті”: приймаючи Павличкові
“хвалебники”, вона не вірила в його абсолютну щирість. Може, це була паранойя
влади чи владна паранойя. Тому влада ставилася з підозрою до багатьох (до
Тичини, до Рильського, Сосюри, Довженка...).
До “новітніх валенродів” можна зарахувати й окремих літераторів, що не
тільки пішли на “співпрацю з більшовизмом”, а стали прямими виразниками,
апологетами й охоронцями його. Проте в їхніх душах “жевріли настрої”, які
бодай зближували їх з “новітніми Валенродами”. Як приклади, Ільницький називає
Ю.Мельничука, П.Козланюка. Можна назвати й ще когось...
Одначе при всьому позитиві “новітнього валенродизму” вразливим було не
тільки те, що, на відміну од “Міцкевичевого”, він не передбачав зруйнування
системи. Навіть у найрадикальніших виявах усе зводилося до її реформування.
Більше того, відкриті й відверті протестанти (шістдесятники та їхні ближні
наступники) також не ставили за мету зруйнувати вщент систему. Переважно
йшлося про “свободу творчості”, про дотримання "норм” (тоді ще навіть
“ленінських”), врешті — про “соціалізм з людським обличчям”.
Крім того, “конформізм”, у його “модернізованому” ("Іваничуковому”) значенні
не тільки обмежував-звужував мету “валенродизму”, а й зводив його подеколи
нанівець. Бо навіть там, де первісно валенродизм і був передбачений, часто все
закінчувалося не зайняттям “відповідальних посад”, що давали б змогу зберегти
й далі формувати національні кадри і цим рятувати націю від загибелі, а зайняттям
“вигідних посад”, що відкривали дорогу до всіляких “благ” (гонорарів, титулів,
квартир тощо) тим, хто посідав ці посади. У результаті “валенродизм” ставав
навіть чимось гіршим за “конформізм”, бо треба було “відробляти” оті всі
“блага”. А то був уже аж ніяк не “порятунок нації”... Та й влада це добре
розуміла, а тому не випускала з-під контролю “новітніх валенродів”, застосовуючи
старі методи “батога і пряника”.
І тут підходимо до ще однієї, можливо, найголовнішої і найдразливішої проблеми
- допустимої межі “новітнього валенродизму”, коли всі компроміси, всі
“хвалебники” не перекриваються тими творами, задля яких письменники йшли на
ці компроміси. Або інакше — самі ці “вибухові” твори не перекривають, не
тлумлять компроміси.
Ще раз повернімося до Міцкевичевого Валенрода. Тевтони, які не знають про
справжні його наміри, приймають його за свого. Литовці, які також не знають
11 Літ. Україна. - 2003. - Ns 14.
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про ці наміри, вважають його зрадником. Усе кардинально змінюється, коли
Валенрод здійснює свій задум. А тепер перейдімо до “новітніх Валенродів".
Влада, що не знає про їхні справжні наміри, сприймає їх як своїх оспівувачів.
Натомість читачі, що так само не знають про їхні наміри, сприймають їх також як
оспівувачів, але з негативним ставленням до них. Усе змінюється (має змінитися!?),
коли ці наміри стають явними, коли письменники їх реалізують. Ставлення влади
виявляється негайно. А от ставлення читачів?..
І знову ж приклад Тичини тут дуже показовий. Постає питання: чи не забагато
в нього отих “хвалебників”? Чи спроможні знецінити їх дві його перші збірки
(“Сонячні кларнети” і “Замість сонетів і октав”) та ще кілька творів, які сьогодні
неодмінно виставляються як аргументи “тріумфу” Тичини? Якщо до цього долучимо
й те, що треба би сприймати як зумисні пародії, — то чи допоможуть вони
перекрити імідж Тичини як “оспівувача”, автора збірки “Партія веде”? Чи повірить
читач у те, що “Партія веде” — це не апологетика партії, а пародія-карикатура на
неї? Хоча читачі, можливо, так і сприймали збірку. Але це викликане було не
збіркою, а справжньою суттю самої партії...
Ще більшою мірою стосується це Д.Павличка. Можливо, усвідомлюючи це, він
навіть “відрікається сам від себе”12. Його недавня добірка “Сповідальні сонети"
(Літ. Україна. — 2004. — №20) витримана в тому ж “покаянному” ключі. До гріхів
давніх (“Я став рабом, як написав заяву, / Вступив гід натиском до компартійних
лав...”) додаються нові (“новітні”), породжені новими факторами (“Я з прапором
стояв у людськім ланцюзі, / Що біг дорогою до Києва зі Львова, / Підводилась
тоді із мертвих наша мова, / І серце з радості купалося в сльозі. / Де ж дівся
той народ, та сув’язь барвінкова, / Ті горді погляди, мов леза в морузі? / Те
стало смердами, а те пішло в князі, / Те в шлях зарилося, як згублена підкова.
/ Держава є, але народу ще нема. / Задовго ми були у хробачливі й плісні, /
Згасила мозок нам нагайка і тюрма...”). Хоча усвідомленого каяття тут начебто й
нема (“Не каюсь, та болить затрачене життя; / Там будяки ростуть, де квітували
трави, / І споживаю я розчарувань потрави... / Я знаю: дні були, коли світив, як
зброя, / Мій непокірний дух, та грізний мій припас / Пішов до рабських рук;
мені ж — судьба ізгоя!..”). Але є відчуття власної провини за те, що “маємо те,
що маємо”.
Тут доречно зауважити, що “каявся” й Міцкевичів Валенрод. Ось як звучить
його "каяття” (у перекладі М.Рильського): “Вся молодість моя — самі облуди, /
Розбій кривавий... Близько домовина, / Набридли зради і не тішать битви, /
Доволі помсти — німці також люди”13. Отож логічно могли би (мали би?) в
такому ж дусі каятися й "новітні Валенроди” — за те, що своїми “хвалебниками”
принижували-оспівували партію-владу. Що, врешті, зрадили ту партію.
Тому каяття у сюжеті “драми без катарсису” має відбуватися саме за
“оспівування”, за лукавство, за брехню, за свою причетність до зла. І вже не так
важливо, скільки було отих “хвалебників”. Трагічність (чи трагікомічність) цього
каяття в тому, що воно відбувається на тлі дальшої читацької недовіри. Тобто:
читачі переважно не вірять, не хочуть вірити в щирість каяття. З недовірою
сприймають і нові твори письменників, які раніше говорили неправду...
Отже, “новітній валенродизм” набуває нових, несподівано нових означень,
повертається новими гранями. І саме на цих гранях стикаються-перехрещуються
міркування-судження Іваничука й Ільницького, двох учасників і двох дійових осіб
“драми”. Самі ці міркування-судження потребують застережень, уточнень,
трансформації. Про Іваничукове зіставлення “конформізму і валенродизму” вже
11 Літ. Україна. - 1991. - №3.
13 Рильський М. Зібр. творів: У 20 т. - К., 1985. - Т.7. - С.86.
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йшлося. А ось спроба Ільницького у визначенні валенродизму поставити поряд
“тактику самозбереження” і “пасивного опору" потребує уточнень. Про яке
"самозбереження" мовиться? Можна, звичайно, мати на увазі “збереження”
власного "Я”, що не йде на жодні компроміси. Це теж начебто опір. Нехай і
пасивний. Але частіше “самозбереження” зводилося до самовиживання, що
означало не просто вижити. А вижити з певними набутками, за які, однак,
доводилося розплачуватися. А це й вело до дезертирства. І не тільки духовного.

І

І не просто до дезертирства...
Та важлива сама постановка проблеми, спроба проникнути в сутність “драми”,
яка далеко ще не завершена.
М.Ільницький, стикаючи дві протилежні грані, дві полярні оцінки валенродизму,
запитує:
"За ким тут визнати рацію? І справді, чим був цей конф орм ізм —
колабораціоналізмом, маскою колабораціоналізм у чи валенродизмом?
Літературний процес завжди багатший, складніший і суперечливіший від навіть
добре побудованої схеми чи логічно продуманої концепції” 14. Уся логіка
дослідження веде до того, що Ільницький готовий підтримати сутність "новітнього
валенродизму” як спротив, як прийом спротиву. Однак чітко своєї позиції він не
задекларував. Щось його ніби стримує... Що саме?
Можливо, не до кінця збагнена сутність самої “драми”. Не до кінця визначена
своя роль у ній. Чи не до кінця визначений статус самої літератури. А отже, і
роль валенродизму в ній...
"У незалежній державі література скидає з себе обов’язок замінювати її,
здобуває право на естетичну самодостатність. А це викликає радше розгублення,
аніж нову перспективу, породжує пафос радше деструкції, аніж творення.
Отже, чи настав катарсис? За теорією драми, трагедійне дійство неодмінно
несе з собою душевне очищення. Але ми маємо перед собою особливий театр,
особливе абсурдистське дійство, яке не підвладне канонам, тому справжнє
очищення, що просвітлює душу, — усе ще попереду”15.
Коли ж воно має відбутися? І головне — хто його має здійснити? Ті, що просто
йшли, в яких нема зерна неправди? Чи ті, що вдавалися до компромісів?
Але якщо “новітні валенроди” вдавалися до валенродизму свідомо, щоб, хоч
і не зруйнувавши систему, виховати кадри, якщо це й справді вдалося і зберегло
14 Ільницький
Драма
безкаятися?
катарсису. Мета
- Кн. ж
2. -боС.237.
націю,
— то М.
п0що
тоді
досягнена...Тичині вдалося піднести з
Там само.
- С.242.
небуття
“їхню
трагедію”. Нехай не прямо, а опосередковано — своєю власною
творчістю. Іваничукові вдалося написати десять (чи більше) романів, не сівши до
тюрми, і ці романи вивели нашу прозу (літературу, націю) на якісь нові вершини.
Нехай саме це все й “врятувало націю”. Але — яку? Яку маємо сьогодні націю
внаслідок отакого “порятунку”? Чому й досі (далі) ставимо питання: що ж ми за
народ
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відбутися катарсис? Хто від чого має очиститися?
Слово ітакий?
Час. 2004.
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Питання ці не тільки проектуються в минуле, — вони злободенні сьогодні, бо
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“драма” ще не завершена, і "новітній валенродизм” набуває нових означень, що
повертають його у ще якісь, поки що не збагненні, химерні, а навіть парадоксально
абсурдні виміри...

Лідія Дорошко

“ СЛОВО, СКАЗАНЕ САМИМ БУТТЯМ ”
(Природа слова Василя Стефаника)
Відмова від реалістичної традиції, проникнення в найпотаємніші глибини простої
природної людини, дала можливість В. Стефанику захопити буття в ту мить,
поки воно ще не "приховане” від нас кінцевими витворами культури, поки воно
ще “глибочіє”, постає розверстим1. Ця ідея парадоксально об’єднує художню
практику українського новеліста і філософські досліди 30—60 рр. М. Гайдеґґера.
В. Стефаник, як і Гайдеґґер, шукає слово, сказане самим буттям. Його селяни,
як ті поети, є вісниками, медіумами, здатними вслухатись і передавати буття у
його первісному стані. Вони не творять слово, не шукають змислів, не намагаються
якомога точніше передати свій стан. їхнє слово належить самому буттю, а буття
виявляє себе через мовця. “Мова — доля тих, ким говорить ця мова”, — цей
вислів Гайдеґґера якнайточніше виражає суть пошуків слова Стефаником.
Мова героїв новел письменника позбавлена людської суб’єктивності, про що
свідчить майже цілковита відсутність внутрішніх монологів. Порівняно рідко
зустрічаються діалоги, адже слово як одкровення буття не потребує відповіді.
Зате більшість новел побудована як суцільні зовнішні монологи, які поділяються
на 3 основні різновиди:
— монолог-говоріння до себе;
— монолог-суцільний крик;
— монолог-говоріння крізь сон.
Герої В. Стефаника, не зважаючи на те, що перебувають серед близьких і
рідних, часто опиняються сам на сам із собою, із цілим світом. Проте їх не лякає
ця вселенська самотність, вони ніби навмисне не бажають її порушувати. Ніхто з
них не шукає співчутливого погляду, не чекає слова-розради. Навіть у тих новелах,
де герой промовляє до товариства, він промовляє тільки до себе і чує тільки
себе, бо те, що він переживав і відчував досі, вперше відкривається йому в його
словах. Іван, герой новели “Кленові листки”, не чує кумів, з якими говорить, бо
почув “на собі цілу вагу страшних своїх слів:
“Аби-сте не сказали, люди, що кранчу над головами своїх дітий, як ворон над
стервом, не кажіть, люди, не кажіть! Я не кранкаю, а правду говорю, мій жєль
кранкає, серце кранче! <...> Виглядає так, що я свої діти геть позбиткував, гірше
як темний воріг. А я, видите, не позбиткував, а лишень прогорнув з-перед очий
сегодні, і завтра, і рік, і другий і подививси на мої діти, що вони там діють? А
що-м уздрів, та й сказав-єм. Я пішов до них у гості, та й кров моя застигла на їх
господарстві...”2.
1 Гайденко П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. - М., 1997. - С. 352.
г Стефаник В. Кленові листки. - К., 1987. - С.150. Цитуючи далі це видання, сторінки зазначаємо в
тексті.
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У мову баби Тимчихи (новела “Ангел”), коли вона перебуває у стані збудження,
стихійно вплітаються нарікання на дітей, що недостатньо дбають за її старість і
за пам’ять старого Тимка. Але коли вона виходить із цього стану, то сама
дивується на свої слова: “То в старого, бігме, такий розум, як у дитини. Таке-м
понаплітала, що встид перед сонцем світим! Вони, сараки, мають свої діти та
мусі за них дбати. А ти, стара, мовчи та дихай. Недурно якись вігадав, що в
старого дитинячий розум...” (с.50). Грицю Летючому (новела “Новина") стихійно
спадає на думку слово “мерці”, як трагічна істина про долю його дітей.
Усе село зійшлося до хати Івана Дідуха (новела “Камінний хрест”), щоб
назавжди попрощатися з його сімейством, яке від’їжджає до далекої Канади.
Іван частує горілкою ґаздів і ґаздинь і каменіє від горя, “бо слова не годен був
заговорити”. “Не договорював і не пив до нікого, лиш тупо глядів навперед себе
і хитав головою, як би молитву говорив і на кожде її слово головою потакував”
(с.75). Бесіда в хаті “йшла сама до себе, бо треба було її конче сказати, хоч би
на вітер” (с.75).
Говорить до себе баба в новелі “Давнина” (“баба сідала собі на лаву проти
грядок і говорила сама до себе...”) (с. 118); дід говорить "на четверо гонів
заголосно” (новела "Діти”) (с.95). Федір, герой новели “Палій”, “голосно, на
всю хату, говорив страшні речі”, і ті слова “переймали його переляком, він пітнів
зі страху і скакав з печі до віконця, аби переконатися, чи в коршмі є світло"
(с.137).
Дійсно, мова героїв — не вираз чогось “внутрішнього”. За Гайдеггером, це
мова самого буття. Показова з цього погляду новела “Басараби”, в якій один із
героїв розповідає, як приходить до нього те слово і наказує йому відібрати собі
життя (покута за давній прадідівський гріх): “Я не знаю, відки і як, але то такі
гадки приходять, що не дають спокою. Ти свої, а гадки свої, ти продираєш очі,
аби нагнати їх, а вони, як пси, скавулять коло голови. З добра, люди, ніхто не
закладає собі воловід на шию!” (с. 164). <...> “Та й ніби каже, ніби лопатою
легенько в саму голову слово суне: “А йди ж, а йди ж зо мнов, так тобі буде
добре, добре” (с. 165).
“Та й знов надбіжить слово: тікай, тікай! Руки обсипаються огнем, падуть як
усушені, та й знов тікаєте. Як кого на очі побачите, або жінку, або дитину, а
воно также кричить: тікай! Але і говорить до них, і сміється, а все то так, як би
не я говорив, і тручає там, де нема людий...” (новела "Басараби”) (с.167).
В новелах В. Стефаника не тільки люди, прислухавшись до буття, звертаються
до мови, а й село, земля, ліс, поле передають почуте. “Ліс переймив голос
мамин, ніс його у поле, клав на межі, аби знало, що як весна утвориться, то
Миколай на нім вже не буде орати” (новела “Виводили з села”) (с.22). “Земля
під колоссям лящала, співала, словами говорила...” (новела “Палій”) (с.134). Ліс
шумить, “словами говорить: вернися, Антоне, до хати, вернися, мой!” (“Синя
книжечка”) (с.18).
Монологічна форма висловлювання у новелах В. Стефаника — це засіб розкриття
драматизму внутрішнього життя особистості. Цікаво, що і монолог-суцільний
крик, такий розповсюджений у новелах — це не зовнішній вияв внутрішнього
страждання. Так новеліст передає оголену сутність явища. Як і норвезький
художник Мунк (“Я малюю не те, що бачу, але те, що уздрів...”), В. Стефаник
віддає саме оголене єство болю, муки, потрясіння, горя. Мова дарує ту відвертість,
“дякуючи якій може бути явленим нам усіляке суще”3.
' Гайденко П. Прорыв к трансцендентному; Новая онтология XX века. - М., 1997. - С.375.
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1
Те, що слово в новелістиці Стефаника належить самому буттю, а не свідомості,
підтверджується постійним зверненням письменника до такого прийому, як
монолог-говоріння крізь сон. Яків (“Сон”), “балакав крізь сон і за кожним словом
випускав з уст сніп білої пари. Голос його йшов з вітром до ліса і бився довго
від одного дерева до другого” (с. 157); “Збудився, ще почув своє останнє слово
S-C. 158).
Так само думки в героїв В. Стефаника не народжуються зсередини, а “налітають”
на них. “А попри роботу будуть налітати на нього думки і за осінь, і за зиму, і за
весну. Десь в голові зароїться таке, що він забуде за ковіньки і за кашель”
(“Вістуни”) (с. 123).
Має рацію О.Черненко, наголошуючи: “Людина в творах Стефаника не говорить
про себе, не думає про себе, не пояснює і не характеризує себе, вона переживає
і пізнає себе!”4. Можна додати: відкриває себе через слово, в якому “буття
сповіщає про свою долю”5. В говорінні, крикові, у співанці втілена жива,
безособова, стихійна, творяща сила самої природи. Тому в новелах Стефаника
природа ніколи не відкривається як візія. Вона постає передусім як енергія.
Навіть співанка у Стефаника народжується з нічого, з духу, зі світової енергії,
несе безособову енергію самої природи і вривається завдяки стихійній силі. У
новелі “Вістуни” показовий у цьому плані епізод — ціле енергетичне дійство
зачаття співанки в душі маленької героїні. Оксана “заспіває співанку, заспіває її
собі лише потихоньки, з великим стидом і з ясною радістю, що вона вже може
співати. Класти буде ноту до ноти і слово до слова з дрожачою непевністю, як
мала дитина, що вчиться перший раз ходити і кладе білі ноги з радістю по землі.
А що колос здойме, то співанку свою урве і наново її зачне з новим дрижанням
тоненького голосу; як ото павутиння, що трясеться на стернях” (с. 122—123). І в
новелі “Озимина” пульсує безособова енергія, втілена у звук, ритм, що і є тим
першопочатком, праосновою всесвіту. "По селі сотається, пливе тоненькими
струями, розпадається на мацінькі крапельки один голос, осінній сільський звук.
Обіймає він село, і поле, і небо, і сонце. Протяжна, тужлива пісня вилискується
по зоряних нивах, шелестить зів'ялими межами, ховається по чорних плотах і
падає разом з листям на землю. Ціле село співає...” (с. 169). Власне, і старий,
що почув і сприйняв oćiHHio пісню і “сам пищить, як дитина", і село, що “сумно
довкола нього співає”, вносять уже енергію особистої присутності у безособовий
ритм природи, і сама природа, її ритмомелодика, поєднується з особистісним
світом, світом людини, і вони стають неподільним цілим.
Одкровення природи, що спадає в мову згорьованої жінки, яка виряджає
свого сина на цісарську службу (новела “Виводили з села”), повертається в ту
ж природу уособленим і стає станом природи: “Ліс переймив голос мамин, ніс
його у поле, клав на межі, аби знало, що як весна утвориться, то Миколай на нім
вже не буде орати” (с.22).
Ідея про єдині ритми в природі, в суспільстві і в житті окремої людини набула
особливого смислу на початку XX століття в дослідженнях багатьох сучасників
В. Стефаника. О.Л.Чижевський у книзі “Земна луна сонячних бурь” писав про цю
епоху: "... в науках про природу ідея єдності і взаємозв’язку всіх світових явищ

4 Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника. - Бібліотека “Сучасність”. - Ч. 188. 1989. С.223. '
5 Гайденко П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. — М., 1997. - С.414.
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і відчуття світу як неподільного цілого ніколи не мала тієї ясності і глибини, яку
вона поволі здобуває в наші дні. Проте наука про живий організм і його прояви
І поки ще далека від розквіту цієї універсальної ідеї єдності всього живого з усім
всесвітом...”6.
j Художня система новелістики В.Стефаника виявилася в силовому полі науковопоетичних пошуків всеєдності. Ритмічну основу його новел складає ритм самого
життя. “Звичайні реалістичні образки з життя села" (О.Білецький) насправді
виявились згустками пульсуючих енергій, які, взаємодіючи, здатні висвітлювати
суще, істину, гармонійну цілісність людини і всесвіту. І саме оце прагнення
переважної більшості Стефаникових героїв до цілісності вражає найглибше. Тяжка
праця і нужденне життя забирають у них молодість, здоров’я, рідних, але не
можуть позбавити їх світла материнського благословення, материнського коріння.
В новелах багатогранно проявлено материнську основу світу, образу-характеру,
мови, пісні, що вказує на глибинні, універсальні, предковічні зв’язки. Стефаникові
герої відчувають свій нерозривний зв’язок з матір’ю і з матір’ю-землею.
Вкоріненість — важлива риса їхньої людської світобудови.
Іван Дідух (“Камінний хрест”) інтуїтивно відчуває безсенсовість, даремність
свого подальшого існування на узбіччі (поза рідною землею), у примусовій не
участі, відчуває свою майбутню розшматованість. Тому і здійснює обряд
символічного поховання себе і своєї дружини через встановлення камінного
хреста — символ завершеності, вічної присутності на своїй землі зі своїм родом
- померлими, живими, ненародженими. Іван не боїться смерті, бо не сприймає її
як цілковитий кінець, але найбільше боїться роздрібнення, боїться “розвіятися
на старість, як лист по полі”. Героям Стефаника властиве збирання, стягування
роздрібнених шматочків себе, вражень, пам’яті, призабутих слів маминої співанки.
Із забуття і тліну, руйнування і смерті людська пам’ять вихоплює маленькі епізоди,
які й складають сенс життя. Герой новели “Вечірня година” через своє внутрішнє
роздрібнення не може пригадати мамину співанку, яка у Стефаника завжди є
вищим проявом істини, самою істиною, буттям, світлом. Лише зібравши силою
своєї пам’яті в єдине ціле найдорожчі спогади про свій рід, герой знову
зустрічається з маминою співанкою, осягає її суть, силою внутрішньої напруги
переживає повноту буття.
У пошуках цілісності, всесвітньої гармонії Стефаник знову й знову звертається
до “витоків”, де людина у своїй безконечній внутрішній глибині змикається з
безконечністю світу. Соціально упосліджена, приречена на вічне нещастя, вона
утверджується Стефаником як одвічна і вища цінність всесвіту. Звідси така
цікавість письменника до селянина як до людини природної, яка в усвідомленні
життя інтуїтивно націлена на цілісність, гармонійність, ритмічність. Звідси і нелюбов
Стефаника до міста, як втілення штучності, позбавленого людської чистоти і
природності. У листі до Ольги Кобилянської письменник зізнається: “...не люблю
міста, не так міста, як того, що на кожнім кроці чоловік біжить і минає дитину, як
вона плаче, і великий лист, що спав з дерева, толочить. Забагато вони толочать,
а замало йдуть”7.
Стефаникова людина інтуїтивно прозріває ту цілісність, яка носить назву “життя”.
Коли були живі Максимові сини (новела “Сини”), його внутрішній життєвий ритм
повністю накладався на ритм природи, він і сам був її ритмом, гармонією і
мелодією, бо в його серці жило співзвуччя синової сопілки зі співом жайворонка
‘ Цит. за: Дуганов Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. - М., 1980. — С.61.
’ Стефаник В. Повне зібрання творів: У 3-х т. — К., 1954. - Т.З. - С.155.
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і з сонцем угорі. І все це разом розсипалося божим гласом і над батьком, і “над
блискучими плугами, і над всім миром веселим”. Ритмічний універсум вбирав у
себе боже світло, перетворюючись на світлоритм: “А крізь сонце бог, як крізь
золоте сито, обсипав нас ясностев, і вся земля, і всі люди відблискували золотом.
Так то сонце розчінило весну на землі, як у великім кориті. ... А з того корита ми
брали колачі, а колачі стояли перед музиками, а молоді в квітках любилиси і
йшли до слюбу, і котиласи весна, як море, як потопа; та тогди, пташко, твій спів
спливав у моє серце, як різка вода в новий збанок...”8. Втративши синів, своє
подальше життя Максим у буквальному розумінні проводить у суцільному крикові.
Внутрішньо зболений, спопелілий, бо навіть сивий волос “пече кождий, як
розжарений дріт” і "голова палиться від того вогню”, він навіть у трагічній безвиході
забезпечує синам світло пам’яті, понад силу стягуючи уламки свого життя,
оправдуючи і освітлюючи його чистотою душі, символічно передану образом
білої сорочки, і молитвою, повертаючи цілісність і завершеність своєму життю,
що втілені в образі Божої матері з сином: “А ти, мати божа, будь мойов ґаздинев;
ти з своїм сином посередині, а коло тебе Андрій та Іван по боках... Ти дала сина
одного, а я двох”9.
Окрім того, у Стефаника вимовлене слово несе сокровенну енергетику і має
силу оберега. Письменник повертає слову його первісне значення, те, чим воно
було для древніх предків і що відлунює в українських замовляннях, голосіннях,
колискових. Для Стефаника надзвичайно важливо зберегти сакральність
вимовленого слова, а отже, стає зрозумілим, чому письменник будь-що намагався
зберегти покутську говірку і не погоджувався друкувати свої новели літературною
мовою.
Співанка у Стефаника наділена енергетичною природою. Вона — єдина енергія,
здатна з’єднувати різні світи, хоч би на мить розкрити той величний і цілісний
простір, який відкривається людині в мить її народження, але потім може знову
відкритися лише в мить її смерті.
Лесь, герой новели “Скін”, помираючи, чує пісню, яку йому маленькому співала
мама. І ця пісня, з’єднуючи два світи, постає найбільшим одкровенням, істиною,
світлом: “По кінець стола сидить його небіжка мама та й пісню співає. Потихо та
сумно голос по хаті стелиться і до нього доходить. То та співанка, що мама
йому маленькому співала. І він плаче, болить його серце, і долонями сльози
ловить. А мама співає просто в його душі, та всі муки там з тим співом ридають.
Мама йде до дверей, за нею і спів йде, і муки з душі.
Та й знов каганець показався” (с. 114).
Пісня в даному випадку розбила пітьму небуття ("знов каганець показався”),
зупинила падіння, знищила безодню смерті, з’єднала кінець з початком. Тільки
через матір, її співанку можна осягнути першопочатковий, буттєвий смисл хоч у
смерті: “Мама із того світа має прийти та й над своєв дитинов має заплакати.
Таке бог право їм надав” (“Скін”) (с. 115).
Помираючи, мати добуває останні сили, останню енергію, щоби захистити
співанкою, як оберегом, своїх знедолених дітей: “Мама подивилася великими,
блискучими очима на сина. Безодня смутку, увесь жаль і безсилий страх зійшлися
разом в очах і разом сплодили дві білі сльози. Вони викотилися на повіки і
замерзли... Мама обтерла долонею сухі губи і заспівала... У слабім, урванім

