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Юрій Ковалів

КЛАРНЕТИЗМ ПАВЛА ТИЧИНИ - НЕРЕАЛІЗОВАНА
ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ’
Не багато маємо митців, у цілокупному доробку яких трапляється твір, що
концептуалізував би не тільки світоглядну модель автора та його стильову манеру,
а й фокусував сучасну йому динаміку ідейно-естетичних пошуків. Таким твором
“ Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух...” відкривалася збірка П.Тичини "Сонячні
кларнети” , високо поцінована прискіпливою критикою, що слушно вбачала прихід
на терени української літератури поета “ мабуть світового наспіву” , водночас
“за формою глибоко національного” 1. Чотири катрени, написані канонічним
п’ятистоповим ямбом, надовго полишалися загадковими для аналітичної свідомості,
яка часто накладала на них ту чи ту матрицю, незрідка екстрапольовану на всю
Тичининську лірику. При цьому не завжди брався до уваги іманентний семантичний
код, пропонований поетом, що внеможливлювало сподіваний “ горизонт
очікування” .
Уже перші рядки "Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух, /Л и ш Сонячні Кларнети” так
віддзеркалювалися у викривлених різнотлумаченнях, що, здавалося, йдеться
щоразу про відмінні, іноді взаємовиключні постаті П.Тичини. Одним критикам
убачався тут матеріаліст, другим — атеїст, третім — пантеїст, натомість четвертим
- християнин2. їх, очевидно, пантеличила тричі вжита заперечна частка “ не” та
начебто стверджувальний жест слова "л и ш ” , сприйнятий у категоричній
однозначності, насправді відсутній у тексті. На нашу думку, тут не відкидається
ні Зевс, ні Пан, ні Голуб-Дух, на їхню присутність не важить “ символічний образ
сонячних кларнетів” , що, за твердженням Л.Новиченка, мав би “ стати світлим і
радісним правонаступником Бога” 3. В даному випадку спостерігаємо еліптичну
фігуру, що полягає в опущенні певного члена речення чи словосполучення, які
легко відновлюються за змістом поетичного мовлення: не тільки один Зевс, не
тільки один Пан, не тільки один Голуб-Дух, а вони разом, не протиставляючись і
не абсолютизуючись у кожному окремому випадку, атрибутують гармонійний
універсум, постають різновидами його розмаїтих еманацій.
Власне, Зевс символізує принцип раціоналізованого світоладу, що приборкує
хаос, геометрично прокреслену статуарну логоцентричну структуру, врівноважує
стихійну природу, втілену в Панові — репрезентантові ірраціональних пристрастей,
' Стаття з колективної монографії “Стильові тенденції української літератури XX століття”, підготована
до друку співробітниками Відділу української літератури XX століття за ред. В.Дончика. - Ред.
' Ефремов С. Історія українського письменства. - Мюнхен, 1981. - Т.2. - 4-е вид. - С.358.
1 Аавріненко Ю. Творчість Павла Тичини. - X., 1920. - С.19; Юринець В. Павло Тичина: Спроба
критичної аналізи. - X., 1929. - С.23; Іщук А. Павло Тичина. - К., 1954. - С.17; Барка В. Хліборобський
Орфей, або Клярнетизм. - Нью-Йорк, 1961; Шаховський С. Павло Тичина. - К., 1968; Корсунська Б.
Філософські мотиви у творчості Павла Тичини. - К., 1974; Новиченко Л. Поезія і революція. - К.,
1979. - С.27.
3 Новиченко А. Павло Тичина / / Історія української літератури XX століття: Кн. 1. - К., 1993. С.190.
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неодмінному учасникові діонісійських містерій. Обидва представники класичного
олімпійського пантеону у версії П.Тичини — не що інше, як алюзія на аргументацію
Ф.НІцше подвійності аполлонійського та діонісійського начал у мистецтві4,
підтриману й розвинену модерністською практикою. Вони проявилися в доробку
поета. Свого часу Л. Новиченко висловив слушну думку про “ змагання двох
стилістичних принципів” у його ліриці — “ вже усвідомлений нахил до артистичного
лаконізму, сильного своєю образною сугестією” і тяжіння до наративного,
впорядкованого “ риторично-декламаційного вірша” .
Оскільки кожен компонент гармонійного універсуму вказує на множинну єдність
духовних сутностей, що витворюють внутрішньо викінчену систему, то ГолубДух як свідчення містичної християнської Трійці, її життєдайного підсоння не
протиставляється їм, вносить до світу особисте відношення любові, що притаманне
взаємопроникній тріаді Бога Отця — о н то л о гічн о го носія “ б е зкр а й о го
Першопочатку” , Сина Божого — проекції олюднення Бога, Святого Духу — дійової
сили божественного натхнення5, що явився, зокрема, в образі голуба над водами
Йордану під час хрещення Ісуса Христа (Матвій: 3,16; Лука: 3,22).
Отже, в поетичній космогонії П.Тичини язичницькі та християнські феномени
взаємоврівноважувалися, не допускаючи збочення до тієї чи тієї крайності. Поет
ніколи не приховував своїх поганських захоплень: “ Я — сонцеприхильник. Я —
вогнепоклонник” . Його лірика відсвічує не лише потужними солярними мотивами,
а й промальована міфемною топографією: “ Молюсь у храмах струнчастого гаю".
Гай, за уявленням українців, вказує на місцину, асоційовану з благодатним раєм,
що не має нічого спільного з культовою спорудою. Поезія П.Тичини наділена
широким спектром зашифрованих езотеричних символів, серед яких трапляється
і верба — міфічне Прадерево, від якого “ починає творитися Всесвіт"6: “ На струнах
Вічності перебираю / Я, одинокая верба” .
Водночас поет, вихований у середовищі Чернігівської духовної семінарії, де
ще вчувалося відлуння “ Чернігівських Атен” , мав високу християнську культуру,
що неодноразово розкривалася на сторінках його лірики, передовсім раннього
періоду, починаючи з неопублікованої збірки “ Панахидні співи” , підготовленої
до видання 1916 р. в Одесі з ініціативи М.Жука — поета й маляра, вчителя
П.Тичини. З повною силою вона прозвучала у “ Сонячних кларнетах” , засвідчуючи
глибинне розуміння її автором засад християнської історії, започаткованої книгою
Буття, що надихала поета: “ І пітьми творчої хітон, / І благовісні руки” . І коли він
писав “ Навік я взнав, що Ти — не Гнів” , то спирався на давню християнську
традицію , запровадж ену Апостолом Павлом, осмислену києворуським
митрополитом Ілларіоном, що надавала пріоритетного значення Новому Заповіту
на противагу Старому, де панував суворий, ж о рстокий навіть до свого
богообраного народу Єгова, наголошувала благодать, принесену в людський
світ Христом, як вищий ступінь духовної еволюції після закону. Апологія “ Євангелії”
для П.Тичини походила також від Г.Сковороди, який мав великий вплив на поета,
спонукавши його до роботи над симфонією, присвяченою унікальному філософу.
Його бентежив сковородинський пошук “ Царства Божого” в людському серці,
що було не лише актуалізованою ремінісценцією Святого Письма (Лука: 17;21), а
й відповідало кордоцентричній домінанті української душі, яка завжди прагнула
гармонії з довкіллям, тому сприймала християнські та поганські дискурси як
рівновеликі. Відтак не випадково у доробку П.Тичини витворювався своєрідний
симбіоз рівноправних у божественній еманації вірувальних струменів (“ Мрію
омофорно, сню волосожарно” ). Безперечно, мав рацію В.Юринець, акцентуючи
* Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. - С-Пб., 2000. - С.50.
' Див.: Аверинцев С. Софія-Логос: Словник. - К., 1999. - С. 185—186.
6 Див.: Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні. - К., 1989. - С. 215—216.
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на поєднанні в поемі “ Золотий Гомін” , якою завершувалася збірка “ Сонячні
кларнети” , притаманних духовній культурі українського народу греко-візантійського
(Апостол Андрій) та язичницько-космогонічного (предки-сонцепоклонники)
чинників7.
Поет, поборюючи “ непроникність” речового буття, прагнув “ істинного буття,
або всеєдиної єдності” , “ ідеї всеєдності” , над якою замислювалися його сучасники,
зокрема добре ним знаний нащадок сковородинського роду філософ В.Соловйов,
який обстоював поняття “ сизигічних відношень” , вбачаючи в ньому підтверджене
дійсністю "безперечне значення людської індивідуальності в іншому” , що
“наповнює абсолютним змістом наше життя” 8. Для П.Тичини то була не звичайна
аперцепція. На його погляд, Я і Ти — категорії відмінних якостей, що реалізуються
в єдності. Я, перебуваючи у вітальному, передсутнісному стані (“ Я був не Я. Лиш
мрія, сон” ), ще відмежоване від себе, ще не відає присутньої в ньому духовної
сили. Лише вирвавшись за межі конкретно-чуттєвого існування рефлективної,
неявленої свідомості, замкненої жорсткими рамками народження та смерті,
переживаючи інтимну посвяту духовного прозріння, своєрідної ініціації, воно
здатне пізнати в собі нову, вищу істоту через Іншого, власне через Бога в собі:
“Прокинувсь я — і я вже Ти” . В цьому Ти віднаходиться новоякісне Я на тернистому
шляху осягнення божественної істини, навіяному, очевидно, мотивом Євангелії
від Івана (17), вираженої міфологічною метафорою “ Сонячних кларнетів” , що
репрезентувала космогонічну концепцію П.Тичини, пойменовану критиками
“гармонією сфер”9, перейняту та осяяну потужними світлоритмами. В ній убачалося
відлуння, скажім о, піф агорейства10I, однак поетові не було діла до чисел,
проявлених через музику, яка частково поєднувала його естетичну систему з
античною.
Наділений рисами вродженої панмузичності, П.Тичина писав музичними
образами: “ Та що це справді — я піснями мислю!” , “ матеріал для поета — згук” 11
тощо. Звичайно, він спирався й на досвід попередників-модерністів, у творчості
яких, за спостереженням І.Франка, відбувалося змагання “ наблизитись скільки
можна до музики” 12. Те, що правило їм за стильову настанову, для поета поставало
домінантним принципом його поетики, відмінної від поетики символістів,
зорієнтованих на “ чисту” тональність, на витончений звуковий образ,
відмежований від “ грубо”-чуттєвих, зорових чи дотичних елементів, зосереджених
на мелодійно серпанковому натяку на потаємне, заповідне, непізнаванне за
допомогою позитивістських методологій.
Припущення, ніби “ молодий поет почався, де Вороний поставив крапку” 13,
принаймні на підставі порівняння “ Блакитної Панни” та вірша “ Арфами, арфами...” ,
де справді можна знайти спільні риси ритмомелодійного та версифікаційного
характеру, потребує уточнення. Адже на терені символізму обидва автори
керувалися відмінними естетичними настановами. Коли М.Вороному почувалося
в межах цього стилю вільно, то П.Тичині — затісно, як і в будь-якому іншому
стилі, тому він прагнув синтезування їх. Відтак вважати “ Сонячні кларнети” лише
“короною” символістського руху14 — некоректно, оскільки і збірка, і концепція
поета постають штучно усіченими.
7 Юринець В. Павло Тичина: Спроба критичної аналізи. - С.87.
I Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. - М., 1991. - С.130, 158.
’ Костенко Н. Поетика Павла Тичини: Особливості віршування. - К., 1982. - С. 47.
10 Див.: Тельнюк С. “Молодий я, молодий...” — К., 1990.
II Див.: ЦДАМЛМ України. - Ф.464. - 0д.зб. 3120.
12 Франко І. З останніх десятиліть / / ЛНВ. - 1901. - Т.15. - 4.7-9. - С.129.
13 Тельнюк С. Цит. вид. — С. 105.
14 Лавріненко Ю. На шляхах синтези клярнетизму. - В-во “Сучасність”. Накл. УВАН в Канаді, 1977.
-
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Елегантний звуковий образ М.Вороного, тонко мережаний нестримний звукопис
Г.Чупринки, шляхетно нюансована настроєвість 0 .Олеся в напруженій течії
стереоскопічних інтонацій Тичининської лірики втрачали свою лінійність, набували
в силовому полі синестезії, де поєднувалися різні чуттєві враження, ознак яскраво
колористичної панмузичності, що несвідомо “ прокльовувалася” хіба що у
П.Савченка.
П.Тичина мав свої джерела. Зокрема віртуозний смисловий поліфонізм поезій
взорував на давньоукраїнське та церковне багатоголосся, зокрема на твори
Д.Бортнянського та М.Березовського, які вразили поета на співанках у Троїцькому
хорі15. То ж не дивно, що його лірика “ будувалася” за принципом музичних п’єс,
актуалізувала співні (хорові) партії, як-от у типовому кількаплощ инному
амебейному вірші “ Озвався дзвін...” , мала композиційний характер музичної
теми з варіаціями (“ Закучерявилися хмари...” ), де розгортається драматичне
співіснування двох антитетичних настроїв, або “ Арфами, арф ам и...” , де
нюансована градація одного мотиву тощо.
Така стильова манера лишиться стрижневою впродовж усієї його нерівної
творчої еволюції. Принаймні він пояснював смисл рефрена у поемі “ Похорон
друга” , посилаючись на досвід Берліоза (2, 605). На аналогічне прочитання своїх
текстів П.Тичина сподівався і від критичної рецепції. За спогадами В.Півторадні,
він тлумачив цикл “ Енгармонійне” грою на роялі16. Натякаючи на один із посутніх
ключів свого стилю, поет зазначав: “ Хто на партитурі читать не вміє, тому годі
що-небудь і в природі розібрати. Завше він тримається якоїсь однієї партії:
баса, тенора тощо” ( / / , 14).
Гармонійно цілісна, поліритмічна стихія лірики П.Тичини, народженої “ із духа
музики” 17, засвідчила прихід в українську літературу не просто виняткового
таланту, а професійного музики, диригента18, який свідомо ошляхетнював,
збагачував її музичними принципами, очищав від консонансів, бо не терпів
“ дефектів музичного слуху” , вважаючи їх вадами “ мови і стилю” (О.Дейч),
відкривав невичерпні можливості версифікації на помежівТ з музикою. Він здійснив
проект пріоритетизації музики та поезії в мистецтві як достеменно можливого
знання, започаткований енськими романтиками, А.Шопенгауером, Ф.Ніцше,
втілюваний у життя Р.Вагнером, П.Верленом, українськими “ молодомузівцями” ,
М.Вороним та 0 .Олесем, водночас спромігся на органічний синтез мистецтва на
противагу авангардистам, зокрема М.Семенку, що зазнав у цьому творчої невдачі.
Синтетичне мислення пробудилося у П.Тичини ще в пору його навчання у
Чернігівській Семінарії, стимулювалося такими педагогами, як О.Архангельський,
схильний “ зчеплювати” музику з літературою ( 11, 263), І.Львов чи М.Жук. Особливе
місце у постанні Тичининської синестезії вбачаємо в творчому досвіді
М.Коцюбинського, а головне — в характеристичній особливості української
ментальності, зауваженій О.Губарем19.
Естетична концепція “ гармонії сфер” не обмежувалася панівною параметричною
панмузичністю, зазнавала метаморфоз у силовому полі синестезії, чого не
приховував поет, зізнаючись бодай у нарисі “ На крилах пісень” , що мелодійні
звуки, торкаючись його “ вуха” , “ лягали перед очима фарбами” . Колористичні
шкіци “ Коливалося флейтами /Т а м , де сонце зайшло” ; “ За частоколом —
/Зелений гімн” ; “ Мов золото-поколото, /Горить-тремтить ріка, / я к музика” тощо
15 Тичина П. Зібр. творів: У 12 т. - К., 1988. - Т.11. - С.262,264. Далі вказуємо в тексті том і
сторінку.
14 Півторадні В. Краплини з поетової криниці / / Про Павла Тичину. - К , 1976. - С.200.
17 Белецкий А. Творчество Павла Тычины / / Тычина П. Избр. стихотворения. - [X.], 1927. - С.19.
111 Павлюк А. Мій перший диригент / / Про Павла Тичину. - С.84-89; Гальченко С. Текстологія
поетичних творів П.Г.Тичини. - К., 1990. - С.25.
19 Тубар О. Павло Тичина: Літ.-крит. портрет. - К., 1981. - С.36.
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розкривали поета, схильного до вродженого “ кольорового слуху” та “ слухового
кольору” 20, здатного сприймати квінту як жовту густу барву, трактувати тони
паротяжного гудка як “ сусідство" “ безперспективних” “ глухих барв” {12, 71 —
72), вбачати у фісгармонії срібний звук21 тощо. Одночасна “ мальовнича музичність”
і “музична мальовничість” — така симультанна своєрідність закладена у місткій
формулі “ сонячні кларнети” , базованій на гармонійній “ ідеї всеєдності” , на
продуктивному взаємопереливанні відкривавчих набутків модернізму та “ філософії
життя” .
Небезпідставно стиль П.Тичини, що містить у собі концептуальні проекції
“гармонії сфер” , був названий “ кларнетизмом” (Ю.Лавріненко, В.Барка). Він
узмістовлював істотні риси української душі, в якій “ Горять світи, біжать світи
/Музичною рікою ” , явленій на найвищих регістрах її осяяння, коли вона виражала
“активно-творчу ренесансову одушевленість життя” 22, свій порив в іманентний
простір, і далі — до історичної осі. Діонісійське злиття митця з об’єктом творчості
відбивало, мабуть, той “ філософсько-психологічний характер", що його мав на
увазі Л.Новиченко, спостерігаючи одночасні, взаємоперехресні проекції “ сонячних
кларнетів” на “ одвічні онтологічні питання” й на внутрішнє життя особистості,
яка відкрила проблему “ свободи духа” 23.
Кларнетизм виявився тим містком, що перекидався від ідейно-естетичних, часто
врізнобіч спрямованих стильових тенденцій попередніх поколінь до синтетичного
типу творчості, який не вкладався у жодну стильову течію, — адже органічний
для П.Тичини символізм щасливо переплітався з елементами авангардизму,
неоромантизму, імпресіонізму, неореалізму та необароко, сприяв усуненню
поверхового мімезису, залежності від стороннього впливу. Поет, як помітив
М.Зеров, завжди “ говорить своє і від себе” 24, вміє “ з благородною простотою” ,
за спостереженням С.Єфремова, “ кинути глибоко символічний образ” , вкласти
в нього “ якийсь широкий внутрішній зміст” 25.
Нарешті — кларнетизм може сприйматися і тим містком, що перекидався від
прірви небуття до відродження України, яка не знала “ кращого смисловислову” ,
аніж “ необарокова парабола “ Золотого Гомону” 26, осяяна ентузіазмом духовного
воскресіння та історіософічного націотворчого дійства. Те, що “ символ України”
піднесено тут “ на недосяжну височінь вже загально-людського, загально
світового значіння” , вражало сучасників27, які вважали П.Тичину поетом такої
величини, як Т.Шевченко, покладали на нього великі надії.
В українській ліриці кларнетизм — явище одиничне і неповторне, водночас
вузлове в еволюції художньої та національної свідомості.
Здавалось би, перед естетичною програмою П.Тичини, що спиралася на принципи
калокагатії, розкривалися реальні перспективи саморозгортання у сподіваний
простір. Та не так сталося, як гадалося. Вже світла палітра “ Золотого Гомону”
затьмарювалася тривожними темними плямами: “ чорнокрилля на голуби і сонце” .
Візія України-нареченої була свавільно понищена катастрофічними реаліями
національної революції, що захлинулася у крові братовбивчої громадянської
війни, спровокованої московськими більшовиками. Цю трагедію відбито у
чотиривірші “ Скорбна Мати” , написаному в графічній манері апокрифічної
20 Юдіна В. Музика в житті Павла Тичини. - К., 1976. - С.44-45.
21 Тичина П. З минулого - в майбутнє. - К., 1973. - С.14.
22 Лавріненко Ю. На шляхах синтези клярнетизму. - С.16.
23 Новиченко Л. Поезія і революція. - С.138.
21 Зеров М. Нова українська поезія / / Нова українська поезія: Збірка / Уложив М.Зеров. - К., 1920. C.XVI.
23 Ефремов С. Історія українського письменства. - Т.2. - С.351.
2‘ Лавріненко Ю. На шляхах синтези клярнетизму. - С.45,50.
22 Маланюк Є. Павло Тичина (Фрагмент зі ст. “ На провесні” ) / / Веселка. - 1922. - 4.4. - С.26.
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літератури. Найбільше хвилювала П.Тичину втрата кордоцентричної етики. Мотив
“ Як страшно!., людське серце / Д о краю обідніло” варіювався вже в інших
збірках поета. Революція як аморальний стан, як патологія суспільства — таким
був лейтмотив наступного видання “ Замість сонетів і октав” (1920), присвяченого
Г.Сковороді. Ще більш розгубленим виглядав поет у збірці “ Плуг” (І920),
змальовуючи свого ліричного суб’єкта, розірваного між “ омарсельєзиними
світами” та кривавою дійсністю, підступно знадженою фантомною обіцянкою
“ світлого майбутнього” (“ Зразу ж за селом...” ). Аристократичний дух кларнетизму
не терпів егалітарних консонансів, що загрожували його світлоритмам, був
виразником духотворчої ідеї всеєдності, що розгортала ймовірну перспективу
оновлення людини.
Однак кларнетизм поволі втрачав ознаки “ гармонії сфер” , виштовхувався у
лінійний простір, розпорошував свою світотворчу енергію, свої світлоритми, що
спостерігалося вже у циклі “ В космічному оркестрі” , де щойно одуховлений
космос заповнювався безживними гаражами та деградованими інфузоріями.
Останній спалах кларнетизму був помічений у виповненій стихією “ вітаїзму” збірці
“ Вітер з України” (1924). Його вже треба було віднаходити в механістично
конструктивістському “ Чернігові” (1931), а в наступних виданнях періоду
“ соцреалізму” — то й поготів. Тут годі шукати поезії, однак майстерна версифікація
не втратила свого значення, оскільки розкривала посутній портрет тоталітарної
істоти, перейнятої класовою ненавистю та рабською залежністю від комуністичних
міфів. Лише в окремі періоди, як-от під час Другої світової війни, у поемі “ Похорон
друга” з’являються окремі відблиски кларнетизму, якому не було місця в системі
псевдохудожнього методу соцреалізму — надійного знаряддя контролю компартії
над письменством, приреченим на жорстокі репресії. За дароване життя П.Тичина
змушений обрати собі принизливу роль одержавленого поета, переступивши
через совість та потужності свого таланту, римувати фальшиві оди на честь
вождів антилюдського режиму, відмовитися від неповторного кларнетизму, що
лишився нереалізованою естетичною концепцією, однак відкрив перед українською
літературою нові обрії.