* Стефаник В. Сини //Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики
XX ст.: У 4-х кн. - К., 1994. - Кн. 1. - C.20Z
’ Там само. - С.204.
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голосі виливалася п душа і потихеньку спадала між діти і цілувала їх по головах.
Слова тихі, невиразні говорили, що кленові листочки розвіялися по пустім полю,
і ніхто їх позбирати не годен, і ніколи вони не зазеленіють.
Пісня намагалася вийти з хати і полетіти в пусте поле за листочками...” (“Кленові
листки”) (с. 154-155).
Співанка — відкриття світла, сфери божественного, горнього, самої істини.
Співанку в новелах Стефаника не можуть виконувати чоловіки чи хлопчики
(“Семенко хитав дитину, але співати не вмів”) (с. 154), бо вона несе велику таїну
зачаття.
Співанка у Стефаника — це й першопочаток, праоснова, ритм, енергія ритму;
це і розчинення особового в позаособовому і водночас позаособове, повністю
втілене в особовому. Природа і сама олюднюється і ліризується завдяки людині,
а людина відчуває на собі епічний стан світу.
З огляду на цю проблему нас зацікавило глибоке і багатогранне дослідження
Р. Дуганова101 слова природи і природи поетичного слова В.Хлєбникова, їхнього
взаємозв'язку і взаємозалежності. Дослідник говорить: “Як вогонь живе смертю
землі, так поезія живе смертю людини. Але її співуче слово стає вищим життєвим
станом природи, коли до всіх розрізнених форм існування, всупереч необоротності
розпаду й смерті, повертається їх первісна всеосяжна єдність. Адже слово
стихії (stoicheia) з грецької мови буквально означають "букви”, і всесвіт
складається із стихій, як із букв — слово. І не якесь там слово взагалі, а саме
ось це слово, яке знову й знову повертається поетом...”11.
Так само у Стефаника співанка — це відображення життєвої сутності, оберіг,
через неї герої пізнають істину, вона, з’єднуючи початок з кінцем, стає дорогою
до Бога. Мамина співанка залишається у цьому світі як потужна світла енергетична
сила, перемігши тлін і згасання.
Слово В. Стефаника має не єдиноспрямований рух, а утворює своєрідне сутнісне
коло. Буття проявляється словом > слово повертає буттю свою енергетику.
Буття спадає на людину мовою > людська мова повертає буттю світло. Слово
Стефаника орієнтоване на міфологічну стихію мови, де все пов’язане зі всім
внутрішньою єдністю. Через це слово Стефаник прагне відтворити втрачену
цілісність мови, людського життя, світу. Здатність Стефаникових героїв відкривати
себе через слово, глибинно відчувати світ і себе в ньому на тлі суцільної соціальної
безодні, в якій вони постійно перебувають, говорить нам, як це не парадоксально
звучить, про торжество життя, його вічне оновлення. Відтак стає зрозумілим,
чому Стефаник висловлював своє обурення в листі до літературознавця
О.Дорошенка: “Я Вам ніколи не дарую того, що Ви мене зробили поетом трупа,
“умираючого життя”. Критики, які прийдуть після Вас, назвуть мене здоровлям
України”12.
и Дуганов Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. - М., 1980.
11 Там само. - С.7.
|г Стефаник В. Повне зібрання творів: У 3-х т. - К., 1954. - Т.З. - С.172.
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Наталія Малютіна

ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ ВИ СЛО ВЛЮ ВАН Ь
ТА СПОСОБИ ЇХ ХУДОЖ НЬОГО Ф У Н КЦ ІО Н У ВА Н Н Я
У ДРАМАТИЧНИХ ЕТЮДАХ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Амбівалентна природа висловлювання, що сприймається більшістю дослідників
як цілісна значуща одиниця мовлення або сегмент тексту, привертає увагу
дослідників різних галузей гуманітарних знань: логіки, філософії, лінгвістики,
літературознавства, психоаналітики тощо.
Пожвавленню дослідницького інтересу до амбівалентної природи висловлювання
сприяли наукові досягнення засновників лінгво-філософського спрямування
прагмалінгвістики Д ж . Остіна, П. Грайса, Д ж . Серля та інших. У працях
представників цієї школи мовленнєвий акт осмислюється як цілеспрямована дія,
обумовлена інтенціями суб’єкта комунікації. Дж. Серлю належить твердження:
“Мова логічно походить від інтенціональності”1. Теорія мовленнєвих актів відкрила
нові перспективи для осягнення стратегії мовленнєвого впливу, для дослідження
прагматики комунікації, а також для віднаходження нових способів інтерпретації
висловлювань у художньому тексті.
Характер функціонування мовленнєвого акту в структурі дискурсу дозволяє
по-новому дослідити феномен художнього твору в його безмежній словотворчій
потужності. Це дає можливість не тільки простежити за формуванням
індивідуального авторського стилю, а й виявити родо-жанрову природу того чи
іншого художнього тексту в умовах зрощення, модифікації жанрів на рубежі
культурних епох.
Привертає увагу розуміння специфіки жанру у трактуванні Р.Барта, що, на
думку дослідника, співвідноситься з типом мовлення (вислову), який функціонує
у відповідних синтаксичних структурах1
2.
Глибинний внутрішній зв’язок специфіки жанру з типом висловлювання помітив
ще М. М. Бахтін, досліджуючи розвиток первинних мовленнєвих жанрів та їхнє
розчинення у вторинних (літературних): “Мовленнєвий жанр — це не форма мови,
а типова форма висловлювання, як така, жанр включає у себе і відповідну
типову притаманну цьому жанрові, експресію. Жанри відповідають типовим
ситуаціям мовного спілкування, типовим темам, отже, і деяким типовим контактам
значень слів з конкретною реальною дійсністю за типових обставин”3.
Ідеї М. М. Бахтіна знайшли продовження у працях М.А.Лейдермана, В.Є.Халізєва,
представників польської та чеської шкіл генології. Одним із чинників жанрової
форми (носієм жанрової ознаки) М.А.Лейдерман назвав інтонаційно-мовленнєву
організацію художнього твору, що вбирає насамперед стилеформувальні функції.
Завдяки інто н ацій н о -м о вл ен нєвій о р га н із а ц ії створю ється, на думку
М.А. Лейдермана, “мелодія”, яка цементує текст4.
Цікава спроба типології мовленнєвих творів (до яких дослідник, до речі, відносить
і драму) належить К. Гаузенблазу, який запропонував критерії розрізнення таких
текстів відповідно до характеру функціонування висловлювання, його структури,
оформлення тощо. К.Гаузенблаз виділив мовленнєві твори з гомогенною та
1 Див.: Павияёнис Р. И. Понимание речи и философия языка / / Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. - С. 382.
г Див.: Barthes R. Linguistigue et littérature / / Langage. - 1968. - № 12.
3 Бахтин M. M. Проблема речевых жанров / / Эстетика словесного творчества. - М., 1979. - С. 267.
4 Лейдерман Н. А. Движение времени и законы жанра. - Свердловск, 1982. - С. 26.
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гетерогенною структурою. Зокрема він відносить діалог до текстів комбінованого
типу, у яких виголошування один за одним різних адресантів, утворюють єдиний
текст: “В ньому виявляється, до речі, зіткнення стилів різних учасників діалога;
це зіткнення приводить або до певної акомодації, або, навпаки, — до ще більш
різкої диференціації”5.
Привертають увагу спостереження дослідника над різними типами колажу,
обумовленого прагматикою висловлення в межах тексту й контексту.
Розглядаючи мовлення як предмет художнього зображення, В.Халізєв вважає
спосіб мовленнєвого вираження художньої думки, “...принцип ведення художньої
мови, точніше, акцентування її сполучних складників (дескриптивних), або дієвокомунікативних, або ж власне експресивних начал...”6 одним із визначальних
критеріїв родових відмінностей літератури. Спостерігаючи за процесами
взаємопроникнення літературних родів у драматургії XIX — початку XX століття,
за процесами синтезування м о н о л о гіч н о го і д іа л о гіч н о го мовлення,
літературознавець зробив посутні висновки щодо зміни діалогів традиційного
типу, нівелювання монологічної риторики, редукування монологічної структури
тощо.
Проблема жанру як способу художнього оформлення, організації твору, тією
чи іншою мірою розглядалась О.І.Білецьким, С.Г.Бочаровим, М.О.Петровським,
М.Я.Поляковим, В.І.Турбіним, О.М.Фрейденберг та ін.
Зрозуміло, що тип висловлювання і характер його функціонування в художньому
цілому — не єдині критерії жанроутворення, але саме вони вбирають динаміку
родо-жанрових трансформацій, особливо у перехідні періоди в історії літератури,
на рубежі культурних епох. Так, наприкінці XIX — початку XX ст. в літературі
виявилась тенденція демонстративного оголення висловлювання у мінімалізованих
жанрових формах новели, нарису, етюда, шкіцу, ліричної мініатюри тощо.
Драматичний етю д-одноактівка виявляє особливу креативну потужність
висловлювання, що у сконденсованій вибуховій формі містить потенцію до
розгортання у кількаактну п’єсу і водночас є самостійною жанровою формою,
яка найрізноманітніше представлена у спадщині Олександра Олеся.
На наш погляд, своєрідність цієї жанрової форми виявляється в особливому
візіонарному типі висловлювання, що реалізується у відповідних ритмо-інтонаційних
структурах тексту. Характер функціонування висловлювань різного походження
(вербальних, музичних, кінетичних...) унаочнює монтажний принцип композиції
Олесевих етюдів, і це стане предметом наших подальших спостережень. Монтажна
організація висловів провокує до парадигматичного розгортання текстових
утворень, що пов’язане із “проростанням” художніх текстів у контексти й навпаки.
Візіонарні механізми висловлювання реалізуються в етюдах Олександра Олеся
вособливому типі діалога, який формально і змістовно вбирає в себе екзистенційні
поривання суб’єкта мовлення до невизначеної сутності. Дейксис до уявлюваного
створюється у процесі говоріння як образ в образі. Фокус драматичної дії
переноситься у мовленнєвий план, що, послуговуючись влучним виразом
Ж.Лакана, експлікує “топіку уявлюваного"7. Це суттєво впливає і на композицію
діалогу. Якщо у класичній драмі співвіднесення форм мовлення відбивало
стратегічно продуманий розвиток драматичної колізії, то у сконденсованих до*1
' Гаузенблаз К. О характеристике и классификации речевых произведений / / Новое в зарубежной
лингвистике. — М., 1978. - С. 68.
1 Хализев В. Е. Драма как род литературы. - М., 1986. - С. 209-212.
’ Див.: Лакан Ж. Семинары. К. 1. Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). - М., 1998. 432 с.
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1
мінімального діалогу ранньомодерністських етюдах, драматичних поемах, ескізах,
фрагментах відсутність експлікованої авторської стратегії відбивається на всіх
рівнях художнього дискурсу. Сама прагматика висловлювання у таких текстах
породжувала імпліковану у внутрішній формі слова дію, завдяки чому драматичні
етюди Олександра Олеся набували статусу самостійної жанрової форми, утвореної
за іманентними законами.
В етюдах Олександра Олеся помітно формалізуються такі істотні функції
діалогу, як обмін інформацією, зіткнення і виявлення позицій, виборювання істини
тощо. Натомість висловлювання у діалозі, а також і в монологічних мікротекстах
у структурі діалогів розгортають візійний дискурс, коли семантична вибуховість
тексту проектує трансцендентні зрушення. Візійна присутність образу іншого в
структурі мовлення витісняє дискурс “ власне я ” героя. Конструювання
уявлюваного образу іншого в репліці героя ускладнює структуру його власного
“я”, оскільки у мовленні референтом цього “я” стає інший. У такому випадку,
спираючись на психоаналітичні спостереження Ж .Лакана, можна встановити
характер стосунків між образом суб’єкта і його візійним референтом: “Власне Я
встановлюється у співвідношенні з іншим. Воно є його корелятом. Рівень, на
якому відбувається переживання іншого, точно визначає рівень, на якому, в
буквальному розумінні, для суб’єкта існує власне Я”8.
Невеличкий етюд-діалог Олеся “На свій шлях” став майже лабораторною
препарацією об'єктивованого у відчуттєвих спостереженнях “я” жінки, що набуває
автентичності, пориваючи із психологічною залежністю від чоловіка. Усвідомлення
духовної смерті (розчинення в особі чоловіка, втрата власної індивідуальності)
сприймається героїнею як крок до віднайдення себе. У процесі екзистенційного
визволення душі відбувається витіснення з уяви героїні присутності іншого (у даному
випадку чоловіка). Експансія чужого дискурсу оприявнюється у висловлюванні:
“Ж інка. — Я за собою стежила, я прислухалась, як в мені поволі умирає
власне “я”. Я чула, як твоє велике, дуже “я” вривається в усю мою істоту, як
без жалю воно моє все власне убиває, душить...”9.
У драматичному етюді Олександра Олеся “При світлі ватри” висловлювання
персонажів організовано за певною мовленнєвою моделлю, притаманною казці
або легенді.
.
Структура окремого монологу вбирає трагічну умовність ситуації, узагальненоособовий характер розв’язки кожного з уявлюваних епізодів.
Виникає мовленнєва ситуація, що нагадує гру, запалену вогнем збудженої
пристрастю фантазії. Принцип гри уможливлює органічне існування в тексті
драматичного етюда інших самостійних, відносно цілісних текстів, утворених за
іншим способом кодування. Співіснування по-різному закодованих висловлювань
(для всього твору — це модель драматичної сцени, для окремих розповідей
Андрія, Давида, Марії — це мовленнєва модель казки-легенди) надає всій п’єсі
театралізованого, іронічного, пародійного характеру.
За концепцією Ю. Лотмана, текстовий колаж породжує подвійний ефект:
протиставлення реального та умовного підкреслює водночас як умовність
умовного, так і його безумовну реальність (“справжність”)10.
Таким чином, запрограмованість учасників полілогу на розказування казок
водночас актуалізує модус вимислу, локалізації дії в межах традиційних формул
8 Там само. - С. 70.
’ Олесь Олександр. Твори: В 2 т. - К., 1990. - Т. Z - С. 123. Цитуючи далі це видання, сторінку
зазначаємо в тексті.
10 Лотман Ю. Семиосфера. - СПб., 2000. - С. 70.
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- loci communes (ініціальних, медіальних та фінальних), анонімність героїв тощо,
але зберігається також і цілком реальне відчуття хронотопу, реакції слухачів,
комунікативної спрямованості висловлювання тощо.
Внаслідок цього полілог набуває характеру наскрізного дійства, що
розгортається за принципом “ланцюжкової реакції”.
Подразнювальною силою стає насамперед інтонація висловлювання. Невипадково
розповідь Давида, що містила магнетичну інтенцію смерті (згадаємо комплекс
Емпедокла), викликає у його співбесідників страх. Алегорична візія розлитої
крові, що струменем бризнула із серця поета, сприймається в контексті
висловлювання Давида як одна з трансценденцій субстанції вогню.
Привертає увагу монтажний характер організації висловлювання в межах
Олесевого тексту. У семіотиці монтаж сприймається як установка на синтаксичні
стосунки між знаками в тексті. Монтажна композиція включає у себе розбивку
загального плану на кадри, організацію планів (близький — далекий), розмежування
точок зору, передачу почуттєвого сприйняття (зорового, слухового, дотикового)
розчленовано або взаємопов’язано11. Серед інших типів монтажу (перехресного,
паралельного, інтелектуального, обертонного) слід виокремити “вертикальний
монтаж”, що, на думку С. Ейзенштейна, актуалізує “звукозоровий синтаксис”
тексту12. Звук набуває у фільмі значення ритмотвірного чинника. Відповідно до
цього у художньому тексті засобами вертикального монтажу створюється не
синтагматичний ряд висловлювань, а певна парадигма, внаслідок чого кожен
текст містить у собі контекст, а його знакові утворення викликають безперервну
актуалізацію культурних кодів у реципієнта.
Взагалі, драматична дія в Олесевих п’єсах помітно подвоюється: зовнішній
подієвий (фабульний) план виноситься на периферію сприйняття, натомість на
авансцену “виходить” словесна і метасловесна дія (динаміка знаків, висловлювань,
текстів і контекстів). Приміром, висловлювання персонажів драматичного етюду
Олександра Олеся "Танець життя” утворюють риторичний дискурс тексту
внаслідок зіткнення різних, протилежних культурних кодів.
Оскільки емоційний накал у п’єсі сягає такого рівня, що емоції ніби вириваються
за межі висловлювання, вони набувають нового статусу — автономних феноменів,
екзистенційно представлених у стихіях логосу, мелосу і танцю. Узгодження
вербального, музичного і кінетичного висловлювань надає драматичному етюду
Олеся певну структурованість, що забезпечується внутрішньою ритмізацією тексту.
У драматичному етюді Олександра Олеся “Танець життя” драматична дія
розгортається як стихія текстів-висловлювань різного порядку, кожен із яких
вбирає численні прошарки значень і формальних ознак, які загалом розгортаються
у необмежені площини культурно-історичних, міфологічних, лінгво-прагматичних
значень. Експозиційна ремарка “Кімната в вечірній сутіні. Ліворуч нерухомо, як
статуя, сидить Четвертий брат. Другий схвильовано, нервово ходить по кімнаті”
(108) створює опозицію двох смислових кодів: руху (кінетики) і статики. Динаміка
і статика утворюють у межах тексту єдність, організовану насамперед як оголення
ритму. Виникає асоціація з експресією матіссівського ритму, втіленого у його
відомих панно “Танець” та “Музика”, що викликають у мистецтвознавців аналогію
з розробкою музичної теми. Поєднання руху і спокою викликає ефект звучання
полотна.

11Жильцова В. Знаки препинания в монтажной композиции лирики М. Цветаевой / / Wiener Slawistisches
Almanach 35 91995). - P. 134.
1! Див. Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. - М., 1966. - Т. 4.
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Статика у драматургії Олеся найчастіше означена екзистенцією мовчання, яке
у культурі цього періоду набуло знакового статусу завдяки філософіі
трансцендентного мовчання М. Метерлінка. Мовчання героїв драматичного етюду
“Танець життя” відтворюється в мовленні Першого і Другого братів як текст.
Екзистенційне проривання до Бога в екстатичному безмовному молінні відсутнього
на сцені Батька переживає у висловлюванні Перший брат: “Чуєш, скільки муки в
його зітханні і надлюдського екстазу в мовчанні?! Так може мовчати лише той,
хто слухає далекий голос самого Бога” (108).
Мовчання Брата-скрипаля представлене крізь екзистенцію музичного
висловлювання, відтворену вербально Другим братом: “Крізь мертву тишу я
дивився на його, і в той час, здавалось, у його не було горба” (109). Екзистенційне
вивільнення емоцій у музиці викликає зміну зорового сприйняття (зміну фізичноі
сутності). Ускладнення структури висловлювання в діалозі братів стає вагомим
чинником драматичного руху, внутрішньої дії, що розгортається у площині сполуки
й опору текстів. Завдяки акцентації риторичного плану висловлювання сфера
вираження стикається зі сферою означувального. Висловлювання персонажів
етюду утворюють риторичний дискурс тексту внаслідок зіткнення різних,
протилежних культурних кодів. “Риторична організація виникає в полі семантичної
напруги між “органічною” і “чужою” структурами, ...”, між якими, на думку
Ю.Лотмана, встановлюються ігрові стосунки13. Наприклад, у мовленні Першого
брата вмонтований “книжний писемний текст”, розпізнаний героєм і свідомо
представлений як знак філософської культури, питомої для батька родини: “Ти
пам’ятаєш останню книжку нашого батька?! Ти пам’ятаєш його слова: “Страждання
— се стежка, яка веде на високі гори раювання. Тільки той, хто страждав, пізнав
світ і поділив тугу його Творця. Тільки той був щасливий, чиє щастя згоріло в
стражданні” (110). Мабуть, вилучений з природних смислових зв’язків, цей уламок
книжного тексту має розпізнаватися як вчення А.Шопенгауера про творчу природу
страждання, що вивільнює волю до життя, пізнання, самосвідомості...
Екзистенційна сутність означеного книжним текстом естетизованого страждання
озвучується потім у веселому таночку, що його написала і програє Сестра. Цей
танець життя стає ланкою духовного єднання, що підносить опоетизовану сутність
існування і заперечує водночас філістерську сутність Хама, знакової фігури у
висловлюванні Другого брата.
Символіка імені “Хам” розгортається у тості Другого брата як урочистий
риторичний текст, що несе у собі культурні нашарування від біблійної притчі до
естетичних концепцій Д.Мережковського та Ф.Сологуба. Цей текст парадигматично
організований, і тому тіньовою проекцією образу Хама стає образ блазня, що в
контексті сприйняття життя як карнавалу, агонії набуває значення “паяц, балагур,
розпусник...”.
Уявлюваний образ Хама розгортається у висловлюванні Другого брата крізь
приховану заперечу вальну опозицію: “Він найкраще зрозумів, що душа прикута
до тіла, що крила полетять, коли дозволить тіло. Коли думки спалять наш мозок,
і муки розірвуть серце, і ми, каліки, дотліватимем в могилі, Хам останеться на
землі і, здоровий, продовжить життя” (114). Візія Хама реалізується у майбутньому
часовому плані, що викликає асоціацію зі сталим сприйняттям “Прийдешнього

13 Лотман Ю. М. Семиосфера. - СПб., 2000. - С. 191.

Слово і Час. 2004. №12

46

Хама”: “людина у її цілковитому самоствердженні, у завершеному тріумфі її
особистого звільнення”14, кінцевий етап якого — самозаперечення бездуховного
буденного існування.
Розгорнутою реалізацією символічного образу Хама у творчості Олександра
Олеся стала п’єса на 4 картини “Хам”, написана на 3 роки раніше, ніж драматичний
етюд “Танець життя”. Отож, ім’я Хама у тості Другого брата вбирає і систему
кодів, вироблену в попередній п’єсі.
Монтажна композиція у драматичних етюдах Олександра Олеся вбирає ритмоінтонаційні структури висловлювання. Дослідники поетичного ритму та інтонації
Р. Барт, М. Бахтін, О. Волкова, Є. Еткінд, Ю. Лотман, І. Ковтунова, М. Жінкін та ін.
переконливо довели, що інтонація організує і сегментує потік мовлення. Оскільки
інтонація впорядковує парадигматику одиниць членування та відбиває
закономірності зв’язків або стосунків між елементами тих одиниць, то вона,
надбудовуючись над ритмом, у поетичних творах “...шляхом циклічних повторювань
створює ритм”15.
Як доводить Ю. М. Лотман, поетичний ритм — основа співпротиставлення всіх
мовних елементів поетичної структури16. Перераховуючи види ритмічних форм,
Е. Г. Еткінд насамперед пов’язує з поняттям поетичного ритму “...всі композиційно
значимі повтори словесно-звукового матеріалу”17.
Доцільно розрізняти в художньому тексті ритм плану вираження і ритм змістового
плану.
Ритм плану вираження формується внаслідок періодичного відтворення “...ряду
розташованих у лінійній послідовності означників як фонетичного сегментного /
суперсегментного, так і синтаксичного й інших рівнів текстової організації...”18.
Ритм змістового плану простежується насамперед у межах текстової ізотопи
цього плану і полягає у повторюваності частково або повністю еквівалентного
ряду сем, що осмислюється як дискретна або континуальна даність19. У зв’язку
з цим ритм розглядається як внутрішній закон породження смислу в художньому
тексті (кодування), так і як декодування.
Не стверджуючи ізоморфності музичної та поетичної інтонації, слід наголосити
на їхній відповідній спільності, обумовленій семіотичною спорідненістю поетичного
і музичного мовлення, їхньою емотивною природою.
“Інтонація стає музичною мовою, тобто способом вираження образно-значимої
інформації тільки тоді, коли оформляється, постає у часі за законами музичної
логіки і музичного ритму”20.
Істотно нова сутність музики як екзистенційної праоснови Всесвіту була
проголошена Ф. Шлегелем, Ф. Ніцше, А. Шопенгауером та оприявлена у творчих
досягненнях символістів: "...від Верленівського “de la musique avant tout chose”
до... Блоківської стихії музичного, від мелодійності та співучості Костянтина
Бальмонта до структурально-композиційної музичності Белого... В естетиці та
14 Сологуб Ф. О. О Грядущем Хаме Мережковского / / Д. С. Мережковский: pro et contra. - СПб.,
2001. - С. 139.
15 Жинкин Н. И. Механизм регулирования сегментарных и просодических компонентов языка и речи
/ / Poetics. Poetyka. Поэтика. - Варшава, 1961. - С. 81.
“ Див.: Л отман Ю. М. Анализ поэтического текста. - Ленинград, 1972.
17 Эткинд Е. Г. Ритм поэтического произведения как фактор содержания / / Ритм, пространство и
время в литературе и искусстве. - Ленинград, 1974.
14 Бочкарев А. Е. Ритм как отражение дискретности / континуальности текста литературного
произведения / / Функции единиц языка в системе текста. - М., 1987. - Вып. 294. — С. 13.
” Там само. - С. 13.
70 Див. про це: Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс; Суханцева В. К. Музыка как мир
человека. От идеи вселенной к философии музыки. - К., 2000. - С. 105.
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філософії Іванова музика... сполучається із його теорією "соборності”, з
концепцією театру містеричного, з процесом креації Діонісівської символіки...”21.
Художня свідомість раннього модернізму підносила музичність до рівня символу.
Музикознавці спостерігають, що для музики XX ст. характерне розширення
структурних рамок тематизму. На рівні із мелодією тематичне (тобто змістове)
навантаження набуває у музичному модерні тембр, динаміка, інтерваліка, ритм...22.
Ця принципово важлива теза координує закономірності художнього мислення,
властиві і драматургії модернізму, зокрема, дозволяє вважати, що певні структури
ритмічної організації висловлювання у драматичному тексті, інтонаційні
закономірності, особливості просодії поряд із драматургією слова обумовлюють
рух і характер драматичного дійства.
Лесь Курбас, працюючи над постановкою драматичних етюдів Олександра
Олеся, режисерською інтуїцією відчув значущість внутрішнього ритму і пластики:
“Він будував кожний з етюдів на тонкому відчутті внутрішнього ритму не так
поетичної мови (бо вони небагатослівні), як ритму не висловлених у них думок
та почуттів”23. Нам видається, що драматичне дійство багатьох п’єс Олександра
Олеся доцільно структурувати за моделями організації музичних творів (зокрема,
етюдів, п’єс фрагментарного типу)24.
Сама назва п’єси Олександра Олеся “Місячна пісня” і жанрова вказівка “етюд на
1 дію” передбачають той вимір музичного буття, у якому ідеальний зміст
трансцендентного мелійного переживання зустрічається з логікою етюдної форми, що
у модерністській свідомості межі ХІХ-ХХ століть набувала нової актуалізованої якості.
Етюдна будова “Місячної пісні” Олександра Олеся екстраполюється на ритмічне
чергування уявлюваних образів-переживань, що створює композицію п’єси.
Своєрідним організуючим началом слугують акцентовані автором паузи (чом не
рефлекс музичного твору!) й ремарки. Поєднання реального і візійного планів
засвідчує і перелік дійових осіб, що складається з двох уявлюваних і двох
реальних персонажів, між якими — посередник-координатор. Це Русалка, що
втілює ідею інтуїтивного проникнення у позасвідому сутність, і Фавн (за римською
міфологією, як свідчить авторська ремарка, польовик і лісовик), а також
конституйована авторською творчою уявою ідея руху. Професор — своєрідний
медіатор між уявлюваними персонажами та реальними (Панною та паном Яном).
Він виконує роль інтерпретатора, намагаючись пояснити Панні інтенції пана Яна
до незбагненного, явленого у музичному бутті-переживанні.
Вся драматична дія підкорена силі місячної гравітації, що узгоджується з
мелійною природою п’єси і породжує особливий магнетичний сенс висловлювання,
коли “звучання й сенс мовного цілого складають нерозривну єдність структурної
Ц ІЛ ІС Н О С Т І...” 25.