Микола Сорока

ЕМІГРАЦІЯ ТА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ В ЛІТЕРАТУРНІЙ КРИШЦІ ЮРІЯ ШЕРЕХА
(1 9 4 5 -1 9 5 6 )
Пустеля чужини — м о ж е й найбільша підстава для
наш ої н а д ії на велике майбутнє наш ої літератури.
Юрій Косач
Вигнана і бездомна українська література...
Юрій Ш ерех
На початку української незалежності Ю. Шерех писав про одну з особливостей
того періоду — повернення літератури української діаспори1, яка тривалий час
була недоступна ні для читача, ні для критика в Україні, а тепер викликає посилений
інтерес як просто до недавнього минулого десь поза теренами країни, так і до
минулого як частини тяглості єдиного культурно-м истецького процесу.
1 Див.: Шерех Ю. Етюди про національне в літературах сучасності. До теорії національно-органічних
стилів / / Сучасність. - 1993. - № 4. - С. 68-93.
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Центральною в українській літературній еміграції саме й була постать Шереха,
інтелектуала та аналітика, ученого досить самокритичного, який часто повертався
до переоцінки своїх попередніх поглядів, що знайшло відображення в його творчому
доробку2. Критик дає відповіді на питання, які вже частково порушувалися ним у
попередніх працях, зокрема щодо найбільш насиченого періоду МУРу та невдовзі
після нього (1 9 45 —56). Питання ці стосувалися н а йприн ц ипо в іш о го і
найфундаментальнішого — шляхів розвитку української літератури не лише на
новому часовому, а й просторовому — еміграційному етапі.
Тож спробуймо простежити, як у поглядах Ю.Шереха відбився розвиток
української літератури перш ого післявоєнного десятиріччя, зумовлений
еміграційними обставинами.
Сучасна теорія еміграції й діаспори великого значення надає поняттю
ідентичності. Наприклад, канадський соціолог Пол Байт3 пов’язує еміграцію з
поняттям ідентифікаційного зсуву (identity shift), що є складним комплексом
змін на різних рівнях: вік, сім’я, соціальний статус, релігійні погляди, культура, а
також на рівні етносу-нації. Невіддільним від ідентифікаційного зсуву є стан
невизначеності і необхідності вибору. На новому місці письменник постає перед
складним (часом нерозв’язним) вибором, який не виникав у минулому, як-от
місце в новому суспільстві, нове культурне і літературне середовище,
функціональність мови тощо. По-новому постають для нього не лише питання
місця, а й часу. Це і його взаємопов’язаність із попередніми поколіннями діаспори,
тяглість традиції, еволюція власної ідентичності в нових умовах, а з другого боку
- зростання часової віддаленості від батьківщини.
Ідентифікаційний зсув внаслідок еміграції зумовлює безліч змін, але насамперед
- це роздвоєння між минулим і теперішнім, між почуттям втрати і необхідності
набуття, створення чогось нового, що часто асоціюється з бінарною опозицією
смерть — відродження. Справді, щось помирає, але щось має народитися.
Зокрема, в лоні еміграції мала відродитися ціла українська література. “ ... тепер
перше завдання МУРу, — заявив Шерех, виступаючи на його І з’їзді, — відновити
літературний процес” 4.
Особливістю літератури МУРу і післямурівського періоду є високий рівень
самоусвідомлення свого еміграційного буття, зумовлений почуттям роздвоєння:
3 одного боку, безпосередня причетність до сучасного літературного процесу,
до культурного відродження 1920-х років чи до діяльності празької школи та
ЛНВ. Природно, що центральними у програмних документах мурівців постали
поняття України й української нації як єдиної духовної ойкумени, для якої буде
творитися література на новому еміграційному етапі: “ Сучасні завдання
українського мистецтва в основному ті самі, що й десяток чи два років тому —
беззастережно, повно та віддано стояти на сторожі інтересів нації,... його провідне
завдання — мистецькими засобами творити синтетичний образ України, її духовости
в минулому, тепер і завтра” 5. З другого боку, штучна відрубність від цих процесів,
усвідомлення перерваної тяглості традиції. Чим яскравіше бачилося минуле, чим
воно було ближчим, недавнім, тим випукліше усвідомлювалося теперішнє й
неоднозначно вимальовувалося майбутнє.
Ставлення Шереха до еміграції як явища не було однозначним: романтичне
захоплення та прагнення об’єднати всіх із часом змінилося на повне розчарування
та тривалий відхід (з 1956 р.) від активного літературного життя. Проте вже на
г Див.: Юрій Шерех (1941-1956). Матеріяли для біографії / / Не для дітей. Нью-Йорк: Вид-во
“Пролог”, 1964. - С. 5—33.
! White Р. “Geography, literature and migration” in Russell King. - London; New-York, 1995.
4 Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на еміграції / / Не для дітей. — С. 189.
* Чого ми хочемо / / МУР. Збірники літературно-мистецької проблематики 36. 1. - Мюнхен;
Карльсфельд, 1946. - С. 4.
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початку еміграційного періоду Шерех із проникливістю теоретика бачить поки
що ледь помітні небезпеки, які таїть у собі еміграція, насамперед формування
психології повернення. Проводячи паралелі з французькою еміграцією рубежу
XVIII—XIX ст., він уже 1947 р. доходить сумного висновку: “ Еміграція завжди стає
осередком реставраційних тенденцій і прямувань. Але реставрувати ніколи нічого
не можна” 6.
Звичайно, соціально-організаційна невлаштованість емігрантів відігравала певну
негативну роль, особливо це стосувалося особи письменника: “ У краях нового
поселення перспективи письменників безрадніші, ніж навіть інтелігентів іншого
фаху. Коли маляр чи скульптор чи музика можуть обслуговувати чужу авдиторію,
коли науковець може стати до праці в чужих навчальних і наукових закладах, то
для письменника, чия творчість до глибини зв’язана з мовою, перехід на чужу
авдиторію майже неможливий” 7.
Слід зазначити: Шерех добре розумів, що в емігрантському літературному
середовищі існують не лише вікові, регіональні відмінності, а й художньо-світоглядні
розбіжності. Проте з метою культурного та літературного самозбереження слід
було будь-що об’єднатися. Критикуючи політичний еміграційний досвід партійної
роздрібненості, Шерех вважав, що “ вся українська література на еміграції має
спільне ідеологічне підґрунтя, а розвиток індивідуальних і групових особливостей
цілком можливий у межах загальної творчої співпраці та перманентної дискусії” 8.
Навіть із суто практичною метою, передбачав він, така надорганізація мала ту
перевагу, що створювала особливу атмосферу, своєрідний творчий діалог, в
якому зростала б література.
Отже, можна зробити припущення, що саме еміграційний стан був однією з
причин, що спонукали українських митців до об’єднання в межах МУРу, до
компромісів і балансувань задля збереження єдності літературно-мистецьких
сил в умовах небезпеки їхнього розпорошення на еміграції. В післямурівський
період, коли Шерех уже відходив від активної літературної діяльності, ця функція
перейшла до “ Слова” — об’єднання українських письменників в екзилі.
Письменникам-емігрантам, на думку критика, притаманні три типи поведінки:
1) махати руками й галасувати перед насуванням танка (тип Дон-Кіхота); 2) мріяти
в закутку про реставрацію того, що не можна повернути (тип Санчо-Панси);
3) намагатися зрозуміти свій час і знайти в його русі передумови для здійснення
своєї програми, своїх бажань (позиція тверезого розуму)9. Важливими є спроби
розв’язання письменником конфлікту еміграція — простір — час. Трактуючи
здатність людини пересуватися в просторі як “ благословення” , він однак застерігає
від небезпеки пересування як просто втечі, що виростає з “ нерозуміння свого
часу і небажання його розуміння, з відчуття страху і розгублености” , що “ завжди
кінчаються тріюмфом часу над здезорієнтованою й розчавленою людиною” 101
.
Ю.Шерех, хоч і з певним романтичним запалом, пропонує діяти відповідно до
вимог часу, в чому і вбачає місію еміграції: “ Еміграція може бути відходом у
простір, щоб перешикуватися відповідно до вимог часу, зібрати сили — і відвоювати
втрачений простір і ствердити себе в своєму часі. Така еміграція — є благо; вона
виконає місію свого народу або стане на чолі народу в виконанні ним своєї
місії” 11. Оця бінарність “ місія—втеча” , що викликана еміграційним станом, виступає
лейтмотивом літературно-критичних поглядів Шереха і є вагомим ключем до
розуміння української еміграційної літератури.
‘ Шерех Ю. Наша сучасність - наше мистецтво / / Друга черга. - Сучасність, 1978. - С. 334.
7 Його ж. Українська еміграційна література в Европі 1945-1949 / / Не для дітей. - С. 273.
* Там само. - С. 232.
9 Шерех Ю. Наша сучасність - наше мистецтво. - С 334-335.
10 Там само. — С. 332.
11 Там само. - С. 332.
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В тезі про місійність, без сумніву, пробивається народницька та радянська
риторика про служіння інтелігенції своєму народові. Проте в цьому випадку вона
випливає з усвідомлення реальної ситуації в Україні, в якій художня література
не виконувала своєї основної — культурно-мистецької — функції, а сама Україна
постала перед небезпекою насильницької русиф іка ц ії та перспективою
денаціоналізації. Тому, позбавлена реальних державно-політичних важелів
самоствердження, еміграція, природно, вбачала в духовній сфері, в мистецтві
спосіб плекання національної ідентичності у своєрідних кордонах своєї суверенної
“держави слова” (Орест)12. “ Якщо не могло бути батьківщини на географічній
мапі, ми могли збудувати батьківщину в наших душах. Літературні, мистецькі
твори, що постануть з нашого об’єднання, будитимуть душі, свої й чужі. Поновна
будова України почнеться з таких творів” 13.
Водночас втеча відбувається через внутрішню безпорадність щось змінити в
цьому світі, через фатальність якихось вищих, незалежних від людської волі,
сил. Такий стан роздвоєння й невизначеності свідомо чи підсвідомо вловлювався
в еміграційному середовищі. М.Шлемкевич, наприклад, побачив тут “ загублену
українську людину” 14. Подібної думки дотримувався і Шерех: “ Тут тяжко забігти
вперед, — але теперішній етап нам ясний: це етап великої перевтоми, етап великих
розчарувань і випробовувань, етап, коли розум може втратити віру в себе і на
рятунок мусять прийти не раз іраціоналізм, віра, містика, демонізм. Це етап
розколотої свідомости, розхитаної душі” 15.
Проте втечу можна розглядати глибше — як філософську категорію: “ ісход”
(Маланюк), відірваність, втрата ґрунту (Шерех), втрата почуття реальності через
часові та просторові зміщення, скитальство (Косач). Це значною мірою вплинуло
на особливу ідейно-тематичну спрямованість еміграційної літератури. Наприклад,
у поезії критик вбачає “ внутрішню релігійність різних відтінів” : космічне
богоборство Осьмачки, світлий храм Грааля у Клена, біблійність Барки,
апокаліптичність Стефановича, езотеричність Ореста, історіософічність Маланюка
тощо. Подібні універсальні мотиви зустрічаються і в прозі Винниченка, Осьмачки,
Косача, Барки. Зокрема, Косач, на думку Шереха, “ ...відійшов від реальної
України і шукає уявної, чарівної — поза нею, в Европі” 16.
З подібної перспективи можна розглядати і “ Старшого боярина” (1946)
Осьмачки, твір №1 для Шереха, твір-зразок національно-органічного стилю,
який має наслідуватися і за яким майбутнє. Але чи не є це поверненням у чудове
й ідеальне українське минуле? Тим більше, як пише Шерех, цей твір не сучасний
у загальному розумінні, це радше “ візія єдности світу в його позачасових і
позапросторових первнях” , це творення України не географічної, а духовної.
Власне, Шерех сам дає відповідь на поставлене питання, говорячи про вихідну
тезу авторового світосприймання як “ мізерність людини супроти космосу” , як її
самотність17. Можливо, в такому сенсі згодом можна буде розглядати цілком
нове явище еміграційної літератури — жанр мітологічної візи” 18.
Шерех трактує нерозуміння часу, втечу як трагедію еміграції. Але ж втечу
можна трактувати ширше. Можна цілковито розчинитися, асимілюватися, а можна
17 Як тут не згадати досвід УНР, коли справа національного утвердження, зокрема, покладалася на
український хор під керівництвом О. Кошиця.
15 Шерех Ю. МУР і я в МУРІ / / Третя сторожа. - Балтимор; Торонто, 1991. - С. 369.
14 Шлемкевич М. Загублена українська людина. - Нью-Йорк, 1954.
15 Шерех Ю. Стилі... - С. 191.
11 Там само. - С. 211.
17 Його ж. Над Україною дзвони гудуть / / Не для дітей. - С. 275-287.
'* Костюк Г. З літопису літературного життя в діаспорі / / Сучасність. - 1983. - С. 460. Автор,
зокрема, говорить тут про твори Докії Гуменної “Епізод із життя Европи Критської” , “ Велике Цабе”,
“Золотий плуг” та “Благослови, мати!”.
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побачити її не тільки як трагедію, а й як художньо досконало змальовану у
творах реальність, хай і трагічну. Якщо звернутися конкретно до текстів цього
періоду, то більшість із них — це повернення на батьківщину.
Щодо ще однієї еміграційної ознаки Ю.Шерех вживає знакову метафору літератури
цього періоду — “ без грунту” 19. Критик вбачає в ній неабияку проблему, зумовлену
страхом втратити основи звичного укладу життя і починати все спочатку. Для
прикладу він узяв новелу М.Коцюбинського “ На камені” (1902), в якій головна
героїня Фатьма, втрачаючи ґрунт (тобто власну домівку), гине. Тут Шерех проводить
паралель із фільмом Росселіні, в якому головну героїню — діпістку з Литви, яка
вийшла заміж за італійського рибалку й оселилася на острові — спіткала подібна
доля, коли вона спробувала втекти і дістатися свого ґрунту. Отже, вимальовується
модель: безґрунтя — втеча — повернення (нездійснене) — смерть. Безґрунтянство
Шерех також бачить в образах Ірина й Галочки в повісті Ю.Косача “ Еней і життя
інших” . Власне у самій назві, подібно до “ Енеїди” Котляревського, вловлюється
мотив блукання в пошуках свого “ закутка” і, зрештою, твір закінчується на
оптимістичнішій ноті: “ В “ Еней і життя інших” може ще нема знайденого Грунту...,
але є рішучість той ґрунт знайти, є вирушення на пошуки” 20.
Важливий суто еміграційний аспект української літератури, пов’язаний із
просторовим переміщенням, — її ставлення до історичної батьківщини, власне
бачення, розуміння, яке тепер віддаляється в часі. Тому цілком реальна поява
таких ознак, як колективна пам’ять, міф про батьківщину та її ідеалізація —
процес, якому Шерех дав влучну назву “ обеміґранчування письменника” . Ні,
критик не скаржиться на брак творів: “ Емігранти дуже багато говорять і пишуть
про Україну. Але чим більше вони про неї говорять і пишуть, тим більше вони
втрачають уявлення її” 21. І такі прояви він завважив у чи не найзакоріненішого в
Україні Осьмачки, який, на думку письменника, опинився на “ еміграційному
роздоріжжі” .
На еміграції, вважає Шерех, витворилося дві оцінки “ підсовєтських” українців:
мученики, святі й борці за волю та розкладені “ советами” , ні на що не здатні. І
це “ показує вимріяність і далекість від дійсности обох цих типово еміграційних, у
відриві від дійсності, у прекрасному далеко посталих поглядів” 22. Такі собі
ідеалізовані стереотипи. Тому для нього смішно звучить коментар одного з
“ наглядових” критиків стосовно “ Мани” Д окії Гуменної про те, що “ ...люди під
советами не можуть дозволити собі на вишукане “ романсування” 23.
В еміграційних умовах іншої специфіки набувають орієнтаційні спрямування
української літератури. На противагу Хвильовому та Зерову, які багато
теоретизували про Європу, емігранти опинилися безпосередньо в тій Європі, що
знову викликало д искусію щодо європейської орієнтації, взаємозв’язок
національного та світового. Хвильовий все такий же актуальний, але його погляди
модифікуються. Географічне і психологічне зміщення, очевидно, зумовило
розширення тези “ Україна-Європа” до “ Україна-світ” . Тоді як Хвильовий і Зеров
більше звертаються до поняття Європа, посилаються насамперед на європейські
здобутки, називають конкретні імена відомих європейських діячів, то Шерех,
опинившись у центрі Європи, все частіше звертається до понять світ, Захід,
загальнолюдський, універсальний, світовий тріумф тощо. Хвильовий для порівняння
часто говорить про російську культуру, Шерех же все частіше посилається на
західні імена. З одного боку, Шерех, перейнятий гаслами Хвильового, романтизує
15 Варто згадати “Без грунту” В.Домонтовича, Ю.Косач вживав термін “безґрунтяни”.
20 Шерех Ю. Прощання з учора / / Друга черга. - С. 306.
21 Його ж. Мені аж страшно, як згадаю (“ Плян до двору” Т. Осьмачки) / / Друга черга. - С.187.
22 Його ж. Так було, чи так мало бути? / / Не для дітей. - С. 170.
22 Його ж. Регабілітація людини / / Там само. - С. 384.
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Європу, Захід. Він ще чітко не бачить місця України та її культури в нових
умовах. Адже це перша такого роду повноцінна еміграція. Принаймні творчі сили
видавалися значними й різнобічними. “ Ми свідки і учасники початку нової хвилі
нашого літературного процесу, — що веде до витворення глибоко своєрідного,
глибоко українського літературного стилю. Чи ми будемо й свідками його вершин,
його гребеня, його світового тріюмфу, —а це буде світовий тріюмф — не відомо” 2
*24.
Оці, з одного боку, невпевненість (“ Чи ми будемо й свідками його вершин... — не
відомо” ), а з другого — абсолютна впевненість (“ а це буде світовий тріюмф” ),
досить добре відбивають нечіткість поглядів Шереха, які зазнавали кардинальних
змін в еміграційних умовах.
Окрім високого художнього рівня еміграційної літератури, що певною мірою
розумілася як елітарна (хоч це відкрито не проголошувалося), задля завоювання
світу, серед іншого, потрібні були й, на думку Ю.Шереха, переклади творів
українських авторів іноземними мовами (особливо плідно працював у цій царині
І.Костецький). Цікаво, що з-поміж доробку Т.Осьмачки для перекладу була
запропонована “ Ротонда душогубців” 25, а не “ Старший боярин” . Мабуть, те, що,
за задумом Шереха, мало вивершити українську літературу, насправді для
західного читача було менш привабливим, аніж більш пригодницька й актуальна
розповідь про сталінську епоху. Критикові здавалося, що українська культура
мала відразу завоювати світ. Тому він так болісно сприймав, скажімо, той
незначний резонанс, який викликала за кордоном українська мистецька виставка,
відсутність уваги до української культури взагалі.
Отже, можна перенести питання в іншу площину: чи могла бути цікавити
відносно самодостатній Захід чужа література і, зокрема, література бездержавної
нації, яку багато хто вважав географічним півднем Росії? Для Ю.Шереха були
самоочевидними досягнення української літератури, окремі твори якої — не згірші
за світові зразки. Проте критик усе ж виглядає Дон-Кіхотом, який прагне одним
наскоком досягти “ світового трію м ф у” , утворити “ велику літературу” , не
враховуючи реальних фактів і послуговуючись ідеалами барокових літературних
діячів, зокрема Лазаря Барановича з його гаслом: “ Віра єсть кінь один, діла —
другий. Двоїцею коней скор путь” 26. С.Павличко вбачає в цьому прагненні
завоювати авторитет у світі відмінність від полеміки 1920-х років, коли ставилося
питання “ сприйняти чи відкинути західні літературні й культурні впливи” 27. Гадаю,
еміграційний стан тут можна розглядати як одну з причин такої трансформації,
коли етнічна група в умовах діаспори намагається утвердитися і проявити свою
самобутність. Зокрема, на думку Р.Когена, саме “ можливість самобутнього
творчого життя в толерантних країнах розселення” є останнім щаблем еволюції
еміграційних груп поза межами своєї батьківщини” 28.
Проте найбільшим парадоксом у критиці Шереха виглядає той факт, що основне
завдання найближчого майбутнього він убачав у тому, щоб позбутися європейства,
яке вважав пройденим у 1920-х роках етапом. Тепер мав відбутися якісний
стрибок від загальнолюдського до національного: “ Не для того, щоб відійти від
загальнолюдського, а навпаки, щоб з більшою силою його проголосити і
підкреслити — але проголосити по-своєму, по-українському. Щоб не копіювати
загальнолюдське, а збагатити його” 29, — завважував учений.

2і Шерех Ю. Стилі... - К., 1997. - С. 190-191.
2І Осьмачка Т. Ротонда душогубців. Оповідання (без зазначення дати й місця видання). В англійському
перекладі: Oshmachka, Theodosy. Red Assassins. - Minneapolis, 1959.
21 Шерех Ю. Меч, труби, лютня / / Друга черга. - С. 19
22 Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К., 1997. - С. 242.
21 Cohen R. Global Diasporas. An Introduction. - Washington, 1997. - P. 180.
2> Шерех Ю. Стилі... - К., 1997. - С. 223.
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Отже, за Шерехом, Україна вже стала європейською нацією, а її культура вже
досить визріла, щоб запропонувати світові щось своє, оригінальне. Це нове він
назвав національно-органічним стилем — термін справді оригінальний, проте в
науковому плані він зазнав справедливої критики30. До речі, сам Шерех згодом
визнав хибність цього визначення: “ Культивування національного — законна реакція
на многорічну денаціоналізацію. Але мистецтво росте не з таких реакцій, хоч
яких закономірних, а з внутрішніх законів і зовнішніх впливів. Національне раз-ураз проявляється в мистецтві, але нема національного стилю в такому сенсі, як є
стилі клясицизму або барокко” .
Вказуючи на певні недоліки в сучасній йому українській літературі, Ю.Шерех
часто посилається на європейський та світовий досвід у плані стилю, жанрової
системи, світоглядних основ тощо. З окрем а, кр итик позитивно оціню є
“ дезорнаменталізацію прози” Косача, наголошуючи на орудуванні “ лаконічними,
але виразними штрихами” та розробленій насамперед в американській літературі
техніці внутрішнього монологу” 31.
Далі Шерех ставить за приклад типову для Заходу динамізацію оповіді:
“ ...саме напругої динаміки здавна бракувало багатьом, навіть найкращим
українським прозовим творам, особливо романові, і це невигідно відрізняло
його від роману європейського і американського” 32. Ця динамізація, на його
дум ку, д оход ить “ мало не до в ір т у о з н о с т и ” саме у д р ам і, напевно,
найвиразнішого європеїста Ігоря Костецького “ Близнята ще зустрінуться”
(1947). В цьому плані цілком слушною є критика на адресу одного з провідних
прозаїків — Уласа Самчука — за його “ провінційну вайлуватість” та “ брак
культури в деталях” 33, власне за його прихильність до традиції українського
побутового реалізму. Також Шерех вимагав “ добрих манер” , бо “ новаків у
світі завжди зустрічають за їхніми манерами” 34, хоч не зовсім зрозуміло, що
він мав на увазі.
Наступною була вимога “ більшої філософічности” . Це мало надати творові
“ всесвітянського характеру” і приглушити українську випуклість, що знову ж
таки видавалася складною проблемою у межах національно-органічного стилю.
Радше як позитив оцінює Шерех властиву західній літературі загостреність
сюжету, яка проявилася у “ Новій заповіді” Винниченка, “ Тигроловах” Багряного,
деяких оповіданнях Клена, хоч і закидає їм деяку неправдоподібність35. Щоправда,
сюжетну загостреність Винниченко почав культивувати ще з початку своєї еміграції
в 1920-х роках (“ Сонячна машина” , “ Поклади золота” ). Щодо жанрів, то критик
радить розвивати такі з них, як есей, нарис, мемуар36.
Отже, опинившись на еміграції, Шерех був відкритим до сучасної йому (модерної)
світової літератури, вміло оперував її фактами на “ універсально-світовій
розпростореності” (Роман Корогодський) та вводив її в український контекст.
Тому дозволю собі не погодитися з С.Павличко, яка критикує Шереха за сліпоту
до модернізму, вважає його національно-органічний стиль спрямованим на
“ український ізольовано-патріархальний світ” 37.
30 Окрім праць Державина, Грабовича та Павличко також доречно згадати і Юриняка А. Криза в
МУРі / / Літературний твір і його автор. - Буенос-Айрес, 1955. - С. 204-10.
31 Шерех Ю. Українська еміграційна література. - С. 262-263.
32 Там само. - С. 263.
33 Там само. - С. 265.
3,1 Там само. - С. 266.
35 Там само. - С. 261-262.
“ Там само. - С. 266.
37 Павличко С. Цит. вид. - С. 252.
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Особливістю багатьох критичних статей Шереха є їхня белетризація, автор
виступає ніби як дійова особа, окремі факти носять автобіографічний характер і
певним чином також проливають світло на порушене нами питання. Отже, як
склалася доля літературного критика в умовах еміграції? За офіційною версією
автонекролога38, Шерех у непримиренному конфлікті з еміграцією вирішив не
йти на жодні поступки, а обрав “ самогубство” , тобто, відхід від літературнокритичної діяльності, який, зважаючи на самокритичність митця, видається не
зовсім логічним. Ще в 1955 р. Шерех твердо бачив свою стежку: “ Не дискутувати
тут треба, а вийти з задухи й смороду й творити культурні цінності, оглядаючися
за товаришами-творцями, а з біди — і в цілковитій самоті” 39. Чому ж сам він не
лишився працювати в самоті? Навіть вдається до містифікації: Шерех став
Шевельовим і цілком поринув у мовознавство, яким він професійно почав
займатися в Колумбійському університеті. Проте в 1980-х роках критик
повертається (“ Юрій Шерех живий! Він живий, він ще не вмер!” ), повторюючи ті
самі думки щодо свого конфлікту з масою водночас із баченням власної
суверенної ролі в літературній праці незалежно від оточення. Мовляв: “ А ти,
Марку, грай” 40.
Як бачимо, позиція критика виявилася неоднозначною — від романтичних планів
творення “ великої літератури” до суворої критики літературного процесу та
відходу від літературознавчої діяльності. Проте літературно-критичні праці Шереха
першого післявоєнного десятиріччя засвідчили, якою складною та динамічною
була еволюція української літератури в еміграційних умовах і як перебування в
іншому культурно-географічному просторі вплинуло на її творення.
51 Шерех Ю. Юрій Шерех. - С. 5-33.
* Його ж. Непророслі зернята / / Не для дітей. - С. 48.
40 Його ж. Про збірку, про автора. Передмова / / Третя сторожа. - С. 7-14.