Звертаючись до семантики й синтаксису тексту, ми спостерігаємо, що в основі
мелодики висловлювання найхарактерніший принцип Олесевої поетики — принцип
гармонійного дисонансу, синтез протилежних за значенням, але співзвучних за
емоційним переживанням сполучень слів.
21 Grażyna Bobilewicz-Brus. Aleksander Skriabin w moli estetycznej i twórczości symbolistóm rosyjskich
/ / Slavia orientalis. - 1993. - T. XLII. — № 1. — P.34.
22 Суханцева В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной к философии музыки. - К., 2000. С. 105.
23 Бондарчук С. К. Театр О. Олеся / / Молодий театр. Генеза. Завдання. Шляхи. - К., 1991. - С. 127.
24 Див.: М алютіна Н. П. Модифікація жанрової форми етюду в “Місячній пісні” Олександра Олеся
(до проблеми структурного осмислення)// Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство.
- Рівне, 2002. - Вип. XI.
23 Гадамер Г.-Ґ. ерменевтика і поетика. - К., 2001. - С. 136.
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Магнетична сила місячного сяйва впливає на уяву персонажів, і на їхнє мовлення,
що породжує образні дисонанси, які посилюють експресію вислову. Ці дисонанси
утворюють внутрішню композицію тексту, що завдяки їм як єдине ціле
“...замикається в осмислену мелодію змісту”26.
Ця витворена під силою місячної гравітації гармонія слів вбирає принцип “кривих
дзеркал”, коли дисонує звучання, накладаючись одне на одне, дає ефект
магнетивної гармонії. Особливою екзальтованою чуттєвістю позначені репліки
пана Яна, котрий під впливом місячної ночі перебуває у своєрідному трансі:
“Так, спати тепер, в ці ночі, коли цвітуть дерева, було б страшно... І коли
починає обсипатись цвіт, казка перестає жити і починається життя” (322). Якщо
вилучити останнє речення з мовного контексту твору, воно може видатись
абсурдним. Але в процесі проростання усталеного значення слів у поетичний
смисл воно починає звучати як містична музика, віддалена від логічного сприйняття.
Тому-то поетика і синтаксис висловлювань передають особливий верлібристичний
ритм, що надає Олесевому етюду поетичного характеру. Взагалі, драматургія
Олеся-лірика становить собою цікаве поєднання поетичної мови з ритмізованою
прозою.
В межах одного тексту, скажімо, драматичного етюду “Осінь” верлібристичне
висловлення вбирає два дискурси, що передають два плани розвитку
драматургійного дійства: прозаїчно-натуралістичний, що тяжіє до фарсу, та
поетично-уявлюваний, означений символікою трагедійного звучання.
До верлібру тяжіє мовлення Сторожихи, що за рахунок емотивної піднесеності,
еліптичних конструкцій речення, семантичного згущення внутрішньої форми слова,
сугестивної ритміки заклинання, спрямованого до міфологізованого образу Вітру,
формує в читацькій уяві поетично-уявлюваний план дії.
Риторика діалогу між Паном і Панночкою поєднує пафос висловлення, подекуди
штучний, з клішованістю усталених реплік, що завдяки граничному лаконізму,
смисловій однозначності, помітно контрастують з мовленням Сторожихи.
Конструктивним елементом ритмо-інтонаційної організації висловлення у
драматичних етюдах Олександра Олеся стає поетика паузації.
В усному спонтанному висловлюванні пауза сприяє відокремленню однієї
синтагми від іншої, виражає характер стосунків між ними, передає емоційні відтінки
мовлення. Розрізняють реальні (не озвучені) паузи і озвучені, психологічні27.
Вважається, що “...незаповнені паузи відбивають пізнавальну діяльність того,
хто говорить, а заповнені являють собою явище не ментального, але емоційного
порядку... Таким чином, під час пауз, як і протягом усього мовного акту,
відбуваються психологічні процеси, пов’язані з кодуванням, тобто формуванням
наступної структури висловлення, або з контролем уже сказаного”28.
Зрозуміло, просодична організація висловлення у драматичних етюдах
Олександра Олеся — предмет окремого спеціального дослідження. Дозволимо
лише одне припущення: озвучена пауза у тексті етюду (прикладом може слугувати,
хоча б, етюд "По дорозі в Казку”) може стати знаком певного дискурсу. Так у
першій картині означеного етюду помітно контрастують настирливо повторювані
у паузах два образи: “Сміх” і “Тиша”. Можливо, “Сміх” у контексті п’єси і
ліричного доробку О. Олеся вбирає семантику профанного і відтворює стан2
1
21 Там само. - С. 137.
22Ладыженская Б. Я. Пауза как элемент просодической организации устного спонтанного высказывания
// Вестник МГУ. - Сер. 9. - Филология, 1984. - № 2. - С. 71.
21 Там само. - С. 73.
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юрби. Натомість, знакове утворення “Тиша” додатково сакралізує образ герояповодиря, означеного абстрактно-займенниковою формою Він.
Драматургія пауз доповнюється і авторськими ремарками, які відповідно
створюють ефект присутності імпліцитного автора. Неосяжна потужність
висловлення у драматичних етюдах Олександра Олеся до проектування смислів
дозволяє простежити за процесом переростання мовлення у дискурси, що
визначають голографічність рецепції тексту.

Лариса Лебедівна

УКРАЇН СЬКЕ ОБЛИ ЧЧЯ ВІЙНИ
(Повість-поема О.Турянського “ П оза межами болю.
Картина з безодні” )
“ Критики називали його працю ледь не
геніальною, просто-таки дивовижним
явищем на ниві людської культури...”'

Роман Федорів

У Відні 1921 р. вийшла друком невеличка книжечка Осипа Турянського "Поза
межами болю. Картина з безодні”. Післямову до неї написав доктор Роберт
Плен. І не сама лише повість вразила читачів, а й глибокий аналіз літературного
критика з Відня, який підніс твір Турянського до найвищих висот світового
письменства, наголошуючи на його органічній єдності з іншими видатними творами
європейської літератури: “...Його твір — це акт душі, вицвіт людського духа — це
твір світової літератури”1
2.
Осип Туринський, як свого часу Леся Українка та Ольга Кобилянська, привніс
новий світогляд в українську літературу, сприяючи відкр ит ост і української
літератури і включенню її в процес “універсального [...] обміну вартостями”3
світової культури.
На жаль, ця повість-поема залишилась незрозумілою для земляків, як, зрештою,
і драми Лесі Українки та рання творчість Ольги Кобилянської. Р.Федорів вважає,
що “...причину замовчування його імені [...] треба шукати в тогочасному “галицькому
болоті”4. Інший дослідник творчості Турянського С.Пінчук висловлюється ще
радикальніше: “Твори Осипа Турянського були не до смаку законодавцям
літературної моди із націоналістичного “Літературно-наукового вісника” [...]. їх
дратувало гостре антиімперіалістичне спрямування творчості письменника, заклик
до братерського єднання народів, її антивоєнний пафос. Войовнича націоналістична
преса або замовчувала письменника, або ставилась до нього вороже”5.
1 Федорів Р. Повернення Осипа Турянського / / Жовтень. - 1987. - №12. - С.32.
1 Плен Р. Естетично-критичні замітки до твору Осипа Турянського “Поза межами болю” / / Туринський 0.
Поза межами болю. Картина з безодні - Відень; Чікаго, 1921. - С.2. Далі вказуємо сторінку в тексті,
зазначаючи: Р.П., стор...
3 Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. - К., 2001. - С.97.
4 Жовтень. - 1987. - №12. - С.8.
’ Пінчук С. Осип Туринський / / Туринський О. Поза межами болю. Син землі. Оповідання. - К,
1989. - С.17. Далі цитуємо за цим виданням.
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Таке судження однобоке і зроблене, зрозуміла річ, на догоду радянській владі,
але частка правди тут є: жодне літературне угруповання, зокрема й націоналістичне,
не прийняло твір Турянського. Але причини цього полягають передусім у закритості
української літератури від світових літературних процесів. Адже саме відкритість
світовим процесам і обмін культурними надбаннями характеризують будь-яку
самодостатню літературу. Проте тогочасна національна свідомість більшості галичан
сприймала світ крізь призму колоніального гніту і замкнутості у трагізмі свого болю,
що проектувало і замкнутість самої літератури. Письменники перші відгукнулись на
заклики політиків до об’єднання в боротьбі за власну державу. В той неспокійний
часбагато хто вважав, що не має часу перейматися духовними проблемами, важливіше
- розвивати почуття патріотизму в галичан. Але досвід світових літератур показує,
що всі грані людського життя завжди “на часі” і мають розвиватися в гармонії,
інакше не оминути неминучих втрат.
Осип Турянський (1880-1933), син теслі із села Оглядова, що на Львівщині,
закінчив Львівську українську гімназію та Віденський університет, здобув науковий
ступінь доктора філософії і 1914 р. був мобілізований до австрійської армії. По
війні повернувся на батьківщину, де до кінця життя вчителював та очолював різні
гімназії у Галичині. Він завжди відчував себе європейцем, і не тільки тому, що
народився на європейській землі, поневоленій Австро-Угорщиною, вчився і
працював у Відні, видав там свою повість, а найперше тому, що розумів і приймав
нові літературні і духовні ідеї, актуальні в Європі на той час.
У невеликому літературному доробку Осипа Турянського є також новели,
написані до і після війни, філософсько-алегоричний памфлет “Дума пралісу”
(1922), сатирична комедія "Раби" (1927) та роман “Син землі” (1933), на який
автор покладав багато надій і який побачив світ уже після його смерті. Треба
сказати, що доробок письменника ще чекає на своє нове прочитання.
В основу сюжету повісті-поеми “Поза межами болю” ліг дійсний факт із життя
автора: в 1915 р. він, австрійський вояк, потрапив у полон до сербів, які, відступаючи
під натиском німецько-австрійського війська, погнали через албанські гори 60 тисяч
полонених. Ішов "дорогою смерті” і Турянський, який чудом вижив, але його шість
товаришів назавжди залишились спочивати у “ледовій пустелі” разом із 45 тисячами
інших полонених та сербським конвоєм. “Факт, що поет виходить майже чудом
живий із катастрофи, — пише Р.Плен, — являється в світлі його ідейної концепції
перемогою передуховленої життєвої волі над матерією, яку опісля та сама воля
оживляє й підносить на вищий рівень духового життя” (Р.П., 3). Свій душевний біль
після пережитої трагедії Турянський частково вгамовує на Ельбі, в італійському
таборі військовополонених, написавши там у 1917 р. “Картину з безодні” — “Поза
межами болю...”. На жаль, жодна сповідь не могла загоїти його важких воєнних
ран, душевних і тілесних. Пережите жахіття війни розширило свідомість письменника
до загальнолюдських, позадержавних меж сприйняття духовної та фізичної
катастрофи людства. Тому ця книга сповнена засторог і попереджень усім майбутнім
поколінням: “адже це твір, який своєю ідеєю і своєю могутньою силою зображення
переходить межі свого народньо-українського походження і стає незвичайно цінним
здобутком загально людського духа” (Р.П., 3).
Із виходом у світ роману Е.Хемінгуея “Фієста” (1926), де один із епіграфів узято
слова, почуті від Гертруди Стайн: “Усі ви — втрачене покоління”, у світовій літературі
це визначення закріпилося за солдатами, що пережили першу світову війну.
Покоління людей різних національностей, які винесли на своїх плечах тягар жахливої
бойні, не змогли пристосуватися в мирному житті, бо війна, знищивши їхні душі,
кинула їх ;у вічну темінь депресії. “Якби ми повернулись в 1916 році, — пише
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Ремарк у романі “На Західному фронті без змін”, — то біль і сила пережитого
викликали б справжню бурю. А тепер ми повернемося стомлені, внутрішньо
зруйновані, спустошені, усі чужі, позбавлені надій. Ми вже не зможемо знайти
собі місця в житті”6. З цього погляду цікаво простежити, як європейські митці, а
саме письменники-солдати, учасники бойових дій однієї війни, відтворюють її жахливе
обличчя зсередини, з окопів, через власний досвід.
Образ війни як всесвітнього зла, як дороги від життя до смерті спільний для
Барбюса, Мірівіліса, Ремарка, Хемінгуея і Турянського. “Воєнне пекло все обернуло
в руїну: високі змагання духа [...] людське достоїнство [...] честь [...] Людина
стала звірем людині!..” (110) — пише О. Туринський у своїй повісті-поемі. Кожен з
авторів прагнув так подати війну, щоб читачі, ніколи більш не захотіли воювати. В
творах змальовувалися не тільки страшні картини смерті, страждань, хвороб і
нечистот, а, передусім, подавалось узагальнене осмислення цього явища в образахсимволах. Для Барбюса війна — земне "пекло”, що загострює в людини її первісні
інстинкти, щоб вижити. Війна в уяві Мірівіліса — це “життя в могилі”, “велетенське
колесо”, “залізний дріт” і “велетенський восьминіг”, які знищують все живе на
землі. Хемінгуеєві війна нагадує "чікагські бойні”, а для Ремарка війна — це
дияволічне зло, що спустошує людину фізично, духовно і морально. Турянський
же символічно подав фізичні і душевні страждання солдата як важку дорогу на
Голгофу, де кожен несе власний "хрест” і в кожного — своє “розп’яття”. Образом
Хресної дороги український письменник підносить власний погляд на війну на
вищий духовний рівень, розглядаючи її з позицій Божественних законів. Саме така
постановка питання й вирізняє твір Осипа Турянського від інших.
Але усвідомлючи той страшний кінець, який несе війна, герої повісті Турянського
Сабо, Ніколич, Бояні, Штранцінгер, Пшилуський, Добровський та Оглядівський все
одно мріють повернутися з “пекла” до мирного життя і підтримують себе цими
сподіваннями. Долею персонажів стало пройти випробування не тільки боями на лінії
фронту, а й полоном, холодом і голодом в албанських горах: “Оце має бути людська
доля! Вродилася людина, плакала, сміялася, співала, навчилася ходити і причимчикувала,
сердешна, аж сюди, щоби після найстрашніших мук покластися тут, у тій проклятій
льодовій пустині, на спочинок”, — узагальнив свою дорогу від народження до смерті
Добровський (70). На цьому шляху на Голгофу кожен з них випив свою "чашу
страждань” і ніс свого важкого хреста, падаючи і підводячись ізнов.
Семеро військовополонених побачили на дорозі знак хреста: “Товариші, — шепотів
Ніколич, — подивіться там... на цю дивну тінь на нашому шляху... шлях і тінь
поперек... це хрест... великий, могутній хрест...” (76). З тієї миті почалось їхнє
“розп’яття на хресті”, яке тягнулося стільки ж, скільки мучився Христос, приблизно
три години. Підтвердження цієї думки знаходимо і у Р.Плена: “Подія, змальована
автором, відбувається на протязі не більше трьох годин” (Р.П., 20). За цей короткий
проміжок життя кожен відчув муки Христа на собі. Увівши символ хреста, автор
показав, що давня феєрія із розп’яттям Ісуса Христа — це сценарій, який може
проходити людина і в земному житті, усвідомлює вона це чи ні.
Тіло змагалося з душею, а зло — із добром. Важливим у висвітленні теми війни
є боротьби добра і зла. У вищезгаданих творах, перш за все, символом зла
виступає сама війна, а символом добра — мирне життя. Автори подають ставлення
самих солдатів до війни: одні її засуджують, інші — схвалюють, а треті — взагалі
байдужі чи несвідомі того, що діється. Якщо А.Барбюс акцентує на політичному
вирішенні цієї проблеми, то герої Ремарка, Мірівіліса та Хемінгуея не виступають
так відкрито паліїв цієї війни. Ці солдати понад усе бажають жити мирним життям
‘ Ремарк Е.М. Твори: В 2 т. - К., 1986. - Т.1. - С.193.
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і зосереджені на власних стражданнях, через які приходять до розуміння добра
і зла. “До того, як потрапити в окопи, я й гадки не мав про справжню вартість
життя”7, — робить висновок сержант Костулас, герой роману С.Мірівіліса.
Турянський же показав війну, як зло, на двох планах: зовнішньому і внутрішньому.
Зовнішній виступає узагальненням причин війн у світовому масштабі, а внутрішній
! - ареною битви добра і зла всередині самої людини.
Першою перемогою добра було рішення врятувати від сербської кулі сліпого
товариша Штранцінгера, який вже не міг іти. Другою — стала відмова вбивати
найслабшого Боянія, щоб вижити (його лахміттям хотіли розпалити вогонь). А
третя — відмова їсти свого мертвого товариша. Тут першим запротестував Ніколич:
“Хай згину, а людського тіла не буду їсти. Й ніхто з вас не їстиме!” (98). І коли
“дух переміг тіло”, всі вони відчули полегшення, “освободження з якогось
несамовито важкого гніту”, — пише автор (98). Однак перемога коштувала дорого:
їхнє тіло, і так вимучене “до краю важкими муками” (98), почало корчитися з
голоду. До фізичних мук додались ще й душевні страждання.
Страждання загострюють відчуття справедливості у героїв повісті, наголошує автор;
І вони чітко усвідомлюють, хто і для чого цю війну розв’язав. “Хай би боги, царі і всі
можновладці, що кинули людство у прірву світової війни, перейшли оце пекло мук, у
якому люди караються! Хай би вони самі відчули й пізнали бездонну глибінь людського
страждання!” — обурюється Домбровський (62). У злочині проти людства звинувачують
“хижаків”, “фінансистів”, “дільців” і герої роману Барбюса. Але причину війни вони
вбачають тільки в існуванні імперіалізму, тоді як Турянський відповідальність за існування
воєн покладає, передусім, на себе й на кожного з нас: “Навіщо ми, люди, вбивали
людей?”, “чому ми слухали волі темних сил? Ми [...] стали сліпим, бездушним,
жорстоким орудцям убивства” (94, 95). Ось відповідь на питання, які ставлять солдати
Барбюса, Ремарка, Хемінгуея, Мірівіліса, бажаючи дізнатись, чому саме вони опинились
в цьому “пеклі”? Але відповіді не знаходять. А Турянський своєю стихійною силою
j таланту показує нам першопричину такого стану речей: “Наше теперішнє страшне
положення — це залізна, невблаганна логіка і плід злочину нашої душі” (95). Отже, ми
самі винні, дозволяючи іншим маніпулювати собою, і тільки безкорислива, християнська
любов, як основа буття може врятувати світ від катастрофи.
Щоб довести Цю думку, автор протиставляє Оглядівському, сліпому Штранцінгеру і
Ніколичу — Сабо, Добровського та Пшилуського. Якщо останній — просто ображена
на увесь світ людина, то Сабо і Добровський постають символами руйнівної демонічної
сили. Вони — різні. Хоч Добровський песиміст, в його гуморі є “щось велике, щось
глибоко філософічне, є сміх крізь сльози, є добре, гарне серце людини, є сильний
характер” (Р.П., 35). Сабо ж сприймається товаришами як уособлення зла. Бояні і
Ніколич називають його “сатаною”: "...Ти говориш, як сатана [...]” (95) і “так дивишся
на мене, як сатана” (63). Сабо прагне будь-що вижити і тому пропонує товаришам
вбити слабшого, щоб з'їсти людське тіло. Його вчинки і слова викликають жах, відчуття
нагальної смерті, тоді як поведінка та слова про “сонце” і “надію” Штранцінгера
підносять у кожного віру у спасіння. Та за цих три вирішальні години міняється на
краще і Сабо: спочатку проявляє “іскру людяності” до Бояні, потім, у пориві катарсису,
реально бачить і себе самого: “Ти, Сабо, злий і глупий, з тебе негідний, безчесний
обірванець, не ліпший від тих, яких ти засудив на смерть” (87). А засудив він на
смерть усіх можновладців, зображених на банкнотах і винних у цій кривавій бойні.
Три години мук на “хресті” стали для сімох військовополонених передсмертною
сповіддю, яка очистила їхні душі.
’ Мірівіліс С. Життя в могилі. - К., 1991. - С159.
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Факт “воскресіння” О.Турянський розробляє за євангельським сценарієм: його
головний герой помирає, а потім лікарі чудом повертають його з клінічної смерті
до життя. Ефект “чуда”, чи то щасливої випадковості, автор використав, щоб
підкреслити особливе значення катарсису для еволюції людської душі: очищення
підносить людину до таких духовних висот, що стає можливим і "чудо”. В цьому
і полягає смисл авторського оптимізму. В цілому “Поза межами болю...” — твір
багатоплановий і може мати різні трактування. Це засвідчують і тогочасні
письменники, що, за спостереженнями Р.Федоріва, ще тоді помітили, хоч і
поставились до цього іронічно, що Туринський пише “для майбутніх читачів”, які
зрозуміють його “геніальність” (8). І, хоча головний герой повісті Оглядівський
на відміну від солдатів Ремарка, Барбюса і Мірівіліса, залишається живим, як і
сержант Генрі з хемінгуеївського роману “Прощавай, зброє”, що врятувався,
щоб почувати себе “чужим”, саме життя письменника після війни було за всіма
мірками “загубленим” і “втраченим”. Як і його герой, він вижив, щоб пам’ятати,
але ця пам’ять не принесла йому бажаного “безхмарного щастя”.
Вищезгадані твори зарубіжних письменників меншою мірою, але залишають місце
для промінчика світла і надії: в Барбюса мала смужка світла між темними хмарами
все-таки доводить, що “сонце існує”8; у Ремарка і Мірівіліса, як цілком слушно
вважає Д .З атонський, війну “ програла лю дяність, а втім, залишилась
непереможною”9. Отже, в їх розумінні “воскресіння” символізує надію — на те,
що в майбутньому все зміниться на краще, свідомість людей стане вищою і не
допустить наступних воєн. “Воскресіння” у Турянського — не просто надія,
проблиск світла, а тверда впевненість у перемозі добра на всіх рівнях.
Особливість романтичного світогляду українського письменника полягала в сильній
вірі у всепереможну любов, світло, духовність. Оптимізм цей звучить як пісня, як
поема (недаремно авторське визначення жанру — “повість-поема”). Ця незнищенна
віра в людяність рятує від загибелі Оглядівського, чий образ вражає добротою і
людяністю. Вмираючи з голоду, він ділиться останньою грудкою цукру зі своїми
товаришами. Його жертовність підтримувала їхній дух, волю до боротьби за життя:
“ти своїм альтруїзмом, — твердив Добровський, — [...] своїм прив’язанням до життя
й до його цінностей справді заслуговуєш на те, щоб мати — природа вирвала тебе з
цієї безодні...” (91). Так і сталося: Оглядівський чудом врятувався від смерті. Оте
“чудо” — перемога “людського духа”, перемога самопожертви, любові і світла над
темрявою егоїзму. Бачачи у своїх видіннях малого сина і дружину, Оглядівський
думав, як зробити якнайкраще своїм рідним: “Я сто разів умру, щоб вони були
щасливі...” (90). Це — наче пророчі слова Христа, який помер, рятуючи людство.
Образ Романа Оглядівського де в чому співзвучний з мірівілісівським Антонісом
Костуласом і хемінгуеївським Федеріком Генрі, яким також притаманний
романтичний погляд на життя, прагнення любити інших і бажання, щоб любили їх:
“Скільки любові є на світі!”10 — вигукує сержант Костулас (45). Але любов
Оглядівського не пасивна, вона переростає у свідому самопожертву, тим самим
підносячись на вищий духовний рівень. Це й допомогло йому вирватися з “мороку"
смерті, тоді як герої Мірівіліса, Хемінгуея, Ремарка і Барбюса гинуть або ж
зазнають моральної поразки, пригноблені жахіттями війни.
Душевні переживання свого героя Турянський описує як боротьбу свідомого й
несвідомого. “Притемненій свідомості поета являється привид його дружини й
сина, і коли всі його товариші з байдужістю вмираючих застигають, його дух у
безмежній тузі за життям і сонцем затримує в тілі останню іскру погасаючого
1 Барбюс А. Вогонь (Щоденник одного взводу) - К., 1958. - С. 307.
5 Затонський Д. Перечитуючи Ремарка / / Ремарк Е.М. Твори; В 2 т. — К., 1986. - Т.1. - С17.
10 Мірі біліє С. Життя в могилі - С45.
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життя й таким чином передуховлена воля до життя виходить переможцем із безодні
буття” (Р.П., 20). Звичайно, героєві нелегко в тих жахливих умовах залишатись
оптимістом. Він, як і Христос, що просив Отця полегшити його страждання, також
благає підтримки: “Доле, доле! Облегши мені мій безтямний біль!” (79). Увесь цей
час Оглядівський рятував себе думками про “сонце”, “світло”, любов до сина та
дружини, рідний дім. Але була і в нього мить розпачу, коли вже не він, а його
врятував від самовбивства Штранцінгер словами: ’’Далеко... там... сонце...” (124).
“Узагальнений образ матері здавна відомий як символ життя” (28) — нагадує в
передмові до повісті-поеми С.Пінчук. Герої Ремарка, Барбюса, Хемінгуея, Мірівіліса
й Турянського згадують про своїх матерів, це зігріває їм душу і додає життєвої
снаги. Особливо вражає вселенською любов’ю до всіх синів землі образ Анчо,
поданий Мірівілісом як давня праматір усіх людей. Турянський же зосередив свою
увагу не на самотній старій матері, яка чекає з війни синів, а на матері з дитиною,
Мадонні з дитям, які чекають із війни батька. Об’єднавшись, вони творитимуть
єдине ціле, сім’ю, Святу родину як ідеал суспільного щастя. В духовному розумінні
вони — аналог божественної трійці, де є чоловіче, жіноче начало і святий дух.
Тому не дивно, що Оглядівський вижив, підтримуваний такими високими енергіями.
Герої Барбюса, Ремарка, Хемінгуея відчувають себе “втраченим поколінням”, бо
війна знищила їхнє минуле і майбутнє. Душевний біль тих, хто пройшов крізь чистилище
війни, породив тотальний песимізм, зневіру, розчарування: “Ми втікачі. Тікаємо від
самих себе. Від свого життя. Нам було по сімнадцять років, ми тільки починали
любити життя і світ, а нам довелося стріляти в них. Перший снаряд влучив у наше
серце”11. А “передуховлена воля до життя” О.Турянського перемагає песимізм, бо
перед ним, як представником українського народу, стояло завдання відродити власну
державу, і тому на цю війну покладались надії як на слушний момент, що сприятиме
здійсненню великої мети. Це додавало оптимізму, віри, сили до боротьби не тільки
за виживання, а й за духовне відродження країни, нації.
Переживаючи трагедію повільного вмирання, клінічної смерті та воскресіння,
О.Турянський зумів побачити і відчути, що ж все-таки перебуває за межею
болю. Автор привідкрив “двері невідомого” для нас усіх.
Мислителі різних часів намагались розгадати перехід “життя-смерть”. Але тільки
той, хто бачив смерть і вижив, у змозі описати відчуття, в яких злились межі
життя і смерті, д’обра і зла, свідомого і несвідомого, глузду і божевілля, реального
та нереального.
До розуміння позамежової ситуації приходимо через образ сліпого музики
Штранцінгера; це — дуже вдала літературна знахідка Турянського, що вражає читача
своєю глибиною і багатогранністю. Щоправда, Мірівіліс епізодично згадує про сліпців,
котрі невидющими очима “дивилися на крижану правду, якої ми не могли побачити
своїми видющими”12. А в Турянського цей образ несе ще й дуже важливе духовне
навантаження. Товариші вважають Штранцінгера святим, духовно зрячим, ясновидцем
та найбільш знедоленим, бо війна, крім зору, забрала у нього матір і кохану дівчину.
Але пережита трагедія не озлобила його проти такої несправедливості Бога, а відкрила
внутрішній, духовний зір, “третє око”, до пізнання “тайни буття”. Його голос сприймався
як “таємний гомін крил позасвітнього вістуна” — ангела (105); його шепіт приходив
наче з “границі вічності, з-поза меж добра і зла” (88); його тихе зітхання, наче тихий
біль розпачу “якогось ясного духа, що скований і кинений у вічну темряву, безсильно
ридає над давніми і свіжими хрестами й могилами людства” (99). Передсмертна пісня
Штранцінгера — це мандрівка кожної людини від народження до смерті, де протягом
життя відбувається постійна боротьба добра зі злом. Автор показав сліпого музиканта
11 Ремарк Е.М. Твори: В 2 т. - Т.1. - С. 81.
іг Мірівіліс С. Життя в могилі. - С. 39.
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як "могутній дух людини”, “невмирущу силу людської душі”, яка "крізь темряву
безконечних засвітів бачить сонце майбутніх поколінь...” (105). Коли інші корчились у
муках, Штранцінгер тихо і спокійно сидів, майже мовчав, заглиблений у себе. “Його
дух не живе вже тут, — вирішив Добровський. — Він ширяє вже далеко від нас... поза
м еж ам и болю” (93). І справді, дух сліпого перебував там, за "межею”, в іншому
вимірі, де вже немає страждань, болю й боротьби, а є світло, сонце, спокій, просвітління
й розуміння космічних законів, “тайни буття”. Він з упевненістю сказав своїм товаришам:
“є сонце в житті”, бо його бачення було вищим за бачення звичайної людини.
Великомученик, що дивиться з позицій любові, як нагадує й Ісус Христос, прощаючи,
без нарікань випиває свою “чашу страждань”. Тому важко не погодитися зі словами
Р.Плена, що “межи сліпими Метерлінка ні одна постать не може зрівнятися щодо сили
зображення зі сліпим героєм Турянського. Ба що більше: постать Штранцінгера не
має собі рівні в цілій європейській літературі” (Р.П., 29).
Війна, безумовно, — велике лихо для всього живого на землі, сплановане
егоїстичним керівництвом різних держав, стверджують Ремарк, Барбюс, Мірівіліс,
Хемінгуей і Турянський. Кожен з них показав власне бачення цієї трагедії; спільне
в них — прагнення застерегти наступні покоління від подібних трагедій. їхні голоси,
на жаль, не були почуті, і перша світова війна знайшла своє продовження у другій.
Під час війни, як військові, так і мирне населення, проходять т.зв. духовне чистилище.
На їхніх очах зникають, знищуються, руйнуються матеріальні цінності, усталені звички,
культурні надбання і найцінніше для людини — Богом дане життя. Тому всі розглянуті
твори про війну справедливо засуджують її і висувають концепцію мирного шляху
проходження еволюції людської свідомості. Це зрозумів О.Турянський, який своїм
твором розкрив істинну, глибинну природу війни і закликав кожного взяти відповідальність
за скоєні злочини й на себе самого, а не лише на царів, банкірів, генералів та ін.
О.Турянський вважає, що очі людей повинні б наповнитись сльозами каяття, а не жалю
до себе самого. А корінь людських бід — в егоїзмі, в тенденції брати, а не давати,
приймати, а не ділитись, хапати, а не розпроділяти. Тому війна є страшною розплатою,
яку людство повинно було понести за великий гріх відокремленості.
Свідомість людства проходить різні етапи свого розвитку: усвідомлення себе
як індивіда; як нації; як “землянина”; як частини космосу. Осип Турянський
піднісся до найвищих її етапів, він проявив світ ову свідомість, мотивовану
ідеєю загального блага, коли людина, з одного боку, вчиться бути достойним
громадянином нації, а з другого — відповідальним громадянином світу.
Безперечно, повість-поема “Поза межами болю” посіла своє почесне місце серед
найкращих творів про війну того періоду. Відкритість до світових літературних процесів
допомогла письменникові на якісно новому рівні подати психологічне осмислення
глибинних процесів свідомого/підсвідомого, показати езотеричний погляд на проблеми
життя/смерті, Бога/людини, зробити філософське узагальнення важливих питань
війни/миру, держави/громадянина, сімТ/індивіда та ін. Автор втілив сковородинську
“філософію серця”, ідею всесвітньої любові, яка врятує світ. Оптимізм і романтична
віра в перемогу добра врятувала життя не лише Оглядівському, а й самому Турянському.
Твір Осипа Турянського у світовому контексті вигідно вирізняється своєю
багатоплановістю, широтою поглядів, духовною глибиною. Письменник показав ступені
розвитку людства, які нагадують розвиток окремої людини: від дитинства до зрілого
віку. Отже, твердить О.Турянський, незалежно від рівня свого розвитку, ми можемо і і
мусимо порозумітись. “Він вірить, — писав доктор Р.Плен, — що космічний д ух приходить
шляхом еволюції чим раз більше до самосвідомости й до самопізнання в серці й
інтелекті людства” (Р.П., 8—9). А людина майбутнього духовного суспільства — це є
романтик, духовна особа, яка лише в змозі вижити, пройшовши крізь важкі випробування.
Це і є суто українське обличчя війни.
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c/Хс
Наталія Мазепа

“УКРАЇНСЬКА СП О ВІД Ь” ЛЕОНІДА ВИ Ш ЕСЛАВСЬКОГО
Леонід Вишеславський народився в Миколаєві, в російськомовній родині; писав
вірші та прозу російською мовою. Але “Українська сповідь”, його остання в житті
книжка, — це свідчення особливої самоіндентифікації з Україною, з її народом,
історією, культурою, врешті — з її мовою, якою, слід зазначити, Леонід
Вишеславський володів досконало. Його вірші, написані українською, сприймаються
як органічні в художній системі поета, відповідають стилю його мислення.
Рішення надрукувати книжку українською мовою можна пояснити тим, що
поет щиро сприйняв незалежність України, великі сподівання покладав на Рух,
про що свідчать записи в його щоденнику.
Варто зазначити, що вірші українською мовою Вишеславський почав писати,
як засвідчує архів поета, задовго до проголошення Україною незалежності — у
70-х роках, дуже драматичних для української культури, яка зазнавала тоді
величезних утисків із боку радянської влади.
Вже сама назва книжки — “Українська сповідь” — розкриває її загальний
задум і зміст. Поезія і проза тут невіддільні одна від одної. При цьому проза
часто підпорядкована, хоча й назвати її “другорядною" в загальній структурі
книжки не можна: по суті прозові вкраплення — це майже завжди прямі звернення
до читача. І тому вони ліричні, суб’єктивні, сповідальні. Це — продовження віршів
або коментар до них. Те, що умовно можна було б назвати короткими
оповіданнями, — насправді не що інше, як епізоди із життя поета, які в дитячі та
юнацькі роки справили на нього незабутнє враження.
Тобто композиційно й за структурою весь текст підпорядковано загальному
задуму.
“Українська сповідь” — це повернення до витоків власного життя, до його
основ, до першоджерел усієї творчості поета Леоніда Вишеславського — від
раннього дитинства, крізь роки зростання й змужніння, крізь випробування любові
й пізнання життя, крізь пошуки сенсу буття...
Л .В иш есл авський, я к у ж е з а з н а ч а л о с я , н а р о д и в с я в р о с ій с ь ко м о в н ій р о д и н і, т о ж
законом ірно, щ о с ф о р м у в а в с я

він я к п о е т р о с ій с ь к о м о в н и й . О д н а к з р о с т а в

він і

виховувався н а у к р а їн с ь к ій з е м л і, то м у з повним м о р ал ь н и м п равом м іг написати:
У кр аїна, де сонце і морок,
де ж ита від села до села,
кров’ю, працею, голодомором
і дитинства чаруючим колом,
наче Всесвіт, крізь мене пройшла.

Хуртовим, скаженію чим злетом
йшов за роком розбурханий р ік...
Називавсь я радянським поетом,
називавсь я російським поетом,
та назвавсь українським навік!

Україна як Всесвіт, як Космос — це стрижневий, об’єднавчий образ, ключ для прочитання
й розуміння не тільки цього вірша, а й книжки в цілому. Варто зазначити, що космізм
мислення — прикметна ознака художньої та образної системи Вишеславського: його
“Зоряні сонети”, приміром, не були даниною часові, їх появу підготував увесь попередній
шлях автора, починаючи з “Председателя ЗемШара — З”.
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1
Художній простір поезії Леоніда Вишеславського відкритий, не замкнений у
межах соціуму, власної біографії чи подій часу. Сонце, зорі, вода (море, річка
тощо), повітря, природа постійно присутні в його власному ліричному світі. Але
вони не сприймаються як певні константи, бо постійно рухаються, змінюються,
перевтілюються у пластичні образи, викликають незвичні асоціації. Але це тема
особлива й вимагає окремого висвітлення, а торкнулась я її лише у зв’язку з
іншою — “Україна як Всесвіт”.
Дві “подорожі” крізь цей Всесвіт — "Сковородинівське коло” та “3 Кобзарем
понад шляхом” — відіграють надзвичайно важливу роль у змістовному наповненні
та структурі книжки.
Перша — подорож поета тим шляхом, яким мандрував колись і Григорій
Сковорода: селами Слобожанщини, де вперше почув живу українську мову,
побачив побут українского села. “Сковородинське коло” автор називає поемою,
хоча жодних усталених ознак поеми як жанру цей твір не має. їх замінює внутрішня
цілісність подорожі. Дитячі спогади (віршовані), враження дорослої людини від
повернення на землю свого дитинства (прозові), — все набуває глибокого
філософського змісту саме тому, що в тексті наявні цитати з творів Г.Сковороди,
що по суті становлять собою духовні орієнтири й дороговкази “подорожі” всього життя поета й сенсу буття взагалі.
Структуру другої подорожі — “3 Кобзарем понад шляхом” — також
підпорядковано особистим життєвим враженням автора, біографічним подіям.
Перше знайомство з Шевченком — епізод із дитинства, коли мати, яка була
тяжко хвора й водночас переживала сімейну драму, читала синові “Катерину”,
потім були подорожі до Канева, на берег Аральського моря, відвідання Академії
мистецтв у Петербурзі, де жив і працював Шевченко, розповіді про роботу над
перекладами його творів. І знову біографічна проза емоційно, змістовно й
композиційно об’єднується з віршами, присвяченими Шевченкові. Це також
“поема", але написана вже з дотриманням традиційних норм жанру.
Для Л.Вишеславського завжди була важливою “географія”, ті конкретні місця, де
відбувалися зовсім “неконкретні”, породжені поетичною уявою чудесні явища: зірка
наближається до поета, сонце, “що угорі” горить нетлінно, / що мислить мною і
цвіте”, сніжинка, що “не нишком падає на плечі, / а дивовижно щось співа”. Але
все це відбувається в Україні: у Миколаєві, Інгульській слободі, Києві, на Слобожанщині,
на березі моря й лише іноді далеко від України, але потім знову в Києві...
Не забуваймо, що Україна — Всесвіт. Отже, її традиційні ознаки набувають
особливого наповнення, значення, змісту. Прикладів багато: черешні (з
однойменного вірша), вітряки (“боги часу старого”) й навіть миски (у “Роздумах
під час відвідання Музею”), дівчина в народному вбранні (“Чудо”), воли, що
пішли в небуття, але залишились у пам’яті народній (“Спроба інсталяції”). Всі це
майже емблематичні деталі, завважені закоханою у свій край людиною, утворюють
розкішну живу картину України. Природа в ліриці Л.Вишеславського — окрема
тема. Вона присутня в кожному вірші, до того ж легко впізнавана, бо сповнена
знайомих прикмет, хоч би який складний і філософічний був текст у цілому.
Дитина входить в світ злиденності й свавілля
увесь до коренів гіркий, немов полин...
Волинь тут повагом до просторів Поділля
спливає хвилями рясних своїх долин.
Лисніють кавуни, закутані в бадилля,
простують вдаль ряди шумливих тополин.
Земля в росі, мов хліб, посріблюваний сіллю.
Спекота полудня, вечірніх тіней плин.
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З усіх цих рис поет одним могуттям слова
свій світ поезії натхненно творить знову
і гине, вражений ударом наглим зла.
А тополини йдуть, я к і раніш , в дорогу,
як і раніш поет рівняється лиш Богу
у творенні краси — дж ерел всіх джерела.

Ряди тополин, що простягаються до горизонту, — це також більше ніж деталь
знайомого пейзажу: це своєрідний символ, насичений глибоким змістом, адже
саме тополі супроводжують людину на всьому обширі української землі. Однак
ці прикметні ознаки українського пейзажу не сталі, а мінливі, чудесні саме у
своєму русі, у змінах. Ті ж самі тополі у вірші “Реквієм” (на мою думку, одному
з вершинних) мають зовсім інший вигляд:
Йдучи, мені на щастя лишила

громаддя круч, з яких видніше світ,

і води Псла, і травня живопліт,

вишневий цвіт, криниці біля тину

громаддя туч, в яких гр оза дозріла,

і тополині кобзи вздовж д ор іг...

Тільки той, хто прожив усе життя в Україні, міг знайти це романтичне порівняння
лінії дерева з лінією народного музичного інструмента.
У цьому вірші внутрішній стан людини автор передає через “пейзаж”, який
саме тому виступає чимось значно більшим, ніж картина природи. Про цю
майстерність Вишеславського, про його вміння зображувати світ у пластичних,
виразних “матеріальних предметах” писали свого часу М.Рильський, «.Чуковський
і багато інших.
Обидва згадані вірші вміщено у книжці в перекладах М.Бажана (“Творець) і
В.Сосюри ("Реквієм”). Тож, як бачимо, “Українська сповідь” складається як із
оригінальних віршів Л.Вишеславського, створених українською, так і з авторських
перекладів із російської та текстів інших перекладачів (В.Сосюри, М.Бажана,
М.Рильського та ін.). Але при цьому, що важливо, книжка все ж сприймається як
цілісний текст.
Очевидно, Л.Вишеславський вважав переклади своїх віршів досить вдалими,
оскільки він розташував їх поруч із оригінальними, ком позиційно не
відокремлюючи. Більше того, свій оригінальний вірш російською мовою з
українською назвою “Мова” опублікував поруч із перекладом М.Рильського. Це
засвідчує, наскільки важливим було для поета озвучення його творів українською.
Не маючи можливості зробити тут докладний, розгорнутий аналіз перекладу,
хочу наголосити не лише на абсолютній точності перекладу (що, як відомо,
М.Рильський робив не завжди), а й на особливій спорідненості звучання,
відтворенні найтонших відтінків сенсу й настрою оригіналу.
Все це дає підстави розглядати лірику Л.Вишеславського, створену російською
(а таких творів абсолютна більшість), як особливий феномен в українському
культурному середовищі: поет міг дати своєму твору, написаному російською,
українську назву “Мова”, у вірші “Счастье” замість російського “арбуз”, писав
“кавун”. Він ніколи не говорив "сельський дом”, лише "сельская хата”. І таких
прикладів можна навести багато. Лірика Л.Вишеславського була “філософічною”,
але ніколи “метафізичною”. Він був ліриком, як говорив колись М.Асеев, "по
самой строчечной сути”, але його ліризм існував не в замкненому внутрішньому
світі, а був відкритий у Всесвіт.
Наприкінці “Української сповіді” вміщено “Альбом: люди і місця, що створили
мене” та “Біографію” в датах на основі щоденників поета, що вповні логічно, бо
завдяки їм “Українська сповідь” і справді охоплює все життя Леоніда
Вишеславського — російського поета України.
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Марта Кондратюк

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ТЕОДОЗІЇ ЗАРІВНОЇ
“ КАМІННЯ, ЩО РОСТЕ К Р ІЗЬ НАС”
Роман “Каміння, що росте крізь нас” Т.Зарівної1 став вдалим дебютом у
прозі, адже привернув увагу і читачів і літературних критиків. До цього часу
Т.Зарівна була відома вузькому колу шанувальників асоціативної поезії та більш
широкому колу телеглядачів передачі "Спочатку було Слово...” на УТ-1. Маючи
дві вищі освіти, Т. Зарівна скуштувала хліба і сільської вчительки, і столичного
театрознавця. Дві збірки поезій “Дійство на крузі” та “Сторож покинутого раю”
зробили її лауреатом премії ім. В.Симоненка.
Кілька рецензій на роман опублікував часопис "Книжник-review”. Зокрема
Л.Таран1
2 відзначила високий рівень монтажності, який “увиразнює цей калейдоскоп
людських фрагментів, фрагментів людини в одній істоті”, а В.Петренко3 наголосила
на тому, що це “насичена інтелектуальна та психологічна проза”, та провела
сюжетні паралелі до роману “Фламандська дош ка” А. Переса-Реверте.
Намагаючись з’ясувати таємниці роману, Н.Поклад4 та І.Лобовик5 адресували
свої запитання безпосередньо авторці в інтерв’ю. Т. Зарівна свою спробу писати
прозу пояснила тим, що їй “хочеться наблизити віддаль між тим, що хочеш, і
тим, що можеш” та “привести у відповідність своє мислення і уяву зі словами,
які ...для цього обираєш”6. Очевидно, Т.Зарівній вдалося досягнути мети, бо
незабаром побачив світ її другий роман “Солом’яний вирій”7, який, продовжуючи
перший, перегукується з ним образами головних героїнь, монтажем часових
пластів, феміністичною тональністю, мотивом нещасливого кохання.
Роман “Каміння, що росте крізь нас” — це роман “зв’язку часів”, до яких
В.Дончик зараховує “твори з усілякими спробами, рисами, прикметами синтезу
сучасності й історії”8. П.Загребельний репрезентував цей жанровий різновид своїм
експериментальним у галузі композиції романом “Диво”9. Прийом “схрещення
часів” згодом набув популярності — його у різних пропорціях використовували у
своїх романах Ю.Мушкетик, Ю.Хорунжий, Р.Іваничук, Р.Федорів та інші.
Т.Зарівна також скористалася прийомом “схрещення” часів у своєму романі.
У його композиції змонтовано сюжети двох часових потоків, розділених майже
тисячолітньою прірвою: перший — кінець XX століття, час реставраторки Славки;
другий — XIII століття, час князя та маляра Миці-Ілька. Зчеплення між різночасовими
сюжетами досягається за допомогою наскрізного образу парсуни, лейтмотиву
кохання та наскрізних художніх деталей. Темпорально-розщеплена композиція
роману унаочнює ідею “зв’язку часів”, імплікує філософську думку про
суперечливу нерозривність минулого й сьогодення, провокує моральні, духовні,
політичні, філософські перегуки між історією та сучасністю.

1 Зарівна Т. Каміння, що росте крізь нас / / Березіль. — 1999. - № 9-10. - С. 14-116. При посиланні
на це видання тільки сторінка вказується в тексті
1 Таран Л. Хроніка несинхрону / / http://www.review.kiev.ua/arcr.shtmPid-743
3 П етренко В. Жіночий погляд на загальнолюдські проблеми / / http://www.review.kiev.ua/
arcr.shtm?id=794
4 Поклад Н. Вітаючи проминальність. Інтерв’ю з Т. Зарівною / / Літ. Україна. - 2001.- №23.
’ Лобовик Т. І ляже нам на плечі руїна і держава. Інтерв’ю з Т. Зарівною / / Березіль. - 2001. № 5-6. - С. 39-48.
6 Гад» само. - С.4.
’ Зарівна Т. Солом’яний вирій / / Березіль. - 2001. - № 5-6, 7-8. - С .49-135, С. 39-79.
* Д о ти к В. Український радянський роман. Рух ідей і форм. - К., 1987. - 427 с.
’ Загребельний П. Диво. - К., 1968.- 701 с.
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Моделювання розщепленого соціально-історичного художнього часу стає
важливою складовою поетики роману, визначальним жанровим та стильовим
фактором, що задає алгоритм моделюванню інших складників змісту та форми.
У романі категорія художнього часу переростає формально-структурні функції
та набуває образно-концептуального значення.
Ефект “відкритого часу”, який, на думку Д.Лихачова, обов’язковий для
поєднання в одному творі “кількох часових рядів, послідовність яких порушена”10,
за відсутності календарних маркерів створюється Т. Зарівною за допомогою
імпліцитних знаків. Фабульний час кінця “двадцятого століття” (24) позначають
виразні соціально-побутові прикмети: гривні, газета “Самостійна Україна”, інфляція,
пластикові стакани, секонд-хенд тощо. Метафорично сучасність означено як
“...просто часовий збіг. Збіг пори агресивної сірості і людської пожадливості,
нападу інфлюенції і перманентного дощу” (46). Отож, головні ознаки сучасності
- дискомфортність, фальш та нестабільність. Т. Зарівна не ідеалізує й минуле:
XIII століття — це “дикий, пожадливий, похітливий світ” (24), “непевні часи” (62),
“гнилий і ненадійний час” (103), в який люди “жили, як виходить ... продовжуючи
носити пшеницю Перунові, любити чужих жінок, убивати собі подібних і ненавидіти
ближнього, побожно відстоявши вечірню в храмі” (38).
Час історичної частини опосередковано позначено через датування Славкою
віднайденої парсуни XIII століттям та через соціально-побутові реалії, виписані
авторкою з особливою ретельністю. Активне використання архаїзмів та історизмів
у історичних розділах (князь, хорувати, ізмарагд, вуста, чаша, збан, стольний
град, золотарка, порти, вуй, терем, челядь, жона, ожеред та ін.) додатково
увиразнює історичний час.
Роман має оригінальну наративну стратегію. Спочатку в розділах про сучасність
авторка максимально наближає читача до героїні через нетрадиційну оповідь від
другої особи однини (активний займенник “ти”) і використання дієслів теперішнього
граматичного часу: "але ти вгрібаєшся в трамвай...” (14), “і тобі хочеться плакати
за витягненими у понеділок п’ятдесятьма гривнями” (15). Так авторка увиразнює
хворобливу схильність до рефлексування та внутрішній конфлікт героїні, яка
подумки означує себе не “Я”, а “ТИ”: “ось іде твоє майбутнє, Славцю” (15), “То
що ти хочеш?” (46). Оригінальна наративна форма посилює ліризм, висуває на
перший план духовний світ героїні, акцентує суперечливість мотивів індивідуальної
психології. Згодом Т. Зарівна переходить до об’єктивізованої нарації, але лагідне
авторське “Славочка”, “Славуня”, "Славка” продовжує співчутливо-емоційно
забарвлювати тон оповіді.
В історичній частині авторка використовує переважно об’єктивізовану нарацію
та дієслова минулого граматичного часу, дистанціюючи історичний сюжет.
Сюжет сучасної фабули роману має детективні риси: “спеціаліст по мальовидлах",
реставраторка Слава розшукує викрадену з музею старовинну парсуну XIII століття
та намагається якомога більше дізнатися про чоловіка, зображеного на ній.
Отож, героїня веде подвійне розслідування: сучасне та історичне. Головна функція
мотиву розслідування акцентувати проблематичність повного знання минулого,
його суб’єктивну природу та потенціальну відкритість новим інтерпретаціям.
Побачена Славкою вперше парсуна “...повергла її в німотний шок і остовпіння”
(21). Що ж могло так вразити жінку? На перший погляд, це нічим не примітна,
“стара поруйнована дошка” (17). Але зображений на ній лик “чоловіка у короні”
(17) змусив Славку закохатися в того, кого вона назвала “князем”. Образ із
парсуни здобуває магічну владу над героїнею, стає “частинкою її життя ..., вага1
11 Лихачев Д. Поэтика художественного времени / / Историческая поэтика русской литературы. С.-П6., 1999 - С. 27.