Ярина Цимбал
ЗВУКОСМИСЛОВІ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ПОЕЗІЇ
І ПРОЗІ МАЙКА ЙОГАНСЕНА
На початку XX ст. криза усталеної системи поетичної мови вже стала очевидною.
Початок нової історичної епохи супроводжувався відчуттям різкого перелому в
культурі. В літературі з’явилися нові теми, ідеї й емоції, їхня новизна була
усвідомленою і наголошеною, асоціації з культурною традицією минулих століть
- небажані. Культ новизни стає всеохопним. Одні обирають мудрий “ старий
спосіб бути новим” , інших новизна тонких варіацій старих форм не задовольняє,
вони видаються застиглими й закостенілими. Поети й прозаїки шукають новизни
різкої і яскравої, форм гнучкіших і вільніших, які б відгукувалися на кожен
зворот нової думки.
Майк Йогансен прийшов у літературу 1921 р., дебютувавши одразу як поет
збіркою “ Д ’горі” і як критик статтями в ж. “ Шляхи мистецтва” . Дебют цей лишився
майже непоміченим: з’явилася лише одна рецензія його найближчого тоді товариша
й однодумця Миколи Хвильового. Уважний, хай і по-приятельськи не зовсім
об’єктивний рецензент, зумів уже тоді побачити в 22 невеличких поезіях не
такого вже й молодого автора зародки майбутнього синтетичного стилю. Критики
й рецензенти наступних з б ір о к М .Й огансена, попри всю "ід е о л о гіч н у
неврівноваженість” їхнього автора, розщедрилися на компліменти: “ Йогансен —
це типовий ювелір звукосполучень, талановитий копач словарних надр, філолог
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поезії. Майстерність його в царині алітерацій безперечна” 1 (А.Лейтес); “ Це майстер
віршу, знавець версифікаційного мистецтва, так би мовити, професор від поезії,
дуже вибагливий і суворий до себе” 1
2 (В.Коряк). Проте більшість не помітила
глибини цих “ ювелірних звукосполучень” , вважаючи їх тільки впливом професійних
зацікавлень автора-філолога або проявом його схильності до словесної гри. На
серйозність пошуків й експериментів М.Йогансена у царині звуку звернув увагу
В.Мисик. У рецензії на зб. “ Ясен” (1930), підписаній “ В.Норд” і надрукованій у
ж. “ Пролітфронт” , він зауважував: “ Йогансен своїм невеликим кількісно доробком
вніс в українську літературу багато нового. В нього можна вчитися культури
слова, бо ніхто ще в нас не звертав такої уваги на слово, як Йогансен. Він —
поет слова, він любить і знає слово і може показати його з найнесподіванішого
боку. Звичайне, притерте слово він може перевернути так, що воно вразить нас
як нове й незвичайне” 34
.
Проблема слова — одна з найголовніших у творчості М.Йогансена. Теоретично й
практично вона була в центрі уваги письменника, і, зігнорувавши її, не можна адекватно
зрозуміти його літературну діяльність в цілому. Для будь-якого митця слова ставлення
до нього як основного матеріалу літератури, творча робота над мовою відіграють
суттєву роль, що далеко виходить за межі т. зв. “ літературної техніки” .
Словоцентризм М.Йогансена — спадщина модернізму. Саме модернізм уперше
вказав на слово як на мінімальну повноцінну одиницю художнього образу, саме
він заговорив, як про самодостатні величини, про матеріальну (звукову або
графічну) основу слова, чуттєво сприйняту форму, в якій втілений матеріал, про
надання йому довільного змісту.
Першопоштовх до свідомого використання художніх можливостей слова дав
О.Потебня. Його твердженню про те, що практична мова позбавлена живої образної
перспективи, не суперечив висновок Ф. де Соссюра: мова — продукт суспільного
договору. Внутрішній зв’язок між звуками слів та їхніми значеннями, вважали
формалісти, визначається асоціацією за суміжністю і є зв’язком фактичним, а не
даним від природи. З точки зору ОПОЯЗу, практична мова була тільки цвинтарем
стертих знаків, поетична ж покликана штучно воскресити слово, оновити заяложену
форму й тим повернути їй повноту якщо не реальності, то хоча б авторського відчуття
реальності. Шляхи воскресіння слова стали предметом спеціального вивчення ОПОЯЗу.
Теоретично й практично М.Йогансен був ближчим до російських формалістів.
1922 року в газ. “ Культура і побут” з’явилася надзвичайно важлива для розуміння
його творчості підписана псевдонімом “ М.Крамар” цікава стаття “ Дещо про
образність окремого слова (Матеріал для літературних гуртків)” , не помічена чи
проігнорована як сучасниками, так і дослідниками його художнього й теоретичного
доробку. М.Йогансен пропонує власне розуміння образності слова, яку визначає
так: “ Це є спромога слова (певного комплексу звуків) викликати в уяві слухача
(або читача) нові значіння позверх звиклих звичайних значінь” . Залежно від
“ образотворчих” можливостей слова поділяються на слова-образи, слова-символи
і слова-терміни, чіткої межі між ними немає: вони можуть переходити з класу в
клас. “ Перші концентричні кола — це слова-образи. Навколо звукової матерії
обертаються ріжні значіння. Другі зчеплені кола — то слова-символи. Символ,
тобто слово, вжите не в звичайному значінні, а в перенесенім. Одночасно в уяві
читача повстають два значіння — просте й перенесене і їх поєднує звукова
матерія. [...] Нарешті третє коло — статичне. Воно не має руху в межах своєї
матерії. З певним звуковим складом ізв'язується цілком певне змістове значіння.
[...] Кожне слово прагне проробити весь цей шлях від образности до
термінологичности, отже, ця схема лише приближна. Що частіше вживається
1 Лейтес А. Три книжки (П.Тичина. Вітер з України; М.Йогансен. Доробок; В.Поліщук. 15 поем)
/ / Література, наука, мистецтво. - 1924. - 23 листоп. - С.2.
1 Коряк В. Українська література: Конспект. - ДВУ, 1928. - С.180.
3 Норд В. [М.Йогансен. Ясен. ДВУ, 1930] / / Пролітфронт. - 1930. - № 3. - С.ЗОЗ.
4 Культура і побут. - 1925. - 12 лют. - С.З.
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якогось слова, то більше відламуються в його паростки значінь, воно губить
листя. Коли в його зостаються лише дві розсошини, то це слово-символ. Нарешті
воно закруглюється й стає терміном” 4.
М.Йогансен запроваджує, як він це називає, власну термінологію, а насправді
власну класифікацію, що переростає потебнянське вчення. Розробляючи свою
теорію образності слова, він виокремлював образність первинну і вторинну:
"Образність первісна — наближення до споріднених коренів, що надають слову
цілий ворох натяків на ріжні значіння. По-друге, образність другоступенева —
звукова подібність до ріжних слів, хоч би й дуже ріжного походження, що теж
тягне за собою цілий кужіль згадок, натяків, більш чи менш ясних асоціацій” 5. У
першому випадку це звичайне прояснення внутрішньої форми слова, про яке
говорив 0 . Потебня, а в другому маємо явище паронімічної атракції — зближення
слів, далеких за змістом і походженням, але близьких за звучанням.
Ще в 20-ті рр. було наголошено принципову різницю між “ поетичною етимологією”
(термін Р.Якобсона) як “ граматично осмисленою евфонією” й алітерацією як евфонією
“суто звуковою” . Явище поетичної етимології доводить, що створення художнього
образу як багатозначної емоційно-смислової єдності не обов’язково пов’язане з
проясненням внутрішньої форми слова. Звукосмисловий ефект паронімічних сполук
заснований на тому, що близькі за звучанням слова усвідомлюються як однокорінні.
Зближення ж етимологічно однокорінних слів, що в процесі розвитку мови розійшлися
по різних гніздах, — периферійне явище загального процесу об’єднання різнокореневих
паронімів. На цьому ґрунті Майк Йогансен “ вирощував” свої “ звукові сади” , як сам
звіряється у передмові до “ Збірки вибраних віршів” .
Звукова організація його текстів зорієнтована на розкриття глибших зв’язків
та асоціацій на рівні змісту6: “ Ш ляхи — твої пошерхлі руки” (55); “ І полились —
поля, яри, дороги...” (86); “ Не чую нічого, в січневу ніч Заблукав я, осінній
олень” (104); “ Повернулись години, хвилини линуть" (123); “ Голі пальці палив
останній патрон” (123); “ І дно парує під парусами" (146); “ І в льодовий ріг, В
полярне поле увіходять люди” (165); “ Переваги-ваги ми втрачаємо власну вагу
в степах. Поволі-волі ми увіходимо в велику волю степів” (Пдж 14); “ Мінути
минали і хвилювались хвилини” (Ufpx 35). Звукосмисловий ефект виникає й тоді,
коли звукові комплекси допускають різне членування, консонантний склад одного
слова у деяких паронімічних сполуках поділений між двома словами: “ Понад
верхів’ям одинокий грайворін. Один, як око, над незліченним гіллям...” (118);
“Зненацька голову звів Колісник — / знак рукою. І полк ізник" (126); “ Ідуть на
веслах, невесело це...” (146); “ І п’ятикутню в душу вдушує печать” (165). Іноді
поетична етимологія слова вмотивовується за рахунок його членування, як,
наприклад, слово “ перукарня” :
“Перу” — папуги, розмаїті пера, періст і ляндшафти, тропічна папороть,
пережита культура, сонце пере хмари в блакитних ночвах неба.
“Карня” — місце, де карають на горло, де кроткий чорнявий карагеоргій
зложить свою голову, де кракає крук, де ножиці карають переросле волосся,
де бритва картає бороди, де на столах дзеркальний карнавал шампунів,
одеколонів, б р іо л ін ів і ін ш о ї п а р и км а хе р сь ко ї а р и с т о к р а т ії” 7. Слово
деструктується, розкладається на форманти для конструювання з його елементів
іншої реальності, далекої від первісного значення.
Поетична мова письменника орієнтована не тільки на розширення паронімічних
зв’язків, а й на використання та оновлення вже сталих: “ Ринав останній генерал,*1
* Культура і побут. - 1925. - 26 лют. - С.1.
1 Цифри після цитат з текстів письменника означають сторінки видання: Йогансен М. Поезії. — К.:
Рад. письменник, 1989. Скорочення ВТ відсилає до книжки: Йогансен М. Вибрані твори. - К.:
Смолоскип, 2001; Пдж - до видання: Йогансен М. Подорож ученого доктора Леонардо і його
майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію. - Рух, 1932. Цитації інших
видань і публікацій мають повні посилання.
' Йогансен М. Nomina - ominą I I Йогансен М. Солоні зайці. - X.: Плужанин, 1929. - С.10.
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На крилах літо долетіло" (89); “ Вуса об вітер витер” (116); “ Тінь на стінці /
— Китаєць” 8.
Трапляються потроєні співзвуччя й складніші побудови, засновані переважно
на зміні голосних:
...Рве хуга фурми,
Сопла дико виють,
Гудуть залізні ферми естакад,

І на пісочок у дитячі форми
Кошмарний хобот обережно лізе.
(“Чавун", 121)

Цікаво, що це звукове зближення десятьма роками пізніше використав відомий
французький поет-сюрреаліст і “ гравець словами” Реймон Кено. Одна з його
поезій називається “ Forme de la ferme” (“ Форма ферми” ).
Повторювані сполуки нерідко перетворюються на формулу: “ Бородаті бори
обсіли” (54); “ Радісне радіо / Загуде з бородатого бору” (81); “ А степ полинами
пливе і лоскоче” (72); “ Якась нова кров, п’яна й гіркіша за полин, попливла по
жилах...” (Пдж, 24); “ За мостами, за водами заводи\" (119); “ ...заведе завод
нову і чисту / Велетенську книгу звуків” (120); “ Веде завод за води неминучі”
(121); “ Заводить воду у завод’ (165); “ Трубить в турбінах, наливає порт” (165);
“ Він до турбін трубить, туманноглавий, / Як чорний тетерев” 9; “ Весь вигул
вулиць, всю вагу їх виніс” 101
; “ Над вигулом вулиць, над тремтом трамваїв” (120).
Теорія образності слова М.Йогансена склалася не без впливу творчості Веліміра
Хлєбнікова, вона нерідко пояснює хлєбніковські думки, а часом і повторює їх.
Фундаментальна для російського футуриста ідея подвійного життя слова лежить в
основі творчої концепції українського поета, з неї виростають його поезія й проза.
Для поетів, чия творчість зазнала впливу В.Хлєбнікова, паронімія — один із важливих
способів зображення світу. Паронімічні сполуки перестають бути фактом власне
звукової організації поезії, обертаючись на носіїв смислових зв’язків.
У Йогансена явно виражена схильність до окремих паронімічних гнізд, до яких
він повертається постійно: “ Снується сон в зимовій рамі / І сходить сонце між
ліан” (51); “ Осяяний осені синіючий сон” (56); “ Заснуло у синяві місяця блідеє
личко” (64); “ Крізь пальці синіє сонце” (70); “ ...і снитиме синій Сон, як і зараз,
тільки ще синіший” (81); “ Піски. Основа. Залізничних снів / Снуються довгі дні”
(113); “ І за наїжені кошлаті спини Сосон сохатих. Соні Ні! Не сон, а сміх..."
(113); “ Мов сон коня перед сосновим боєм” (122); “ 3 лісів, як сонце з сніз
соснових” (152); “ ...зникли як сон перед осонням степу” (Пдж 14); “ Пісок був
сипучий як сонце, і сухий як сон” (157); “ Ясний, світлий день! Як хилило сонце
на соні” (ВТ 268). Віртуозність техніки експонує тут не саму себе, а своєрідне
естетичне освоєння світу. Збільшення ж низки слів, об’єднаних єдиним співзвуччям,
— один із способів оновлення смислових зв’язків між словами цього ряду.
Паронімічна атракція пов’язує фонетичний ярус ідіостилю М.Йогансена з
граматичним і тропеїчним та розкриває секрети його образотворення. Звукова
подібність слів усвідомлюється як їх смисловий зв’язок, перетворюючи паронімію
на важливий прийом слововживання й організації тексту. Паронімічні явища перебувають
в особливих відношеннях із тлом, на якому існують; сам М.Йогансен також вважав,
що “ найголовніше — це звукове тло” 11. Тло не лише впливає на сприйняття звукових
повторів, змушуючи шукати в них суттєві смислові ефекти, — знання тла визначає
загальну смислову та образну напругу будь-якого тексту письменника:
Наїживсь голений город,
Бородаті бори обсіли,

Із-за рогу вагони, мов ворони,
В полохливі поля полетіли.
(“Наїживсь голений город”, 54)

Поет гостро відчував у кожному слові те, що називають потенціалом його
естетичної семантики, образним потенціалом. С труктура його образів
ускладнюється за рахунок “ накладання" тропів: слово “ обростає” епітетами,
8 Йогансен М. “Тінь на стінці” / / Йогансен М. Поезії. - Рух, 1933. - С.59.
9 Йогансен М. Москва / / Літ. газета. - 1934. - 15 черв. - С.5.
10 Там само.
11 Культура і побут. - 1925. - 26 лют. - С.2.

Слово і Час. 2003. №1

18

порівняннями, метафорами, які, переплітаючись, творять багатопластовий образ.
Він може поглиблюватися й ускладнюватися за рахунок виявлення звукосмислових
зв’язків, поетичної етимологізації слів.
Філологічні "вправи” М.Йогансена мають чимало спільного із футуристським
ламанням канонів і реформуванням мови. Спільні координати поля словесних
експериментів М.Йогансена і М.Бажана визначалися не тільки загальною
“пошуковою” атмосферою доби, вимогами новизни й революційності форми і
змісту, а й особистою настановою авторів. Творячи зовнішню структуру мови,
вони намагались впливати на її структуру внутрішню — на зміст, прагнули
якнайповнішого сприйняття і відображення світу, працюючи не в останню чергу
над фонетичними ресурсами мови. Якщо у Г.Шкурупія звукові експерименти
можна вважати чистою грою, то у М.Йогансена і М.Бажана ця гра стає засобом
проникнення у смислові таємниці мови.
Митець уперто відмежовується від символістів, з якими його так само
наполегливо намагалася пов’язати критика (Л.Старинкевич, Я.Хоменко). Він сягає
нових естетичних еф ектів, нехтуючи такою важливою для сим волізм у
“ідеологічністю” слова. Письменник розкриває механізми свого “ звукового
образотворення” на прикладі вислову “ бородатий бір” , що в його поезії став
майже формулою: “ Критика має нахил розглядати такі вирази як символічні.
Мовляв, бір порівнюється з бороданем: основа порівняння — кошлатість того й
другого. На ділі маємо инше — просто “ бору” відчувається як споріднене з
“бородою” слово саме своїм звуковим складом, ніби то слово одного кореня (а
значить і близького змісту)” 12.
Ставлення поета до слова двояке: воно може співвідноситися з означуваним
предметом чи явищем безпосередньо або опосередковано, через слово як ланку,
що ускладнює шлях до безпосереднього об’єкта реального світу. В другому
випадку маємо словесно-асоціативний масив текстів. Конкретними мовними
прийомами, що створюють і підтримують словесну асоціативність, є порівняння,
метафори і меншою мірою метонімії.
Метафоризм — переважаюча тропеїчна ознака ідіостилю М.Йогансена. Вся
його поезія пройнята уособленнями різного типу, одухотворені звірі, рослини,
речі поводяться, як люди. Знімається опозиція між абстрактним і конкретним,
одушевленим і неодушевленим — світ відтворений у його первісній цілісності.
Споглядання картин і явищ природи переростає в переживання органічної єдності
людини і всесвіту:
І натякає тиша: повернись,
Це ж я, твоя сестра, сестра твоя — ліщина,
Зі мною сплять брати твої, дуби.
Вернись,
Ти переміг, мій сину!
(“Вогка долина й молоді дуби”, 66)

Світ природи відтворений з елементами поетичної уяви, він цілісний і пластично
мінливий. Важливе образне і світоглядне навантаження несуть метаморфози,
котрі виступають як реалізація словесної побудови. Поет прагне образного злиття,
тому часто реальний і метафоричний ряди в його поезії поєднуються в одному
фантасмагоричному видиві. Роль механічної асоціації зведена до мінімуму,
натомість елементи дисоціації комбінуються в нові сполуки й утворення. Єдність,
цілісність цього суб’єктивного поетичного світу підкреслена глибокими зв’язками
між предметами і явищами.
Вибірковість М.Йогансена як митця проявлялася в цілій системі його ідіостилю
поета, на всіх його структурних рівнях. Деструктуючи звичайний світ як результат
буденної свідомості, поет нерідко порушує основоположний закон гравітації.
Читач вступає у світ гармонії, хоча в ньому немає логічної достовірності. Вертикаль
і горизонталь світобудови зміщуються, поєднуються, взаємозамінюються,
1! Культура і побут. - 1925. -26 лют. - С.2.
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породжуючи інші, надреальні виміри. Сповнена живих сил природа творить
чародійства, як у вірші “ Вночі дзвенить комар” (102):
Вночі
дзвенить
комар
Встають поля, підводяться гаї
І ріки підіймаються до хмар.
І хто я, я не знаю уночі,

Й яке століття завтра настає, і чи
Не качка оце скрикнула у сні...
Вночі
дзвенить
комар,
Встають поля, підводяться гаї
І мовчки підіймаються до хмар.

Фантастичні, ірреальні образи цього вірша, що не піддаються вимірам буденної
тверезої логіки, обурювали благопристойних критиків. Рецензенти збірки “ Ясен”
— представники “ ідеологічного літературознавства” — були одностайними: “ Як
бачимо, в цьому уривкові, поза всім іншим, є деякі вказівки на авторове сприймання
дійсности, що їх ідеологічне розшифрування дає підстави говорити про певний
розлад авторової психіки з нашою сучасністю"13; “ Поет, очевидно, хотів подати
якусь глибоку філософію, але вийшов пшик, не говорячи вже про формальну
безпорадність цієї строфи, про останній рядок з качкою, що своєю дисонансністю
руйнує ввесь задум поетів” 14.
Цю “ неглибоку” з погляду заангажованого критика ф ілософ ію можна
охарактеризувати як поетову боротьбу з тяжінням. Деструктуючи звичайний
світ як результат буденної свідомості, М.Йогансен, повторимось, нерідко порушує
основоположний закон гравітації. Це проявлялося і в прямому значенні як бажання
літати: “ Ріка летить вгорі над головою, / Долиною спішить, спіткається трава / І
ось уже пливе понад рікою ” (“ Вогка долина й молоді дуби” , 66). Порівняймо
також рядки: “ Встають поля, підводяться гаї / І ріки підіймаються до хмар”
(102). Поетичний світ М.Йогансена — це світ нелінійних перетворень.
Філософія світу поета розкриває, пояснює, вмотивовує його філософію слова
так само, як у слові відображене авторське світобачення. Язичницьке світовідчуття
поєднувалося в нього з винятковою раціональністю й позитивізмом вченогоінтелектуала. Висока метафоризація його поетичного доробку ґрунтується швидше
на логічному мисленні, попри явний алогізм сюжетів. Паронімічно “ скріплені”
метафори стають засобом філологічного пізнання світу. Поетична творчість постає
як свого роду відновлення споконвічних онтологічних зв’язків, прихованих у
матерії мови. Тропеїчна система письменника, покликана розкрити онтологічно
первісний план мовного бачення світу, відбиває цю філософію. Звукосемантична
актуалізація асоціативних зв’язків виступає тут як цілком усвідомлений поетичний
прийом.
Редактор гладив

Повернулись години,

револьвер.

хвилини линуть.
Вороги за рогом,
як ворони,

Синя, як спомин, сталь.

Революція. Воля.
Ревуть вулиці.

І від однієї години
Залежить доля

Сон.

Револьвер.

револю ції...
(“ 1905 рік”, 122-123)

Паронімія дає ключ до розуміння образної системи поета, розкриває глибинні
філософські пласти. При цьому смислові й фонетичні асоціації взаємодоповнюються, водночас творячи поетичний образ:
...І знову хмарам вітер сниться,
І тихо спіють в ясноокеані

Водою вільною вагітні вівці,
І сплять, і марять, поки час настане...

Мої отари, мрій грозових повні,
Ідіть на захід, на міста одвічні,
Несіть поволі, в своїй вогкій вовні,
Тихо несіть насіння блискавичне.
("Хмарку на захід”, 62)

Це зближення засноване передусім на формальній подібності. Відповідно його
можна витлумачити як семантично мотивоване, тобто таке, що відбиває якусь
11 Хоменко Я. [М.Йогансен. Ясен. ДВУ, 1930] / / Критика. - 1930. - № 6. - С. 161-162.
14 Шеремет М. [М.Йогансен. Ясен. ДВУ, 1930] / / Молодняк. - 1930. - № 2. - С.153.
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онтологічну реальність. Цей розширений “ філологічний” всесвіт виявив безліч
нових стиків, зв’язків між відомими, здавалося б, речами: “ 3 бором бореться
вечір — / Криваві спалахують птиці” (“ Наїживсь голений город” , 54); “ Заснуло у
синяві місяця блідеє личко” (“ Як дихає ніжно, і легко, і тихо обличчя...” , 64);
“ Ввігнав у землю рівний клин / Тугих ростин робучий трест” (“ Углиб, у груди,
в дикий ґрунт” , 71); “ Ступирі / Переступають світ” (“ Слава” , 92); “ ...ранок
встає, змучений в смерть / Борнею коло чорного бору" (“ Плесо спить...” , 96);
“ Це образи, це одгуки, це од світання / Веде завод за води неминучі” (“ Чавун” ,
121); “ За параван полів, синедріон снігів / Залюляв потяг ваше тихе тіло” (“ За
лінію лісів гнав гоном потяг-пес” , 122); “ Над ливом листя і над траверсом
трави / Ремені променів вертаючись ідуть” (“ Л іс” , 124); “ Десь є трава...
Вітровим виростає роєм" (“ Внизу” , 139); “ Куркуляче коріння корявими пальцями
/ вчепилось в землі і не віддає” 15.
Паронімія, яка дала імпульс філологічним експериментам М.Йогансена, стала
способом виявити “ далекі” зв’язки не тільки в мові, а й у світобудові. Сполучуючи
слово зі словом, поет шукає третю, радикально нову семантичну реальність.
Експериментуючи на собі, він відкрив у сучасній йому поетичній мові нові й
перспективні виражальні можливості, використавши їх із різним естетичним
ефектом.
Критики й рецензенти відмовлялися розуміти ф ілологічні експерименти
М.Йогансена. Не знайшовши серед його образів прояснення внутрішньої форми
слова чи каламбурів (письменник, до речі, зневажав останні як один із різновидів
слова-символа за низьку здатність до образотворення), вони заперечували їхнє
смислове наповнення, вважаючи це формальною звуковою грою: “ ...словесна
“віртуозність” М.Йогансена хоч і надає його поезіям високої естетичної ваги,
але не вростає органічно у структуру образу, цебто у семантичну мотивацію
його...” 16. Глибокі алітерації стають у поезії і прозі М.Йогансена матеріалом для
різноманітних поетичних ефектів у межах паронімічної атракції, будучи водночас
у багатьох письменників і в численних інших контекстах традиційними засобами
звукопису. Це був пошук нової гармонії змісту й форми.
В абсолютно нових історичних умовах М.Йогансен поставив перед мовою
завдання — розширити смисловий спектр, зіштовхуючи й зіставляючи синоніми,
омоніми, максимально поглиблюючи насиченість переносних і звукосмислових
зв’язків. Він прагне висловитися через зображальну здатність слова і досягає
таким чином естетичної полісемії. Віртуозність його техніки впадала у вічі й
давала привід критикам звинувачувати письменника у бездушному формалізмі.
Існують індивідуальні стилі з установкою на звукову нейтральність текстів, де
звуковий бік поезії зведений до рими, а проза характеризується лише окремими
вдалими прикладами звукопису. Поетичні та прозові твори Майка Йогансена
орієнтовані на складність, звукову і смислову. Фонетика його поетичної мови
активніша за метрику й ритміку тому, що автор може міцніше пов’язувати її зі
смислом образних структур твору. “ Інструментовка” , що застосовувалася як
звукопис, стала в нього способом змінити зміст, відновити давно забуті зв’язки
з близькими й створити нові зв’язки з чужими словами. Творчість М.Йогансена —
це гармонійний сплав, синтез науки про слово й художньої творчості, наслідком
чого стало витворення нової поетичної мови.*1
4
15 Йогансен М. Ніч у лісі (Із слюсарем Шарабаном) І І Молодняк. - 1933. -№ 6 . - С. 33-34.
14 С таринкевт Л. [М.Йогансен. Ясен. ДВУ, 1930] / / Червоний шлях. - 1930. - № 4. - С. 188-190.
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Іван Денисюк

РЕЛІКТИ ЛИЦАРСЬКО-ДРУЖИННОЇ ТА БИЛИННОЇ ПОЕЗІЇ
(знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу)
Відкриття українських фольклористів у 70-х роках XIX ст. сколихнули науковий
світ. Навіть англійські та французькі вчені світила позаздрили українцям, — вони
бо мають поезію тисячолітньої давності. Цю поезію в обрядових піснях виявили
Антонович та Драгоманов й опублікували у зб. "Исторические песни малорусского
народа” (1874) — в першій його частині “ Песни века дружинного и княжеского” .
А ще перед тим приналежність деяких фольклорних жанрів до епохи Київської
Русі, до передмонгольського періоду історії України теоретично обґрунтував
М. Драгоманов. Відкриття Антоновича й Драгоманова протистояли твердженням
російської імперської історіографії, яка намагалась виправдати московську
колоніальну політику в Україні, спираючись на теорію М. Погодіна: мовляв, у
домонгольські часи українців на Київщині не було, а жили там росіяни, — оскільки
реалії княжої доби відбились у російських билинах, а не в українському фольклорі;
монголи витіснили росіян на північ, а їхнє місце нібито й зайняли українці, що
прийшли з Прикарпаття.
Пізніше українські й деякі російські вчені довели, що більшість так званих
билин було створено в Україні. Глибоко й доказово студіював проблему, зокрема,
М. Драгоманов. “ ...Українська поезія, — твердив учений, — показує відносно
багаті останки давньоруського героїчного епосу” , але не в жанрі билин, а в
“ формі колядок, ігорних пісень, супоставляючи варіанти котрих дістаємо доволі
повну картину давньоруського побуту” .1 Цю думку вчений підтвердив варіантами
колядок про плавбу човнами руських дружин до Царгорода, а також колядок
“ про осаду города молодим королем” , зіставленням їх із літописними відомостями
про похід Святослава Ігоревича в Болгарію. Завважено, що ігрові пісні про
Володаря (або Воротаря) у підляських варіантах зберегли пам’ять про князя
Романа Волинського.
У передмовах до I—II томів “ Исторических песен” , у коментарях до текстів
Антонович і Драгоманов визначили також інші мотиви, в яких відобразилась
“ воєнная энергия” русичів — тогочасних українців, реалії їхнього лицарськодружинного бойового життя й мирного побуту. Ці мотиви стисло реферує
Ф. Колесса: “ В колядках, співаних парубкові, перше місце займають в о є н н і
м о т и в и
(II. група) — живий відгомін лицарської та ранньої княжої доби:
дружина помагає ватажкові здобути дівчину в воєнній виправі; молодецька
дружина збирається плисти Дунаєм на службу царгородському панові; лицар
ладиться на війну, облягає город, відкидає два окупи, аж бере третій — царівну;
гордий пан із слугами женеться за ордою, відбирає полон, у лицарському поєдинку
вбиває “ турського” царя або бере його в полон; вертається з війни з багатою
1Драгоманов М. Відгук лицарської поезії в руських народних піснях: пісні про Королевича / / Розвідки
Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство. - А., 1899. - Т. І. - С. 85.
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добиччю та обдаровує свою жінку або сестру; дружинники після довгої служби
в воєнних походах жадають відправи й заплати від свого ватажка, що нагороджує
їх містами, полями, кіньми та червінцями; лицарський кінь виносить свого пана із
різних небезпек” . На думку вченого, такі мотиви, а подекуди й характери героїв,
наближають колядки цієї групи до билин: “ у них звеличуються сміливість, удатність
та лицарська слава ватажка-воївника” , демонструється його багатство: "шовкові
намети, дорога, ясна зброя, тугі луки, гострі мечі, сніпки стрілок, перські коні,
тисові столи, кармазинові сукні, паволоки, шуби з бобрів, кун, соболів, золоті
кубки, цинові миси, постави сукна, кітари, гуслі” . Близькість до билин виявнюють
і “м и с л и в с ь к і м о т и в и: як молодий лицар вибирається із службою,
хортами й соколами на лови та стріляє грубого звіря — тура, дика, оленя” .
Ф.Колесса підсумовує: “ Усе те вказує на обстанову княжого чи боярського
двора та потверджує погляд, висловлений іще Антоновичем і Драгомановим, а
новішими часами підтверджений М. Грушевським, що в ц і й г р у п і к о л я 
док з б е р е г л и с я о б л і м к и б а г а т о г о к о л и с ь у к р а ї н с ь 
к о г о л и ц а р с ь к о-д р у ж и н н о г о е п о с у , який іще в ранній княжій добі
витворився серед воєнної верстви д руж инників на підкладі боротьби із
степовиками, опісля ж перейшов поміж сільський люд та зв’язався із традиційним
звичаєм святкового величання” 2.
Минуло понад сторіччя з часу появи збірника “ Исторические песни” , та, на
жаль, матеріали цього дорогоцінного видання не поповнилися новими записами й
публікаціями, пов’язаними з лицарсько-дружинною тематикою. Спробую це
зробити- оприлюднивши деякі свої знахідки — записи фольклору, зроблені на
території колишнього Волинсько-Галицького князівства.
У передмові до І тому “ Исторических песен” Антонович і Драгоманов звертали
увагу на те, що в ареалах Галичини, Волині й Підляшшя пісні зберегли порівняно
найбільше слідів “ удельной эпохи” і що Галичина й Волинь “ продолжали и в XIII
- XIV в. после разгрома Киево-Переяславской земли татарами ту жизнь, какая
преобладала на всей удельной Руси в XII в.” 3
Наявність лицарських пісень у княжу добу української історії Франко не піддавав
сумніву. їх релікти він знаходить у писаних джерелах — у “ Галицько-Волинському
літописі” , зокрема, у “ Слові про Романа” (характеристика князя), а також у
згадках “ про пісні, складані на славні пригоди. І так під р. 1251 в тій самій
Волинській літописі записано, як Данило і Василько при помочі мазовшан ходили
на ятвягів: “ И преидоша болота и наидоша на страну их ... и многи крестьяны от
пленения избавлета, и п ъ с н ь с л а в н у п о я х у и м а . . . наследивши путь
отца своего великаго Романа, иже гь изострил ся на поганыя яко лев, им же
половци дъти страшаху” 4. Франко висловив жаль, що з тієї величальної пісні
Данилу й Василькові літописець “ не заховав нам ані слова” , але відзначає в
літопису безсумнівні докази того, що “ дружинна поезія в XIII в. жила і плодила
твори високої поетичної стійності” (32, 70).
І все ж таки, як мені здається, з поетичного гімну Данилові й Василькові дещо
таки збереглося в попередньому абзаці того ж літопису. Це своєрідне “ слово о
полку” , прикрашене народнопоетичними образами, мабуть, спільними з лицарською
“портретною” поезією. Наведу цей уривок: “ А назавтра, коли примчали до них,
[ятвягів], прусси і борти, усі вої Данила [зсіли] з коней. І оружилися піші всі [і
вийшли всі] зі стану. Щити ж їх як зоря були, а шоломи їх — як те сонце на сході,1
1 Колесса Ф. Українська усна словесність. - Л., 1938. - С. 44-45.
! Антонович Вл., Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа. Предисловие / /
Арагоманов М. Вибране. - К., 1991. - С. 46 - 49.
1Франко I. Слово о Лазарев* воскресеніи: Староруська поема на апокрифічні теми / / Зібр. та: У 50 т.
- К., 1981. - Т. 32. - С. 70. Далі зазначаємо в тексті том і сторінку.
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а списи їх погойдувалися у руках, як безліч тростин. А стрільці обабіч ішли і
держали в руках луки свої, наклавши на них стріли свої проти ворогів. Данило ж
на коні сидів і воям лад давав. І сказали прусси ятвягам: “ Хіба можете ви дерево
піддержати сулицями і на осю рать одважитись? І вони, побачивши [це], вернули
до себе"5.
Хоча своєрідна “ ім п р е сіо н істка ” зображення руху та блиску зброї в цій
передбатальній сцені могла прийти від безпосереднього споглядання полку
автором, проте культура бачення і стилістика словесного зображення несе
сліди фольклорної і книжної художньої поетики (на таких стиках будувалась,
очевидно, дружинна поезія). Це — порівняння щитів із зорями, а шоломів — із
поранковим сонцем, списів — із тростинами. Така ж метафорика поетичноалегоричного “ слова” пруссів, зверненого до ятвягів, у наведеному уривку.
Певні фольклорні кліше, зокрема, в засобах величання через атрибутику
коштовних речей, характерні й для портрета Данила Галицького в цьому ж літописі
трохи нижче, але цілком по сусідству з вищенаведеним словесним “ кінокадром” .
Полк перед боєм “ зафільмований” у славі й у всій мальовничості — в русі та
сяєві. Середньовічні лицарі вирушали на війну в дорогих парадних обладунках,
хизуючись своїм багатством (це мало приголомшувати ворога).
У 1252 р. Данило Галицький поспішає на поміч угорському королю Белі. При
дворі свого союзника застає наш князь німецьких послів, — усіх вражає й захоплює
блиск і велич українського князя та його дружини. “ Німці тим часом дивувалися
оружжю татарському: бо коні були в личинах і в попонах шкіряних, а люди — в
латах, і велике було сяйво полків його од оружжя, що виблискувало. ‘ Сам же
[Данило] їхав обіч короля, за звичаєм руським, а кінь під ним був диву подобен,
і сідло позолочене, і стріли і шабля золотом [були] оздоблені та іншими прикрасами,
що аж дивно, а жупан із золототканого єдвабу грецького і широким золотим
мереживом обшитий, і чоботи зелені козлові, обшиті золотом" (408—409).
1985 року в селі Турі Ратнівського району Волинської області від Ярини Толовій
(народженої в Турі 1910 р.) я записав дві пісні — вони становлять коли не
фрагменти, то відгомін лицарсько-дружинної поезії. Герої цих фрагментів — “ князь
а дружина” (як у поемі “ Слово о полку Ігоревім” ).
І. З княжеского двору
Сив кінь вибигає
І сам князь виїжджає.
На йому шапойка,
Як чорная галойка.
На йому пояс красний,
Як місячик ясний.
На йому чоботи
Турецької роботи.

II.Зашуміла добровойка,
Зазвеніла дорожейка:
їхали хлопці молодиї,
Пуд ними коні ворониї,
На їх сиделечка золотиї.
Усю країну об’їжджали,
Собі дівчину добирали6.

Поетикою “ портретного живопису” ці релікти дружинного епосу перегукуються
з портретом князя Данила в Галицько-Волинському літописі. Тут і там подібна
схема портрета створюється рухом погляду наратора, який зупиняється то на
князеві, то на коні, докладно описує вбрання, оздоби. Причому фольклорні
“ сив кінь” , “ кони ворониї” адекватні величальному образові літописного коня,
який “ диву подобен” . Ще А. Міцкевич у своїй поезії зауважив, що литовські
витязі “ зрослися з конем” , бо ж постійно перебували разом у походах, наїздах,
битвах. Лицар не мислився без коня, і ця “ кентаврика” наявна в наведених
літописному та фольклорних прикладах. Подібна теж увага до золотосяйних
оздоб, до блиску металевих обладунків. Літописні щити сяють, як зоря, а шоломи
— як сонце (згадаймо “ Шеломи в сонці” К. Гриневичевої). Данилове сідло
5 Літопис руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — К., 1990. - С. 407-408.
Далі вказуємо сторінку в тексті.
6 Особистий архів автора статті.
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позолочене, золотом оздоблені стріли, а жупан — із злототканого єдвабу. У
“турських” піснях, що дійшли до нас, чимало подробиць у портретах князя й
лицарів — хлопців молодих — за сотні літ стерлося, забулося, але зберігся і
“пояс красний, як місячик ясний” , і “ сиделечка золотиї” , і чоботи дорогої роботи.
Золоте сідло — регалія, що означує приналежність його власника до вищих,
аристократичних сфер. Згадаймо, як уболіває автор "Слова о полку” з того
приводу, що Ігореві довелося пересісти зі золотого (княжого) сідла в рабське.
Тож і в іншій весільній пісні “ сидилко золоте” і “ коник вороний” є саме отими
розпізнавальними знаками приналежності вершника до hight — life’y:
Заїхав Колічка, на двир став,
Нихто ж бо его не познав.
Вибигла Манічка, познала
Да й паничком назвала.

— По чому, Манічка, познала,
Що паничком назвала?
Чи по конику вороним?
Чи по сидилку золотим? 7

"Золоте сідло” — не просто орнаментальний епітет, величальна метафорична
гіпербола, а деталь реального княжого побуту. В коментарі до “ Літопису руського”
сказано: “ В Іп. і Хл. “ сбд ло од злата жьжена” , — як видно, дерев’яну основу
сідла було оббито мідною позолоченою бляхою; мідь покривали розчиненим у
ртуті золотом і нагрівали на вогні: утворювалася міцна золота плівка” (408).
У фольклорній пісні про похід хлопців-молодців привертають увагу два рядки
зачину: “ Зашуміла дубровойка, Зазвеніла дорожейка...” Чуєте: “ что ми шумить, что
ми звенить” — зі "Слова о полку Ігоревім” ! Ніби камертон, що настроював полк на
похід, ці слова-дієслова, очевидно, слугували зачином лицарських пісень про похід,
тим-то в поемі про Ігорів полк вони виступають у стягненій формі — як збудники
асоціацій (а може, й ремінісценції) з усіма тоді добре знаними лицарськими піснями.
Поліські пісні “ розшифровують” етимологію символу: лицарі їдуть через ліс, ліс
шумить, а дорога, вимощена каменем-кременем, під кінськими копитами звучитьдзвенить. Це засвідчують і інші варіанти “ похідних” пісень, у яких “ ліс шумить,
кремінь дзвенить” , коли мчать вершники битим шляхом через ліс, через бір.
Шум-дзвін — цим неодмінним супроводом руху лицарського полку перегукується
зі “ Словом о полку Ігоревім” поліська весільна пісня ще й у такому її варіанті:
Сипте пшаницю в нове корито,
Корміте кони все женихови,
Бо вин поїде в веліку дорогу,
В веліку дорогу до тесця свого.
Буде їхати бором-крамінєм,
Бором-крамінєм, листом-корінєм.
Буде бир шуміти, крамень звиніти...8

І, нарешті, лицарська поезія чується вже “ прямим текстом” із неодмінними її
лексемами — дружина і поліс.
Бором, бором, боровиною
Іде Колічка й а з дружиною,
Й а з дружиною,
й а з дружиною, з веліким полком,
Послав пахолка попирод полка:
Щоб були брами поочиняни,
Медом кубечки поналивани,
Коб була Манічка хороше вбрана,
Хороше вбрана, за етил завидьона,
За етил завидьона, благословльона,
Благословльона, на посад саджона 9.

' Климчук Ф. Традиційне весілля села Симоновичі / / Вісник Львівського університету. - 1999. - Вип.
27. - С. 230-231.
! Там само. - С. 222.
’ Там само. - С. 227.
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Якщо замінити архісучасне зрусифіковане Колічка древнім Ігор, текст звучатиме
як переспів “ Слова о полку” :
Бором, бором, боровиною
Іде Ігор й а з дружиною,
й а з дружиною, з веліким полком...

Вельми цікавий у щедрівці мотив лицарської поезії про саме лицарство.
Дослідники якось не завважили публікації тексту, що її здійснив В. Гнатюк у
1914 р. А в ньому вжито й термін лицарство і дається інформація про нього як
про певний інститут:
Павленко коника сідлає,
Павленко з дворика з’їзджає,
Павленка батенько питає:
Шо ти, сину, гадаєш ?
На шо коня сідлаєш ?
Куди з двору з ’їзджаєш ?
Синочку мій!

Таточку мій, шо ж тобі до сього?
Осідлаю коня вороного
Та поїду до царя
Добиватись лицарства.
Хоч лицарства не доб’юсь.
Так я ума наберусь,
Таточку мій!10

У середньовіччі юнаки з аристократичних родин зазвичай виховувались при
дворах королів чи великих магнатів, де здобували бойові навики, засвоювали
лицарські манери, звичаї, курс певних наук. Досягти лицарського звання було
нелегко, звідси в наведеній щедрівці поняття “добиватись лицарства” й застереження
— “хоч лицарства не доб’юсь, так я ума наберусь” . Цінувався, отож, не тільки
ранг, а й сама наука. У польській мові зберігся вислів “ pasowanie na rycerza”
(“ pasowanie” від слова “ pas" — пояс), що означав церемонію присвоєння лицарського
звання. Юнака оперізували лицарським поясом, і тоді король плазом меча злегка
вдаряв його по обличчю, примовляючи ритуальні слова.
...Відійшла в небуття княжа доба нашої історії з дружинами, лицарями та їхніми
співами. Та не всі пісні пішли в небуття, деякі емігрували в інші жанри. Містком
переходу послужила мелодія.
У вже цитованій статті Франко ставить питання: “ Як могли співатися наші
староруські пісні?” . І розмірковує: “ Вказівок на се треба шукати в чотирьох
категоріях співаних творів, що заховалися до нашого часу: 1) в церковних напівах,
особливо тих, що відрізняються від грецьких і болгарських і мають собі навіть
усталену назву “ Київського напіва” , 2) в великоруських билинах, що, без сумніву,
первісно вийшли з південної Русі і, може, заховали деякі сліди старої мелодії, так
як у тексті заховали сліди старого побуту і старої ритміки; 3) в українських
обрядових піснях, колядках, щедрівках, гаївках, купальських та весільних і 4) в
козацьких думах” (32, 85). Але оскільки думи за своєю мелодикою надто монотонні,
то, на думку Франка, “ ...можемо допустити, що стара дружинна пісня, хоч
побудована на тім самім музикальнім принципі, мала в собі більше рухливості,
мелодійності і різнобарвності; на се вказує її характер більш ліричний, ніж у думах
і в обрядових піснях, тон більше гарячий, пристрасний, персональний” (32, 85).
Драгоманов знаходить мотиви лицарської поезії в колядках та веснянках. Два мої
записи — цитовані “турські” фрагменти — теж походять з обрядових пісень: перший
— з весільних, а другий — з петрівочних. Очевидно, різниця між чотирма типами
мелодій, на які вказав Франко, була невелика, й пісні легко переходили з однієї
категорії в іншу. Скажімо, у весільному репертуарі натрапляємо на майже такі тексти,
як у колядках (про це писала Олена Пчілка у статті про українські колядки).
А билини? Чи переходили вони зі своєї жанрової “ категорії” в іншу, суміжну?
Виявляється, так. М. Драгоманов, М. Грушевський, Ф. Колесса помічали
спорідненість деяких мотивів у билинах і лицарсько-дружинних піснях. Близькість
обох жанрів подекуди спостерігалася й на рівні поетики. На підставі “ облімків”
цих форм тепер нелегко встановити, чи билини окремими фрагментами
10 Гнатю к В. Колядки і щедрівки / / Етнографічний збірник. - Л., 1914. - Т. II. - С. З2.
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“ інтертекстувалися” в лицарські пісні, а чи навпаки. Наведені вище описи княжого
(королівського) або лицарського коня, його прикрас урешті-решт реалістичні за
всієї незвичайності “ натури” . А от у щедрівці, записаній І. Вагилевичем,
королівський кінь за поетикою гіперболізації — кінь фантастичний, билинний:
Ой нема ж ніде такого коня,
Як у нашого пана-короля!
Золота грива коня укрила,
Срібні підківки землицю пишуть,
Кленові ушка ради слухають,
Шовковий хвостик сліда замітат".

В унікальній білоруській волочебній пісні образ українського війська та “ царычапаніча” , котрий його очолює й викликає турецького царя на двобій, більшою
мірою билинний, н іж лицарсько-дружинний. До того ж і ритміка тексту
наближається до билинної:
Ішла хмара хмарыстая,
Ехала войска украинскае.
Наперадзе яго царьіч-паніч
На вараным кані увіхаецца,

Залатым мячом укладаецца,
Едзе поле і другое,
На трзцяе уз’язджае,
Зазывае турэцкага цара:
— Вьійдзі ка мне у поле ваяваці...1
12

Мені пощастило виявити текст билини, записаний та опублікований як колядка.
Очевидно, входив він у колядковий репертуар. Зазвичай наукові публікації, що
з’явилися напередодні воєн чи в час їх тривання, лишаються маловідомими, а то
й губляться, не одержавши належного осмислення. Так сталося з працею
Д. Зеленіна “ Опис рукописів ученого імператорського російського географічного
товариства” , що вийшла друком у Петрограді в 1914 р. В описуваному архіві
зберігся зошит, на 23-х сторінках якого священик села Яполоті Рівненського
повіту Василь Абрамович у 1854 р. робив фольклорно-етнографічні записи,
об’єднані назвою “ Простонародный полисскій календарь” . Серед інших цікавинок,
що їх зафіксував з народних уст цей фольклорист-аматор, є колядка, запис
якої не поділений на строфи. Текст її такий: “ Славний да пишний да паничейку,
що такъ молодъ, да прославывся, позаїзжав миста вси Вольїнскія, вси Вольїнскія
да Украінскія, ожо не заихав до Любомня миста, а Любомнъ мисто воздвыгается,
каменыцею осыпается; а Любомщане да дывуются, що тому паняты за даръ
дати: вывели іому коня вороного” (потом полумысок грошей, каменну стрилку,
красную панну)” 13.
А тепер розіб’ємо цей текст відповідно до його пісенної структури на поетичні
рядки й передаймо сучасним українським правописом:
Славний да пишний да паничейку,
Що так молод, да прославився,
Позаїзджав міста всі волинськія,
Всі волинськія да українській,
Ожо не заїхав до Любомля-міста,
А Любомль-місто воздвигається,
Каменицею осипається;
а любомщане да дивуються,
Що тому паняти за дар дати;
Вивели йому коня вороного... і т.д.

У такій реконструкції ритміка пісні увиразнилась, “ заграла” , в ній виявнився
ритм і стиль, і форма викладу билини. По-билинному кінець рядка повторюється
в зачині рядка наступного, билинні теж прикладки (“ Любомнъ-мюто” ). Характерні
11 Народні пісні в записах Івана Вагилевича / Упор. М. Й. Шалати. - К., 1983. - 160 с.
12 Булгаковский Д. Белорусские песни / / Минские губернские ведомости - 1868. - № 23. Цит. за:
Беларуская вусна- поэтичная творчасдь: Падруч. для філал. Б 43 спец. - ВНУ / К. П. Кабашникау,
А.С. Фядосяк, А. С. Ліс і інш. - 2-е вид., перепрац. - Мн: Выш. шк., 1988. - С. 136.
12Зеленин Д. Описание рукописей ученого архива императорского русского географического общества.
Волынская губерния. - Петроград, 1914. - С. 278.
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й билинні специфічні мотиви. Це: а) подвиги малолітнього богатиря, наприклад,
Добрині; б) мотив збирання контрибуції з міст (билинні герої Вольга й Микула
Селянинович "Вот посели на добрых коней, поехали, Поехали к городам за
получкою” ). Щоправда, хоробре й перебірливе паненя, котрого не задовольняють
жодні види контрибуції, а тільки такий дар, як красна дівчина, — мотив поширений
і в колядках. Цікавим є новий тут мотив будівництва конкретного міста — Любомля
(так цей райцентр Волинської області зветься тепер офіційно, але поліщуки
говорять і співають у весільних піснях "п о їха в до Л ю б о м н я ” ). Текст
характеризується наявністю архаїзмів: позаїзж ав міста — завоював міста; заїзд
(старопольське zajazd) — наїзд, напад, облога; Волинскія — такі форми
прикметників у називному відмінку множини є в Галицько-Волинському літописі;
ож о — темне місце, мабуть, помилкового написання. У словнику Срезневського
є оже. Чи не було тут поліське діалектне оно — але, лише, тільки. Каменицею
осипається — тобто обноситься земляними валами, в середині яких рінь (галька),
дрібні камінці. Нарешті — камінна стрілка. Тільки у двох текстах поліського
фольклору я зустрічав епітет кр е м ’яна стріла, відлік віку якого — палеоліт.
Текст, зафіксований священиком В.Абрамовичем і опублікований Д.Зеленіним,
унікальний тим, що це чи не єдиний фрагмент билини українською мовою, до
того ж із волинсько-поліського ареалу.
Свого часу — в 1847 р. — П. Куліш був схильний гадати, що “ из всей докозацкой
лирической поэзии" зберігся єдиний чотиривірш українською мовою:
Ой кияне, панове громада!
Погана ваша рада.
Якби ви Михайлика не оддавали,
Поки світ сонця вороги б Києва не достали14.

Пізніше Куліш знайде ще дві пісні, які походять із доби Київської Русі, а також,
як уже згадувалось, цілий том пісень “ віку дружинного і "княж ого" видрукують
Антонович і Драгоманов. Та все-таки тексту билин українською мовою до публікації
Зеленіна в 1914 р. не було.
Постає питання: з якого конкретного часу походить уривок з билини про
будівництво Любомля? Є тут залишки двох старовинних городищ. Відомо, що
Любомль належав до улюблених міст Володимира Васильковича (звідси й назва),
крім Каменця під Біловезькою Пущею та, можливо, Раю (нинішнього Яревища).
Приїхавши з Каменця, недужий князь тижнів зо два перебуває в Раю (Яревищі),
диктує тут свій заповіт, відтак переїжджає до Любомля, де через деякий час і
помирає. У Любомлі Володимир Василькович збудував і прикрасив дорогими
іконами церкву, можливо, й інші споруди. Колядку-билину з інформацією про те,
як Любомнь-місто “ воздвигається, каменицею осипається” , можна б віднести до
XIII ст. — часу інтенсивної забудови Волині містами під орудою Романа Волинського,
а відтак Володимира Васильковича. Франко писав, що “ Слово о Лазареві
воскресеніи", в якому він знаходив сліди лицарської поезії, “ повстало в часі
князівсько-дружиннім” , коли ще живою була традиція дружинної поезії, якої
зразок заховався нам у поемі “ Слово о полку Ігоревім” (32, 100). Можна
припустити, що в цей час і виникла колядка-билина “ Славний да пишний паничейку” .
Зрозуміло, що наведені приклади не єдині в багатому й різноманітному
фольклорному репертуарі Полісся релікти старожитностей із княжих часів — їх
ще треба шукати й шукати в записаній і не записаній нашій національній словесній
скарбниці.
м. Львів
14 Цит. за: Нахлік Є. Легенда про Золоті Ворота в Києві у варіантах М. Грабовського і П. Куліша / /
Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна: Українська фольклористика. - 1999. - Вип. 27. - С. 72.
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Сидір Кіраль