Слово і Час. 2004. № 12

61

1

якої зростала з кожним днем, витісняючи всі думки, не даючи спокою” (111). Він
спонукає Славку до роздумів: хто зображений на картині і який він був насправді.
Попередні розчарування в коханні жінки, “якій вдарило за тридцять” (15),
пояснюють, чому Славка сприймає викрадення картини з музею як особисту
трагедію — “за князем плакала як за живою людиною, вголос і безутішно” (21) і докладає багато зусиль, щоб відшукати її.
За героїнею стежать, її намагаються залякати, проте дівчина не полишає свого
розслідування, яке закінчується досить трагічно: картина знаходиться у приватній
колекції генерала СБУ Курінного, до якого в Славки виникають суперечливі почуття.
Попри те, що “він старший за маму, сухий та недобрий, як бритва, цідив крізь
тонкі губи, тяв усе, що потрапляло під руку, і його костисте, жорстке лице не
висвітлював жоден промінь” (44) і він “...був добрим енкаведистом і, може, судив
її тата” (44), Славка закохується в Курінного. На нього героїня переносить свої
почуття до князя, він стає емоційним сурогатом, що компенсує втрату картини.
Фабульний час роману розширюється завдяки історіям матері Славки. її короткі
“історії на грані” — про дівоче кохання до Іринея, віденського студента й вояка
УПА, про розплату за те кохання таборами, тортурами й приниженням, усім
своїм життям, про зустріч і коротке сімейне життя зі Славчиним батьком, який
теж пройшов через табори — окреслюють долю жінки-жертви тоталітарної системи.
Ці ж штрихи надають несподіваного ракурсу коханню Славки до Курінного частини державної машини, що понівечила життя її батьків. Кохання з фатального
перетворюється на любов до ворога, яка не зникає навіть після зґвалтування
Славки Курінним. Психологічний парадокс у тому, що Славка пробачає йому і
розуміє, що щаслива через це кохання й навіть “...її існування не мало сенсу без
існування цього чоловіка” (144). Такий сюжетний хід надає цій частині роману
виразно мелодраматичного характеру.
Авторка змальовує широкий діапазон жіночих постатей: від психотипу матері
до модерної жінки, яка прагне порушити норми патріархальної моралі однаково
чи у XIII, чи XX столітті. Такими є Славка, Зірка, золотарка. Вони ідуть наперекір
патріархальній свідомості, суть якої в тому, що “У патріархальному суспільстві
чоловіки трактують її (жінку) як проміжну опосередковуючу ланку між мертвою
природою і чоловіком ...Ж ін к а в патріархальному суспільстві позбавлена
екзистенційної повноти й свободи вибору, їй відмовлено навіть у прагненні до
трасцендентного...Патріархальна свідомість стверджує, що жінка не може творити,
їй не доступна ...світоперетворююча активність"’1.
Письменниці вдалося увиразнити особливості жіночої психіки, акцентувати цінність
жіночої суті. Попри те, що часто винуватцями бід героїнь є чоловіки, у романі
немає агресивних звинувачень на адресу сильної статі. Чоловічі образи привабливі
та різноманітні: це і ідеальний образ Іринея, і образ зрадливого Гордія, колишнього
коханого Славки, і образ доброго Славчиного тата “з відбитими печінками", і
суперечливий образ Курінного, і образ Франя, безнадійно закоханого у Славку,
і могутній образ князя, і таємничий образ маляра Ілька.
Образ парсуни логічно “вмикає” історичний сюжет, який розкриває таємниці
“хто зображений на парсуні?” й “хто автор?”. Завдяки цій частині роман набуває
рис історичного, хоча його історизм — умовний. Версія життя князя та авторства
парсуни у романі Т.Зарівної, як і авторство Софіївського собору в романі “Диво”
П.Загребельного, — це авторська гіпотеза, створена за браком документальноісторичного матеріалу.1

11 Агеева В. Філософія жіночого існування. Передмова. / / Бовуар С. Друга стать: У 2 т. - К., 1994. Т. L - С 7, 8, 1Z
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Моделюючи образ князя, Т. Зарівна напевне відчувала “смак полювання “за
другою реальністю”, яка відкривається історику (письменнику. — М. К.) тільки
тоді, коли шукаєш у минулому не безлике загальне, а живу, суперечливу і часом
дуже дивну, як на нас, сьогоднішніх, людину” (12). В історичних розділах князь
постає реальним і живим, а не ідеалізованим маревом, як в уяві Славки. Він —
можновладець, який почувається заручником обставин та обов’язків, що їх
накладає влада: “мав владу до всіх, нема влади тільки до самого себе” (24). З
роками князь розуміє це все гостріше і шукає відради в любощах, вині та військових
походах. Його мучить гріх братовбивства, який він вчинив ще отроком,
приревнувавши брата до дівчини. Щораз подумки повертаючись у минуле, —
“перед очима втисячне сповзав з руки чи то з ножа Голівонька” (60), — він
намагається зрозуміти, чи міг він вчинити інакше.
Вічна проблема відносин між владою та мистецтвом подана Т. Зарівною в
моделі відносин князя та Ілька-Миці, другого головного персонажа історичної
частини. Він — знайдений у лісі напівдикий сирота, якого виховали з милості при
князівському дворі. Хлопчик виявляє талант до малярства та стає майстром.
Коли нещадні удари долі відбирають у нього все, що було йому дороге, і навіть
бажання малювати, Ілько-Миця стає відлюдником і виховує знайдену дівчинку на
ймення Зірка. На схилі літ Ілько — чи не єдиний друг князя. Його незалежність
дивує князя й навіть викликає деяку заздрість.
Авторство парсуни — несподіваний поворот історичного сюжету. Художник,
ідо зважився переступити через табу і намалювати людський лик — це вихованка
Ілька, дівчина-підліток на ймення Зірка. Сила її кохання до князя дає їй сміливість
порушити табу, але не засліплює настільки, щоб стати коханкою князя,
пожертвувавши талантом і свободою. Ілько із Зіркою тікають від князя, залишаючи
по собі згарище своєї хижки й картину в таємному схову. Картину, яка потрапить
до Славки через кілька століть, вразить її красою, стане медіумом між часами.
Герої, розділені часовою прірвою, зустрічаються у фіналі роману, який письменниця
форсовано вирішує за допомогою містики. Славка, утікаючи з поверненою їй Курінним
картиною, здіймається над площею у височінь, де її зустрічає Зірка. Вони разом
летять до світла. Фантастична фінальна сцена польоту Зірки і Славки до вищого
світла виводить художній час роману на позачасовий рівень. Містичне вирішення
фіналу — ще одна несподіванка сюжету, який досі був доволі правдоподібним.
Силове поле аналізованого роману притягує чимало морально-філософських
тем, центральні з яких — позачасова суперечливість людської д у ш і , історична
пам ять і час як фактор життя людини. У листі до авторки статті Т. Зарівна
означила свою авторську інтенцію так: “ мет а м оя була показати, що за всіх
часів душа лю дська не міняєт ься у св о їй с у т Г '2. Для цього і знадобилося
розгортати оповідь у кількох часових пластах, насичувати сюжет несподіваними
ходами і психологічними парадоксами, моделювати сюжетні паралелі та аналогії.
Не опікуючись чіткими і логічними причиново-наслідковими зв’язками між подіями,
авторка підкреслює ірраціональність, суперечливість життя взагалі й людини зокрема.
Часові композиційні дзеркала породжують ефект двійництва центральних персонажів
(Славка — Зірка, Курінний — князь) та провокують встановлення сюжетних паралелей
та аналогій, які акцентують позачасовий характер людської душі.
У романі тема історичної пам’яті пов’язується із темою збереження історичних
пам’яток і звучить особливо гостро, оскільки частина подій роману відбувається
після здобуття незалежності Україною. Чи стала задача відновлення й збереження
історичної пам’яті державним пріоритетом незалежної України? Чи взагалі можливо
компенсувати втрати й деформації, яких зазнала історична пам’ять нації? Чи
|! Зарівна Т. Лист авторці статті від 2.04.2004 (зберігається в домашньому архіві).
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можна виміряти вартість історичних пам’яток “шубами” чи “особняками”? “Скільки
таких (історичних пам’яток. — М. К .) загинуло у палатах, запасниках, у вогні, у
часі?” (44). Питання, які ставить роман, актуальні й злободенні. Ключовий для
реалізації теми історичної пам’яті образ Парсуни в контексті сюжетних подій
набуває значення естетично-стильового синоніма Історичної Пам’яті. Через образ
парсуни авторка надає цій абстрактній категорії “крові й плоті”, піднімає її на
рівень надперсонажа і тому романна доля парсуни сприймається як символ долі
автентичної історичної пам’яті українців. Розглядаючи картини “царственого
вернісажу”, Славка осягає власну трагедію окраденості та ошуканості, як
загальнонаціональну, з болем думає “за що вмер її тато, Іриней” (74).
Т.Зарівній вдалося перевести стосунки людини і часу з абстракції у сферу людського
життя. У романі дихотомія “людина й час” розглядається у формі трьох моделей:
Славка і її страх та пасивність щодо часу; князь із його спробами контролювати час і
маляр Ілько, котрий, здається, часу не помічає, навіть ігнорує його. Динаміка часовідчуття
героїв стає важливою складовою характеротворення, увиразнює психологічний стан
персонажа, дає змогу визначити їх ставлення до епохи, в якій вони живуть.
Увага до часовідчуття героїні у романі “Каміння, що росте крізь нас" Т. Зарівної
— наскрізна. Щоб показати як гостро й болюче героїня Славка відчуває
недосконалість та фальш навколишнього світу, авторка наділяє її антипатією до
свого часу, “...який їй не подобався, але який вона не вибирала” (43). Навіть
власна пам'ять для героїні — “це хитра собака минулого” (17), “тюрма”. Ці яскраві
метафори переконують, що героїня прагне втекти, позбутися спогадів, які не
приносять їй заспокоєння. Славка схильна до постійного рефлексування і цю
хворобливу схильність подолати неспроможна. Однією з причин Славчиного бажання
“забутися від минулого, нинішнього, від майбутнього” (19), є її нездатність керувати
подіями, спрямовувати власне життя. їй здається, що “час зірвався з гори
некерованим возом” (19). Після невдач, розчарувань, зґвалтування хвиля
суперечливих почуттів заганяє дівчину в стан депресії. Т.Зарівна змінює відчуття
часу героїнею: “ще зовсім недавно стала боятися часу, раптом відчула, що він
застиг, як сутінки” (76). Щоб вийти з депресії, Славка шукає відомості про князя з
викраденої парсуни в архівних та історичних документах. Але й тут час стає їй на
заваді. Хоча героїня за фахом реставраторка-мистецтвознавець, їй не до снаги
“реставрувати час” (111). Вона безсила перед часом, який “як велика медова
стіна, до якої липли порохнява і бруд” (111) приховує постать князя і залишає без
відповідей. Героїня виводить універсальну формулу: “усіляка біда його (час. М.К.) дуже сповільнює” (77). Славці вдається подолати депресію, вирішивши, “що
час треба любити усяким” (76) і “все довкола — давно перевірений годинник” (76).
У романі часовідчуття героїні стає точним індикатором її психоемоційного стану.
Протилежні стосунки з часом допомагають увиразнити відмінність між князем
та Ільком. Князь має час за ворога, якого треба підкорити. Він намагається
контролювати час, а, пригадуючи минуле, “намотувати час як нитку на палець”
(98). Важливі події в його житті стають для нього точками відліку часу. Літо,
проведене у любощах із дочкою золотаря, дає йому відчуття “завислого часу”
(28), який починає рухатися, як тільки князь повертається до державних справ.
На відміну від князя Ілько не бореться з часом. “Час не залишив йому” (ЗО)
нічого, і він намагається відсторонитися від світу і суєти, а значить і від часу.
Талант митця “забирати у смерті її підданих, залишати їх молодими” (31) дає
йому навіть ілюзію влади над часом, але водночас стає для нього тягарем,
ставить його поза законом, що “малярів на смерть карав, що сміли людський
лик на святе місце під німб ставити” (106). Малюючи по церквах, він зрозумів:
“маляр — це мандрівник, від місця до місця, від церкви до церкви, прощаючись
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по суті навіки. Невідомо, що буде завтра" (91). У романі усвідомлюється безсилля
людини у спробах протидіяти часові, який, за авторською концепцією, є важливим
чинником життя людини: “час перемагає її” (77).
Архетипний образ каміння з’являється в романі у різних ситуаціях, — камінь
випирає з-під великої крислатої яблуні в саду, на каміння нахромлюється
Голівонька, каміння "оживив” Миця, намалювавши на ньому людські очі, —
набуваючи поліваріантного значення: диво, смерть, ж и в а істота. Письменниця
акцентує образ каміння у сильній позиції. Назва роману “Каміння, що росте
крізь нас” провокує свої варіанти: історія, п а м ’ять, час. Асоціативною ланкою
поміж згаданими концептами та каменем стають концепти ТЯГАР і НАДІЙНІСТЬ.
Образна паралель каміння — час перегукується з біблійними рядками: “Час
розкидати каміння, і час збирати каміння”. Добираючи варіант назви твору,
Т.Зарівній “...образ трави, яка росте крізь нас, видався... дрібнуватим. Це за дуже
короткий час. А каміння — те, що росте віками, непереможно і надійно”13.
Образ часу активно експлуатується на словесному рівні. Темпоральна образність
роману надзвичайно щільна, ускладнено-метафорична, що виказує поетичну іпостась
письменниці, авторки кількох поетичних збірок: “ легкими шелестячими кроками
у місто покрадалася осінь” (39); "час, як місток, розхит аний, п о їд ж е н и й
ланцюгами, намотаними на колеса, ст есаний копитами, спалений зайдами,
перекритий туманами, димами й порохами, стояв високою темною стіною (111).
Намагаючись осягнути час, авторка використовує складні тропи — розгалужені і
поширені метафори, в яких образний спектр знаків Часу надзвичайно багатий:
“зупа”, “прірва”, “годинник”, "гербарій”, “стіна”, “нитка”, “крихти”, “вітер”, “віз”,
"сутінки", “каміння”, ’’міст”, “кулька”, ’’блискавка”, ’’літописець”, “зупа”, “хитра
собака”, “феєрверк”, “старий фотограф”, “завіса”, “мотлох”, “шмат”, “дно”. У
словесно-образних засобах авторка емоційно забарвлює час, наділяє його
кольором, звуком і запахом: “минуле, бліде й анемічне, бідне на кольори”, “чорних
тижнів” (16); “вечір був довгим і світлим” (112), “шафа пахла ... збіглими роками
(36), “пах вечір супроти ранку — завершально, прощально, передконечно” (58),
“тиха осінь...від золотої до сірої” (116). Т. Зарівна часто вдається до предикатних
метафор, які актуалізують такі образні відповідники Часу, як вогонь, людина,
рослина, лікар, птаха, куля, нитка, плід. Темпоральний образ годинника у романі
стає символом фатуму, приреченості, визначеності долі людини наперед: ’’немає
нічого випадкового, все довкола — давно перевірений годинник” (77).
Темпоральна розщепленість композиції, несподівані повороти сюжету, яскраві
образи, герої-часові двійники, психологічні парадокси, щільна словесна образність
дають змогу Т. Зарівній утілити свій авторський задум та помножити ідейнотематичну енергію твору. Синтез сучасних та історичних, реалістичних і містичних,
психологічних і мелодраматичних, романтичних і авантюрних, детективних і
феміністичних, соціально-побутових та філософських моментів характеризує цей
твір як модерний із певними елементами постмодерної стилістики.
13 Лобових Т. Зазнач, праця. - С.4.
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Лю дмила Таран

“ ДІВЧИНКА НА Ч ЕРЕШ Н І” ТЕОД ОЗІЇ ЗАРІВН О Ї
Злізло дівчє на черешню
Ягідоньки рвати.

(З української народної пісні)

За публікацію минулого року в часописі “Кур’єр Кривбасу” повісті “Дівчинка
на черешні”Теодозія Зарівна стала лауреатом журналу.
Справді, цей твір, невеликий за обсягом, вартий окремої уваги. Він прикметний у
кількох вимірах. Маємо всі підстави вважати, що повість в основі своїй автобіографічна. Останніми роками, як на моє спостереження, в українській літературі
жінки-автори частіше, ніж це було раніше, вдаються до автобіографізму. Тобто,
сміливіше й послідовніше обігрують моменти власної історії життя — і в тканині
художнього твору, і в щоденниках або спогадах, які оприлюднюють у пресі. Варто
згадати “Homo feriens” — листування, щоденникові записи, спогади Ірини Жиленко в
часописі “Сучасність” (публікуються протягом кількох років), книгу Ніни Матвієнко
“Ой виорю нивку широкую” (вибрані місця зі щоденникових записів), прозові тексти
Ніли Зборовської “Феміністичні роздуми” та “Українська реконкіста” тощо. “Міра"
й спосіб опрацювання автобіграфічного матеріалу в названих публікаціях різна.
Зрештою, будь-який літературний текст включає в себе більш чи менш "зашифровані”
елементи автобіографізму, інтимний, особистий досвід.
Наразі мені йдеться про вузлові моменти формування жіночої особистості на
конкретному прикладі в конкретному творі — повісті Теодозії Зарівної.
Уже, власне, назва, яка органічно пов’язується з першим словом тексту, а
також присвята (“Татові, котрий уже все знає"), вказують на змістотворчу вісь
тексту. Отже, початок: “Тато збирався проявляти плівки”. Відтак прочитується:
Дівчинка — Черешня — Тато. Плівки (фотоплівки) — також цілком невипадкове
слово в цьому контексті.
Черешня
Черешня, старе розлоге дерево — улюблене місце, “спостережний пункт”
дівчинки Соломійки, головної героїні повісті. Фактично, це, якщо не Arbor Mundi,
Дерево Світу, то, принаймні, символічне Древо Життя самої героїні. Розповідь
ведеться про той період становлення її світовідчуття, коли чи не найінтенсивніше,
найдинамічніше закладається життєвий досвід (7-10 років).
Це дерево належить до трьох символічних світів: підземного, земного та
небесного (повітряного). Тобто, воно поєднує в собі три стихії або структури,
які можна ототожнити з духом, душею і тілом.
Черешня в цьому контексті — де також метонімія процесу ставання собою
(самоставання), образ віднайдення юною героїнею самототожності. її досвід
(соціалізація та духовно-емоційне освоєння світу) включає, звісно, також і той,
що його вона переймає від попередніх поколінь, передусім від своїх найближчих
рідних.
Перебування на черешні — це локус понад, це погляд із висоти, це позиція
включеності/невключеності водночас. Недарма дід називає Соломійку пташкою,
хоча тут, звісно, більше прив“язки до народно-поетичних уявлень, пов“язаних із
польотом, висотою, перебуванням над землею. Тут вона “так багато чого бачила
і чула: звідси світ ставав удесятеро ширший, тож ніби над ним летіла разом із
деревиною..., перебалакувала собі з голубами і бузьками, з котом, що сидів іще
вище, на зовсім тонкій гіллячці; фіри їхали, обліплені народом, і ніхто з
проминальних ані не думав дивитися вгору”.
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1
Сама позиція понад ж ит ейським морем є, власне, своєрідним "примірянням”
героїні — на певному інтуїтивному рівні — власної майбутньої екзистенції. Цей
процес, зважаючи на вік, відбувається неусвідомлено, у “згорнутому” вигляді.
Передано очевидну інтровертність дитини: вона насичується самотою, простором,
спогляданням — усім тим, що складає тонкі деталі життя, які для інших можуть
залишитися закритими й невідчитаними — незалежно від віку (“ніхто... ані не
думав дивитися вгору...").
Героїню вабить можливість максимальної обсервації довкілля. “Вона любила
дивитися за долини у світ, де маленькі корівки паслися у колгоспній конюшині, де
красі бузьки, розпростерши крила, плавно сідали на скирті, де стелилися долини,
стиснуті недорослим після осушення полів житом, покреслені як під лінійку, глибокими
ровами, уприкрашеними самим квіттям, від спогаду про яке хотілося по нього бігти,
там виднілися на самому краї неба три села, куди тато їздив по неділях
фотографувати, але куди її не брав, бо не пускала мама після того, як упав на босій
дорозі після дощу, перелетівши через фару мотоцикла у зелене жито...” (33)
Це позиція винятковості, обраності та раннього досвіду. Невипадково, саме
перебуваючи на черешні, героїня довідується чимало таємниць із життя містечка
чи своїх батьків, які не були призначені для її вух. Це екзистенційне накладання
подій складає справжнє випробування на ще не сформовану душу. Ця істота —
рефлексуюча, спостережлива, домінанта її світовідчуття — екзистенційний сум.
Недарма часто зринає “якийсь жаль до себе”, “навколо всі чужі і трохи страшно”,
"боялася мовчки”, “ставало сумно”, “страшно за тата”, “шкода тата”. Підвищена
тривожність, низький больовий поріг. Ці настрої часто розгортаються поряд із
зачудуванням від світу, перед його принадами, красою, притягальними таємницями.
І для цього героїні вистачає того “маленького” світу, що мислиться нею як
огром. Поки людина не оформила себе достатньо, чи варто їй вирушати у Великий
світ: він може її знищити. Наприклад, Соломійка спробувала вибратися за межі
дому — в піонерський табір. І хоч він був за якихось 20 кілометрів від рідного
обійстя, то була для неї холодна чужина. Локус дому і локус чужого, ще не
освоєного, простору протистоять у ній. Точніше, вона вже навчилася видобувати
значний простір — із малого, домашнього простору. І саме такий досвід стає у
пригоді рефлексуючій свідомості в процесі творення тексту, коли, зокрема,
враження дитинства розгортають на письмі свій розширений зміст. Власне, письмо
Теодозії Зарівної в аналізованому тексті — це приклад накладання чи
взаємоперетікання двох дискурсів: “дитинного” і “всезнаючого авторського”.
Дитинство творить первісну емоційно-екстатичну картину (“почування-в-собі”,
“трансцендентність"), а дорослість наповнює її усвідомленням і узагальненням.
Емоційна фіксація спостережень і переживань раннього та підліткового віку
особистості, як відомо, накладає відбиток на все майбутнє життя.
Простір фотографії: проекція життя
О тж е, символічний образ раннього ж иттєвого досвіду — черешня —
ідентифікований через реалію світу природи. Паралельно в повісті постає ще
один відповідний образ досвіду — на цей раз “синтетичний”. Йдеться про
фотосправу, якою захоплений батько: фотографування — доволі екзотичне заняття
в часи, про які йдеться у повісті. Власне, самі плівки й процес їх проявки та
друкування фотокарток — усе це топос таємниці у сприйнятті юної героїні.
“Вона не могла дочекатися, коли плівки висохнуть, бо тоді розпочиналося
найголовніше: світ перетворювався із чорного у білий і при цьому їй завжди
хотілося співати”.
Тут-таки змальовано портрет батька: того, минулого часу, але відтворений
уже з певної часової перспективи, якраз за фотосправою: “...трохи подібний на
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чаклуна. Шевелюра падала йому на лоба, ніс із горбинкою та гостре підборіддя
робили його схожим на Фауста із бібліотечної книжки, але не бачив себе збоку,
тому цього не знав. Він тішився, коли із листків уніброму проступали потроху
людські риси, мов би сам їх витворював, витягував із небуття, відчував, коли
вже пора кинути у закріплювач, аби не почорніли і аби нікого не поглинула
темнота”.
Те, що юна С олом ійка надає та ко го значення звичайній процедурі
фотопроявлення, витворює у ній самій відчуття органічної, внутрішньої причетності
до цього процесу. Мало того: він індукує в ній креативні спонуки — їй хочеться
співати. Прості, звичайні процеси є для неї тим таїнством, причетність до якого
виявляється у співпереживанні, співтворчості, душевній єдності зі світом батька.
Його захоплення передається дівчинці, стає її власним захопленням. “Соломійка,
яка сиділа збоку, мов миша, найбільше любила ці клаптики, бо вони були перші.
Навіть часом збирала на городі, як їх викидалося, і ховала у себе на етажерці в
малому пуделкові. ... ніхто не гнав її спати і вона, майже не дихаючи, мало не
сама все тут витворювала одне за другим, хіба що татковими руками. Нічого так
не хотіла робити в житті, як оті фотографії. Ляльки ляльками, вони гарні. Але
навіть найкращі не розумілися на тому, як подвір“я з людьми відбивалося на
папері. У школі і поняття не мали, що таке може бути на світі. Нічим не вдавалося
потвердити свої оповіді, бо хіба сміли бути коло її тата, тут мала право лишень
вона, тож мусили їй вірити на слово”.
Фотографування постає — звичайно, неусвідомлено — як сакральне дійство
локального світотворення: “Адже життя виникало саме з цих плівок, а потім від
плівок переходило у світ надворі і таким чином усе зберігалося”. Отож, причиновонаслідковий зв’язок у зворотній перспективі — момент очуднення і момент
причетності до “світотворення”. Фотографування, а також усе, що з ним
пов“язане, закріплює, фіксує не лише видимий для героїні світ. Фотографування
— подія-в-собі, але також подія глобальніша, ніж те, що можна зафіксувати на
плівці та фотокартці. Як це зазвичай буває, за кожним фотознімком — розширений
світ, позначений цілим комплексом емоційних, моторних та інших моментів. Вихід
за межі — ось, що дає фотографія, як і “спостережний пункт” на черешні.
Прилучення до справи батька надає дівчинці почуття винятковості, посвяченості,
обраності, певної езотеричності. "Приглядалася (до фотокарток. — Л. Т.) і вірила,
що робила їх сама”.
Фотографування — фіксація плинного, мимовільні маніпуляції з часом.
"Сфотографувати — стати причетним до смертності, вразливості й мінливості
іншої людини (або речі)”, — підкреслює Сьюзен Зонтаґ. Одивнення також постає
з цього. Те саме — і з кіно, яке Соломійка любить дивитися в клубі. Тому й
буденність за вікном сприймається як своєрідна проекція, як “кадри” з фільму
— це вже зовсім інший вимір плинності: “За вікном, як у кіно, минав час: то падав
кудлатий сніг, і треба було піти зліпити з татом снігову бабу..., то сипалося з
горіха листя...” Отож, улюблене, після сидіння на черешні й фотосправи, заняття
— споглядання у вікно, що є рамою і екраном водночас, проекцією великого
світу на світ локальний. Усе це — моменти всотування, вбирання таїни життя,
його тремтіння й чару.
І,
своєю чергою, фотографування особливим чином закріплює стосунки доньки
з батьком, разом із фрагментами видимого світу позначає, фіксує події внутрішні,
невидимі.
Електра
Фотопроцес — сакральне дійство для Соломійки не тільки тому, що на ту пору
це була дивина для невеличкого містечка. Суть полягала в тому, що цією справою
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зайнятий саме її батько. Вона надзвичайно любить ті моменти, коли він
фотографує її. Ніби моделька, вона залюбки позує йому перед об“єктивом.
"Міняла спіднички, квіти у косах, тато терпеливо чекав зміни декорацій, сам
поправляв усе і, довго приміряючись, аж Соломійка боролася із спокусою кліпнути
очима, врешті відпускав якусь бринячу мушку коло круглого шкельця, котра,
трохи пропилявши, дзвінко клацала”. (ЗО)
Все це — самозамилування, фаза наївного нарцисизму: перевдягання, позування,
згодом — розглядання фотокарток. Від'їхавши на якийсь час із дому, Соломійка
стривожена новою для себе ситуацією, незвичним, чужим простором. Одна
розрада: вона тішить себе думкою, “як там виглядає її нова фотографія”.
Об’єктив фотоапарата — не механічне вічко. Передусім це — люблячий, уважний
погляд батька, спрямований на доньку. Це — образ подвійного дзеркала: батька
та “механічного” ока, що вбирає і фіксує її образ. Побачити себе не просто
очима іншого, а очима люблячого чоловіка, батька. Відтак — упізнати свій образ
як образ ідеальної жінки, Принцеси. Важливо й те, що в такий спосіб жіноче
єство призвичаюється до чоловічого погляду на себе, вчиться гри поглядів. А
сам процес фотографування постає як неартикульована змова двох, єднання
споріднених душ. Комплекс Електри обростає новими подробицями і відповідною
аурою. Найперше — ревнощами, але не до матері. Суперниця — чужинка, прийшла
до містечка, яку тут чомусь прозивають Інфантою. Тобто, вона — Маріка чи
Маріуріка, молдаванка, самітня, що живе в найманій кімнаті в містечку й працює
на фермі. Дехто поза очі називає її циганіцею, але Соломійка того не приймає —
як певної негативної конотації. Тонка дівоча інтуїція вловила певний зв’язок між
батьком і вродливою жінкою. Дитина помічає, що в неї “довга шия, тонкий стан
і найбільша коса в цілому селі”. Вона погірдлива: від корони на голові, що
відтягувала їй голову, “Інфанта могла бачити тільки небо, а не тих, хто ходив під
ним унизу”. Інфанта — принцеса королівської крові в Іспанії. Інфанта — це в
першу чергу винятковість.
Тобто, Маріка — так само виняток, як і Соломійка. Тим-то вона приглядається
до старшої: подібне притягує, але це подібне — водночас інакше, інше. Дівчинка
до того ж помічає, що “Вони з татом чимось подібні... Як із того кіна, котре
йшло в клубі. Просто на красу найгарніші від усіх”.
Одягається Маріка — як на провінцію — також особливо. Соломійка з доскіпливим
інтересом роздивляється її фотопортет. З різних причин, а надто тому, що портрет
— за її спостереженням — із особливим старанням робив батько: його “фотоапарат
“Москва-2” клацнув аж три рази — на інших вистачало два”.
Крім того, “Соломійка знала, що одну фотографію Інфанти [тато] залишив у
грубій книжці поміж своїх проявників та закріплювачів...”. Отож, молода жінка
“вийшла на фотографії, як артистка, і з того часу, коли минала хату, то дивилася
на подвір“я.”
Винятковість Інфанти навіть у тому, що “вона й до колгоспу ходила, ніби до
клубу, в ясно-рожевій спідниці і білій блузці. Чи вона їх вночі прала, чи залізком
сушила, як мама Орестові пеленки, але була, наче цукерок, гарна і солодка. Так
казав про неї той вуйко, коли тато врізався”.
Дитяча спостережливість усе старанно фіксує, але до часу не дає знати про ті
приховані у підсвідомості деталі, що пізніше, виринаючи, формуються в цілісну
картину.
Образ Маріки, оскільки він пов’язується зі світом батька, підсилює нарцисизм
Соломійки. Вона так само хоче продемонструвати, що в неї гарне волосся — і
розпускає дві коси, відкинувши банти, сплітає одну косу й зачеплює за вухо
кілька жовтих диких жоржин. “Мама видивилася на неї, як на чужу”.
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Соломійка частіше крутиться біля дзеркала, випрошуючи в мами, щоб та пошила
їй рожеву спідницю — як у Маріки, Тим часом, поки обіцяне пошиється, дівчинка
чи не потайки вдягає мамине крепдешинове плаття з тюльпанами: це акція
“подорослішання”, приміряння на себе “справжнього дорослого життя” маленької
жінки, поглиблення нарцисизму...
Відбувається неусвідомлення змагання з Марікою-“суперницею" за увагу батька
— найкращого на світі чоловіка. Він, це чітко знає Соломійка, все уміє, на всі
руки майстер. “Люди до нього ходили, як до колгоспної контори: і по знимки, і
підстригтися, і чоботи підбити, і радіо зремонтувати. Тато нікому не відмовляв:
правив велосипеди, клепав баняки, розбирав мотоцикли, давав кролів, щепив
дерева, шив рукавиці і сорочки, робив етажерки і шафи — навіть не могла того
всього перерахувати, на чому він розумівся... Другого такого татка в її школі
немає”. Винятковість ролі батька — у формуванні особистісних орієнтацій щодо
того, яким має бути “справжній чоловік”.
Та поряд із підсвідомим суперництвом укладається так само несвідома і
неартикульована угода поміж Соломійкою та Інфантою: недарма ж дівчинка відразу
збагнула, хто поклав їй у схованку на черешні дві шоколадні цукерки “Ромашка”:
“І хто міг знати, що вона їх любить. Зразу подумала про Інфанту Маріку. Ніхто,
крім неї”. Саме батько — вісь такого порозуміння, хоча могло статись і навпаки.
Коли Маріка завважує, що Соломійка зависоко сидить на черешні, застерігає її:
— Не полети, пташко, бо тато буде плакати.
Ніби в неї мами нема”, — про себе відзначає дитина.
Почуття дитинної і жіночої любові до одного чоловіка ріднить Соломійку та
Інфанту. Мати ж залишається на марґінесі цього магнітного поля: не як зневажена,
а як звикло-рідна.
Усвідомлення донькою винятковості батька індукує в ній прагнення вирізнятися
— бодай потаємно. Тим-то “Соломійка сердилася, що до всіх так говорив (батько.
— Л.Т.) , як і до неї, ніби вони були йому рідні”.
Так само винятковість — поїздки з батьком на мотоциклі. “Соломійка сиділа
гордо, бо ніхто з дітей не мав такого щастя...”. Згодом “змовників” поєднала
ще й “таємна пригода": поїздка до церкви, іконостас якої батько поклав собі
сфотографувати, бо довідався, що храм мають знищити. Спільних із батьком
таємниць, до яких долучається Соломійка, стає все більше: відвідини священика,
з яким, по суті, заборонено бачитися, почуті розмови про останні бої бандерівців,
зрештою, мимоволі підслухана розмова тата з Марікою... Дорослий світ усе
інтенсивніше втягує у себе юну душу.
На незначному наративному просторі повісті розгорнуто картину народження
жіночої особистості. Становлення цієї особистості, самоставання розвивається
через самозамилування та ототожнення себе з коханою жінкою батька.
Психосексуальна ідентифікація жінки, як це змальовано в тексті, топос жіночого
розгортається передусім через тілесність.
Вразливість героїні, мінливість її настроїв, ревнощі, замилування і згорнуту
трансцендентність віддано як ландшафт емоційних станів. Спостережливість очевидна риса вживання в зовнішній видимий світ, що естраполюється на світ
невидимого. Це як процес фотосинтезу, наприклад, у листках улюбленої черешні.
Чи як проявлення плівок у розчині: таїнство явлення, озвучення, що так само дає
написаний текст, письмо.
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Олександр Ткачук