ХУДОЖНІЙ СВІТ Т.ЗІНЬКІВСЬКОГО-ПРОЗАЇКА
(образки, оповідання, повість)
Прозова спадщина Трохима Зіньківського дає змогу простежити його виразну
еволюцію, зміни в сюжетних, жанрових і стильових особливостях, які імпліцитно
відбувалися в річищі розвитку тодішньої української літератури. У творах
Зіньківського-вісімдесятника наявна інерція фази етнографічно-побутового
реалізму, але виразно вже відчутні й тенденції до поглибленого психологізму та
інтелектуалізму, які стали характерними для письменників “ нової генерації” кінця
XIX - поч. XX ст.
Тодішньою критикою й літературознавством проза Зіньківського була помічена,
оцінена загалом позитивно, хоча й суперечливо. Так, у неопублікованій рецензії
на збірку "Малюнки справжнього життя” (СПб., 1889), яка містила два твори
“Сидір Макарович Притика” і “ На вулиці” , Б.Грінченко наголошував на їх
реалістичності: “ невеличкі, дрібні, не зовсім часом і дороблені малюнки, але ж
зате з життя, і з життя, що найголовніше — справжнього, а не вимудрованого
для розмальовування псевдоромантичного сюжету", оцінив мову — “ виразну й
оригінальну” 1.
М.Сумцов у статті про Т.Зіньківського твори “ Сидір Макарович Притика” і
“Моншер-козаче” назвав оригінальними повістями*1
2. На думку Ом. Огоновського,
істотні прикмети прози Зіньківського — “ гарячий патріотизм український і вдатне
алегоричне писання” 3, іноді — гумор. Важливо, що головних персонажів “ Історичної
казки" — селян Грицька Козаренка, Івана Богоносця та пана Яблуновського —
вчений означує так: “ ...сі три типи суть персоніфікацією України, Москви й Польщі” 4.
Літературознавець М.Тараненко відзначив у прозаїка "традиції реалістичного
напряму” , “ палке почування серця, що рвалося до правди і волі, любило свою
Батьківщину і народ” 5. В.Скрипка завважив, що “ Зіньківський піднявся над
середовищем” , в його творах приземлений етнографізм не є панівним. Письменник
формувався як митець із “ багатою фантазією, художніми засобами” 6.
Тенденції розвитку Зіньківського від побутового реалізму до психологізму не
побачив О.Засенко; до того ж, помилково назвав “ Історичну казку” записом
народної7.
Проза Зіньківського, безперечно, заслуговує на докладніший аналіз. Передусім
варто, думається, простежити її новаторські риси. Авторська дефініція в назві
“Історична казка” (1888) лише в загальних рисах характеризує жанр твору.
“Історичний антураж” , екзотичне тло тут не конкретні, історичних персонажів нема.
Хронотоп твору не окреслений, як і належиться в казках. Але зачин “ Десь-колись!” ,
“десь далеко, не в нашому царстві — і давно се було...” — прийом фікції, бо
зображені події й подробиці явно вказують на Україну XVI—XVII ст.: грабіжницькі
напади розбишак і степових кочовиків, натяки на обернення в кріпацтво вільного
селянина та ін. Протистояння між двома селянами — чесним, хазяйновитим і
богобоязним Грицьком Козаренком та вбогим Іваном Богоносцем, святенником і
1 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.Вернадського (надалі IP НБУВ), ф. III,
од.зб. N2 40797.
1 Сумцов Н. Зиньковский Трохим / / Энциклопедический словарь. Изд. Ф.Брокгауз, И.Эфрон. СПб., 1894. - Т.12. - С. 596.
1 Огоновсъкий Ом. Історія літератури руської: Вік XIX (проза). - Л., 1891. - Ч.З. - С. 1318.
Фотопередрук О.Горбача (Мюнхен, 1992).
* Там само. - С. 1320.
! Тараненко М. Письменник Трохим Зіньківський / / Запорізька правда.— 1966. — 10 серп.
1 Скрипка В. “Змагався він з життям самим” / / Україна: Наука і культура. - К., 1990. - С.268.
1 Див.: Українська літературна енциклопедія. — К., 1990.- Т.2. - С.270.
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пияком, — закладене в розвиток сюжету, їхні характери окреслені и розвиваються
в певних аспектах: ставлення до віри, до християнської моралі, соціальна поведінка.
Формування характерів відбувається не тільки під впливом соціальних та історичних
обставин, домінанта розвитку — моральні засади персонажа.
У творі головні персонажі чітко поділені — злотворці й добротворці. Яскраво
вираженим злотворцем в “ Історичній казці” є Іван Богоносець — це підкреслюється
його вуличним прізвиськом “ Збродня” (від польського zbrodnia — злочин).
Протиставлення семантики прізвища і прізвиська вказує на те, що в цьому
персонажі показна релігійність, святенництво поєднуються з аморальністю. Історія
моральної деградації Богоносця-Збродні аж до перетворення на звіра й становить
одну з важливих сюжетних ліній. З образом злотворця контрастує добротворець
— богобоязливий і чесний заможний господар Грицько Козаренко.
Нарація у творах Зіньківського становить важливий жанрово-композиційний і
характеристичний чинник. Оповідач виступає у формі Ich-erzàhlung, проте він
слабо персоніфікований як образ. Близький до зображуваного, він усе знає і
все бачить; його лексика стилізована під мову людини із села. Але з розвитком
подій ілюзія оповіді втрачається. Нова сюжетна колізія: Богоносець-Збродня
змовляється з нападниками-кочовиками, відтак збирає зі своїх же односельців
данину й, по суті, узурпує владу над ними й навіть над місцевим поміщиком: “ На
дзиґлику сидить п’яний Збродня. Перед ним понуро стоїть пан Яблуновський,
Козаренко та деякі інші з челяді ...” 8.
Традиційна форма я-оповідання для автора вже затісна, не дає змоги відтворити
ускладнений художній задум. Спалене розбишаками село показане з погляду
Козаренкових синів, які “ повертали з чумачки” , розбишацький набіг описує чудом
уцілілий наймит. Численні діалоги вводять до тексту інших нараторів. Але
тональність оповіді визначає головний наратор. В його замилуванні докладно
зображуваним господарством родини Козаренків чується відгомін інтонацій
Грицька Основ’яненка, чи того, за М.Зеровим, “ полупанка” або “ гомінкої” тітоньки,
що оповідає у творах Марка Вовчка. Ідилічний малюнок добробуту й родинної
злагоди, яким починається твір, контрастує з животінням зубожілого Козаренка,
який став наймитом, рабом, розорений безчесним заздрісним глитаєм Зброднею.
У романтичному дусі змальовано епізод перебування Івана Богоносця в полоні
у розбишак, котрі сплюндрували й спалили село, зґвалтували дівчат і жінок. Іван
Богоносець заприсягає на співробітництво з отаманом, з’їдаючи грудку землі на
доказ вірності. Злочинна угода дає зрадникові владу й багатство та, врешті,
призводить до звиродніння.
Моральне падіння Івана, підкреслює автор, закладене в його облудній показній
релігійності: "... як увійдеш до їх у хату, то скрізь боги, боги, уся хата завішана;
та не сама хата, а й в сінях, і в коморі, і в стайні... І вже що горді були зі своєї
побожности — то Господи” (51). Вельми обурювався Іван, коли хто не
додержувався посту, і проголошував: "... менш гріха вбити людину, ані ж
поскоромитись” (51). Вагома деталь, власне, з цього твердження починається
переступ Богоносця і розвинеться Злотворець.
Мотив запроданства душі наскрізний у структурі твору. В текст уводиться
міфологема відьми. Дружина пана Яблуновського намагається підбити Козаренка
на змову з дияволом: “ ... мабуть, хотіла, щоб душа Люциперові на знущання
дісталася; посилає пана до мене, щоб я крів’ю з власного пальця підписав квиток,
а в йому такі слова: “ Віддаю мою душу й тіло великому чарівникові і звіздочотови
Захребетному, мушу йому служити, як накаже, послужити йому маю не лиш за
страх, а за совість” (63). Чесний християнин Козаренко рішуче відмовився служити
* Писання Трохима Зіньківського / Зредак. та життєпис написав Василь Чайченко. - Л., 1893. - Кн.1.
- С. 65. Далі в тексті вказуємо лише сторінку.
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дияволу, Богоносець же, не вагаючись, віддав душу злу. Він розбагатів, розорив
колишнього приятеля Козаренка, хоче зробити його своїм кріпаком. Ба — навіть
заміряється стати царем, пророком чи й апостолом! Авторська іронія посилює
самовикриття героя: “ Ні, не дурно в мене черево росте — не дурно — я бо—го—
но—сець. В мені самому істина, в мені самому світ, я сіль землі, я світильня”
(67). Розбійництво, злочин призводять людину до перетворення на справжнього
звіра. Характерний кінцевий акорд твору: “ Та не знаю, чим усе скінчилося: чи
дійшов він знову образу людського, подібно до Навуходоносора, що сім літ
звіром пробував, поки Бог його не помилував, чи так зостав притчею язиком і в
науку людям — не знаю” 8. Отже, задуманий як казка, твір тяжіє до притчі, яка
осуджує фальшиву релігійність, егоїзм, аморальність, зраду, власне збагачення
на шкоду загальному добру, викриває розбрат, коли “ кожен хотів бути старшим,
ніхто не думав про спільне діло і не думав задля того коритись й послухати
старих людей. Не зібралось десятка чоловіка на сторожу пильнувати спільне
безпеченство!.. А як розбишаки запалили село — та ж незлагода — кожний хотів
отаманувати, а ніхто коритись...” (54).
Наратор дуже близький до персонажів, але чітко виявлені його суспільна позиція,
обстоювання національної єдності, інтелектуальна вищість. За алегоризмом
персонажів, сюжетних ходів і ситуацій вгадуються перипетії та реалії української
історії часів Руїни.
“ На вулиці” (1888) — етюд у формі я-оповідання, в якому докладно описується
сільська “ вулиця” — своєрідний жіночий клуб. Йдеться “ про баб’ячу вулицю, що
збирається, звичайне, у свята” (88). Звичаї такої жіночої громади, до речі, ще
добре не вивчені. Лише глухі відомості маємо про потаємне свято, на яке
допускалися тільки заміжні жінки (дещо знаходимо про це в М.Грушевського).
Але попри виразні побутово-етнографічні подробиці, твір Зіньківського художній
і потребує відповідної інтерпретації.
За своєю структурою — це белетристичний образок, тобто малюнок людських
постатей в обмежених рамках часопростору (хронотопу). Його часові межі —
післяобідня пора святкового дня, місце дії — призьба під стіною сільської хати.
Нас презенсний. Я-оповідач веде свій, сказати б, репортаж про жіночу “ вулицю” ,
яка локалізується на двох призьбах — опозиційних одна до одної. Оповідь
звернена до присутніх слухачів; наратор називає їх “ панове городяни” , отож
міському слухачеві пропонується розповідь про цікавий сільський звичай.
Наратор репрезентує себе як нібито сільського простака, наслідує спосіб
мислення й мову своїх персонажів, але наївність його удавана. Виявиться невдовзі,
що це людина інтелігентна, начитана, котра вміло вживає сільські фразеологізми
й послуговується інтелектуальною лексикою, створюючи ефект іронії, бурлеску,
дотепу. Це — прийом гри, розваги. В інтонаціях наратора навіть чуються нотки
скепсису, певної насмішки над етнографічним звичаєм, котрий уже віджив своє.
Оповідач поблажливо ставиться до “ бабської вулиці” , але безжально виявнює
обмеженість персонажів. Це — жінки не молоді, але вони не виявляють мудрості
ані життєвого досвіду, не мають дотепності, фантазії на витівки. Спілкування
молодиць зводиться до обмов і пліток, але завважує оповідач, сварка швидко
змінюється примиренням двох таборів — двох призьб. Експресивні репліки
персонажів створюють повну ілюзію автентичності діалогу, завдяки лексичносинтаксичній органічності, жвавості, безпосередності: “ — А стонадцять тобі болячок
з чирячкою! Хто розбишацького заводу, хто? — заверещала Хведора, уражена
до печінок. — А тож хіба й ні: і худобу ... — Ба, брешеш, паскудо, брешеш. Не
докажеш! — Докажу! ба, докажу ... Як ти дівувала? Хто в пелені батькові приніс?
-Брешеш, сучко, ти сама байстря привела ... та й тепер, на весь куток звісно,
що до тебе Андрій Гоя ходить! ...” (92). Завдано одну з найтяжчих образ, і це
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викликає бурхливу реакцію звинуваченої та її гостру відсіч “ опонентці” . Другий
гріх смертельний — відьомство. “ П ризьба" одностайно осудж ує ж ін о к,
підозрюваних у цих тяжких гріхах. Є й чимало інших причин для сварки — лаються
сусідки через курку, через дитячі бійки тощо. Причини дрібні, але як же вправно
гіперболізуються (“ покалічив геть хлопця” ).
Твір безфабульний, його можна вважати однією з перших спроб-начерків тієї
фрагментарної прози, котра розвинеться в українській літературі пізніше — на
початку XX ст. Неабиякої художньої цінності цій фрагментарній гуморесці надає
експресивна мова, авторська іронія. В уявному діалозі з міським слухачем наратор
начебто доводить перевагу всього сільського над міським. Так, він рекомендує
як авторитетних знавців попівське подружжя. Паніматка Христодуля застерігає:
не варто “ йти зі своїми селянськими правдами” в місто, бо там глузарі “ і засміють,
і закишкають” . Наратор згоджується з нею, але тут же підкидає іронічну сентенцію:
“ тепер нечисту силу в городі вряди-годи хіба здибати — більш по селах
туляться” (86). Панотець Психісій певний, що “ городянського хвилозопа заставив
у Сірка очей позичати” . Паничик, “ що все з письма, все з письма — ученого себе
удавав” , пояснював, начебто каміння нанесене з Фінляндії льодовиком. А от
Психісій присоромив городянського “ книжника” беззастережним твердженням:
дикий камінь “ росте із землі — от що!” (87).
Образи сільських мудрагелів, опис величезних гречаних галушок та способу їх
споживання, на перший погляд, видаються сторонніми в сюжеті. Але ці дигресивні
відступи у структурі нарації цілком виправдані. Порушуючи логіку розмови, нібито
згубивши нитку оповіді, наратор підсилює враження такої собі вільної балачки.
Додаткові епізоди підкреслюють основну думку — про неосвіченість селян,
нерозвиненість їх мислення. Згадуються подібні твори в українській літературі —
оповідання І.Нечуя-Левицького про бабу Параску й бабу Палажку. Але Зіньківський
далекий від прямолінійного осуду персонажів “ вулиці” . Розгорнуте порівняння
“ громадки із шановних молодиць” із парламентськими ораторами виводить
схильність до сварок — рису, приписувану зазвичай людям неосвіченим,
обмеженим, — на рівень загальнолюдських вад: “ Як і по парламентах, і тут є
речники-оратори, чи попросту цокотухи, що перецокоче, перекричить тобі усю
вулицю, і тут оратори-цокотухи з супротивних призьб часом здіймають таку
гарячу балачку і в патосі справедливого гніву доходять до Геркулесових стовпів
в елоквенції, батькуючи одно одного та наговоривши одно одному зо три міхи
гречаної вовни” (89).
Як бачимо, й в цьому творі наратор тільки маскується під селянина-оповідача,
— то віддаляється від нього, то говорить “ від себе", то надає слово персонажам.
Чергування р ізних оповід них партій ур ізн о м а н ітн ю є виклад, окреслю є
багатогранність образу наратора-інтелектуала, тим самим надає вагомості його
спостереженням і оцінкам. Схильність жіноцтва до сварок відображено й в
“ Енеїді” І.Котляревського, і в “ Безталанній” І.Карпенка-Карого, і в “ Основах
суспільності” І.Франка й у Довженковій “ Зачарованій Десні” . Але Зіньківський
у традиції “ призьби” виявнює загальнолюдську й симпатичну з психологічного
боку рису — прагнення до обміну враженнями, інформацією, досвідом. Потребу
в спілкуванні відчувають і неосвічені сільські молодиці — “ ... справді се лихо —
нудитися самотньою” (94), й інтелектуали: “ се така мука селянській молодиці,
про яку може зрозуміти хіба наш брат — письменна людина, коли б... начальство
невсипуще та одібрало у сеї людини книжки, чорнило, пера й папер...” (94.)
О тож посварившись, сусід ки швидко знаходять б уд ь-який привід для
примирення.
Властивий цей потяг до спілкування, засвідчує оповідач, і міським жінкам. У
текст аналізованого образка інкрустовано лист городянки, в якому вона просить
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вибачення в приятельки за попередню сварку й запрошує її “ на кохвій” . Задля
галантності вжито й французькі вирази (“ Ваш щирий друг de coeur Marie!” ), а
поряд виблискують експресією народні вульгаризми: “ задрипана” , “ той чорт
булькатий, почмейстерова, все набрехала” , “ дзуськи їй” .
Безфабульний твір “ Сон” з авторським підзаголовком “ Мрія” — це психологічний
етюд, висвітлення переживань героя із приводу нерозділеного кохання, —
своєрідне “ Зів’яле листя” у прозі9. Художній виклад об’єктивізований — від третьої
особи, з погляду всеобізнаного автора, який спроможний глибоко зазирнути в
душу героя. Ситуація, що стала об’єктом психологічної студії, окреслена двома
поетичними цитатами — епіграфом із вірша Г.Гейне “ An meine Mutter” (“ До моєї
матері” ) і двома рядками з поезії Й.-В.Гете “ Es ist eine alte Geschichte, die immer
bleibt neu” (“ Стара історія, яка завжди лишається новою” ) в перекладі: “ Кохав
хлопець дівчину — / їй інший до серця припав” .
Із вічної проблеми нерозділеного кохання випливає світовий мотив — Weltschmerz.
Проте український Вертер — герой твору Зіньківського “ Сон (Мрія)” — після бурхливих
любовних переживань знаходить заспокоєння, збагнувши, що існує у світі інша, вічна
любов: “ матірня любов свята” (за словами І.Франка) і синівська любов до матері.
Заголовок і підзаголовок твору, думається, покликані згладити різкі контури драматичної
ситуації, знечулити сердечні рани, накинути на цю love story серпанок уяви. З образом
сну-мрії пов’язане те “ пасмо золоте” (О.Кобилянська), що його проносить людина з
дитинства до скону, — свій ідеал. Юнакові примарився “ рідний край далекий, далекий
від вогкої, мрякою завжди оповитої фінської Пальміри” , “ веселі та ясні веселого
дитячого віку давнії години під пестливим оком у неньки” , він “ бачить себе під
батьківською стріхою тихим дитям, на погляд мовчазним та неподільчивим на те, що в
його було у душі” (102). Ідеальне дитинство, образ ніжної матері й рідної України
контрастують із понурою згадкою про чужину — похмурий Петербург. У фіналі герой
повертається до рідного краю й матері, зрозумівши, що вони для нього “ криниченька
чиста спаленій душі...” . Гнітючі роки шукання ідеалу в коханні відійшли, ідеал знайдено
- рідна мати й любов до вітчизни. Ліричний герой у захопленнях й розчаруваннях
вистраждав свою концепцію кохання: висока любов “ зв’язує дві душі, коли вони
люблять не тільки один одного (що може бути дочасним і непевним вибухом молодої
сили), але коли вони усім життям своїм, до загину, кохають щось третє, що стоїть
понад їх, чому вони моляться, що вони за свого Бога мають, — тільки тоді кохаються
люди справді, люблять душу, а не саме тіло — інакше мана воно, кохання те, крови
молодої бурхання, сил молодих поривання...” (105).
Герой, врешті, зустрічає жінку, яка здається йому ідеалом, у чому наратор
сумнівається, — адже юнак може кохати вимріяний образ. Це те, що І.Франко
називав безнадійним засліпленням; герой “ Зів’ялого листя” (1896) усвідомлює:
“Я не тебе люблю, люблю лиш власну мрію” . Діалектика його почуттів і роздумів
розгортається за принципом теза — антитеза — синтез: справжнє кохання
базується на гармонії тіла й душі, надійно поєднує закоханих спільним високим
ідеалом; жінки, якими захоплювався герой, або не мали високих ідеалів, або
були витвором уяви закоханого, далеким від реального образу; ідеальна любов
- материнська.
Ця тріада організовує текст, становить внутрішній сюжет твору. Завважимо, що
за таким принципом будуватимуться психологічні новели в літературі початку XX ст.
Емоційні стани героя показано через сприйняття наратора, який описує й коментує
’ В.Кравченко, друг дитинства, однополчанин Зіньківського, згодом відомий фольклорист, писав
Б.Грінченкові 5.07.1892 р., що прочитавши згаданий твір, “...плакав, бо згадував, - згадував усе
пережите, а переживали ми разом з покійним Трохимом ( у “Мріях” - Василь Піддубний). [...]
взагалі ж згадав і про його перше кохання, про котре він у своїх “Мріях” тільки мимоходом
нагадує. Коли б я міг прочитать усі його твори, то, міркую, немало дечого ще пригадав би” (IP
НБУВ, ф.ІІІ, од.зб. №37659).
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плин свідомості юнака. В аналізованому етюді “ Сон” автор уже залучає й засоби
екстервентного психологізму, звертає увагу на подробиці, жести, мову, тобто на
зовнішні вияви психічних станів, емоцій, пристрастей. Саме такими засобами поданий
психологічний портрет героя — Василя Піддубного; “ усі рухи він робив наче
несамохіть” , говорив “ наче не своїм голосом” , “ позривав із себе одежу” (99—
100). Зовнішній вигляд, жести, тон голосу нещасливо закоханого юнака — все
свідчить про його приголомшеність, знервованість. Психологічний портрет героя
відтворений не автором-наратором, а іншим персонажем — через сприйняття матері:
“ Придивилась пильнійш на його ненька та й ударилась старими руками об поли ...
сей вид безкровний, помарнілий, сі примерклі очі, сі безнадійно опущені руки
сказали їй правди більш, як його власні слова” (109). Завважимо в цьому
портретному опису, виконаному в дусі реалістичної традиції, влучний епітет
“ примерклі очі” , який виразно передає відмову героя від світу, від життя. Погляд
на героя під кутом зору іншого персонажа притаманний пізнішим письменникам,
що приділятимуть велику увагу психологічній мотивації. Франко вдається до такої
психологізації зображення вже у творах кінця 70-х і 80-х років XIX ст.
Ліричний герой освідчується дівчині словами пісні, бо про своє почуття не сміє
сказати. Психологему кордоцентризму, таку органічну в народній пісні, охоче
залучає й Зіньківський при зображенні любовної туги юнака. Але письменник
виходить поза межі традиційних фольклорних формул. Його герой усвідомив,
що кохав не реальну дівчину, а “ мрію власну, власного серця твір” (108). У
феномені нерозділеного кохання Зіньківський розрізняє сублімовані амбівалентні
начала — біль і насолоду. Василь Піддубний “ гинув від кохання” , але водночас
відчував, що є “ якесь болісне, божевільне щастя, втіха якась у тому є, коли
ятрить рану твого серця рука тобі мила й люба” (101). Оригінальні оксюморони
відтворюють амбівалентність почуття: “ болісне щастя” , “ любість і пекуча й гірка” ,
“ холодний усміх тих очей, що тебе спалили” . Це — вже поетика XX ст., лірика
новітнього часу, яка розш ирює діапазон почувань людини. За моделлю
фольклорних складені оригінальні дефініції: “ рвуч-вітер” , “ буча-хуртовина” , “тьматемрява” . Любов у творі “ Сон (Мрія)” характеризують розгорнуті епічні порівняння
(так звані гомерівські), такий психологічний паралелізм закладений у розгорнутому
порівнянні нещасливого кохання із грозою (105). Засоби фольклорної поетики
Зіньківський вміло залучає до глибинного розкриття складного перебігу емоцій.
Народна лексика гармонійно поєднується зі словами інтелігентського вжитку,
з “ чужим словом” німецької та французької поезії. Сумні настрої героя, його
душевні переживання увиразнюються завдяки анафоричним зачинам, засобам
ампліфікації та інверсіям. Численні інверсії епітетів, ампліфікації надають викладові
своєрідного ритму й тональності, що наближує твір до поезії у прозі. Сприяє
цьому й піднесена ліричність, інтенсивна тропіка. Зіньківський одним із перших
серед українських письменників звернувся до цього жанрового різновиду, який І
розроблявся згодом багатьма.
У творі простежується становлення характеру Василя Піддубного. Дуже
вразливий змалку, мовчазний, зосереджений в собі, він під впливом житія святих
замислює піти на Афон, стати ченцем10. Соромився в дитинстві маминої ласки, І
але відчув її непроминальну силу після багатьох розчарувань. Хоча еволюція
характеру цього “ блудного сина” накреслена лише пунктирно, та все ж ця
проблема поставлена. “ Сон (Мрія)” наближається до творів наступної Генерації
письменників, — тих, котрі, за спостереженням Франка, неначе засідають з і
магічною лампою в душу героя й освітлюють її зсередини.
10 Про ці факти з власного життя письменник розповів в автобіографії. Див.: Кіраль С. Неопублікована
автобіографія Т.Зіньківського / / Сучасний погляд на літературу: 36. наук.праць. - К., 1999. - Вип.1.
- С .138-155.
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Другий психологічний етюд Зіньківського “ Кудою йти? (Різдвяна повістка)” .
Поява “ повістки” в “ Зорі” в 1891 р. була одразу помічена читачами, і, як писав
A . Кримський Б.Грінченкові від 22 серпня 1892 р., “ чимало людей похваляли
“ Кудою йти?” Трохима Зіньківського” 11. Твір увійшов до збірки “ Хвиля за хвилею” ,
упорядкованої й виданої Б.Грінченком у Чернігові в 1900 р. У 1902 р. на цю
збірку з’явилася рецензія В.Прокоповича (під псевдонімом С.Волох). Високо
оцінивши, зокрема, “ Кудою йти?” , рецензент висловив жаль, що ім’я такого
талановитого прозаїка майже не знане в Росії. Відзначимо й таке. М.Коцюбинський
у листопаді 1898 р. писав Н.Кобринській, що готується альманах “ для інтелігенції
з кращих творів українських, галицьких й буковинських белетристів” 1
12, а
12 лютого 1899 р. сповістив їй, що до цього альманаху ввійде оповідання
Зіньківського “ Кудою йти?" (йдеться про альманах “ Хвиля за хвилею” ). Творчістю
цього письменника Коцюбинський цікавився постійно, про що свідчить, зокрема,
лист Б.Грінченка до нього від 7 квітня 1903 р.13
Кульмінація сюжету “ повістки” — психологічний злам у душі яничара, котрий
вирішив повернутися до свого народу й служити своїй країні. У жодному
прозовому творі Зіньківського національна ідея не виражена так пристрасно, як
у “ різдвяній повістці” . Це — чи не найоригінальніший твір у типологічному ряду
святочних оповідань Панаса М ирного, Олени Пчілки, М .Коцю бинського.
Незвичайний тут легендарно-казковий матеріал. Фабула розвинена мало;
всеобізнаний наратор освітлює душу героя зсередини, створюючи інтервентне
психологічне зображення. Як і в попередньому психологічному етюді, наратор
передає внутрішнє мовлення героя, пульсацію його палких роздумів, озвучених
у формі патетичної публіцистики. Автор, як і в “ Історичній казці” , вдається до
умовності (діалог героя з Римом, з ангелом біля ясел новонародженого Ісуса).
Але в основі твору закладено історичні факти. Тло сюжету — Рим і Германія
часу народження Христа — зорієнтоване на історію України, поневоленої “ третім
Римом” — Московською імперією. Алегоричний задум письменника помітив і
B. Прокопович у згаданій рецензії, зауваживши, що твір “ Кудою йти?” пройнятий
“ величною ідеєю відродження людини, що занедбала була рідний край. Здається,
автор тут алегорично розумів Україну — скільки українців гине для батьківщини
нині в Росії; скільки їх таких, що уважають за корисне для рідного краю знищення
усіх національних відмін, обрусіння й підлеглість російським культурним впливам
у всіх обсягах життя? Повістка його загріта теплим релігійним чуттям і глибокою
любов’ю до батьківщини. Мова надзвичайно мелодійна” 14. Згадуваний вже
М.Тараненко відзначив, що в цьому творі автор викриває колоніальну політику
російського самодержавства в Україні, вдаючись, як і його попередники та
сучасники, до прозорої алегорії15. Літературна умовність твору розшифровується
так же легко, як і в драмі “ Оргія” Лесі Українки.
У зображенні ментальності римлян часів первісного християнства Зіньківський
попередив пізніші твори — драму Лесі Українки “ Руфін і Прісцілла” , роман “ Quo
vadis?” Г.Сенкевича. Жорстокі звичаї язичницького Риму, підтримувані державою,
викриває оповідач, який сповідує християнські ідеали гуманізму. Він наголошує:
публічне вбивство людини людиною — змагання гладіаторів на арені цирку —
приносить юрбі садистичну насолоду. Психологія озвірілої, кровожерної черні
відтворюється предметно-пластично, з акцентом сарказму. Коли поранений
гладіатор просить дарувати йому життя, натовп обурюється; “ маючи щастя вмерти
перед очима Риму, — він сього не уважа за щастя, він іншого бажає — бажає
жити! І руки, тисячі рук, раптом махають до долу — знак, що Рим не дає милости,
- і переможець, діждавшись свого гасла — встромля в товариша востаннє згубнеє
11 Кримський А. Твори: У 5 т. - К., 1973. - Т.5. - Кн.1. - С.88-89.
12 Коцюбинський М. Твори: В 7 т. - К., 1974. - Т. 5. - С. 227.
13 Листи до Михайла Коцюбинського / Упор, та комент. В.Мазного. - Ніжин, 2002. - С. 77.
14 Волох С. Новини нашої літератури / / ЛНВ,- 1902. -Т.18. - С.24.
15 Тараненко М. Письменник Трохим Зіньківський / / Запорізька правда. - 1966. - 10 серп.
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залізо ... Рясні плескання в долоні й дикі вигуки повітали послідній стогін людини!
... — і ні жадна душа сих запеклих людей не почувала жалю, не здригнулась, не
вжахнулась, ніхто б з поміж їх не міг думати й сказати, що подія, котру вони
бачать — тяжке, несвіцьке злочинство, що люде не повинні різати людей, бувши
самі люде, не звірі” (112).
Автор аналізує особистість гладіатора — того, здавалось би, бездушного ката,
паталогічного вбивцю. Як і Франко (“ На дні"), Коцюбинський (“ Persona grata” ),
Зіньківський “ викрешує” іскру людяності в найзапеклішого злочинця. Письменника
цікавить, з яких глибин душі в безжального гладіатора-яничара, виринуло співчуття
до власноруч зарізаного. Сталося незвичайне — конаючий прошепотів: “ Германіє,
Батьківщино, прощай!” , і в цю мить “ рука забійці затремтіла на сей шепіт забитого” ,
він “ відкинув меча геть від себе й стояв остовпілий, несамовитий, забувши
вклонитись, як то личило, громаді колізейній, що кричала йому: “ Bravo!” ... Він,
запеклий гладіатор, почув, що забив свого брата, він, може, вперше почув, що і
він син Германії, може, вперше помислив про те, навіщо він живе і що він робить”
(112). “ Зримщений” (неологізм автора за моделлю слова “ зросійщений” ) германець
під впливом психологічного стресу прозріває, згадавши раптом, хто він є і звідки.
Ця центральна психологічна подія є пуантом, і власне з неї починається твір. У
внутрішньому монолозі гладіатор усвідомлює своє ганебне яничарство, у споминах
про дитинство бачимо, як формувався його національний менталітет. Мати-патріотка
розповідала йому “ чудові казки ... про богів злих і добрих — Одина, Тора, про
валькірій, чудові пісні співала про славу дідів, про волю-гордощі Германця” (115),
про “ славних германців, що полягли за волю батьківщини, б’ючись із римлянами
неситими” . А зрадників батьківщини — тих, що “ римляться” , — карають германські
боги. Мати Германця так боялася, щоби він “ не став отаким перевертнем гидким,
яких у нас немало, — тим, хто гордує рідною мовою і кров’ю” , коли ж дізналася,
що її син “ перевернувся на римлянина і бився зі своїми” , то обернулася струмком,
котрий назвали Журба Германської Матері. Засада вишколу манкуртів —
денаціоналізація: свої боги, міфологія, релігія заміняються римськими, питоме ім’я
—чужим (юнака назвали по-римському Люціюсом). У перекинчика виховують погорду
до всього рідного — як до варварського, примітивного, утверджують поняття про
вищість культури імперського язичницького Риму. Юнак стає римським легіонером
і підкорює для імперії інші країни.
У формі внутрішнього монологу, чи, скоріше, діалогу, прозрілий Люціюс
полемізує із самим собою, із Римом — імперією зла. Модифікується стиль,
синтаксис збурунюється окличними та риторично-питальними інтонаціями,
нагнітаються ампліфікації, повтори.
Лейтмотив твору — пошуки ідеалу, “ вищої правди” . Люціюс як римський легіонер
опиняється в містечку Віфлеємі і поклоняється новонародженому Богові. Ангел
пояснює юнакові сенс ідеї християнства як вищої правди: “ ... іди до тих, де ти
родився, чиї і радощі і горе мусять бути тобі найближчі — тільки там душа твоя
найповнійше відчує те, що і вони чують, тільки там її обійме якнайпалкіше полум’я
любови до людей й бажання найревнійше жити й вмерти задля їх, твоїх коханих
й серцю близьких...” (122—123). Переосмилюючи біблійний мотив, Зіньківський
надає йому апокрифічного тлумачення: вищою правдою є національна ідея.
Стиль мови ангела — це стиль релігійної проповіді, риторика якої пройнята
патріотичною ідеєю. Це — і навернення язичника на християнство, і навернення
яничара на любов до своєї Батьківщини. І відчувши себе знову германцем, Люціюс
дає клятву, в якій універсалізм ангелового повчання наповнено патріотичними
чуттями: “ Зриваю із себе шати золотого раба римського владики! Видираю,
викореняю із моєї душі усі прикмети рабської душі римської, що защепило їх мені
життя із ними спільне, що їх надихавсь я в повітрі римськім отруйнім. Омию, омию
в Рені ріднім я з римського підніжка плями, з повітрям вільним рідної безщасної
вдовиці-неньки Германії моєї вдихну знову, верну я знову любов і пал до щастя її
й волі; поновлені згадки про літа дитячі щасні вернуть мені і чисту душу і відваги за
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правду її стати, поновлять в мені бажання для неї жити, для питомої країни, що
топчуть тепер її легіони римські й псують, мордують нещасливу...” . У монолозі
прозрілого легіонера чується тональність пророцтва: “ Германіє моя убога, сіра,
зневажена і темна! Тобі від сієї години усе моє життя, уся любов моя, увесь пал
душі моєї — з тобою, з твоїми синами, я розділю твою сумну долю й полон, і муки
і зневагу, що завдає тобі блискучий, в золоті й крові втопаючи, проклятий, на
гибель люту слізьми і стогоном народів обречений Рим” (123—124).
У піднесеному, урочисто-патетичному стилі помітна й дошкульна іронія, а часом
і сарказм, — прийом, що такої ефективності набув у політичних інвективах
Шевченка. Так самовикриття символу імперської влади набуває саркастичного
забарвлення в діалозі Германця-Люціюса з Римом:
"Щ о потрібно для твого щастя, Риме?...
— Для мого щастя й слави, — каже Рим, — потрібно ось що: коли в убогої
вдови твоєї матері є остання телиця, нам треба взяти її на Кесаря порфиру, і
щоб йому було на що уряджати римській голоті грища в Колізею, щоб йому
було за що дармовим хлібом погодувати чернь римську, що дала йому за се
стоптати останки вільної республіки; коли у тебе є брат, остання утіха твоєї
неньки у старощах її, нам треба його взяти чи в гладіятори, чи до легіонів, щоб
було ким звоювати ще тих германців та парфитян і інчих варварів, що не бажають
лизати ніг римському володарю.
— А правда ж ваша де?
— А ось де наша правда — Кесар. Він носитель правди на землі, він знаменує
Бога, йому ми ставимо вже і вівтарі” (119).
Це вже щось більше, як російський цар 80-х рр. XIX ст., це передчуття грядущих
диктаторів XX ст., що проголосять себе богами...
В оповіданні “ Кудою йти?” Зіньківський одним із перших безстрашно й
пристрасно порушив тему яничарства. Тут помітні й ті стильові ознаки, що з’явилися
у творі “ Сон (Мрія)” , але автор пішов далі у пошуках нових наративних нюансів.

Я к ів К ухаренко.

t 1862.

* 1825 t 1893.

Трохим Зінківський.

* 1861 f 1891.

Трохим Зіньківський серед українських письменників-військовослужбовців.
Подаємо за вид.: На спомин рідного краю: Україна у старій листівці
/ Упор. М.Забочень, О.Поліщук, В.Яцюк. — К.: Криниця, 2000. — С. 285.

Слово і Час. 2003. № 1

37

Коли на початку XX ст. М.Коцюбинський та М.Чернявський у листах-відозвах до
евентуальних авторів задуманого альманаху “ 3 потоку життя” проголошували
концепцію оновлення української літератури, то підкреслювали необхідність
розробляти теми з життя не лише інтелігенції, а й військовиків. Так, М.Коцюбинський
писав Панасові Мирному 16 липня 1903 р., що упорядники “ хотіли звернути увагу
наших літературних сил на інші верстви суспільності, на інтелігенцію, фабричних
робітників, військо, світ артистичний і т.п.” 16 Про необхідність розширення
тематичних обріїв української літератури — “ обписувати всі верстви” , зокрема й
військових, — вів мову І.Нечуй-Левицький у листі до Коцюбинського 20 січня 1903 р.17,
повторивши думку, яку висловив ще 1878 року у статті “ Сьогочасне літературне
прямування” . Вочевидь ішлося про особливий зріз військової теми — психологічний
аспект ментальності офіцерства. Зіньківський пройшов солідний військовий вишкіл
(навчався у військовій академії, служив в армії), отже, добре знав і життя казарми,
й психологію військових. Не дивно, що письменник передхопив цю тему ще в кінці
80-х років XIX ст. Два його прозові твори — оповідання “ Сидір Макарович Притика”
і повість “ М о н ш е р -ко за ч е ” — це св о є р ід н а д и л о гія , х а р а кте р и сти ка
військовослужбовців, їх психологічні портрети.
Тогочасна критика зрозуміла й гідно оцінила новаторство Зіньківського. Так,
зокрема, дописувач журналу “ Правда” підкреслював, що “житє жовніра для великої
більшости публіки terra incognita, куди майже зовсім не заглядує промінь письменства,
принаймні в українсько-руському письменстві, опріч тих карикатур, що намальовали
B. Гоголь в “ Простаку” , Котляревський в “ Чарівнику” , Квітка в “ Сватанні” і т.і., ми
знаємо вельми мало добрих зразків з життя жовнірського і сердечно дякуємо
д.Певному за те, що він взявся поповнити отсю недостачу. І, правду мовити, Певний
малює вправною рукою! Читаючи його “ Сидора Макаровича Притику” , чуєш, що
автор не тілько бачив факти тієї деморалізації, про яку він розповідає, але й стояв
біля неї близько і чутким серцем переживав її!" Рецензент звертається до тих, у
кого “ розум не закутався в туман “ общерусской” деморалізації” , і закликає “ багацькобагацько поміркувати над тим каліченням людської моральності, яке заповідає
“ начальство” Притикам, а Притики — жовнірам ” 18.
В етюді “ Сидір Макарович Притика” виведений тип служаки, інтелектуальна
обмеженість і педантичність якого доходять до абсурду, як і в сатиричному
портреті військовика такого ж типу в оповіданні М.Салтикова-Щедріна “ Унтерофіцер Пришибеєв” , але з тією відмінністю, яка закладена в гуморі росіянина й
українця. Про цю різницю писав Франко, порівнюючи сатиру Щедріна й Гоголя:
“ Перший по Гоголю сатирик в російській літературі, він [Салтиков-Щедрін. —
C. К.\ прецінь різниться від нього вдачею свого гумору як коренно різниться
вдача українця від вдачі великороса. Бо коли гумор українця більше погідний і
попри всій їдкості та гостроті більше гуманний, гумор великороса остається
понурий та терпкий навіть там, де вибухає голосним сміхом. І коли в українця
крізь сміх видніються сльози, в великороса видніється гнів” 19.
“ Сидір Макарович Притика” — оповідка-портрет, зарис характеру, окресленого за
певним планом, що увиразнює його риси: “ ундер-цер” Притика 1) педант у службі —
“триньчик” (тобто дрібний ремінець у солдатській амуніції-); 2) схильний грати роль
Дон Жуана, бравого галантного офіцера, хизуватись перед дамами; 3) кар’єрист,
вельми заздрісний до тих, хто обійшов його в ієрархії чинів. Наратор, зокрема на
початку твору, імітує простака (він нагадує хитрого, з лукавинкою й почуттям гумору
оповідача Квітчиних повістей), звертається до аудиторії, веде уявний діалог зі слухачами,
16 Коцюбинський М. Твори: В 7 т. - Т.5. - С. 59, 81.
17 Нечуй-Левицький І. Зібр. тв.: У 10 т. - К.. 1968.- ТЛО.- С.400.
18 Правда. - 1890. - Т. II. - Вип. IV (січень). С.85-86. Бібліограф І.Левицький вважав, що автором
цитованої замітки є М.Грушевський.
19 Франко І. Михайло Євграфович Салтиков[Щедрін] 11 Зібр. тв.: У 50 т. - К., 1980, - Т.26,- С.127.
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розмірковує разом із ними над феноменом такої щасливої людини, яким є Сидір
Притика, конкретизує його достоїнства. Характеристика дається і від оповідача, і
через саморозкриття персонажа. Постійно завважується емоційний тонус персонажа,
його психологічний стан. Мажорний настрій, самовпевненість, самозакоханість “ундерцера” , по-своєму щасливої людини (він задоволений собою, своєю службою,
армійськими порядками), несподівано змінюються мінором — гіркою пекучою заздрістю,
коли його хтось обігнав на драбині рангів. Відповідно модифікується манера нарації:
оповідь змінюється внутрішніми монологами — мріями-видіннями героя.
У роздумах нібито простецького оповідача водночас викладено сентенцію
загальнофілософського звучання: “ ... щаслива така людина, котра заздрощами
не гризе собі душі, котра живе сьогоднішнім днем повно, смакуючи, мовляв,
кожну мить з свого життя, не так, як звичайні люди, що все буцім лагодяться
тільки жити, котрим здається, ніби вони ще не живуть, але мають жити тільки, як
скінчать те, а те, здобудуть те, а те: “ От тоді, мовляв, почну я жити” (69). Величальна
характеристика героя пройнята іронією. У мові героя, в манері спілкування із
солдатами, в запобігливості перед начальством розкривається справжня сутність
Сидора Притики, — людина обмежена й неосвічена, не здатна самостійно діяти,
він, проте, необхідний як “ коліщатко і гвинтик” у військовій системі.
Ще один аспект твору — русифікація солдат. Російська царська армія, як і
радянська, насаджувала яничарство. Ментальність українця чинила русифікації
підсвідомий опір. Мова персонажів рясніє, спотвореними російськими словами:
“пітхвебель” , “ юнькер” , “ хвилозохствуєте” , “ шереньга” , “ мундьор” , “ командьор” ,
“по хвормі” , “ миластивні мамзелі” , “ так тошно!” , “дисціпліни нікотрої” , “ він в
ахвицери вискоче” , “ геограхвики” , “ прапорчик” , “ ривнения нікоторого” , “ на обахту” .
Питання вжитку української мови для Зіньківського є принциповим, отож як
важливий момент характеристики становища українця в російській армії включається
епізод занять із “ словесності” . Солдати читають російською, а “ ундер-цер” Притика
змушує переказувати прочитане. Вони, не знаючи як слід російської, намагаються
передати фразу українською, нещадно спотворюючи смисл: “ Он был невысокого
роста, но строен и имел прекрасные глаза” переказується так: “ Він не високий, к
строю не годився і мав красні глаза” , “ изображение” — “ воображеніє” .
У текст твору введено пісні, що їх за наказом “ ундер-цера” потомлені солдати
мусять співати, вертаючи з муштри. Мова українських народних пісень чиста (за
винятком двох зрусифікованих рядків). Текст російської солдатської пісні жалюгідний:
От слава гремить трубой,
Мы дралися с галавой,
Па гарам твоїм Капказ
Раздалася слава в нас!

Крім стилістичного безглуздя, водночас вражає оспівування російсько-імперського
завойовництва, глорифікація підкорення інших народів, у даному разі кавказьких.
Про деморалізацію українських хлопців у російській армії з обуренням писав
М.Драгоманов у монографії “ Нові пісні про громадські справи” (1882, Женева).
Він відзначав антихудожність російських солдатських пісень, їхню загарбницьку
ідеологію, оспівування жорстокості стосовно підкорених народів (“ Будем, будем
с турков кожу драть” ; “ Эх вы поляки, эх вы собаки, Да покоряйтесь нам!” тощо).
Зіньківський вміє надати характеротвірну роль окремим подробицям, ситуаціям. Деякі
епізоди твору мають відносно самостійний характер і наближаються до вставних новел,
от хоча б епізод, у якому “ ротній” вчить солдат дивитися в очі начальству вірнопідцанськи,
по-собачому, навіть коли тебе лають, і відповідати “ жваво-весело: слушаю, гаспадин
падпалковник!” (71). Другий епізод-образок — гротескна сцена залицяння Притики до
дівчат. Чванливий, хвалькуватий, він охоче грає роль вояки-джиґуна, йдучи на рандеву з
міщаночками, натягає офіцерські білі рукавички, хоча їх дозволялося носити тільки
“пітхвебелеві”, пришпилює шпори, хоча й не служить в кавалерії...
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Мажорний тон в зачині твору, коли оповідач захоплено описує людину, яка
щаслива, задоволена й нікому не заздрить, у другій, мінорній частині, набирає
іронічності: Притика нещасливий і розчарований, бо звання, про яке він мріяв,
присвоєно іншому; проявляються його заздрісність, недоброзичливість. Уява
ображеного Притики малює яскраві картини-видіння зловтішної помсти суперникові
— ситуації з пластичними подробицями, діалогами, які виразно демонструють
нездарність суперника і його, Притики, кмітливість і слухняність.
Найдосконалішим у прозі З іньківського є твір “ Моншер-козаче” 20, який
відносимо до жанру повісті, хоча сам автор у підзаголовку визначив його як
“ гумористичне оповідання” . Текст значний за обсягом (45 сторінок), у ньому діє
система персонажів, розгорнуто сюжет із численними перипетіями. Тут не один
головний герой, а два, оскільки наратор також активний учасник сюжетної дії, є
тут і другорядні персонажі — ад’ютант Шумницький та офіцер Убийвовк. У повісті
розвивається тема, порушена в оповіданні “ Сидір Макарович Притика” , —
недостойна поведінка офіцерів, відсутність інтелектуальних інтересів, пияцтво. В
основі сюжету комедійні мотиви й ситуації, в комедійних аспектах висвітлено й
характери. Повість має міцний, добре розвинений сюжет із несподіваними ходами,
винахідливою інтригою. Комедійний мотив, який ліг в основу сюжету повісті,
згодом був розроблений М. Рудницьким в оповіданні “ Як я писав листи до себе
самого” (збірка “ Дев’ять любовних історій” ).
У підґрунті гумористичних колізій повісті Зіньківського закладено мотив
амбівалентності почуттів. За З.Фрейдом, почуття любові, дружби можуть переходити
у свою протилежність — ненависть і ворожнечу. Зіньківський і показує цей перехід
у стосунках двох приятелів-офіцерів. Аналогічний мотив по-своєму пізніше опрацює
В.Винниченко в оповіданні “ Щось більше за нас". Завважмо, що Зіньківський
взагалі звертається до деяких тем і мотивів, сюжетів раніше, ніж інші письменники.
Тло повісті “ Моншер-козаче” — середовище військовослужбовців нижчого рангу,
життєва мета яких — підвищення по службі. Свою малоосвіченість вони
намагаються декорувати, підфарбовуючись у “ підпанковий колір” . Ерзацкультура
персонажів найяскравіше виявляється в їхньому — українсько-російському
суржикові, подекуди претензійно “ присмаченому” полонізмами та франкізмами.
Особлива роль у сюжеті повісті належить наратору, який веде розповідь у
викладовій формі “ Ich-Erzàhlung” . Розповідь адресована читачеві досить високого
інтелектуального рівня, наратор ідентифікується як інтелектуал. Він послуговується
лексикою українського інтелігента, залучає образи зі світової літератури, іншомовні
вирази, добре знає французьку. Йому притаманне добре чуття рідної мови, він
висловлює нарікання з приводу того, що “ словозбір людської мови” убожіє і
тільки “ словниця лайки поширшала” . Зображуючи з гумором танці, наратор творить
синонімічний ряд слів з коренем “ танц” , застосовуючи їх у різних несподіваних
комбінаціях: “ жінки кохаються в танцюристім ж итті” , “ навіть гопцюють без
кавалерів” , “ усякого танцюру вітають як найдорожчого, наймилішого гостя” ,
“ умів ся к-та к прош кутильгати саму ка д р и л ь” , “ с кіл ь ко годин сумних,
безтанцюристих він обернув на жваве [...] гопцювання” .
Образ офіцера Йосипа Павловича — Яся — розкривається і через його
характеристику, і в ряді комічних епізодів, які складають ланки сюжету. Безуспішно
20 Повість побачила світ уже після смерті автора в журн. “Правда” (1892. - Т.Х ІІ,- Вип.ХХХУІ. С.65—78; T.XIV. - Вип.ХІЛ. - С.385-398; Т. XIV. - Вип. XLII. - С.502-511). На початку 1891 р.
Зіньківський надіслав рукопис повісті до одеської цензури, але відповіді так і не дочекався (помер
8 червня 1891 р. в Бердянську): до друку її було заборонено. Мотив заборони так виклав М.Комаров:
“повість з офіцерського життя, то не пристало, мов, мужичою мовою малювати життя “благородных”
та ще й військових людей, котрі, звичайно, як москалі, повинні говорити московською мовою, бо, як
то кажуть, подав московську сумку, то взяв і московську думку” (Комаров М. Вісті з Одеси
/ / Правда. - 1891. - ТЛИ. - Вип. IX. - С.167).

Слово і Час. 2003. № 1

40

вивчаючи французьку, Ясь засвоїв кілька слів і фраз, з яких часто вживав
“ моншер” (mon cher — мій дорогий), за що одержав прозвисько “ моншер-козаче” .
Але назагал вимальовується образ симпатичної людини — з ентузіастичними
захопленнями, небуденними мріями; це — оригінал, виняток у середовищі
військовиків, які здебільшого тільки пиячать і грають у карти. Щоправда, мрії
Яся утопічні, аспірації і вчинки смішні.
У зовнішності героя підкреслено риси звичайності, які контрастують з його
непростою вдачею: “ Друг мій і до Адоніса навіть ані кришки не був підхожий,
навіть не був високий на зріст, блідости і в заводі не було, а навпаки — обличчя
у мого друга було, як мідниця з темно-червоної міді, уха йому були більші, як
треба, рот теж широченний і їв він навдивовижу добре і смачно” , “ сміявся мій
друг ще більш , н іж їв ” , “ завою вав мою прихил ьн ість своєю щ ирою
простосердечністю” (127—128). Простодушний, довірливий Ясь любив фантазувати,
мав схильність до лицедійства, до театральності: “ умів він прибирати всякі кольори
— і Чайльд Гарольда міг удавати з себе і що хочете — і все те щиро без
хитрощей та єхидства, а так, з поривання своєї багатої ідеалістичної натури”
(128). Захоплювався біологією і мріяв стати “ другим Дарвіном” , опублікувати
наукові праці, які б сколихнули світ, зацікавили би високопоставлених дам. Відтак
у сюжеті з’являються вставні новели. Ясь фантазує: зустріч у Парижі, він, уже
визнаний Другий Дарвін, зустрічається з Першим. Сценки витримані в добродушноіронічному тоні, тут же — рандеву з маркізою “ божественної вроди” : “ — А,
мосьє Дарвіне Другий, яка я рада вас бачити — все шукала випадку з вами
познайомитися, та до вас не дотовпитися. Парле ву франсе? — Уй, мадам, сіль
ву пле, — відказує друг мій, страшенно гугнявлячи за кожним словом, — того, як
на його думку, вимагає французька мова... ” (132).
Зав’язкою сюжету слугує повідомлення наратора про хобі героя: “ Друг мій
мав звичку не зовсім звичайну — до самого себе любовні листи писати” (136).
Оповідь ускладнюється введенням епістолярної форми. Приятель, він же і наратор,
побачив на столі Яся кілька любовних листів від місцевого, житомирського,
жіноцтва. Адресат дозволяє приятелеві їх прочитати. “ Одна з рожевих квіточок
з житомирського садка” , крім запевнень у коханні, прислала “ пару панчішок з
своєї ноги” . Друга допитувалася в Яся, коли по вже його “ отютантом зроблять” ,
а майбутнім ексельбантам навіть вірш присвятила.
Лист від Мотрі Луцикової — житомирської панянки, до якої залицявся і сам
приятель-наратор — став зав’язкою конфлікту між друзями на ґрунті ревнощів, а
оспівані панянкою в листі ексельбанти стануть вагомою художньою подробицею,
яка матиме не лише сюжетотворче, а й характеротворче значення. Таку “ річсимвол” І.Денисюк визначає, як “ один з ефективних, хоч, може, й дещо штучних
прийомів новелістичної концентрації. Цей кристалізаційний пункт, як правило,
з’являється у заголовку новели, у її перипетіях і в кульмінаційно-поворотному
моменті. Він є ідейно-сюжетною віссю ...” 21. “ Річ-символ” у Зіньківського —
ексельбанти: мета військової кар’єри, запорука успіху серед жіноцтва. Сюжет
розгалужується: в лінії наратора розпалюються ревнощі, а лінія, яку визначає
художня деталь “ ексельбанти” , рухає сюжетну лінію Яся. Як і в комедіях та
водевілях, ужито прийоми підслухування^ підглядання, перевдягання. Наратор
підслухав й підглянув, як Ясь вів уявний любовний діалог нібито із графинею: сам
грав цю драматичну сценку за двох, імпровізуючи мовні партії і за себе і, змінюючи
голос, за графиню. У цій сцені він фігурував в мундирі з ексельбантами. У вимріяному
мундирі “ отютанта” та з кавалерійськими шпорами (хоча служив у піхоті) Ясь їде
зі своїм другом у містечко на бал. Невтомно танцюючи й забавляючи панянок
імпровізованими дотепними оповідками, Ясь зовсім затьмарює свого друга й
21Ąe-нисюк І. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. - Л., 1999. - С.19.
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збуджує в нього ще сильніші заздрощі. Зрештою, друг переходить до активної
помсти: вигадує ніби панна К., перша житомирська красуня і багачка, зацікавилась
Ясем. Пишуться вигадані листи від красуні, якась бабуня нібито передає їх. Для
повного успіху Леєві вкрай необхідно одержати звання “ отютанта” , його бажання
доходить до найвищої точки напруги. І в цей момент друг ошелешує Яся своєю
підлістю: ранг “отютанта” він виклопотав у начальства для самого себе. Непереборна
сила ревнощів штовхнула його на зраду. Підлість приятеля надає комедійній ситуації
рис трагікомічності. Крах ілюзій, зраду приятеля — глибокий психологічний стрес
Яся наратор описує вже без іронії: “ Друг мій, що був уже встав, трохи не впав,
назад поточившись, ноги йому підтяло, і він, держучися руками за стіл, впав, як
камінюка, на стільця, і дивився, як несамовитий, збезглузділими очима. Я навіть не
сподівався, щоб все це так його вразило, — він наче язика збувся і мовчки,
мацаючи руками виходу, вийшов, хитаючись, з намету. Я бачив, визирнувши за
ним, як він, здибавши батальйонового, став з ним розмовляти; я бачив, як після
короткої розмови з ним, друг мій, плутаючи ногами, почвалав до свого намету ...
На муштрі його не було — він сказав, що нездужає...” (168—169). Залучивши
прийом екстервентного психологізму — зображення внутрішнього стану людини
через деталі зовнішнього вияву — через рухи, жести, вираз очей, тощо письменник
зумів виразно відтворити стан приголомшення героя несподіваним повідомленням,
котре перекреслило всі його надії.
В епілозі наратор одержує розпачливого листа від Яся — зневірений,
розчарований, він згадує Каїна, який “ з з а з д р о щ і в (се слово було більше
за інші і підчеркнено) убив свого брата Авеля” , й проголошує: “ єдиноправдивим
з філософів буде мені тепер один на всім світі — Шопенгауер” (170). Драматичний
поворот подій (німецькій термін — Wendepunkt22) розкрив несподівану сутність
Яся. Виявилося, що це зовсім не така плитка, наївна й простодушна натура, як
зображував його на початку наратор. Навіть такий побіжний аналіз виявляє, що
повість “ М онш ер-козаче” можна вважати художнім здобутком прозаїка.
Недаремно Франко зарахував Зіньківського до когорти молодих талановитих
українських письменників того часу: “ А ж на початку 90-х років починається
новий рух з приходом нового покоління, в якому визначаються як талановиті
белетристи Василь Чайченко, Леся Українка, Володимир Самійленко, А.Кримський,
М.Школиченко, Зіньківський, Гр. Коваленко, Людмила Старицька”23.
Художній світ Зіньківського видимий і пластичний. Письменник відчув нові віяння,
пов’язані з тими змінами, які заходили у прозових жанрах світової літератури.
Зіньківський зробив чималий внесок у проблему модифікації жанрів малої прози.
Передісторії, широкі описи зовнішності персонажів, розгорнуті побутові й пейзажні
малюнки поступаються місцем психологізованим способам зображення. Здобутки
попередників засвоєні й збагачені Зіньківським у сюжетиці, динаміці образної
системи, в манері викладу, яка іноді набувала патетико-публіцистичного забарвлення.
Зіньківський передчував естетичний досвід нової доби, незрідка розробляв
мотиви й сюжети, які згодом відкривали для себе й інші українські митці, інтерес
до відтворення екзистенційної сутності людини зорієнтував письменника на
художнє дослідження буття української людини.
22 3 теорією Wendepunkt (за іншою термінологією - pointę), що її висунули А.Шлегель і Л.Тік,
знайомить І.Денисюк, який від себе додає: “Саме в пуанті проявляється новий погляд на героя новели
і водночас відкривається якась доза нової сутності такого феномена, як людина. Саме з цієї “вежі”
випромінюється особливе світло, яке у несподіваний відтінок забарвить розказану історію, і читач поновому сприйме певні деталі і поставить їх у непомічений раніше зв’язок. Це і є ідея прямих і зворотних
відношень в образній системі твору, стосунок мікрокосмосу до макрокосмосу в ньому. Пуант тісно
пов’язаний із змістовою стороною твору, з його ідеєю. У той же час пуант — кратер виверження
максимуму емоцій” (Денисюк І. Цит. вид. - С.16).
23 Франко І. Українсько-руська (малоруська) література / / Зібр. творів: У 50 т. — Т.41. — С.86.
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Олеся