У ПОЛОНІ М ІСТИФІКАЦІЙ
У наш час негативні рецензії на публікації науковців — явище досить поширене.
Проте часто вони відображають не прагнення з'ясувати наукову істину, а чиїсь
інтереси. Нам же залишається лише здогадуватися, чому “Наратологічний словник”,
укладений 2002 року, викликав таку пристрасно-упереджену оцінку у статтях
Г.Грабовича “Плагіат та його контексти" та І.Папуші “Наратологічні позички” (Критика.
— 2004. — №4). Як відомо, плагіат — це привласнення або запозичення тексту з
чужого твору без зазначення джерела. Тож хотілося б дати деякі пояснення і
спростувати необгрунтовані звинувачення. Насамперед слід зазначити, що
задумувався словник як методичний посібник для студентів, які потребують знань із
теорії розповіді, а відповідно й термінологічних сполук при аналізі художніх текстів.
У цьому контексті словник — потрібний, більше того, необхідний навчальний посібник,
який може допомогти їм зорієнтуватися серед нових понять із наратології, уникнути
труднощів під час роботи з художніми творами. Про це йдеться у передмові до
словника. Якби шановні опоненти уважно прочитали згадану передумову, то вони
завважили б ще одну важливу деталь: там чітко зазначено, що критикована ними
праця ґрунтується на досвіді авторів та укладачів словників із наратології, зокрема
названо і Дж. Принса (с.4). Навіть в анотації чітко заявлено, що зміст наратологічних
категорій розкривається на основі досліджень зарубіжних і українських учених. Я ж
лише уклав “Наратологічний словник”, тобто виступаю упорядником його, а тому й
перекладачем, що вповні закономірно з огляду на характер праці. Отже, не намагаюся
приховати чи привласнити, як це вважають вельмиповажні Г.Грабович та І.Папуша,
чужу працю, видати її за свою. Навпаки, мною чітко зазначено, що у виданні
використано напрацювання попередників, словник Дж. Принса (с.4). Можливо, ще
слід було б уточнити бібліографічні дані основоположних праць. Непорозуміння
виникло, очевидно, й тому, що через недогляд на другій сторінці не було зазначено:
упорядкування О.Ткачука. Але ж і на титульній сторінці словника мого прізвища
немає.
Нервово-неспокійне ставлення І.Папуші до “Наратологічного словника”, на мою
думку, пояснюється, з одного боку, його власним гірким досвідом, пов’язаним із
публікацією посібника-хрестоматії “Зарубіжна література” для 11 класу (Тернопіль,
2002). Спочатку І.Папуша видав її під своїм іменем. Але згодом з'ясувалося, що
матеріали, м’яко кажучи, запозичено в інших авторів, чий рукопис мій опонент
“мав честь” рецензувати, тож він змушений був перевидати підручник у
співавторстві (див.: Папуша І., Васильєв Є., Назарець В. Зарубіжна література.
11 клас: Посібник-хрестоматія. — Тернопіль, 2003). З другого боку, внутрішній
комплекс І.Папуші не давав можливості йому спокійно поставитись до праці
іншого, що простежується і в його стосунках з колегами по роботі.
Саме такого прикладу плагіату бракує статті проф. Г.Грабовича. Згаданий у
дослідженні п.Грабовича “Наратологічний словник” не зовсім вписується в
Слово і Час. 2004. Ns 12

71

концепцію плагіату. Адже упорядкування передбачає використання напрацювань
лексикографів, перекладу іншомовної літературознавчої термінології. Тому,
очевидно, рецензенти не обмежились звинуваченнями у плагіаті, а взялися
прискіпливо вивчати принципи укладання словника та якість перекладу.
Укладання
Наратологічні лексеми вводяться в науковий обіг для того, щоб те чи інше
явище, присутнє в оповідному тексті, за допомогою відповідного терміна розкрити
якнайглибше. Проте цілісної системи на сучасному етапі ще не сформовано, тож
не дивно, що науковці часто по-різному трактують одне й те саме поняття,
зустрічаються й дублюючі відповідники. Саме тому будь-який укладач словника
з теорії оповіді має враховувати досвід Дж. Принса, який зібрав і згрупував
широке коло термінів. До слова, ніде у своїй праці американський дослідник не
каже, що терміни ці не його, що він подає дефініції, якими послуговуються у
своїх дослідженнях науковці. Адже нікому не спаде на думку привласнити собі,
приміром, терміни сюжет , фабула, композиція, наратор. Натомість у довідковій
літературі зазначається, кому належить термін, хто його запровадив і в якому
значенні ввів його в науковий обіг. Прикладом може слугувати відомий термін
Ж.Женетта гетеродієгетичний наратив:
Жерар Женетт:
“We will therefore distinguish here two types of narrative: one with the narrator
absent from the story he tells (example: Homer in the Iliad, or Flaubert in L’Education
sentimentale), the other with the narrator present as a character in the story he tells
(example: Gil Bias, or Wuthering Heights). I call the first type, for obvious reasons,
heterodiegetic, and the second type homodiegetic1.
“Будем различать здесь два типа повествования: одно — с повествователем,
отсутствующим в рассказываемой им истории (примеры: Гомер в “Илиаде” или
Флобер в “Воспитании чуств”), другое — с повествователем, присутствующим
в качестве персонажа в рассказываемой им истории (примеры: “Жиль Блас” или
“Грозовой перевал”). Первый тип я называю, по очевидным причинам,
гетеродиегетическим, а второй тип — гомодиегетическим”1
2.
Gerald Prince:
Heterodiegetic narrative. A narrative the narrator of which is not a character in
the situations and events recounted.
Наратологічний словник:
Гетеродієгетичний наратив [heteorodiegetic narrative]. Наратив, наратор якого
не є персонажем в описуваних ситуаціях і подіях.
Наведений приклад свідчить, що Д ж .Принс передає дослівно визначення
Ж.Женетта, лише оформляючи його як дефініцію. Наше трактування не могло
бути іншим, адже перетрактування наукового терміна призведе до іншого
визначення, а отже, не матиме наукової вартості.
Фантазує І.Папуша й тоді, коли стверджує, що єдине джерело “Наратологічного
словника” — словник Дж.Принса. До прикладу:
Gerald Prince:
Transformation. An operation relating two strings or two structural levels within
the same text or two (string within) different texts.
Наратологічний словник:
Трансформація [transformation]. За Греймасом, операція, що поєднує два
семіотичні об’єкти (речення, сегменти тексту, дискурсів, семіотичних систем) або
два структурних рівні в межах того самого тексту чи два в межах різних текстів.
1 Genette G. Narrative discourse. - New York, 1983. - P. 244-245.
2 Ж енетт Ж. Фигуры: В 2-х томах. — М., 1998. - Т.2. — С.253.
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Як бачимо, визначення в “Наратологічному словнику” відрізняється від дефініції
Дж. Принса, оскільки, на мою думку, трактування цього поняття А.Греймасом і Ж.Курте
точніше. Проте всі “нововведення” І.Папуша сприймає як маскування перекладу під
самостійну працю. Не до вподоби йому і згадка про українських літературознавців,
яких, за його висловом, ми “дописуємо”. Не секрет, що українське літературознавство
в радянський період було поставлене комуністичним метанаративом у тісні ідеологічні
рамки, вихід за які суворо карався — аж до фізичного знищення учених. Саме тому
теорія оповіді перебувала в зародковому стані, але це не означає, що українські
дослідники не завважували розповідної природи твору. Мабуть, неуважно прочитав
І.Папуша “Наратологічний словник”, адже не помітив того факту, що у статті “наратор”
вказано на українську традицію розрізнення розповідача та оповідача, започатковану
Є.Кирилюком. Надуманим видається й зауваження І.Папуші щодо відсутності такого
терміна з “українського практичного досвіду”, як “розповідач від третьої особи”.
Якщо І.Папуша цікавиться сучасною наратологією, то він мав би знати, що розрізнення
типів нарації за першою та другою особою в сучасній наратології не використовується
(згадане питання висвітлене в загальновідомих працях Р.Барта3 і Ж .Ж енerra4); це
спадок класичної літературознавчої концепції, а отже, у словнику наводяться терміни
“першоособовий наратив" та “третьоособовий наратив”. Натомість, як видалося
І.Папуші, “заднім числом” введено термінологічні сполуки “фіктивний читач”
(О.БІлецький), “уснооповідна манера викладу” (І.Денисюк, М.Легкий). Ще більший
подив викликає звинувачення в тому, що “часто-густо українські приклади у Ткачука
не тільки нічого не прояснюють, а й попросту заплутують”(с.19). Оскільки наративні
типології розроблялися на основі західноєвропейських літератур, то в наукових
працях функціонують приклади лише з них. Скажімо, “Іліада” Гомера наводиться як
приклад гетеродієгетичного наративу як у Ж.Женетта, так і в Дж.Принса. Натомість
у розкритикованому І.Папушею словнику наводяться приклади з текстів української
літератури (що викликає роздратування опонента), які яскраво демонструють
функціонування такого наративу і по-своєму не гірші за приклади, наведені
Дж.Принсом. Окрім того, український ілюстративний матеріал доречніший з огляду на
те, що “Наратологічний словник” розрахований на українського читача. Що, приміром,
говорить йому назва “The Confessions of Zeno”? Чи сам І.Папуша знає, кому належить
цей твір і чи читав він його? Слід згадати, що Дж.Принс наводить лише назву твору —
без прізвища його автора, натомість у “Наратологічному словнику” зазначається як
назва твору, так Г прізвище автора — згідно з вітчизняною науковою традицією.
І.Папуша визнає, що ми залучаємо значний корпус творів української літератури
XIX—XX ст. для ілюстрації термінів, зокрема й тих, що у словнику Дж.Принса відсутні.
Водночас він вважає, що їх небагато. Отже, постає питання: куди ж подівся такий
значний обсяг прикладів? В укладеному мною словнику не лише зазначається, в
якому художньому творі автор послуговується тим чи тим прийомом, а й наводяться
текстуальні приклади, зокрема прості конструкції, подібні до запропонованих Дж.
Принсом, або взяті з творів українського письменства. Власне, до одного з таких
прикладів висловлює претензію І.Папуша. У статті про повторюваний наратив
наводимо приклад, взятий із “Арабесок” М.Хвильового, тому що в ньому йдеться
про подію, розповідь про яку повторюється зі стилістичними варіаціями. А це не
суперечить визначенню, поданому в “Наратологічному словнику”, як і дефініції
Ж.Женетта, який зазначає, що повторюваний наратив може бути “з можливими
стилістичними варіаціями або без них, наприклад: “Вчора я ліг спати рано, вчора я ліг
спати раніше звичайного, вчора я ліг у постіль рано і т.д.”5. Зрозуміло, що в художньому
3 Б ар т Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов / / Зарубежная эстетика и
теория литературы Х ІХ -Х Х вв. — М., 1987. — С.412.
4 Ж ен етт Ж. Фигуры. — С.252.
5 Там само. — С. 142.
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творі не часто зустрічаються такі гіпотетичні конструкції, тому й наведено в
“Наратологічному словнику" приклад із твору українського автора. Оскільки Ж.Женетт
зазначає, що одна й та ж подія може викладатися кілька разів не тільки зі стилістичними
варіантами, а й навіть зі зміною кута зору6, то у словниковій статті згадуються, як
приклад, твори У.Фолкнера, чого нема у Дж.Принса. Тобто запропоновані мною
приклади допомагають осмислити термін не в абстрактному вимірі, а на конкретному
текстуальному матеріалі. На жаль, І.Папуша цього не завважує; на його думку,
формальний приклад, наведений Принсом, найкращий.
Рецензія І.Папуші свідчить про те, що він недостатньо компетентний у тій сфері,
в якій прагне видавати себе за досвідченого науковця. Зокрема, говорячи про
повторювану нарацію, він сам заплутався у своїх судженнях. Це пояснюється,
очевидно, тим, що наратологія — явище нове на теренах вітчизняного
літературознавства, та й із текстом рецензії ніхто з компетентних науковців
мабуть, не був ознайомлений.
Отже, за Женеттом, повторювана нарація — це фрагмент художнього тексту, в
якому розповідається кілька разів про те, що відбулося один раз. Окрім того,
існує наратив, згідно з яким про подію, що відбулася багато разів, розповідається
один раз. Щоб розмежувати такі типи наративу, слід пам’ятати про відмінність між
подією та нарацією. Ж.Женетт пропонує два терміни: сингулятив та ітератив.
Якщо подій було кілька, а нарація розгорталась один раз, то йдеться про ітеративну
форму нарації. Ітеративна форма нарації стала надзвичайно актуальною в межах
імпресіоністичної прози на поч. XX ст., коли літературний наратив розвивався
згідно із загальними принципами метафоризації, метафоричного згущення, коли
ліричний наратор, згадуючи кілька повторюваних подій, синтезує їх у своїй пам’яті,
на основі чого утворюється враження. Навпаки, якщо подія була одна, але про неї
розповідається кілька разів, то в центрі уваги — повторюваний наратив.
Повторювана форма нарації належить до прикметних ознак орнаментальної прози,
поширеної в літературі 20—30-х рр. XX ст. Про це, зокрема, йдеться у відомій
праці В.Шміда7. Твори М.Хвильового — зразок орнаментальної прози в українській
літературі, тому приклад, наведений у “Наратологічному словнику”, цінний і в
теоретичному, і в історико-літературному сенсі.
Отже, І.Папуша, розгортаючи свої міркування про повторювану нарацію, насправді
говорить про ітератив, посилаючись на Ж.Женетта. Приклад, наведений рецензентом,
— це ітеративний наратйв, адже подія відбувається щодня, а говориться про неї
один раз. Помиляється І.Папуша й тоді, коли стверджує, що у Хвильового не бачимо
повторюваних подій, оскільки кожна подія у фрагменті — щораз інша, нова. То
якого ж модусу наративу дошукується опонент — ітеративного чи повторюваного?
Автор “Наратологічних позичок" незадоволений усім: і творчим використанням
взірця Дж.Принса, і моїм розумінням теорії оповіді. Заявляючи про використання
концептуальної схеми Принса, І.Папуша тут же знаходить невідповідності між
“Наратологічним словником” та згаданою працею французького автора. Приміром,
з одного боку, І.Папуша шкодує, що у словникових статтях відсутні посилання
на праці науковців, в яких зустрічається цей термін, а з другого — вважає
недоречною подану в рецензованому словнику розлогу бібліографію, зазначаючи,
що її слід було б скоротити, мовляв, через малодоступність. На наш погляд,
вміщена в кінці словника докладна бібліографія праць із наратології окреслює
широке поле наукових зацікавлень цією проблематикою. Проте рецензентові це
байдуже; він не афішує, що запропонована бібліографія містить вповні доступні
праці українських та російських учених, а також переклади праць із наратології
російською мовою, які, на жаль, українською мовою відсутні. Зрозуміло, що все
4 Там само. — С.142.
7 Шмид В. Нарратология. - М., 2003. - С. 263-267.
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це відсутнє у словнику Принса, але що з того, адже для І.Папуші докладна
бібліографія — це “маскування перекладу під самостійну працю” або “адаптація”.
Переклад
Насамперед варто зазначити, що сучасна західноєвропейська літературознавча
термінологія у вітчизняній науці засвоюється опосередковано; зазвичай у працях
сучасних науковців, які використовують нові методологічні підходи, можна зустріти
терміни іншомовного походження, попри опір тих, хто виступає проти їх
використання. При цьому варто наголосити на відсутності перекладів праць із
наратології українською мовою. Саме тому в “Наратологічному словнику”
містяться запропоновані мною як укладачем відповідники іншомовних термінів із
сучасної теорії розповіді, які, звісно, ще вимагають наукового обговорення.
Наголосимо, що мета “Наратологогічного словника” — ознайомити українського
читача із західноєвропейською науковою термінологією. Лексикологічний апарат
наратології об’єднує напрацювання різномовних науковців, доробок яких
базується на досягненнях національних літературознавчих шкіл, що історично
виробили свій понятійний глосарій. Латинські, грецькі, англійські, французькі та
німецькі терміни співіснують у науковому обігу. Зрозуміло, що використання в
українському контексті іншомовної термінології потребувало перекладу. Але й
щодо цього факту рецензент висловлює безглузде звинувачення: він сумнівається,
що у квадратних дужках вказано іншомовний відповідник: “Принс, приміром,
подавав у своїй праці терміни мовою оригіналу: якщо він виник і функціонує в
німецькому літературознавстві — німецькою, у французькому — французькою,
в російському — російською. А Ткачук і російські терміни (остранение, сказ,
сюжет тощо) транслітерує латинкою".
І.Папуша мав би знати, що сюжет — це французьке (sujet — предмет), а не
російське слово; в науковий обіг його ввели ще у XVII ст. французькі класицисти
Н.Буало і П.Корнель, які спиралися на термінологію Арістотеля та його розуміння
сюжету як низки подій, що відбуваються в житті легендарних героїв. Справді, у
словнику після терміна подано його іншомовний відповідник, оскільки, на мою
думку, це дає змогу читачеві порівняти переклад та оригінал, краще сприймати
західноєвропейську наукову літературу з питань теорії розповіді:
Аукторіальний наративний тип [auctorial narrative type, нім. auktoriale
Erzahlsituation] (с. 17).
У цьому контексті терміни, які ввійшли в наратологію завдяки російським
формалістам (остранение, сказ), подаємо і в латинській транслітерації, оскільки
в іншомовних працях вони передаються саме так.
Очуднення [defamiliaziration], а далі в статті зазначаємо: рос. остранение.
Сказ [skaz]
Сюжет [sujet, sjuet, рос. сюжет]
Заплутує читачів І.Папуша, інтерпретуючи наше гасло сказ: роз’яснює (за
“Наратологічним словником”), що “сказ” походить від російського с к а з а т ь /
сказывать. Мовляв, українські науковці тільки й використовують цей термін,
“досліджуючи українську літературу”. Проте І.Денисюк, а за ним його учень
М.Легкий застосовують сигніфікат “уснооповідна манера викладу”, що й
зафіксовано у словнику (с. 126). Водночас у ньому зазначається, що “такий
наратив Г.Квітки-О снов’яненка І.Ф ранко назвав “ с е л я н с ь к и м с п о с о б о м
оповід анні’, базованим на характерних ресурсах народної мови, а тому в ньому
природно звучать прислів’я, приказки, примовки, характерні фразеологічні
словосполучення й вирази, просторічні лексеми тощо. Важливу роль у цьому
наративі відіграють вигуки, емоційні запитання, повторення слів”. Тож хіба можна
назвати конструктивним підхід І.Папуші, якщо для нього це “нововедення”, до
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того ж маскування під самостійну працю? Виникає й запитання, навіщо
українському наратологічному апарату польський термін gawęda? Вражає, що
його відсутність, за дивною логікою Г.Грабовича, вказує на бутафорність позиції
літературознавчого словника польською мовою. Щоб розвіяти підозри вченого,
зазначимо, що згаданий у бібліографії словник має статті gawęda (с.79), і skaz
(ros.) (с.228), як і про нарацію та наратора тощо, а отже, цікавий для читача
(студента) і в контексті теорії розповіді.
Хоч як це дивно, але зауваження опонентів до перекладу нагадують неприязнь
консервативних академічних кіл до слів іншомовного походження, які прийшли в
науковий дискурс із новітніми західними методологіями. Навіть критичний дискурс
дискутантів подібний до аргументів апологетів “чистоти” мови: “насильство над
мовою”, “перенасичення кальками”. Насправді у випадку лакуни теорія перекладу
пропонує транскодування — транслітерацію або транскрибування з метою
більшого наближення до оригіналу. Укладачі термінологічної системи мають
враховувати ще один фактор — різнопланове значення слова; один “дискурс”
чого вартий, бо в різних контекстах має семантично інше наповнення. Зрозуміло,
що перекладати слово дискурс українським відповідником діалог не завжди
доречно. Так само, на наш погляд, українським аналогом терміна narrator
(наратор) не може бути розповідач, адже в українському літературознавстві це
слово позначає розповідача від третьої особи, а термін наратор охоплює будьякі форми того, хто розповідає, а отже, має ширше значення. Зафіксовано
термін наратор як синонім до розповідача і в “Літературознавчому словнику" за
ред. Р.Гром’яка і Ю.Коваліва. Щодо терміна розповідь, який І.Папуша, очевидно,
вважає еквівалентним narrative (наратив), то слід згадати англійське story, яке
перекладається у словнику як розповідь і за значенням (повість, оповідь, історія)
відповідає дефініції, запропонованій у статті. Для того, щоб уникнути конотацій із
формою третьої особи, в "Наратологічному словнику” використовуються слова,
похідні від розповідь, для терміна telling, наприклад, розповідання, однак його
не можна використати на позначення семантично близького narrating (наратування).
Зазначимо, що словник української мови фіксує обмежену кількість слів, що
стосуються розповіді: розповідання, розповідач, розповідний, розповідність,
розповідь. На наш погляд, лексему narrativity — наративність — можна означити
близьким за значенням українським еквівалентом розповідність. При цьому, як
фіксує 11-томний словник8, розповідний — це той, який містить у собі розповідь,
властивий розповіді. З рецензії І.Папуші не зрозуміло, який наратологічний термін
він називає цим українським відповідником. Говорячи про “невідступне насильство
над мовою”, І.Папуша сам пропонує “дивогляди”, не властиві природі української
мови. Зокрема, слово розп о віда н и й (дієприкметник пасивного стану), яким
пропонує послуговуватися опонент, 11-томний словник української мови не фіксує
(згадаймо, що такий знавець української мови, як Б.Антоненко-Давидович,
застерігав проти неправильного вживання дієприкметників пасивного стану).
Пропоновані у словнику форми (нарат оване) принаймні мають твірну основу
наратив, що в сучасному науковому дискурсі набуло концептуальності.
Аргументи на користь слів іншомовного походження відомі, і їх згадує
Г.Грабович у своїй статті, але при цьому він також звинувачує упорядника в
перенасиченні словника кальками. Насправді ж частина цих слів давно вже ввійшла
до лексичного складу української мови, а деякі кальки просто неминучі в
наратологічному контексті. Зокрема, термін альт ерація, запропонований
Ж.Женеттом, був відтворений у доступному українському читачу виданні9, і
8 Словник української мови: В 11 т. — К., 1970-1980.
’ Ж енетт Ж. Фигуры. — С.210.
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тепер вживається у працях науковців. Натомість абруптивний зафіксований у
спеціалізованому словнику10, де у фонетичному контексті вказує на переривання
(від лат. abruptus — різкий, уривчастий). Звідси і в наратологічному значенні
вживається абруптивний діалог, тобто коли фрази не супроводжуються реплікою
наратора. То хіба можна називати його, як це випливає з пропозицій п.Грабовича,
раптовим, різким діалогом? Терміном альтернація послуговуються лінгвісти11;
він зафіксований у “Словнику іншомовних слів” (К., 1974), а також функціонує у
працях із теорії оповіді12. Дивно, що професор Г.Грабович не знає, що ко н ’юнкція
— це термін логіки, відомий навіть студенту-філологу, принаймні, автор цих
рядків ознайомився з назвами основних логічних операцій ще під час навчання в
університеті. Слово ко м п л іка ц ія також фіксується в загальному 11-томному
словнику української мови (Т.4. — С.251). Зазначимо, що слово комплікувати —
ускладнювати — вживав ще Іван Франко13. Не бачимо підстав відкидати термін
маніфестація. Адже слово це в українській мові, окрім значення “масовий
політичний виступ”, має ще й переносне — “вияв, свідчення чого-небудь”. У
цьому переносному значенні лексема відповідає смисловому наповненню терміна
manifestation (план вираження наративу). Саме тому слово маніфестація вживається
у фаховій літературі14. Рецензенту варто було поцікавитись, як перекладається
термін А.Греймаса performance у словнику Семиотика. Объяснительный словарь
теории языка / / Семиотика. — М., 1983. — С. 490, перед тим, як висувати
претензії до терміна перформація. Власне там, де перевагу у словнику надано
українському відповіднику (implied narrator, implied reader), рецензент переконує
в доцільності кальки “імпліцитний” замість прихований. Термін імліцитний
функціонує у працях із лінгвістики15. У згаданій статті Л.Невідомської зазначається,
що термін імліцит ний набув поширення в науковій метамові поряд із його
українським відповідником прихований. По суті вибір між цими варіантами
залежить від зорієнтованості науковців на іншомовний відповідник або на власне
український еквівалент. Хоча в контексті теоретичних концепцій, на нашу думку,
можна послуговуватися терміном імліцитний. Запропонований Г.Грабовичем термін
“імплікований” (від імплікація) має інше значення й не відповідає семантиці
наратологічного терміна.
Це тільки підтверджує думку, що підхід до використання власне українських
відповідників має бути виваженим. Інколи перекладачу не залишається вибору,
окрім транскрибування, як у випадку з терміном etic approach, про що свідчить
не тільки наш досвід, а й покажчик основних англійських перекладів у
лінгвістичному словнику О.С.Ахманової, де для etic пропонується відповідник
“этический” (с.547).
Загалом ми далекі від думки, що “Наратологічний словник” не має недоліків,
але навряд чи догматичний підхід до першої спроби сприятиме виробленню
українським літературознавством питомо власного термінологічного апарату теорії
розповіді.
10 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1966.
11 Ганич Д .І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. •— К., 1985. — С.14.
12 Дюбуа Ж ., Пир Ф., Тринон А. и др. Общая риторика. — М., 1986. — С.320.
13 Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1981. — Т.29. — С.642.
14 Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001. — С. 11,97,150,276,317; Косиков Г.
Структурная поэтика сюжетосложения во Франции. — М.,1998. — С.90.
15 Невідомська Л. Проблема імпліцитності: термінознавчі зауваги / / Наукові записки Тернопільського
державного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. — Вип.2. — Тернопіль, 1999. — С.171-184.
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Сучасний погляд на літературу: 36. наук,
праць. Bun.9. Пам’я ті акад. Петра
Хропка. — К : І ВЦ Держкомстату
України, 2003. — 318 с.
Черговий
збірник містить
наукові праці
докторантів, ас
пірантів та колег
акад. П.Хропка з
Національного
педагогічного
університету
ім. М.Драгоманова. В них репре
зентуються давня
і класична літера
тура, аналіз супе
речливих явищ XX ст., вводяться в ужиток
науковців маловідомі архівні матеріали. Збірник
відкривається статтею С.Кіраля "Людина, вче
ний, педагог” про відомого літературознавця
та автобіографією П.Хропка “Я молодий, бо
з молодими!” (Життєпис Петра Хропка, напи
саний ним самим)”.

Комплексне дослідження духовної
культури слов'ян. Кол. монографія
/ У поряд. В.О.Захаржевська. — К.,
2004. - 168 с. / НАН України,
Український Комітет Славістів.
Як зазначається в
передмові до видан
ня, дослідження ду
КОМПЛЕКСНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ
СЛОВ’ЯН

ховного світу слов”янства потребує інтег
рації різних гуманітарних галузей. У ко
лективній монографії висвітлюються аспекти
лінгвістичного, філологічного, історичного,
культурологічного, музикознавчого дослі
дження духовного світу слов”янства як
цілісної проблеми. Це дослідження орієн
тується на взаємодоповнювальність цих га
лузей, об’єднаних навколо логоцентричної вісі.

Ігор Бондар-Терещенко. Текст 1990-х:
гер о ї та персонажі. — Тернопіль:
Д ж ур а , 2003. — 208 с.У
У вибраних
літературно-критичних есеях
розглядаються
різнобічні тен
денції літератур
ного процесу
1990-х років,
представлено
його провідні та
другорядні по
статі. Автор про
понує оригі
нальне бачення
соціокультурного побутування кінця минулого століття.
“Подібно до тих ловців з “Хозарського
словника” М.Павича, які по чужих снах виз
бирували тіло Бога, автор сих рядків нама
гався вицупити тіло Тексту з метаболізму
своєї епохи”, — зазначає сам І.Бондар-Те
рещенко.

Колективна монографія

АБВ

К иїв 2004
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Петро Сорока. Голос із притвору.
Денники-нічники 2003 року. —
Тернопіль: Д ж ур а , 2004. — 148 с.
Під однією
палітуркою пуб
лікуються дві
різні книжки.
“Голос із при
твору” — меди
тативні роздуми
над сутністю
людського жит
тя та призначен
ням людини, пи
таннями віри і
стан о в л ен н я
душі. “Прибор
кання намальо
ваного вітру” —
літературні нотатки, реакція, за словами
автора, “всеїдного читача”, що живе у стихії
літератури й не мислить себе поза нею.
Видання присвячене Ю.Гудзю.
Миколай Крушевський. Вісім гімнів
Рігведи / Упоряд., Bern, cm., додатки
3 .0 Пахолок. — Луцьк: Вид-во
“Волинська мистецька агенція “ Терен”,
2004. - 137 с.
Це видання —
перше ґрунтов
не досліджен
ня, яке просте
жує історію вив
чення, потракту
вання й пере
кладання пам’
ятки давньої
індійської літе
ратури.
У
вступній статті
3. Пахолок “Від
замовлянь до
Рігведи” описані
основні етапи роботи видатного мовознав
ця М.Крушевського над перекладом та пред
ставлена історія вивчення пам"ятки євро
пейською орієнталістикою.
Переклад
“Восьми гімнів Рігведи” поданий згідно із
сучасними нормами правопису і доповне
ний коментарями.

LK. Тобілевич (Карпенко-Карий) в
Одесі. Бібліографічний покажчик /
Упоряд. О.Г.Нуньєс, О.І.Кравченко. —
Одеса, 2004. - 171 с.
У покажчику в
хронологічному
порядку зафік
совано авторські
виступи, а також
найважливіші
події, епізоди і
факти, пов”язані
з перебуванням
І.Т о б іл е в и ч а
(Карпенка-Карого) в Одесі, зар еєс тр о в ан о
прижиттєві й
посмертні публі
кації його ху
дожніх творів в Одесі, листи, написані ним
у цьому місті, спогади сучасників про його
перебування в Одесі та ін. Описано всі пуб
лікації про драматурга, які вийшли з-під
пера одеських літературо- і театрознавців.
Передмова Р.Пилипчука.

СУЧАСНІСТЬ. - 2004. - № 7-8.
Художня літе- ]
ратура представ
лена романом-І
новелою “Вургун” Івана Андрусяка, поезіями і
Мар’яни Савки
та Юрка Покальчука. У рубриці |[
ЬОГ, PEJltfl* Щ П Ы
• ЖИТТІ « ТВОРЧОСТІ
“Л іте р а ту р о '*Г*РУАРАІКЦІ
.regge
знавство” над
ВИТТМШМЯ ДІАСПОРА?
руковано статті
Івана Дзюби
7-8
“Бог, релігія,
ЛШІЕВЬ-СЕРІІЕНЬ
Церква в житті і
2004
творчості Шев-.
ченка” та Марка Павлишина “Дванадцять
обручів Андруховича, або Туга за середи
ною”. У рубриці “Суспільне життя” з
роздумами виступають Сергій Грабовський (“Українці: державна нація чи мешканці
культурного гетто?”), Ігор Лосев (“Українці:
внутрішня діаспора?”), Юрій Шаповал
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(“Польсько-українські взаємини під час
Другої світової війни: потенціал взаєморо
зуміння і баланс ненависті”). Надруковано
також статті Дмитра Стуса “Свій поміж
своїх, чужий поміж чужих”, Романа Трача
“Нігілізм як виклик”, бесіду Миколи Зимомрі з Анною-Галею Горбач.

КИ ЇВ. - 2004. - № 7 - 8 .
Публіцистика
представлена
статтями Воло
димира Стадниченка “Вінчання
людини і приро
ди” та Євгена
Ященка “Дещо
про інстинкт”,
проза — рома
ном Анатолія
Мороза "Притча
про Мутанта”,
поезія — вірша
ми
Володи
мира Коломійця, Лесі Клименко та В’ячеслава Острозь
кого. Надрукована також п’єса Віктора
Положія “Совки розлучаються” (переднє
слово “Жив-був Положій” Віктора Бара
нова). Із критичними статтями виступають
Анатолій Дімаров (“І нічого, крім правди”),
Михайло Слабошпицький (“Тризе, або Тає
мниця творчості”), Ярослав Голобородько
(“Симфонія ноуменів Григорія Гусейнова”)
та Валентина Соболь (“Воля до чину”).
Євген Баран рецензує “Блокноты” В.Брюггена, Анатолій Камінчук — збірку поезій
“Зелений літопис” О.Довгого; Віра Кульо
ва розповідає про тернистий шлях Степана
Олійника, Іван Гнатюк публікує листи Бо
риса Харчука.

ВСЕСВІТ. - 2004. - № 7 -8 .
Рік Японії у “Всесвіті" триває. Японська
література представлена середньовічною
поезією, романом Нацумо Сосекі “Сер
це”. Хіно Такао виступає із статтею “Леся
Українка і Японія: аспекти нового прочи
тання”, Віктор Першин із статтею “Пам’
ять кольору смутку” про Василя Ярошен
ка, Олександр Бондар продовжує знайо
мити з культурними традиціями японців.

Надруковано у
журналі також
вірші
Посла
Іспанії в Україні
Луїса Гомеса де
Аранди, повість
ч и л ій с ь к о г о
письм енника
Луїса Сепульведи “Щоденник
сентиментально
го кілера”, опо
відання трьох
письменницьафриканерок.

ВІТ04

УКРАЇНСЬКА МОВА Й
ЛІТЕРАТУРА В СЕРЕД Н ІХ
Ш КОЛАХ, ГІМ НАЗІЯХ,
Л ІЦ ЕЯ Х ТА КОЛЕГІУМАХ. 2004. - № 3.
У рубриці “На
ука — школі”
вміщено статті
Андрія Гурдуза
“Міф і міфологіч
ний фактор у
літературі (загапьнотеоретичні
проблеми студію
вання)”, Григорія
Клочека “Опози
ція чи традиція
(Про деякі зако
номірності пере
ходу реалізму в
м о д е р н ізм )” ,
Світлани Куранової “Загальнодискурсивні
особливості газетної статті”. Микола Сулима
в рубриці “Наш довідник” розповідає про місце
Терпила в “Наталці Полтавці” (.Котляревсько
го, Галина Корицька аналізує “Дрібні опові
дання” Адріана Кащенка, Інна Родіонова дос
ліджує числовий символічний код у поетич
ному просторі М.Драй-Хмари, Марія Лаврусенко пише про трипільський світ у художньо
му осмисленні Докії Гуменної (на матеріалі
повісті “Велике Цабе”). Світлана Сичок роз
повідає про Всеукраїнську наукову ювілейну
конференцію “Тарас Шевченко: загально
людські та національні виміри творчості”.
Підготувала І.Хазіна
Слово і Час. 2004. Ns12
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i'tù H O K U C п о д ій

“ КРИТИК І Д О Б А ...”
В Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України відбулося чергове засідання
літературно-критичного клубу “Академічні бесіди”, присвячене 90-літтю видатного
українського літературознавця і критика, академіка НАН України Леоніда Миколайовича
Новиченка. В.Дончик у вступному слові коротко нагадав про основну мету літературнокритичного клубу “Академічні бесіди", — залучити до роботи інституту літератури ширше
коло критиків, журналістів, спеціалістів-філологів, усіх зацікавлених проблемами
літературознавства, проводячи академічні зібрання, присвячені актуальним проблемам
критики, сучасної науки про літературу.
На цьому засіданні присутнім був представлений збірник статей “Найголовніше... —
момент істини” (Пам'яті академіка Леоніда Новиченка)” /Науковий редактор В.Г.Дончик;
Упорядник О.АБартко/ , виданий Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
до ювілею науковця. Книжку відкриває тепла передмова-спогад М.Жулинського. Тут вміщено
спогади, е с е ї, статті, присвячені критичній і науковій творчості а ка д е м іка літературознавця (Г.Вервеса, І.Дзеверіна, В.Дончика, М.Бондаря, Ю.Коваліва, М.Кодака,
Н.Крутікової, М.Наєнка, В.Панченка, Ф.Погребенника, П.Федченка). Окремий розділ збірника
складають розвідки колег і учнів Л. Новиченка, в яких висвітлено широке коло проблем, що
були близькі його дослідницьким інтересам. Читачеві пропонується дещо з написаного
критиком в останні роки життя, стисла біографія науковця, бібліографічний покажчик
основних праць (монографії, збірники, розділи до “іст орії літератури”, статті в
колективних дослідженнях, журналах тощо).
На засіданні "Академічних бесід” зі спогадами про Л.Новиченка виступили колеги, учні,
друзі вченого. Деякі відгуки, оцінки, міркування були висловлені й з приводу матеріалів, що
увійшли до книги “Найголовніше... — момент істини”.

Гоигорій Щтонь
У ландшафті радянської філологічної науки споруда на ймення “Леонід Новиченко”
була й залишається однією з найпримітніших. Інша річ — мало придатною для життя, що
узалежнилось не лише від суто ідейних переконань відлюдькуватого її господаря, а й
конструктивних особливостей його інтелекту, якими передбачалося обов'язкове вивищення
над літературою. При тому — на "висоту” ідей, що сягали... не вище тоталітаристської
підошви. І цю “підошву” обслуговували.
Зрозуміло, що говориться й пишеться зараз так не заради зведення якихось з Леонідом
Миколайовичем рахунків, хоча кортіло б зробити й це через особисті підстави. Однак ми
в цьому житті не судді, а всього лише свідки. І маємо право хіба на самосуди.
Не будемо згадувати тих, хто поруч зі свічкогасно високим чоловіком виглядав і
виглядає пігмеєм. “Свічкогас” — це, до речі, його прізвисько, найчастіше вживане Леонідом
Миколайовичем іншим — Коваленком. Якому в позірно суверенній Україні не довелося
прожити Ж0ДНОГО дня. Чому так — знає лиш Небо. Якщо, звісно, знає: може статись, що
нас для нього давно вже нема. Принаймні, вартих небесної уваги...
Л.Новиченко орієнтувавсь, щоправда, на небеса інші. Будучи усього лиш “озброєним”
марксо-ленінською риторикою, Новиченко-історик літератури, Новиченко-критик і
Новиченко-теоретик мислив як естет. Інша річ — естет соцреалістичний, що, втім, не
заважало йому сторонитися й практично уникнути найбільшого, як на мене, критичного
гріха: писати про бездар і славити бездар. Можна сказати й так: на кожному з т. зв.
Слово і Час. 2004. Ns 12
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“етапів" радянської літератури (саме радянської, до якої належав і Тичина, і Рильський,
і шістдесятники) він витискав з наявного прозо-поетичного матеріалу максимум власне
художнього екстракту, ведучи в конечному рахунку мову про стиль, образність, форму.
Хоч про ідеї теж. Але — естетизовані. При тому — убік того самого “світлого майбутнього”,
яке він обрав замість Бога. Або яке історія йому підсунула...
Тільки з огляду на щойно сказане можна бодай якось зрозуміти пожиттєву його
суперечку з М.Зеровим і неокласичними установками, котрі тим тільки й були цікавими,
що не приймали соцреалістичної ортодоксії. Але в металітературному сенсі були й
залишаються назадницькими й придатними хіба для протиставлення народницькому канону,
з якого Л.Новиченко визбирував все, на його думку, життєдайне й здорове. Тоді як
М.Зеров його сортував, як сортують засушені квіти або колись стрибучу чи крилату
комашню. Було, щоправда, в нападках Л.Новиченка на М.Зерова й щось зачаєно своє і
ненаситно мстиве. Але літератури це стосується менше. Хоч, коли замислитись, дечого
вчить теж. Приміром, толерантності кричущою нетолерантністю...
Долучені тоталітарною системою до почилої в бозі “вічності” соцреалістичної класики
Л.Новиченка терпіли (любити його не можна було, оскільки сам він такої естетичної
“категорії” не визнавав) найперше тому, що в дзеркалах його книг, статей, виступів
бачили наголошену “вічність” рецепційно зреалізованою. Саме так, видавалося їм, про
них колись буде говорити й думати всекомуністичний загал, а не всякі Кагановичі,
Суслови, Маланчуки, чию наглядацьку мову він окультурював і навіть не поставив на
певні цивілізаційні котурни. Бо все, що ідеологією марксизму-ленінізму з літературних і
філософських надбань не заборонялося, він знав куди краще, ніж його колеги по перу.
Вкупі з його нібито антиподом М.Шамотою, котрий був просто менш талановитим. І в
царині вислову, і в царині думки. Не кажучи вже про царину макро- й мікроаналізу, де
Л.Новиченко не мав і не має собі рівних у нас досі. І все тому, що безпомильно точно
виходив на зміст твору, якого в манері, стилі, образній системі незмірно більше, аніж у
тих чи тих словах чи висловлюваннях.
Взагалі, на критичному ремеслі він тямився. Погано лиш те, що цим ремеслом вірнопіддано
(а, може, налякано?) служив. І цим себе з системою, яка наголошену службу замовляла й
всіляко підтримувала, поховав. Не під ломом з марксо-ленінських-цитацій, якими, зрештою,
можна було шпагувати надвобіч, а в мавзолеї ідеологічних святинь, яким література мала
нібито поклонятися. А вона на них плювала і плює. За всіх часів і народів...
Михайло Наєнко
Людині властиво шукати: шляхів цивілізації і свого місця в ній. Шукати, щоб натрапити
на істину. І буває, що “не дознавшись — умираєм”, як казав Тарас Григорович. Леонід
Новиченко, йдучи до істини, дізнався багато чого. І — зазнав. Читаючи книжку
“Найголовніше...”, бачиш непрості взаємини літератора-вченого з епохою XX ст., коли
доводилося часом більше зазнавати, ніж дізнаватись. Зазнавати впливу кон’юнктури,
силових на себе тисків, але й дізнаватись про суть найвищих злетів літературної думки,
художньої культури. За понад півстолітнє перебування в науці Новиченко був дуже
різним. Задерикуватим (майже школярем), коли “критикував” Остапа Вишню й Лесю
Українку, підростаючим студентом-естетом, коли осягав "Шевченків народ”, золотий
засів “Intermezzo” чи розставляв “на свої місця” ранню поезію П.Тичини, М.Рильського
та всіх радянських і нерадянських прозаїків (“Павло Тичина”, “Повість про поета”, “Проза
чверті віку”). Інакшим (більш спостережливим, але по-радянському дисциплінованим)
бачимо його в “Поезії і революції” (1956), “Не ілюстрації — відкритті” (1967) й особливо
— в двотомній монографії про Максима Рильського (1980, 1994). А найближчим до
жаданої істини постав він, либонь, у статтях і записах 90-х років XX ст., коли з’явилась
можливість цілком розшнурувати свою філологічно-естетичну ерудицію, побачити сенс
наукового життя не скільки в пошуках, стільки в знахідках. Про все це старше покоління
колег Новиченка у презентованій книжці пише стриманіше, ніби вибачливо, середнє Слово і Час. 2004. Ne 12
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гостріше, молодше — міркувальніше... І в наслідку маємо всебічний (хоч і не остаточний)
портрет однієї зі знакових постатей літературознавства XX ст., яка безсумнівно заслужила
уважного (з розумінням) і шанобливого до себе ставлення.
Юрій Ковалів
Про Л.Новиченка мовиться переважно як про конкретну людину, видатного вченого і
критика, без постаті якого важко уявити собі розвиток українського письменства XX ст.
При визнанні його внеску в літературний процес неминучими будуть закиди на адресу
літературознавця в його “колабораціонізмі” з панівною комуністичною системою, яку він
змушений був обслуговувати, що було типовим явищем часів "соцреалізму”,
здійснюватиметься осуд або ж виправдання його дій. Л.Новиченко наприкінці свого
життя обстоював принцип об’єктивного історизму, тобто уміння науковця бачити речі
такими, якими вони є у власному контексті та у власних мотивах, а не накладати на них
сторонні, невідповідні матриці. Спираючись на цей принцип, він зважився, як мало хто з
його покоління, і встиг переглянути частину свого доробку, зокрема критичні оцінки
поезії М.Рильського та П.Тичини, що не відповідали суті їхнього ідіостилю. Така концепція
збігається із настановами герменевтики. То чому б надто ревним поціновувачам літературнокритичної спадщини Л.Новиченка не засвоїти його уроків суворого самоаналізу, дійти
до адекватного розуміння й тлумачення його діяльності в контексті своєї доби, тобто
прочитати її належним чином, без найменших упереджень, припустивши, що вони могли
б зробити, опинившись в аналогічній ситуації без права вибору. Тому, судячи іншого,
слід завжди пам’ятати євангельську заповідь: “Не судіть і не судимі будете”. На мою
думку, розмова про Л.Новиченка як про конкретну постать може виявити лише суму
різних ставлень до нього, вихлюпнутися на низку яскравих, ефектно сформульованих
спогадів, які безумовно потребують розголошення, утривалюючи таким чином пам’ять
про неординарного літературознавця, як і щойно видана книжка “Найголовніше — момент
істини...”. Тому хочу перевести розмову в інше річище, навіть якщо моя ідея не буде
всіма підтримана. Йдеться про літературознавчу школу Л.Новиченка, яка полягає у високій
культурі філологічного мислення, у вмінні чітко й точно формулювати свої думки,
послідовно доводити, аргументувати, без зайвих домислів та нафантазувань висвітлювати
кожен історичний факт письменства в контексті його існування, бути надзвичайно уважним
до стильових особливостей досліджуваного об’єкта. Тут неприпустима есеїстська, довільна
критична рефлексія на поточний літературний процес, тут мусить спрацьовувати вивірений
термінологічний апарат. Звичайно, Л.Новиченко допускав вживання тропів чи
фразеологізмів у літературознавчій студії, але з дотриманням чуття міри, яка стосувалася
також і понятійного інструментарію. Його статті та наукові розвідки характеризуються
чуттям естетичного смаку, жвавим мовленням, застосуванням, в разі потреби, різних
дискурсивних практик, але при збереженні філологічних пріоритетів. Тому неабияке
значення надавалося стилістиці. Будь-яке дослідження може оприлюднюватися тільки
після ретельної верифікації тексту. Так вважав Л.Новиченко. Цього він вимагав і від
інших, зокрема від своїх аспірантів, у складі яких мені поталанило бути. Сувора школа
Л.Новиченка висувала настанови на розмежовування справжньої науки та її імітації,
сприяла також витісненню властивої було мені імпресіоністично-есеїстичної манери
критичного мислення, привчила до аналітичної дисципліни. Водночас не можу не
завдячувати йому за вольову спонуку працювати в найскладніших періодах історії літератури,
а не лише відрефлексовувати її сучасний перебіг. Тема, запропонована Л.Новиченком,
стосувалася поезії 20-х років XX ст., яку мало хто з літературознавців ризикнув би на
той час порушити. Треба зрозуміти глибину Новиченкової інтуїції, що немовби проривалася
на десятиліття вперед, коли проблема "розстріляного відродження” вже привертала
увагу багатьох дослідників, стала актуальною для українського літературознавства. Думаю,
що школа Л.Новиченка була примітним явищем не лише в історії Інституту літератури ім.
Т.ІІІевченка НАН України, а й у загальноукраїнській науці про письменство.
Слово і Час. 2004. № 12