Бріцина

ПРО ВІДМІННІСТЬ ПОДІБНОГО:
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
У ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
“...Існує п ’ятдесят способів сказати “т ак" і
п ’я тсот способів сказати “ні", та є лише один
спосіб це написати”.
Бернард Ш оу
Усна традиція належить до найдавніших витворів людського духу, проте
фольклористика, яка її вивчає, ще порівняно молода, її розвиток супроводжується
процесом розмежування з іншими галузями філологічного знання й дедалі глибшим
усвідомленням власної специфіки. Це стосується й однієї з найменш досліджених
ділянок — текстології, яка розглядається не як вузько-прагматична дисципліна, а
як сфера, де сутність та специфіка механізмів функціонування усної традиції
виявляються чи не найвиразніше.
Філологічним спрямуванням фольклористики, яке домінувало упродовж
тривалого часу, визначається те, що основним предметом вивчення був писаний
текст — словесна фіксація живого виконання твору. Однак, якщо письменник,
утілюючи свій творчий задум, власноручно записує текст, то результатом творчої
діяльності у фольклорі, на відміну від літератури, є усний текст. Він має не лише
вербальні, а й невербальні складники (жести, міміку, інтонацію тощо). Його запис,
що фіксує переважно словесні компоненти тексту, стає наслідком інтерпретативної
діяльності збирача. Запис завжди лише відносно повно й точно відбиває усний
взірець, хоча й постійно тяжіє до максимальної об’єктивності відтворення. Мабуть,
саме через це найдоречніше розпочати розгляд з протиставлення усного й писаного
тексту, та, власне, двох типів художнього мислення, що їх продукують. Спробуємо
пересвідчитися, що різниця усного й писаного слова далеко глибша від суто
формальної.
До винайдення письма усне слово було основною формою збереження й
накопичення людського досвіду, але нині всі ми перебуваємо під сильним, проте
часом неусвідомленим, впливом імперативів культури писаного типу. Саме тому
В.Онг говорив про заполонення нашої свідомості уявленнями, породженими
писаною культурою: “ Ми є найупослідженішими в’язнями писаної культури, в
якій виростали” 1.
Саме це й спричинило один із парадоксів, з якими зіткнулися фольклористи
вже від найперших спроб фіксації усного слова. Він полягає в тому, що спроби
відтворити артистизм живого виконання часом роблять текст запису складним
для читача. Тож часом відтворений слово в слово усний текст майстерного
виконання казки тьмяніє, видається незугарним, “ неправильним" і в кращому
разі стає схожим на сухого метелика з колекції, який лише нагадує про мерехтіння
яскравих фарб і граційність рухів у променях літнього сонця. Тому перші фіксації
фольклору, зроблені переважно письменниками, чутливими до мистецької
принадності слова, зазвичай були далекими від усного оригіналу: збирачі
намагалися в будь-який спосіб компенсувати втрати, що відбувалися з усним
текстом у процесі запису.
До усвідомлення того, що усний текст — єдина реальність живого буття
фольклору, фольклористика йшла важким шляхом, а пошук практичних висновків
триває й досі.1
1 Ong Walter ]. The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and Religious History. - New
Haven, Connecticut, 1967. - P.19.
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Які ж особливості властиві усному тексту? Зовнішньою його ознакою є те, що
він постає в процесі усного мовлення, тобто має звукову форму відтворення та
сприймається слухом. Усному тексту притаманна контактність, наявність
виконавця та слухача, які спілкуються між собою. Письмовій формі така риса не
властива, сприйняття написаного може бути віддаленим і в часі, і в просторі від
часу та місця його створення та фіксації. Істотним є й те, що писаний текст стає
матеріалізованим медіатором, за допомогою якого мистецьке повідомлення
досягає читача, в той час, як у фольклорі (і не лише словесному) процес творення
чи відтворення тексту відбувається в безпосередньому спілкуванні зі слухачем
чи глядачем. Таким чином текст передається з “ вуст до вуст” , а не через
трансформований (власне “ перекодований” ) текст запису.
Ця, здавалося б, формальна ознака є вкрай істотною, адже саме через це
усний текст потенційно завжди “ відкритіший” для зворотного впливу слухача на
виконавця, він може набувати більшої спонтанності, ніж писаний.
Контактністю усного тексту зумовлюється й те, що він зазвичай має певного
адресата, яким стає другий учасник комунікативного акту. Усному тексту властива
діалогічність2, а також незворотність, адже в процесі усного виконання “ не
зафіксований за допомогою якихось технічних засобів ... фольклорний текст,
коли він від звучав, перестає іс н у в а т и ” 3. Ще однією особливістю є
багатоканальність сприйняття усного тексту, адже в слуховому сприйманні
істотні не лише слова, а й жести, міміка та інтонація4.
Особливої уваги заслуговує й питання про вербальний характер усних текстів.
Адже просодичні та візуальні елементи не виражені словом, проте “ всі
невербалізовані компоненти тексту можуть бути за необхідності вербалізовані.
Це дозволяє стверджувати, що текст принципово вербальний” 5. Хоча окремі
мовознавці схильні спростовувати думку про здатність тексту передати деякі
відчуття на зразок смаку, запаху чи звуку, для текстології в даному випадку
істотно те, що в процесі запису усного тексту можливе “ перекодування” усного
тексту із притаманними йому рисами на писаний, і що письмова фіксація тексту
не є і не може бути абсолютно тотожною його усній формі, що прозвучала у
виконанні носія, а завжди є його трансформацією, що зумовлено відмінностями
усної та писаної форм. Більша ж чи менша адекватність письмової фіксації
усного тексту залежить від завдань та способів її здійснення.
Зіставляючи літературні (писані) та фольклорні (усні) тексти, К.Чистов відзначає,
що творам літератури властива просторова тяглість, в той час як для сприйняття
усного фольклорного тексту необхідна часова синхронізація певних одиниць мовлення.
Істотною рисою усного тексту є й те, що він "за своєю природою процесуальний та
динамічний. Це і результат нашої мовленнєвої діяльності, і водночас сама діяльність”6.
Погляд на явища в комунікативному контексті крізь призму функціонування істотно
доповнює розуміння їх змістового боку і є надзвичайно продуктивним. Важливим
наслідком цього стає розгляд тексту в традиційній культурі як процесу, зокрема, в
комунікативному вимірі, а звідси й усвідомлення недостатності трактування усного
тексту в фольклорі лише як результату мовленнєвої діяльності, тобто як статичного
об’єкта (аж до ототожнення його з рукописом чи друкованим зразком).
г Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках; Опыт
философского анализа / / Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. - М., 1986. - С. 477.
3 Иванова Т.Г. Специфика фольклористической текстологии / / Русский фольклор; Проблемы
текстологии фольклора. - Л., 1991. - Т. 26. - С. 6.
4 Див.; Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. - М., 1993. - С. 6. (Принагідно
зауважимо, що ми розглядатимемо переважно питання текстології усної прози, оскільки текстологія
музичних, драматичних чи, наприклад, обрядових жанрів, у яких синкретизм текстів виразніше виявлений,
вимагають окремої спеціальної розмови.)
' Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. - Свердловск, 1991. - С. 23.
4 Чистов К.В. Поэтика славянского фольклорного текста. Коммуникативный аспект / / История,
культура, этнография и фольклор славянских народов: VIII Международный съезд славистов: Загреб
- Любляна, сентябрь 1978 г. - М., 1978. - С. 299-300.
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Динамічна природа фольклорної творчості, постійна мінливість втілення
фольклорних зразків усвідомлюється як результат функціонування в різноманітних
динамічних комунікативних контекстах.
З дедалі глибшим усвідомленням специфіки фольклорної творчості стає
зрозумілим, що, аналізуючи явища усної традиції, недостатньо спиратися лише
на розгляд вербального тексту, оскільки “ усна поезія, справді, як і писана
література, має словесний текст. Проте в одному відрізняється: зразок усної
літератури, аби актуалізуватися, має бути виконаний. Сам лише текст не може
складати усний твір” 7. Таким чином поняття усного тексту, яке спершу викликало
спротив мовознавців і лише згодом увійшло до наукового обігу, було піддане
сумніву й частиною фольклористів. Прихильники так званого виконавського
підходу визнали доречнішим застосовувати в цьому разі поняття “ виконання” .
Поширення терміна текст на сам акт виконання видається їм невиправданим,
тому його пропонується вживати в питомому значенні, тобто лише до писаних
явищ. Е.Файн відзначає з цього приводу, що наше розуміння тексту завжди
більшою чи меншою мірою обтяжене асоціаціями, якими ми завдячуємо писаній
традиції. Обігруючи жартівливий вислів В. Онга щодо поняття “ усне виконавство” ,
вона говорить про неприйнятність вживання терміна “ текст” до усних явищ, бо
це нагадує опис коня як “ автомобіля з чотирма ногами без коліс” 8.
Увага текстолога-фольклориста таким чином спрямована передусім на усний
текст (та ширше — на виконання в цілому), на його функціонування за певних
комунікативних умов, на вивчення досвіду текстуалізації творів усного походження,
історію та критику текстів записів, що відтворюють усний за природою фольклорний
феномен, та на особливості едиційної практики. Сучасна текстологія в царині
фольклористики має, принаймні, три виразно окреслені сфери інтересів: історикофольклорну, історико-фольклористичну та едиційну9, а ряд дослідників
пропонують вирізняти також експериментальну10I, теоретичну11, комплексну12
та генетичну13 текстологію. Всі вони мають власну проблематику та методи
аналізу й відрізняються вже за самим предметом дослідження, адже при вивченні
своєрідності функціонування фольклору цим предметом є усний текст, що
постає в акті виконання, а при розгляді питань історії тексту та едиції досліджуються
передусім тексти записів.
Природа усного тексту та його співвідношення з текстом запису є однією зі
специфічних, найменш досліджених фольклористикою найскладніших дискусійних
проблем. На перших етапах розвитку науки це питання видавалося досить простим
і не привертало спеціальної уваги, оскільки фольклористи цікавилися передусім
художніми й змістовими аспектами твору і вважали, що відтворення словесного
тексту в прозі та фіксація його разом із мелодією в пісенних записах робить
запис цілком репрезентативним. Перші сумніви щодо правильності таких поглядів
з’явилися на межі XIX та XX сторіч. Якщо звернутись до історії, то побачимо,
що вивчення фольклору з метою глибшого пізнання народу та осягнення його
7 Finnegan Rytli Н. Oral Poetry: its nature, significance, and social context. First Midland Book edition.
- Bloomington and Indianapolis, 1992. - P. 28.
I Fine Elizabeth C. The Folklore Text: From Performance to Print. - Bloomington and Indianapolis,
1994. - P. 92.
’ Иванова Т.Г. Цит. вид. - С. 5-21.
10Гацак В.М. Экспериментальная текстология фольклора: (На славянском и неславянском материале):
Доклад для XII Международного съезда славистов в Кракове. - М., 1998.
II Гацак В.М. Текстология фольклора / / Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной
терминологии. - Минск, 1993. - С. 355-357.
17 Миненок Е.В. Текстология фольклора комплексная / / Восточнославянский фольклор: Словарь
научной и народной терминологии. - Минск, 1993. - С. 357.
|! Федоров А.Ю . К построению генетической текстологии фольклора / / Русский фольклор:
Межэтнические фольклорные связи. - Л., 1993. - Т. 27. - С. 181-193.
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світогляду потребувало якомога повнішої фіксації витворів його духу. Різні наукові
школи та напрямки пропонували власні методи проникнення в справжню сутність
явищ традиційної культури. Оскільки ж звернення до фольклору як до об’єкта
досліджень відбулося порівняно пізно, коли писана література вже міцно
утвердилася як складова частина культури багатьох народів, усна традиція за
аналогією стала визначатися як “ усна словесність” , а її твори почали розглядатися
тими ж науковими методами, що й літературні. Постання ж численних загадок у
процесі інтерпретації творів фольклору привернуло увагу до розбіжностей, які
існують між тлумаченням дослідника та носія, і поступово призвело до
усвідомлення специфічності усної культури. Сам процес запису твору збирачем
становив, з одного боку, акт інтерпретації, а з іншого, забезпечував можливість
подальших інтерпретацій твору через аналіз тексту його запису. Тому розуміння
природи фольклорного тексту та складових його змісту відігравало вирішальну
роль не лише у власне текстологічній практиці, а й дозволяло сформувати належну
емпіричну базу наукового знання.
У XX ст., особливо в другій його половині, в науці все міцніше утверджуються
антропоцентричні ко н ц е п ц ії розум іння сутності мистецтва. Його з ’ яви
розглядаються не як застиглі та самодостатні, а все частіше осмислюються як
включені у вир історичного буття та міжособистісної взаємодії. Через це питання
герменевтики, тлумачення тексту стали такими актуальними в літературознавстві
та фольклористиці. В різних гуманітарних науках з’являються й набувають дедалі
більшої популярності теорії та напрямки, що концентрують увагу на динамічній
природі досліджуваних явищ. Вчені знаходять нові можливості поглибленого
розуміння процесів функціонування фольклору. Ш ироко окреслюючи коло
підходів, об’єднаних такими поглядами, з певною мірою умовності до нього
можна включити найрізноманітніші наукові концепції, що здобували прихильників
упродовж XIX і XX ст. (серед них віднайдемо і філософські, і лінгвістичні, і
літературознавчі, і фольклористичні теорії, пов’язані з іменами В. фон Гумбольдта,
0 . Потебні, Л. Щерби, М. Бахтіна, Б. Маліновського, Н. Хомського, М. Перрі,
А. Лорда, А. Дандиса, Д. Гаймса, Т.А. ван Дейка, Р. Баумана та ін.).
Наново усвідомлена наукою процесуальність явища14, принципова можливість
різних інтерпретацій відкрила нові аспекти, а у фольклористиці поставила в центр
уваги не лише сам текст, а і його творця-виконавця, слухачів, їхні комунікативні
потреби та обставини виконання. Дедалі зрозумілішим стає те, що питомий зміст
традиційних мистецьких явищ неможливо осягнути без врахування цих аспектів.
Тому останнім часом дедалі більшу увагу привертають дискурсивні методики
аналізу, які фольклористикою досі ще не застосовувалися широко, проте мають
виявити свою продуктивність, адже фольклорний твір живе в процесі виконання,
в творчій співдії майстра-виконавця та слухача. (Нагадаємо, що в живому
фольклорному процесі, на відміну від літератури, слухацька аудиторія має
можливість впливати на виконавця, тож і на виконуваний ним текст, безпосередньо
в момент його оприлюднення, що надає фольклорним з’явам особливого
динамізму.)
Це загальне методологічне спрямування, котре, певною мірою, сягає ще
Гумбольдтової лінгвістичної концепції, а потім було своєрідно розвинуте і
прибічниками Празької школи, і функціоналізмом, і біхевіористичною концепцією,
призвело до появи нових напрямків фольклористичних досліджень, зокрема,
14 Принагідно зауважимо, що уявлення про динамічність тексту не чуже й сучасній науці про літературу.
Показовим прикладом реалізації таких поглядів є розвідки, присвячені текстам Т. Шевченка, здійснені
Г. Грабовичем (див.: Грабовий Г. Між словом і схемою: (У пошуках Шевченкового тексту) / / Грабовий Г.
Шевченко, якого ми не знаємо: (3 проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції
поета). - К., 2000. - С. 132-178). Попри відмінність літературознавчого та фольклористичного погляду
на проблеми тексту, в даному випадку істотним є саме тяжіння до розгляду явищ у динамічному
аспекті з усіма численними можливостями цілком нових інтерпретацій.
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контекстуального (орієнтованого на вивчення виконавства) та інших, що
об’єднуються розумінням істотності контекстуальних зв’язків у культурі, їх ролі
для інтерпретації тексту, розкриття “ прихованих” у ньому можливостей нового
“прочитання” за інших комунікативних обставин.
Переорієнтація науки позначилася й на фольклористичному розумінні тексту,
на текстологічній теорії та практиці. У сфері дослідження творчої історії
фольклорних явищ вона була значною мірою підготовлена дослідженнями живого
фольклорного процесу та народженою на підставі цих спостережень теоретичною
концепцією М. Перрі та А. Лорда. Висновки А. Лорда про роль усної композиції
у фольклорній творчості спонукали його відмовитися від розуміння процесу
усної трансмісії як успадкування та відтворення певних текстів носіями. Натомість
було запропоновано концепцію “ усної композиції” . За такого розуміння провідна
роль належить не відтворенню запам’ятованих текстів, а їх творенню на основі
традиційних формул та тем15.
Утвердження таких поглядів на явища духовної культури, на роль процесів
творення та відтворення, сприйняття, на взаємодію творця та слухача чи читача
спричинило появу нової хвилі інтересу до процесів функціонування фольклору,
розуміння їх інтерактивного характеру та потребу переосмислення істин, що
видавалися неспростовними. Таким чином, якщо на початкових етапах розвитку
фольклористики основна увага спрямовувалася на максимально повну фіксацію
явищ народної культури, то нині все частіше лунає занепокоєння якісним боком
цієї роботи, безпосередньо пов’язаним із розумінням природи усної традиції.
Тому, здавалося б, вузькі та спеціальні питання текстології опиняються на вістрі
багатьох наукових дискусій сучасності. До них, зокрема, належить питання про
сутність творчого процесу в фольклорі, безпосередньо пов’язане з розумінням
природи текстової трансмісії у традиційній культурі.
Схематично в історії фольклористики можна виокремити дві тенденції, навколо
яких групуються численні наукові школи та напрямки, що намагалися дати відповідь
на це питання. Одні з них вважали носія ф ольклору творцем, інш і —
інтерпретатором. Попри конкретні відмінності в концепціях "ф інської” школи,
теорії аристократичного походження, структурно-семіотичного напрямку та
позиціями прихильників усно-формульної теорії, російської школи дослідження
виконавства, сформованої М. Азадовським, та ін., можна помітити ці тенденції,
що їх К. Чистов визначив ще як “ суперстабільність” та “ супердинамічність” 16. У
зв’язку з цим постало й питання, чи існує текст фольклорного твору, що
“передається” від одного носія до іншого в процесі трансмісії або щоразу
спотворюючись або, навпаки, “ шліфуючись” , чи традиційна збережуваність явищ
фольклору забезпечується іншими засобами і не пов’язана з меморизацією тексту.
Закономірно поставало й питання про те, як мають оцінюватися зміни, що
відбуваються в процесі функціонування твору, чи втілюють вони власне семантику
твору, чи є випадковими та не вартими уваги, а тому й ф іксації записом.
(Нагадаємо, що, на думку Д.Лихачова, до явищ тексту належать лише ті, що
мають смислове наповнення: “ Текст — результат свідомої діяльності людини” 17).
Якщо ж кожен акт відтворення традиційного явища становить однаковий інтерес
для дослідника, бо несе змістову інформацію, то чи втілюється вона лише
словесним текстом твору, чи можливе його адекватне розуміння поза врахуванням
паралінгвістичних факторів і, якщо так, то якою мірою мають вони враховуватися
та відбиватися текстом запису.
1! Lord Albert Bates. The Singer of Tales. - Cambridge, (Mass.), 1960 (рос. переклад: Лорд А.Б.
Сказитель / Пер. с англ, и коммент. Ю.А. Клейнера и Г.АЛевинтона. Послесл. Б.Н. Путилова. Статьи
А.И. Зайцева, Ю .А Клейнера. - М., 1994.)
11 Чистов К.В. Вариативность как проблема теории фольклора / / Чистов К.В. Народные традиции и
фольклор. - Л.: Наука, 1986. - С. 127-128.
17 Лихачев Д.С. Текстология: На материале русской литературы X-XV II вв. - А , 1983. - С. 128.
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Як бачимо, ця проблема має, принаймні, два істотних аспекти — теоретичний
(розуміння природи творчих процесів у фольклорі) та суто практичний. Не маючи
можливості докладно зупинитися на першому в межах даної розвідки, все ж
зазначимо, що з ним пов’язана окрема сторінка фольклористики, а основне
питання може бути визначене як роль пам’яті в фольклорі. Переважна більшість
фольклористів вважають фольклор мистецтвом пам’яті, в той час як інші
обстоюють думку про переважно креативний, хоча й закорінений в традиції,
характер виконання. Дискусії з цього приводу зринають раз у раз, і хоча питання
не отримало однозначного рішення, зрозуміло, що крайнощі обох позицій
видаються неприйнятними. До дискусійних належить і власне текстологічне питання
про можливість, доцільність та межі здійснення реконструкцій у царині генетичної
текстології. Зазначимо одразу, що в його вирішенні виявляється кардинальна
відмінність фольклористичної та літературознавчої постановки питання. Попри
концепційну та методичну спільність рішень, пов’язаних з історією писаних текстів
(текстів записів), видається абсолю тно неприпустимим (та й практично
неможливим!) створення реконструкцій усних текстів (виконань). Адже кожен із
них виникав у неповторній комунікативній ситуації, був спрямований на конкретного
слухача, своєрідно поєднував можливості розкриття змісту за допомогою слова
та невербальних засобів. Тому створення власне текстологічної реконструкції
викликає рішучі заперечення18. Видається сумнівним і висновок про принципову
доцільність спроб словесних реконструкцій (єдину перешкоду на цьому шляху
частина дослідників вбачає в недосконалостях сучасної текстологічної методики,
а не в тому, що саме розуміння усної природи тексту суперечить уявленню про
можливість реконструкції плану вираження). Водночас може бути поставлене
питання про реконструкцію змісту, особливо ж, коли йдеться не про окремий
варіант, а про певний етап функціонування твору.
О бстою вання ж п р о ти л е ж н о ї п о з и ц ії т а к о ж часом п р и зв о д и л о до
парадоксальних результатів. Як вже відзначалося, усвідомлення усного характеру
фольклорного тексту спонукало частину дослідників відмовитися від поняття
усний текст та застосовувати інші (на зразок “ виконання” , “ комунікативна
подія” тощо), а термін текст вживати лише в питомому вузькому значенні щодо
записів фольклору. Це було не простою заміною термінів, а концепційним явищем,
оскільки за такого розуміння вербальний текст, що втілюється виконавцем,
визнається лише однією зі складових багатоаспектного семантичного комплексу
“ події виконання” . Наслідком цього стала відмова від вивчення тексту поза
комунікативним контекстом та, зрештою, тотальна недовіра до текстів записів.
Така позиція “ контекстуалістів” , які обстоювали біхевіористичні погляди,
викликала різке заперечення літературознавчо-орієнтованих фольклористів, котрі
наполягали на можливості й доцільності розгляду самого лише словесного тексту
в різних аспектах без втрат для його правильного розуміння. Тривала дискусія з
цього приводу розгорнулася на сторінках журналів “ American Folklore” та “ Western
Folklore” . Вона розпочалася з питань визначення фольклору, а згодом набула й
текстологічного спрямування19. Заперечення в даному випадку спонукало до
нових пошуків у царині текстології і революціонізувало текстологічну думку та
практику.*1
5
18 Див., напр.: Чистов К.В. Реконструкция текста и проблемы текстологии преданий / / Текстология
славянских литератур: Доклады конференции. Ленинград, 25—30 мая 1971 г. — М., 1973. — С. 145—
161; Його ж. Пратекст, “нормальный” текст, целесообразный текст и инвариант как фольклористические
категории / / Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН
СССР 1974 - 1976. - Л., 1977. - С. 28-30, а також: Азбелев С.Н. Историзм былин и специфика
фольклора. - Л., 1982; Федоров А.Ю. К построению генетической текстологии фольклора та ін.
15 Bauman Richard. Towards a Behavioral Theory of Folklore / / Journal of American Folklore. - 1969. Voi. 82. - № 324. - P. 167-170; Georges R.A. Toward an Understanding of Storytelling Events
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Усвідомлення ролі контексту поступово набувало загальноприйнятого статусу,
стало ознакою не лише теоретичних концепцій, а й практики видання. Особливо
плідно це відбилося на вивченні та публікації малих прозових форм, зокрема
прислів'їв. З’явилися збірники, що відтворювали не лише словесний текст, а й
комунікативний контекст виконання20. Твори інших жанрів, що мали значно
складніший зв’язок з комунікативним контекстом, поставили перед дослідниками
численні проблеми. Пошук відповіді на них спонукав Е.Файн до спеціальних
студій з цього питання. У її монографії “ Фольклорний текст: від виконання до
друку” проблему здійснення адекватних записів, що відбивають особливості
виконання твору, не лише детально й глибоко розроблено теоретично, а й
запропоновано практичні ріш ення. В ній узагал ьнено значний досвід
фольклористичної текстології, зокрема в плані методики фіксації усного тексту та
забезпечення максимальної відповідності між записом та живим виконанням
фольклорного твору. Дослідниця пропонує обмежити вживання терміна текст і
застосовувати його лише на означення запису (record), що відтворює естетичну
дію, та супроводжувати його описом чи звітом (report), який відтворює естетичне
поле виконання: “ Переваги обмеження терміна текст скоріше записом, ніж описом,
мають бути очевидні. В той час як звіт описує те, як оповідач виконує твір, або
зміст оповіді, він, по суті, є коментарем, а не спробою відтворити питоме
повідомлення. Зрозуміло, якщо наш інтерес полягає у вивченні художнього
словесного виконання, тоді ми хочемо мати максимально повний та точний його
запис. Однак тексти рідко існують самі по собі, без супровідних описів учасників,
ситуації та соціокультурного оточення. Насправді ж для того, аби читачі могли
простежити за естетичним перебігом виконання, вони мусять мати відомості про
естетичне поле, з якого воно постає. Укладач тексту може найкращим чином
подати цю інформацію, вміщуючи його у своєрідну рамку опису естетичного поля” 21.
Продуктивні імпульси, що йдуть від виконавського підходу, не дозволяють,
однак, абсолютизувати значення його теоретичних пропозицій та практичних
рішень. Тому сучасна фольклористична думка знову звернулася до проблеми
тексту. Відомий фінський дослідник Л. Хонко охарактеризував цей стан як “третю
хвилю” інтересу до тексту22. Усний текст знову стає завдяки цьому предметом
уваги фольклористів, проте власне текстологічні аспекти дослідження в цьому
разі підпорядковані меті осмислення широкого кола питань теорії традиції.
Як бачимо, і загальнотеоретичні, і власне текстологічні дискусії були безпосередньо
зумовлені пошуком та усвідомленням фольклористикою своєї специфіки, спробами
вивільнитися від усталених уявлень, що йшли від аналізу інших, бодай і близьких,
проте часом лише зовні схожих виявів духовної культури, спробами виокремити
свій предмет досліджень, зрозуміти його своєрідність, сформулювати власні
завдання та виробити свою методику їх вирішення. Розуміння виконавської природи
фольклору та його усної специфіки є одним з визначальних у цьому процесі.I