83

Володимир Панченко
Я рішуче не згоден з висловленою Григорієм Штонем думкою, що начебто Леонід
Новиченко був сильний лише в історико-літературних дослідженнях, а ось у поточній
літературній критиці вони з Миколою Шамотою робили одну й ту ж справу. Працюючи
не так давно над статтею “Меч Щербицького проти “Меча Арея". Епізоди історії української
літератури початку 1970-х років”, я перечитував і Шамоту, і Новиченка. Щодо Шамоти все цілком очевидно: в літературі його цікавив передусім ідеологічний аспект. Праці
цього автора — догматика чистої води, до того ж дуже агресивна за формою. Варто
прочитати хоч би його статтю “За конкретно-історичне зображення дійсності в літературі”:
вона датована 1973 роком, а таке враження, що писалася в часи Жданова. Бо, власне,
Шамота увесь із сталінсько-ждановської епохи! Найкращим українським письменником у
тій своїй статті він називає Корнійчука. А “Мальви” Р.Іваничука, "Турецький міст”
Р.Федоріва, “Меч Арея” І.Білика, оповідання Г.Тютюнника, поезія В.Симоненка, — все
це викликало в нього вкрай підозріливе ставлення.
З Леонідом Новиченком ситуація значно складніша. Для нього на першому плані найчастіше
було все ж “диво художності”, себто чинник естетичний. У 1974 р., скажімо, — в розпал
маланчуківщини й шамотівщини! — вийшов том вибраних праць Леоніда Миколайовича під
назвою “Життя як діяння”, серед яких були блискучі дослідження поезії М.Бажана і
пізнього Л.Первомайського. Не сумніваюся, що ці статті будуть перечитуватися і братися
до уваги й сучасними дослідниками, і, певно, завтрашніми також. А двотомна праця про
Максима Рильського? Л.Новиченко не втомлювався “передумувати” самого себе, тому з
часом відходив від власних несправедливо-жорстких оцінок неокласиків (чи збірки П.Тичини
“Замість сонетів і октав”); та й узагалі еволюція його як критика відбувалася під знаком
пом’якшення присудів, оцінок, суджень. Найкращі свої праці він написав у часи “відлиг”
(книжка “Не ілюстрація — відкриття!”, датована 1968-м роком; другий том дослідження
про М.Рильського; статті останніх років життя — про М.Драгоманова, В.Блакитного,
В.Домонтовича...). Але не забуваймо й того, що писалося в часи похмурі, — Л.Новиченко
мав абсолютний слух на молоді таланти і примудрявся підтримувати їх навіть тоді, коли
зробити це було непросто. Ось кілька імен героїв Новиченкових статей, передмов, рецензій:
І.Драч, Ліна Костенко, Л.Талалай, С.Пушик, В.Базилевський... Слово критика привертало
додаткову увагу до цих письменників у часи їхньої літературної молодості, а крім того —то
було аналітичне слово, яке прозирало в глибину творчих можливостей кожного.
Звісно, можна відшукати й приклади протилежні: Л.Новиченко теж бував надмірно
підозріливим і несправедливим, — проте ставити його в один ряд із Шамотою?!
Хотів би приєднатися до добрих слів про збірник “Найголовніше — момент істини”.
Водночас жалкую, що до нього потрапило мало праць з доробку вченого останніх років
(хоч би й згадана вже стаття про В.Домонтовича); нечіпаними залишилися й матеріали з
архіву Леоніда Миколайовича... А він же працював над монографією про Миколу Бажана!
Гадаю також, що варто комусь із аспірантів запропонувати написати дослідження про
Новиченка — критика й літературознавця. Саме час.
Микола Бондар
Книжка, щойно видана нашим інститутом (при цій нагоді варто було б схвально оцінити
зусилля її упорядника О.Бартко та редактора В.Дончика), — не перша в ряду присвячених
пам’яті Л.Новиченка. Хотілося б звернути увагу на невелику брошуру І.Корнюшенка під
назвою “Сходження”, видану 1998 р. в Липовій Долині (район, звідки родом Л.Новиченко).
Вченому було притаманне гостре відчуття земної укоріненості людини, також і стосовно себе
він завжди пам’ятав, звідки родом, гордився своєю “малою батьківщиною”, сім’єю сільського
вчителя, з якої пішов у світ, навзаєм і земляки гордилися ним. У брошурі є теплі слова про
його батьків — Марію Миколаївну та Миколу Петровича, є вислів щирого захоплення масштабом
літературної діяльності славного краянина.. Сьогодні по-різному можна ставитись до переконань
Л.Новиченка (що їм передовсім намагався відповідати він сам), згідно з якими неодмінною
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функцією критика повинно бути визначування напрямку розвитку літератури. Гадаю, критик,
який мав би сміливість, а головне спроможність осягнути весь літературний рух свого часу як
ціле, — бажаний у будь-який з періодів і хоч би й ідеологічних епох. Що ж до дрібніших
критичних регламентацій такого руху... Леонід Миколайович був особистістю обов’язку і
порядку та, здається мені, вважав, що неможлива абсолютна свобода ні в суспільному житті,
ні в політичному, і такої свободи, принаймні свободи уже зовсім “без берегів”, не може бути
влітературі. Ймовірно, у “підтексті” такі його переконання складались у якусь незаманіфестовану
концепцію, яка, звичайно ж, була ліберальнішою від тогочасних ходових тез про “письменника
в суспільстві”, і все ж у ній —для вжитку й офіційного, і неофіційного —у певній діалектичній
кореляції поєднувались літераторська свобода і не-свобода. Із відомих (а може й не до кінця
відомих нам) причин уявлення про критичний допуск тієї не-свободи у нього, як на день
нинішній, можливо, було дещо перебільшене. І все ж... От серед відтворень О.Пушкіна
українською мовою мені довелось віднайти вірш “Відвідав знову я...” — переклад знаменитого
пушкінського “Вновь я посетил...”. Переклад, здійснений Л.Новиченком (можливо, один із
перших його друкованих виступів) для газети “Комсомолець України” 1936 р. —близько до
сторіччя від загибелі російського поета. Під той тіснотний час, аби чіткіше означити ідеологічну
благонадійність, міг би перекладач зупинити вибір на інших творах, із політично більш
певними “обломками самовластья”, “грозою царей” тощо, а обирає — філософську елегію...
Микола Павлюк
Про Леоніда Миколайовича Новиченка я вперше дізнався десь у середині 50-х років: ще
студентом читав його виступи в пресі, потім почав учащати на вечори у Спілці письменників,
де не раз його бачив і чув. Його виступи завжди вирізнялися ґрунтовністю, виваженістю й
доречністю. Сталося так, що саме за сприяння Л.М.Новиченка з’явилася друком у журналі
“Дніпро” моя (теж іще студентська) праця — тоді якраз готувалася перша спілчанська
нарада з питань художнього перекладу, потрібні були відповідні публікації. А потім ми
зустрілися вже в Інституті літератури, де я завжди відчував до себе його доброзичливу
увагу, яку цінував тим більше, що до улюбленців тодішнього начальства не належав.
Мабуть, він помітив і мої перші шевченкознавчі публікації, бо ж одного разу до мене
звернулося (від його імені) видавництво “Дніпро” з проханням зарадити їм у дещо делікатній
ситуації. Як відомо, на початку 80-х років Л.М.Новиченко на замовлення ЮНЕСКО написав
популярний нарис “Тарас Шевченко — поет, борець, людина”. Оскільки книжка мала
перекладатися кількома іноземними мовами, написано її було по-російськи. Українського
тексту автор не мав, і мені запропонували: чи не погодився б я перекласти книжку українською
мовою — але не претендуючи на оприлюднення свого імені як перекладача. Я, звичайно,
погодився, однак застеріг, що помітив у вже опублікованому російському виданні деякі неточності
й тепер уже від автора залежатиме, чи схоче він їх виправити. Список своїх уточнень передав
Леонідові Миколайовичу, він поставився до них дуже толерантно і з більшістю погодився.
Коли 1982 р. книжка вийшла друком, він подарував її мені з теплим написом — вдячністю за
допомогу, натякнувши в такий спосіб на нашу невеличку “таємницю”, —яка й тоді, принаймні
для видавництва, таємницею не була, а тепер і поготів навряд чи має мною зберігатися.
Ніна Чамата
У своєму виступі я хочу торкнутися двох моментів.
1. Леонід Миколайович Новиченко з ентузіазмом підтримав ідею створення чотиритомної
“Шевченківської енциклопедії'”, як академік-секретар Відділення літератури, мови і мистецтвознавства
НАНУ брав участь в організаційному її оформленні. Він устиг написати до енциклопедії
дві статті — ґрунтовну, на півтора друковані аркуші “Лірику Шевченка” та статтю про
вірш “Доля” — комплексний аналіз цього твору. В обох розвідках яскраво виявилися
особливості таланту Новиченка-літературознавця — вміння побачити в літературному явищі
найсуттєвіше й сказати про це свіжо, влучно й переконливо. Стаття про лірику
обговорювалася у відділі шевченкознавства Леонід Миколайович охоче йшов на пропозиції
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учасників обговорення і зробив у тексті чимало доповнень та уточнень (примірник
машинопису з рукописними вставками зберігається в архіві “ШЕ”). Бажано не загубити й
якнайшвидше оприлюднити блискучу, чималу за обсягом статтю Леоніда Миколайовича
про Шевченків триптих “Доля. Муза. Слава”, що має бути в домашньому архіві дослідника,
її незадовго до смерті Леонід Миколайович дав мені почитати (попередній лаконічний
варіант — стаття “Дві епохи в ліриці Шевченка” / / Літературна панорама. — К., 1990).
2.
Наступний факт з історії Інституту, про який хочу нагадати, суперечить твердженням, що
звучали раніше, повторюються і тепер, — про диктат політичної кон’юнктури в поведінці і
працях Л.Новиченка. Йдеться про події на межі 60—70-х років — вчену раду та партзбори й
прийняті на них ухвали, внаслідок яких Михайлина Коцюбинська опинилася поза стінами
Інституту. Як свідчать протоколи цих засідань (вони донедавна зберігалися в інститутській
“Особовій справі” М.Коцюбинської, й, готуючи про неї довідку в кінці 80-х років для “УЛЕ”, я
на них натрапила), мужність стати на захист колеги та проголосувати проти наперед спланованих
і практично неминучих на ті часи рішень мали двоє — Л.М.Новиченко та Л.М.Коваленко.
Микола Сулима
Я можу тут згадати й про те, що Леонід Миколайович свого часу виявив інтерес до
моїх занять українською драматургією XVII — XVIII ст., і про подаровану з теплим дарчим
написом другу частину монографії “Поетичний світ Максима Рильського” (під автографом
стоїть дата 2.ХІІ.1993 р.). Це були, сказати б, природні порухи людей, які працюють в
академічній установі... До спогадів, що пролунали в цьому залі, я хотів би додати один,
на мій погляд, показовий і значний штрих, який характеризує Л.М.Новиченка як справжнього
філолога, допитливого й відкритого для сприйняття найрадикальніших виявів літературної
творчості. Якось Леонід Миколайович підійшов до мене й попросив принести щось із
найновішого з російської літератури. Я дав йому “Школу для дурнів” Саші Соколова,
“Це я, Едичка” Едуарда Лимонова й “Падіж” (уривок з роману “Норма”) Володимира
Сорокіна. Повертаючи ці речі він сказав, що найбільше йому сподобався твір Едуарда
Лимонова... Хоч би що говорили про Л.М.Новиченка, у мене в пам’яті він залишився
вченим, який бажав знати літературу в усіх її виявах (я не переконаний, що наші
постмодерністи добре орієнтуються в тому, що відбувається ну хоча б у тій же російській
літературі, більше того — я навіть знаю таких, які не хочуть нічого читати, через що їхні
пошуки і знахідки виявляються вторинними й смішними). Він до кінця життя не втратив
здатності сприймати найавангардніші твори і навіть діставати від них естетичну насолоду.
Віталій Дончик
Найперше, що засвідчило наше обговорення, — це, на мою думку, те, що зустрічі й
дискусії, на кшталт цієї, потрібні і для Академії, для Інституту, і в цілому для нашої
критики і літературознавства. Змістовність проведеної розмови — незаперечний аргумент
на користь такого висновку.
І хоч не раз висловлюване на ній (прямо й не прямо) “не судіть і не судимі будете” не
синхронізується із самим одвічним покликанням літературної критики — висловлювати
судження про художні явища, саме загальне прагнення учасників не відкидати й
перекреслювати, не заперечувати, а розсудити, розібратися, відрізнити в талановитій і
тяжко суперечливій (не лише суперечностями часу, а й його власними, особистими) спадщині
Новиченка-критика справжнє, прозірливе, фахове від вимушених і добровільних відступів
од цього справжнього, — це добра й характерна ознака. І стосується вона не лише
обговорюваного збірника, самої цієї розмови, а й узагалі сучасного літературного процесу.
І ще. Не берімо на себе права оцінювати з погляду майбутнього, тим більше, вічності, — що
вони залишать удостоєним своєю неоскаржною увагою, а що — поза нею. Ми можемо судити
(знову ж таки) тільки від себе, свого імені, свого часу. Відтак, засвідчуючи винятково самих
себе і саме зараз і, більшою чи меншою мірою, літературну науку, якою вона є сьогодні.
Підготувала Олена Поліщук.
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VII МІЖ НАРОДНА НАУКОВА
К О Н Ф Е Р ЕН Ц ІЯ М ОЛОДИХ У ЧЕН И Х
Цьогорічна конференція, яку традиційно на початку літа проводить Інститут літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України, перетворилася на справжній форум молодих
літературознавців. 23—26 червня 2004 р. у стінах Інституту зібралося майже 200
представників філологічної науки з України, Білорусії, Польщі, Росії, Італії, Японії.
Розмаїття секцій засвідчує широту інтересів молодих науковців: “Теорія літератури”,
“Наратологія”, “Концепт, архетип, символ у літературі”, “Текстологія”, “Драматургія і театр”,
“Проблеми психології творчості”, “Проблеми компаративістики”, “Гра. Інтертекстуальність”,
“Історична проза”, “Жіноча творчість. Література і тендерні дослідження”, “Антропософія
і література”, “Зарубіжна література”, “Поезія. Філософська лірика", “Біблія і література”,
“Давня література. Середньовіччя. Бароко. Просвітництво”, “Українська література другої
половини XIX ст. Іван Франко. Леся Українка”, “На шляхах модернізму”, “Література
1920—1930-х років”, “Література української діаспори”, “Шістдесятники і після них”, “Сучасна
література. Постмодернізм”. У межах конференції було також організовано засідання
круглого столу “Довкола Домонтовича”. Це був своєрідний експеримент: учасникам
запропонували спочатку виголосити доповіді в різних секціях залежно від обраної проблеми,
а потім зійтися разом — як дослідникам творчості одного письменника.
Засідання секції “Давня література. Середньовіччя. Бароко. Просвітництво” було
присвячено пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук Олекси
Васильовича Мишанича. Учасники секції визначили між собою кращі доповіді, і переможців
нагороджено останніми виданнями праць О.В.Мишанича. Ними стали Ірина Добровольська
(Мінськ) за доповідь “Литературная история “Жития Саввы Сербского”: восточнославянский
контекст”, Тетяна Трофименко (Харків) за доповідь “Українська проповідь другої половини
XVII ст.: морально-етична проблематика” та Наталія Карпенко (Київ) за доповідь
“Формальні аспекти аналізу нідерландської поезії XVII ст.”.
Якби на конференції присуджували приз глядацьких чи то, правильніше, слухацьких
симпатій, його, без сумніву, отримала б учениця десятого класу гуманітарного ліцею при
Київському університеті Ярослава Стріха за доповідь “Володар перснів” Дж. Р.Р.Толкіна
у російському, українському та польському дзеркалі: досвід здобутків і втрат”.
Одним із найцікавіших було засідання секції “Поезія. Філософська лірика" під
керівництвом д.ф.н. Е.С.Соловей та д.ф.н. Н.Р.Мазепи. А серед кращих доповідачів тут,
очевидно, слід назвати Macino Мауріціо (Мілан) — “Антиартистизм как иносказание на
примере творчества Е.Л.Кропивницкого и в контексте поэтики лианозовской группы”,
Регіну Краукліс (Санкт-Петербург) — “Музыка в поэтическом мире О.Мандельштама: к
вопросу об эволюции концепции культуры в творчестве поэта”, Олену Чернявську (Люблін)
— “Основні філософські питання в творчому осмисленні В.Стуса і Р.М.Рільке”.
Надзвичайно цікаво й плідно працювала секція “Українська література другої половини
XIX ст. Іван Франко. Леся Українка”. Серед заслуханих доповідей учасники відзначили
“Моделювання метаміфу світової гармонії у повісті “Тіні забутих предків”
М.Коцюбинського” Ірини Бестюк (Рівне), “Бестіарій художньої системи О.Кобилянської”
Галини Н ік іт ч и н о ї (Житомир) та доповіді львів’янок — М а р ’яни Ч елецької
“Часопросторовість як ознака заголовка та поезія І.Франка” і М арії Мицан “На межі
літературних епох: ще раз до проблеми “Франко і модернізм”. На засіданні другої
підсекції “Зарубіжна література” вирізнялися доповіді “Тема детства в австрийской
литературе 1960-70-х годов” Оксани Кравчук (Владикавказ), “Контрпозиція до влади
(соціальна проблематика “Щоденника 1966-1971” М.Фріша)” Олександра Чертенка
(Київ), “Мотив пути в произведениях П.Зюскинда” Айгуль С алахової(Казань), “Північні
краї В.Набокова. Жанровий аспект текстів” Михайла Назаренка (Київ).
В окремих секціях просто визначилися “безперечні хіти”. Такими в секції “Література
1920-1930-х років” визнано доповідь Олени Пашник (Запоріжжя) “Кореляція генетивної
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та мортальної універсалі в українській прозі 20-30-х років XX ст.”; в секції “Проблеми
компаративістики” — доповідь Ю лії Емер (Томськ) “Миромоделирование в современном
фольклоре"; в секції “Гра. Інтертекстуальність” — доповіді М ар’я ни Гірняк (Львів) “Гра
масок і багатоликість у контексті проблеми авторської ідентичності (на матеріалі
інтелектуальної прози В.Петрова-Домонтовича) й /нни Луляєбо/'(Москва) “Литературная
игра в романах Б.Акунина”; в секції “Драматургія і театр” — доповіді Юкіко Kace
“Портрет режиссера. Первый опыт театроведческого исследования” та Дениса Кондакова
(Полоцьк) “Одинокий” и “Этот замечательный бордель!” Э.Ионеско: от романа к пьесе”.
Більшість секцій працювала надзвичайно стабільно в позитивному сенсі — там не було
очевидних інтелектуальних лідерів, але й не було одверто слабких чи нецікавих доповідей.
Триденний напружений графік, велика кількість учасників, тематична амплітуда
виголошених доповідей підштовхують до певних узагальнень. Найперше, що засвідчила
вже програмка конференції, — це літературознавча мода. Як і минулого року, на піку
популярності — наратологія, психоаналіз, тендерні студії, творчість Віктора ПетроваДомонтовича. Проблематика й тематика доповідей має і свою “географію”. Прикро
відзначати, що секції “Драматургія і театр”, “Теорія літератури”, “Зарубіжна література”
складали майже виключно іноземці. Щороку працює секція американістики під керівництвом
д.ф.н., проф. Т.Н.Денисової, де збираються чи не всі її колишні й теперішні учні, а от
дослідників німецької, французької, слов’янських літератур серед молодих учених України
дуже мало.
Помітна присутність іноземців — здебільшого росіян і білорусів — виразно оприявнила
деякі проблеми молодої української науки про літературу. Передусім це невміння молодих
українських дослідників стисло виголошувати доповіді, спілкуватися, працювати в режимі
дискусій, невміння слухати й обговорювати проблеми. Певно, це проблема цілої нашої
науки — “дефіцит” наукових зібрань саме для молодих, адже на “дорослих" конференціях
аспіранти чи молоді кандидати наук рідко коли наважуються на суперечки й дискусії, а
лише слухняно вислуховують повчання метрів. Це зворотний бік замкнутості, непублічності
вітчизняної науки — кожен нудиться у своїй хаті. Наприклад, у Росії ситуація склалася
дещо вигідніше: там існує не одне наукове молодіжне збіговисько, тому тамтешні аспіранти
вже давно навчилися аргументовано опонувати навіть найбільшим авторитетам. Нам
цього поки що відчутно бракує, але це і є одне з завдань нашої конференції — створити
атмосферу невимушеного, живого, зацікавленого спілкування рівних, сприятливу для
дискусій, обговорень, суперечок.
Кращі доповіді за ухвалою керівників секцій будуть опубліковані. Щоб полегшити
роботу редколегії, від аспірантів вимагається рецензія наукового керівника, однак це не
рятує від напливу “недоброякісної передзахисної писанини”. І це ще одна проблема:
інститут наукового керівництва формалізувався настільки, що функції наукового керівника
звелися до забезпечення успішного захисту незалежно від якості дисертації —тут важливішу
роль відіграють авторитет, статус, зв’язки і знайомства. Редколегія збірника праць молодих
учених мусить брати на себе неприємний обов’язок відхиляти статті, які не відповідають
рівню збірника, попри іноді блискучі компліментарні рецензії, а то ще й працювати з
особливо наполегливими авторами та писати пояснювальні листи їхнім науковим керівникам.
Це не скарги організаторів, а лише констатація негативних явищ, з якими покликана
боротися конференція молодих учених. З року в рік неприємностей меншає, конференція
розвивається, рівень учасників помітно зріс. Тому наступної зустрічі молодих учених в
Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України чекаємо з новими сподіваннями й
новими ідеями.
Ярина Цимбал
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X IX Ф Р А Н К ІВС Ь К А К О Н Ф Е Р ЕН Ц ІЯ
13—14 жовтня 2004 р. Львівський національний університет ім. І.Франка та Інститут
франкознавства ЛНУ ім. І.Франка провели XIX щорічну наукову Франківську конференцію.
Робота конференції проходила за шістьма секціями. Серед літературознавчих доповідей
варто відзначити такі: Р.Гром’як (Тернопіль) “Синтез мистецтв у дискурсі Івана Франка:
ретро з доби постмодернізму”, В.Будний (Львів) “Теоретична поетика Івана Франка",
Л.Каневська (Київ) “Психологія творчості митця (на матеріалі Франкового епістолярію)”,
Я.Мельник (Львів) “Книги високої поетичної стійкості чи упадок смаку”: Іван Франко про
поетику апокрифів”, Н. Тихолоз (Львів) “Казковість як компонент пратексту у творчості
Івана Франка", Р. Чопик (Львів) “Франкова “формула життя” (до питання наскрізного
сюжету творчості)”, Т.Лучук (Львів) “Франко і Сапфо в ракурсі тендерних студій”, Ст.Микуш
(Львів) “Поетика жанрової структури малої прози Івана Франка”, В.Працьовитий (Львів)
“Одноактні п’єси Івана Франка”, Ю.Василенко (Рівне) “Ментальність жінки у прозі Івана
Франка”, /.Бурлакова (Харків) “Модель особистості в повісті Івана Франка “Перехресні
стежки”, А.Швець (Львів) “Образно-поетичний світ оповідання Івана Франка “Під
оборогом”, В.Дуркалевич (Дрогобич) “Хома Кремінь, або ще одна загадка “Сойчиного
крила”, І.Кісіль (Івано-Франківськ) “Другий визначний письменник тої доби” (І. Франко
про А. Могильницького)”.
Пам’яті акад. М.Возняка та 50-річчю утворення Інституту франкознавства ЛНУ
ім. І. Франка був присвячений “Круглий стіл”, на якому із доповідями виступили /.Денисюк
(“Академік з легенди”), М.Нечиталюк (“Академік М.Возняк у спогадах і публікаціях”),
В.Здоровега (“М.Возняк і дослідження української журналістики”), М.Вальо (“ 3 історії
відділу української літератури Інституту суспільних наук АН України”), Л.Рева (“М.Возняк
у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського”), Л.Бондар (“Інституту
франкознавства — 50”) та З.Г[/зар (“Мої спомини про найперших: Ярослав Шуст, Ангеліна
Кабайда”).
Леся Рева

VI МІЖ НАРОДНИЙ КОН ГРЕС УКРАЇН ІСТІВ
VI Міжнародний Конгрес україністів відбудеться 29 червня-1 липня 2005 р. у Донецьку,
на базі Донецького національного університету.
Робота Конгресу відбуватиметься у трьох форматах:
1) сесії (панелі) із заявленою темою, головуючим, 3-4 доповідачами (виступ до 15
хвилин) та 1-2 дискутантами;
2) круглі столи із заявленою темою для дискусії, 1-2 головуючими та наперед визначеними
дискутантами;
3) презентації видань і наукових проектів
Окрім уже звичних тем і ділянок, Оргкомітет Конгресу особливо заохочує формувати
засідання навколо таких тематичних блоків:
1) культура й історія Півдня та Сходу України;
2) регіональні і краєзнавчі проблеми Донбасу;
3) українсько-російське пограниччя;
4) етнічні групи Півдня і Сходу України;
5) індустріалізація, урбанізація та робітничий рух;
6) історія науки.
При укладанні програми Конгресу, оргкомітет надаватиме перевагу тим заявкам, які
будуть сформульовані як готові сесії, круглі столи та презентації. Якщо заявка надходитиме
з-поза України, Оргкомітет просить включати до неї хоча б одного українського учасника.
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Робочими мовами Конгресу є українська, англійська, німецька, польська, російська.
Якщо учасники сесії або круглого стола мають намір проводити роботу іншою мовою,
просимо зазделегідь повідомити Оргкомітет.
Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі VI Міжнародного Конгресу україністів,
мають виповнити аплікаційні форми, розміщені на веб-сторінці Міжнародної Асоціації
україністів (адреса сторінки: http: / / www.mau.ora.ua/2005 /announcement.html: аплікаційні
форми подаються навіть у тому випадку, коли особа не збирається виголосити доповідь).
Особи, які пропонуватимуть сесію або круглий стіл, окрім аплікаційної форми мають
подати заявки, відповідно на сесію або круглий стіл, які також розміщені на веб-сторінці
в Інтернеті.
Особи, які бажають виголосити доповідь, але поки що не стали учасниками сформованої
сесії або панелі, мають подати інтернетівську заявку на окрему доповідь.
Письмова заявка на адресу:
Олександр Іванович Петровський,
вчений секретар Національної асоціації українознавців
вул. Грушевського, 4, кімн. 524
Київ-1 Україна 01001
Тел./факс: (+380-44)-229-7650
E-mail: marina.yur@ukrpost.net
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кусій про недавнє минуле й сучасне Польщі.
Микола Рябчук аналізує прихильне й не
прихильне ставлення сучасних польських
політиків до перспектив України на шляху
становлення громадянського суспільства та
євроінтеграції. Єжи Єдліцький розглядає
історію Польщі як периферії європейської
КРИТИКА

w hs

л ій ж и

цивілізації. Марцін Круль аналізує випро
бування, здобутки й проблеми польської
демократії після 1989 р. Анджей Менцвель
і Єжи Шацький висвітлюють проблему
польської національної ідентичності та її
концепції. Томаш Кізвальтер розглядає пи
тання історичної зумовленості нинішніх
подій та явищ, роль і місце історичної тра
диції у формуванні новітнього суспільства.
Павел Спєвак аналізує осмислення досвіду
тоталітаризму польською інтелігенцією та
подолання “туги за ПНР". Томаш Стриек
представляє українському читачеві польські
підручники з історії, а Наталя Яковенко сучасну польську історіографію. Станіслав
Бересь журиться за тим, що в сучасному
польському письменстві “книжок багато,
шедеврів мало". Вєслав Мислівський роз
мірковує про польську селянську культуру.
Ігор Стокфішевський пропонує фрагмент
про сучасну польську поезію. Юрко Прохасько подає роздуми про нещодавно по
мерлих Чеслава Мілоша і Яцека Куроня.
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