II Journal

of American Folklore. - 1969. - Voi. 82.- № 326. — P. 313-328; Ben-Amos D. Toward a
Definition of Folklore in Context / / Journal of American Folklore. - 1971. - Voi. 84,- № 331. - P. 3-15;
Wilgus D.K. The Text Is the Thing / / Journal of American Folklore. - 1973. - Voi. 86. - № 341. P. 241-252; Ben-Amos D. The Ceremony of Innocence / / Western Folklore. - 1979. — January —
Voi. XXXVIII. - № 1. — P. 47-52; Jones S. Sloutching Toward Ethnography: The Text / Context
Controversy Reconcidered / / Western Folklore. - 1979. - Voi. XXXVIII. - January. - № . 1. - P. 4247; Jones S. Dogmatism in the Contextual Revolution / / Western Folklore. - 1979. - Voi. XXXVIII. January. — № 1. - P. 52-55; Georges Robert A. Toward a Resolution of the Text / Context Controversy
// Western Folklore. - 1980. - January. - Voi. XXXIX. - № 1. - P. 34-40.
’'Flour From Another Sack & other proverbs, folk beliefs, tales, riddles and recipes / Ed. by Mark Glazer.
- Edinburg, Texas, 1982.
11Fine Elizabeth C. The Folklore Text: From Performance to Print. - P. 95.
!i Honko Lauri. The Quest for Oral Text: the Third Wave? / / FF Network for the Folklore Fellows. 1966. - № 12. June. - P. 1, 6.
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СЬОГОДНІ
Кафедру полоністики Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка було створено лише 2000 року, але це Ті недовге ще —
дворічне — існування не пройшло непоміченим. Вона, як на сьогодні, єдина в Україні,
тому не дивно, що саме тут зосереджено всі види культурної, мистецької присутності
Польщі в нашій державі, а передусім наукове життя української полоністики.
Окрім природної для університетської кафедри педагогічної роботи — підготовки
фахівців з польської мови та літератури (з подвійною спеціалізацією — з польської
та української філології) — кафедра полоністики вже має чималий досвід організації
українсько-польських культурно-наукових заходів, серед яких всеукраїнська
міжвузівська наукова конференція “Адам Міцкевич і Україна", міжнародні наукові
конференції "Юліуш Словацький і Україна" та “Ярослав Івашкевич і Україна”, крім
того, розгортається видавнича діяльність: публікація збірників наукових праць на
матеріалі виступів на конференціях, двомовних (польською та українською)
книжкових видань поезій Юліуша Словацького та Ярослава Івашкевича, представників
української школи польського романтизму, антології польської поезії "Передзвін
польської лютні”. Серед найближчих видавничих планів кафедри — поеми Северина
Ґощинського та Антонія Мальчевського й поезії Богдана-Юзефа Залеського.
Як дидактичні, так і видавничі й наукові програми кафедри полоністики спроектовано
в одному домінантному напрямі. Ним стали польсько-українські літературні, культурні
взаємними, а також перекладознавство та порівняльно-історичне мовознавство.
Основні зусилля спрямовано на наукове осягнення не тільки творчості видатних
письменників, а й менш знаних, а то й взагалі невідомих, але тим не менше
важливих творців того своєрідного феномена, яким упродовж віків була і залишається
література українсько-польського культурного пограниччя, котру в польському
літературознавстві називають літературою “кресів”. Матеріал для таких досліджень
невичерпний — це масив історичних і культурних фактів, літературних текстів,
які витворювали феномен упродовж кількох культурно-історичних епох. Це і так
звана “роксоланська” література від ренесансу й до просвітництва, і “українська
школа” в польському романтизмі, зрештою, цілий материк “кресової” літератури
XX століття. Важливість поставленого завдання полягає в тому, щоб не обійти
дослідницькою увагою жодну бодай найдрібнішу постать, жодного письменника,
адже всі ці митці були отим необхідним гумусом, на якому квітли великі таланти й
відбувалася ферментація цілого явища.
Наукових підходів і шляхів освоєння ц ієї тематики багато: і новітні теоретичні
методології, і традиційний підхід, і методики, пов’язані з “новим історизмом”
тощо. Минулого року на кафедрі відбувся захист першої кандидатської дисертації
— це робота Сергія Яковенка про польську й українську літературну критику
раннього модернізму; тепер пишуться чи вже готуються до захисту дисертації
Тетяни Довжок про сучасну польську прозу, Тетяни Добрушиної про польську і
українську метафізичну поезію початку XX століття, Степанії Проць про творчість
Казімєжа Вєжинського, Тетяни Ч уж ої про Гэнрика Сенкевича та Юзефа-Іґнація
Крашевського.
У статті Т. Чужої, яку пропоную увазі читача "СіЧ”і, досліджується функціонування
барокової “епістеми” в художньому дискурсі Генрика Сенкевича. Зосереджуючись
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на mortoci “перевернутого світу", авторка піднімає широку джерельну базу, аналізує
культурну й наративну поліфонічність роману “Вогнем і мечем”.
Коло наукових інтересів Юлії Федець — сучасна чеська література. Кандидатська
дисертація дослідниці присвячена проблемам літератури так званих “кінцевих
парадоксів”. До ц ієї сфери належить і творчість без перебільшення культової
постаті в іст орії чеської культури — Богуміла Грабала — продовжувача
літературних традицій Я. Гашека й Ф. Кафки. Гоотеск, пародія, пастіш і навіть
чорний гумор; “карнавальне начало” та суцільний автобіографізм, до того ж візії,
породжені чи то великою кількістю алкоголю в крові, чи то неймовірно “оголеним"
сприйняттям дійсності — все це — проза Грабала, дещо шизофренічна але правдива.
Такі ж і його герої — на перший погляд, занадто дивні, інколи — розумово
неповноцінні, але справжні...
Завідувач кафедри полоністики, проф. Р.Радишевський

Тетяна Чужа

ТОПОС “ ПЕРЕВЕРНУТОГО СВІТУ” В РОМАНІ Г.СЕНКЕВИЧА
“ВОГНЕМ І МЕЧЕМ”
Старопольська проза виступає однією зі сторін у міжсистемному діалозі, що
відбувається на рівні структури тексту “ Вогнем і мечем” у процесі стилізації. У
романі присутні дві системи: актуальна і архаїчна — зображаюча і зображувана.
“Сарматське бароко” функціонує як художньо активізована семантична система
традиції.
Проблема присутності архаїчної традиції у творі Г.Сенкевича “ Вогнем і мечем”
розв’язувалася дослідниками, з одного боку, на рівні текст — текст (наприклад,
при аналізі джерельної основи образу історії, його фактографічного скелету,
прототипів ситуацій і героїв, ролі окремих джерел чи їхніх груп), а з другого
боку, як текст — система, до того ж , як літературної природи (бароковий,
романтичний, імпресіоністичний (?) стилі), так і психологічної, соціальної тощо
(норми поведінки і звичаї, ієрархія цінностей, світогляд, уявлення та ментальність
шляхетського середовища, реалії доби, історична правда).
Дослідження такого явища, як інтертекстуальність роману, вимагає аналізу
присутньої у ньому мовної чи вираженої в мові структуралізуючої системи
творення текстів через вивчення її окремих елементів у зв’язку та взаємодії з
іншими, а тдкож їхнього впливу на роман у цілому. Такими структурно-змістовими
одиницями старопольської традиції, відображеними у творі, є, зокрема, топоси.
До найбільш репрезентативних із них належить образ “ перевернутого світу” .
Поміж рядків більшості творів XVII ст. відлунюють властиві тій епосі стереотипи
сприйняття воєн і соціальних катаклізмів взагалі. Світові, де нормативний порядок
обернувся на свою протилежність, мали відповідати прикмети “кінця часів” —
нелюдські злочини, святотатство, моторошні візії повальної загибелі, незвичайні
покарання, нечувані пропорції “ наших” і ворогів тощо. Тобто, людина була
внутрішньо готова вірити будь-яким чуткам про такі речі, а також мала про
запас досить розлогий арсенал мандрівних топосів, аби барвисто описувати ці
“страшилки” чи переповідати їх як нібито достеменні новини1.
1 Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XV I-XV II ст.
// Критика. - 2002. - С. 189.
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О сновним ф ормальним стил істичн им принципом ство ре н н я то п о су
“перевернут ого с в іт у ” є нагромадження неймовірних речей (otòvvorca,
impossibilia). Найдавніші (античні) його прояви — мотив зміни ролей, критика
сучасної епохи, її звинувачення, нарікання на занепад колишніх чеснот. Тепер
кожен повинен бути готовим до всього, бо повністю перевернувся життєвий
порядок. Приблизно в такому вигляді з незначними модифікаціями топос пережив
у європейських літературах період середньовіччя і був успадкований бароко.2
Він виявився дуже зручним при описі польсько-козацької війни. Адже “війна
розламала усталений порядок ж ит т я ударом гострим і неочікуваним”?
Відчуття неймовірності та раптовості подій так само, як у авторів мемуарів,
листів і щоденників, зафіксовано й оповідачем роману4. Неймовірність подій
передано в рефлексіях сучасників як відчуття переміни звичного порядку на
свою протилежність — “ перевертання світу” . Це зафіксовано у пам’ятках тих
часів на кількох рівнях — соціальному, символічному та містичному. Ця війна —
несподівана і безбожна через участь у ній татар, з погляду багатьох авторів, —
бачилася в категоріях небувалої й чи не апокаліптичної візії. Такій війні, звісно ж,
мали передувати знамення, тож у творах художньої літератури та писемності
тих часів не бракує описів дивних явищ, комет, знаків “на небі і на зем лі" tou\o,
як і посиленої уваги до старозаповітних пророцтв, в яких шукали провіщення цих
страшних подій. Фіксує їх і чимала група матеріалів, віднесених дослідниками до
джерел роману “Вогнем і мечем”. Уже в перших реченнях твору оповідач знайомить
читача з поглядами “ сучасних хроніст ів’ і наводить різноманітні факти природних
аномалій 1647 року (нашестя сарани, затемнення сонця, зображення могили і
вогняного хреста на небі, надзвичайно тепла зима і т.д.), які провіщували
наближення бурхливих подій. Основними джерелами написання цього уривку
були для Г.Сенкевича твори Йоахіма Єрліча, Альбрехта Радзивілла, Самуеля
Твардовського і Натана Ганновера.
Протиприродні, аномальні явища як передвісники ще незвичайніших і часто
драматичних змін традиційного ходу життя, використані письменником для
світоглядної характеристики збірних образів авторів хронік і селян [309]. За таким
же принципом очікування Божої кари, як здійснення апокаліптичних пророцтв
висловлює і Вишневецький [333]. Досить красномовно представлена картина
перевертання соціально-політичного ладу в Речі Посполитій, зневага державної
величі, церкви та шляхетського панування, а також приниження королівської гідності
переговорами із повсталими [372]. Отже, постать Яреми Вишневецького на сторінках
роману багато в чому базується на топічних схемах, зокрема, в його вуста вкладено
досить поширену у ті часи думку про наближення страшного суду як кари за гріхи
шляхти, за втрату колишньої слави та доброчестя. Мотив аналізу причин національної
катастрофи був актуальним і для сучасників Г.Сенкевича, занепокоєних тривалою
втратою незалежності Польщі та поразками національно-визвольних повстань.
Наступним елементом барокового походження романної імплікації топосу є
перевертання соціальної драбини. Нагорі цієї нової вертикалі Хмельницький:
“...Одягнений у червоне, він сидів на білому коні і підпирався під бік позолоченою
булавою, поглядав гордо, як король... Річ Посполита леж ала в поросі та
кр о ві під ногами к о з а к а " [216]. Ця метафора, щоправда більш тілесно
акцентована, у схожому контексті функціонувала і в бароковому дискурсі. Богдан
1 Curtius E.R. Literatura europejska і iacicskie redniowiecze - Krakyw, 1997. - S. 103-107.
3 Яковенко H. Паралельний світ. - С. 209.
4 Н .Sienkiewicz. Ogniem i mieczem. - Warszawa, 1998. — T. 1. - S. 218. Далі, посилаючись на це
видання, сторінку зазначаємо в тексті.
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Хмельницький каже королівським комісарам на переговорах у Переяславі в лютому
1649 р.: “Nauczu was wsiech Lachyw dohory nogamy, i podepczu tak, їе bKdziecie
pod mojemi nohami”5. “Pierw iej jK zyki ludzkie w tyi sìk obrycą, niżeli Lachowie nad
nami będą panować”.6 Через тілесний образ зміни звичної соціальної структури
передає перебіг подій і львівський громадянин Бартломей Зиморович: “Nasi wiaśni
najmyci, smrodliwi gnojkowie, Nam panom swym usiedli na giowie”.7
Відхилення від традиційної соціальної структури сприймаються стилізованим
оповідачем-очевидцем у контексті загальної картини катаклізмів, як один із її
вагомих елементів [218,226]. Програма соціальних перетворень прозвучала в
романі із вуст Хмельницького і зводилася в основному до помсти панству та
повалення шляхетського панування в Україні, що збігається із прагненнями,
висловленими селянством — “щоб не було панів". Скшетуський у дискусії з
гетьманом засуджує спроби повстанців змінити соціальний лад [176]. Спроба
перевертання соціальної драбини усвідомлювалося і стилізованим оповідачемсвідком, і Скшетуським як катастрофа, нечувано зухвалий замах на встановлені
Богом і королем державу та право, на суспільно усталені поняття шляхетської
честі, служіння вітчизні.
При осмисленні подій Хмельниччини авторами барокового дискурсу в категоріях
“перевернутого світ у” дещо символічного значення набув мотив переміни
семіотики коштовних речей, які нібито втратили звичну вартість в умовах війни.
Він має біблійне походження і використовувався як метафора граничної фази
нещасть. Такі епізоди є, зокрема, у хроніці Натана Ганновера, один із яких
відсилає читача безпосередньо до пророцтв Єзекіїля: “Своё серебро и золото
вы побросаете на улицах и перекрёст ках”.8
Пилявецька катастрофа (осінь 1648 року), коли коронне військо рятувалося
втечею від загонів Хмельницького, у творах сучасників незмінно вкладалася в
таку схему: головні сили Речі Посполитої спіткала божа кара за надмірну розкіш,
амбіції, недосвідченість військового керівництва, внутрішню незгоду у польському
таборі, неприпустимі у відповідальному поході 9.
Нечуваним для сучасників явищем було те, що ворог не цінував здобутих
коштовностей, ставився до них мало не по-варварськи10. На Скшетуського ситуація
в таборі противника після Пилявецької битви справила враження “геєни”, одним
із елементів якої й була відсутність належної поваги до матеріальних цінностей
[227]. Свідком схожої ситуації після Корсунської битви став Жендзян, для якого,
проте, вона означала тільки можливість швидко збагатитися [424]. Цими двома
епізодами роману, зрештою, мотив знецінення коштовностей у “перевернутому
світі” вичерпується. Таким чином, цей аспект топічної ситуації представлений з
двох світоглядних перспектив: есхатологічної візи шляхтича-патріота та
підприємливого підходу типового вояки-найманця, для якого війна служила засобом
збагачення.
! Jakuba Michałowskiego. ... ksiKga pamiKtnicza / Wyd Antoni Zygmunt Hecel. - Krakyw, 1864. - S. 374.
1Jakuba Michaiowskiego. ... ksiKga pamiKtnicza / Wyd Antoni Zygmunt Hecel. — Krakyw, 1864. - S. 389.
(інформація з листа Лукаша Мясковського від 23 IV 1649).
7 Zimorowic В. Sielanki nowe ruskie ry'inym stanom dla zabawy / Wyd. K.J.Turowski. - Przemył, 1857.
- S. 73.
! Еврейские хроники столетия (Эпоха “хмельниччины” ) / / Исследование, перевод и комментарии
СЯ.Борового. - Москва; Иерусалим, 1997. - С. 108.
9Pamixtniki Samuela i Bogusiawa Kazimierza Maskiewiczyw. - Wrociaw, 1961. - 334 s. - S. 259. Nowiny
z pogromu wojska polskiego pod Piiawcami / / Nowiny o Chmielnickim. Fortelna i przemylna zdrada
Chmielnickiego pryncypaia, rebelizanta starszego Kozakyw zaporoskich koronie polskiej..., “ Biblioteka
Naukowego Zakiadu Imienia Ossolicskich” 1847 [we Lwowie]. - T. 2. - S. 328.
10 Цит. за: Яковенко H. Паралельний світ. - С. 213.
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Ірраціонально-жорстока поведінка, як стверджує автор роману, притаманна
здебільшого війську Хмельницького, оповідач пояснює це “голодом крові та
вбивств", "звірячою природою" народу. На сторінках роману описано випадки,
зокрема, винищення Кривоносом десяти тисяч населення Полонного, яке
складалося винятково з “ русинів” , за підозрою у зраді; спалення людьми свого
власного села, “щоб не було куди повертатися” від Хмельницького, підпал
лісів козаками під час погоні за військом Вишневецького тощо. Це свідчить про
доволі достеменну стилізацію світогляду оповідача під рядового польського
обивателя, який сприймав мету війни як тотальне винищення всього, що
асоцію валося з образом ворога. Лукаш М’ яско в ськи й у своєму листі
(опублікованому в збірнику документів Jakuba M ichałow skiego ... ks/'кда
pamiKtniczcr, широке його використання у романі доведено дослідниками) наводить
панічні чутки про нібито сказану Богданом Хмельницьким фразу: “Ja сбск
wszystkich wygub/’ж , іїЬу ani jednego Lacha na hbwiecie nie b y io ”". На сторінках
роману зображено вже реалізацію цього наміру зі збереженням тієї ж
мартирологічної стилістики [212].
В українських джерелах мотив тотального знищення ворога відлунює в містичній
метафорі “очищ еної зе м лі”: насильства заради ідилії, обіцяної Богом після
покарання та очищення людей від гріхів1
12. У романі "Вогнем і м ечем " відсутнє
таке заглиблення в мотиви й причини польсько-українського протистояння, що
дає підстави деяким дослідникам говорити про грубе спотворення історичної
дійсності (В.Антонович)13, “образ іст орії, в головних р и са х негативний,
абсолютно їй п р о т и л е ж н и й" (Б .П рус)14, “відст упницт во від р е а л із м у ”
(І.Ф ранко)15, “зоологічний націоналізм ” (Г.Вервес)16, зображення козацькоселянської маси як темного і кровожерливого збіговиська (Г.Грабович)17. Картина,
представлена Г.Сенкевичем, справді далека від історичної об’єктивності, навіть
якщо виходити тільки з польсько-українського барокового дискурсу другої
половини XVII століття. Це зумовлено тим, що в романі домінує оповідач-очевидець
із ментальністю представника середньої шляхти, військового, типу Паска, Єрліча,
Маскевича; оповідь стилізована здебільшого під старопольську хроніку чи
щоденник, в основі ж багатьох їхніх повідомлень, як відомо, лежить літературний
канон, прецедент Святого Письма чи мандрівний топос, внаслідок чого
достеменність цих джерел стає, м’яко кажучи, сумнівною18. Тому обстоювання
“іст оричної достеменності” представленого Г.Сенкевичем образу деякими
польськими дослідниками на основі того, що письменник стилізував світогляд
оповідача під польського шляхтича описуваної епохи, видається мало
обґрунтованим'5.

11 Jakuba Michałowskiego...... ksiKga pamiKtnicza / Wyd. Antoni Zygmunt Hecel. - Krakyw, 1864. - S.
74-75.
12 Яковенко H. Паралельний світ. - С. 215.
1! Антонович В. Польско-русские отношения XVII в. в современной польской призме / / Киевская
старина. - 1985. - № 5.
14 Prus В. “Ogniem i mieczem” - powieac z lat dawnych Henryka Sienkiewicza / / “Trylogia” Henryka
Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki. - Warszawa, 1962. - S. 52-67.
15 Франко І. Твори. - T.XVIII. - К., 1981. - С. 154.
16 Вервес Г.Д. Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських взаємин. — К.,
1957. - С. 324.
1? Grabowicz G.G. Ukraina / / Siownik literatury polskiej XIX wieku. - Warszawa, 1986. - S. 981.
111 Яковенко H. Паралельний світ. - С. 217.
ìbikowski P. Powstanie Chmielnickiego w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza , w Radzie Perejasiawskiej
Natana Rybaka i w publicystyce Pawia Jasienicy// Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosiowiacskie.
- S. 342-343.
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Щоправда польські жовніри навіть у перевернутому на сторінках джерел світі
діють за неписаними “ правилами” насильства. Вони садять полонених на палю: цей
вид страти фіксується у військовому побуті Речі Посполитої із другої половини XVI
ст., традиційно служачи покаранням за зраду під час бойових дій або за шпигунство.
Я.Вишневецький у романі Г.Сенкевича також обґрунтовує страту козацьких посланців
зрадою та необхідністю захистити гідність Речі Посполитої [197].
Так само справедливим гнівом, а також метою придушення бунту виправдовує
оповідач ж о р сто кість загонів Виш невецького: “b yio to bow i5m gniazdo
najzaciKtszych rezunyw” [346]. До черні застосовувалися й інші види покарань:
"Siedmiuset je ccyw powieszono, dwustu wbito na pale. Mywiono o wierceniu oczu
świdrami, o paleniu na wolnym ogniu” [346].
У козаків, як зазначають історики, знаковим різновидом покарання було
потоплення. Найімовірніше, за такою стратою стояло уявлення про “ нечисту”
смерть, яка прокладає жертві пряму дорогу до пекла, внаслідок чого земля
“очищається” . Заглоба і Гелена на переправі через Дніпро спостерігають картину
потоплення єврейських родин [303]. У цьому епізоді потопленням знищується не
збройний противник, а знакові постаті носіїв іншої віри; оповідач цього факту не
пояснює й не коментує, але з контексту видно, що причина розправи — це
паталогічна схильність до насильства, вседозволеність і пияцтво.
На сторінках роману козаки винищують невинних і беззбройних усіма можливими
засобами, “допускаються найдикіш ої жорст окост і", упиваються кров’ ю та
вбивствами. Цей мотив широко представлено у джерелах, він має старозаповітне
походження. Його основу, найімовірніше, становлять Мойсееві закони про чотири
види страти. Достатню поживу для розширеного тлумачення незвичних видів
смертей постачали також книги пророцтв та житія ранньохристиянських мучеників,
а також ікони та фрески із зображенням Страшного суду. Саме вони можуть
бути джерелами вочевидь фантастичних оповідей про пиляння (а не рубання)
голів, здирання шкіри, варіння дітей у казанах тощо. На їхній основі Сенкевич
побудував кілька моторошних сцен роману [223,228].
В українця, який не знає джерельного контексту подій, роман, найімовірніше,
викличе лише відразу і нерозуміння. Історика В.Антоновича, наприклад, обурило
те, що в романі повстанці тільки грабують і вбивають, палять міста і села, нищать
посіви й сади. Він вважає такий образ позбавленим сенсу, адже не зовсім відомо,
кого вони вбивали і грабували, якщ о весь український народ підтримав
Хмельницького; навіщо палили міста і села, в яких самі ж і жили; навіщо нищили
збіжжя, якщо самим доводилося живитися корою дерев?20
Цей образ справді був позбавлений раціонального пояснення для очевидців
подій. Перевертання з ніг на голову життєвого порядку, можливо, до певної міри
сформувало таку картину на сторінках їхніх спогадів, яка потім майстерно була
відтворена письменником. Таким чином, для сприйняття роману в українському
середовищі усвідомлення міжтекстових і міжстильових зв’язків у межах структури
твору набуває значеннєвої релевантності. Факт актуалізації інтертекстуальних
зв’язків під час читання суттєво впливає на його значеннєве навантаження: без
знання джерельного контексту він для українця залишиться, у найкращому разі,
прикрим непорозумінням, помилкою великого митця.
Антонович В. Польско-русские отношения XVII в. в современной польской призме / / Киевская
старина. - 1985. - №5.
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Юлія Федець

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ ТРІКСТЕРА
У ТВОРЧОСТІ Б. ГРАБАЛА
...сміх, власне, і врятував мене.
Пройшовши усі ст адії ненависті й відчаю, я досягнув т ієї висоти,
звідки, як на долоні, видно смішне. Розсміявшись, я зцілився...
В. Набоков
Ще 1925 р. відомий іспанський мислитель Хосе Ортега-і-Гасет у праці
“ Дегуманізація мистецтва” , яка, до речі, стала першопричиною того, що її автора
вважають теоретиком модернізму, висловив думку, що сучасне мистецтво, якщо
воно рятує людину, то тільки завдячуючи тому, що визволяє її від серйозності
життя, відроджує для несподіваного хлоп’яцтва. Таким чином символом мистецтва
знову вважається чарівна флейта Пана, яка закликає перетворити дійсність на
веселощі, на карнавал. Мистецтво цінують, бо визнають у ньому гру. Жартівливість
може мати різну тональність: може ставати грубою й доходити до відвертої
клоунади, може бути легким іронічним підморгуванням, але вона завжди присутня.
Річ не в тому, що зміст твору комічний, а в тому, що хоч би яким був зміст,
мистецтво жартує саме по собі. Прагнути до вигадки заради вигадки — це мета,
яку можна ставити лише тоді, коли душа веселиться. Ніколи ще мистецтво не
виявляло свого магічного дару так очевидно, як у цьому глумі над собою. Завдяки
самовбивчому жестові воно залишається мистецтвом, і цей чудесний спосіб —
його порятунок і тріумф’ .
Ще на початку XIX ст. група німецьких романтиків під проводом братів Шлегелів
проголосила іронію найосновнішою естетичною категорією з причин, які збігаються
з новим прагненням мистецтва. Мистецтво не має права на існування, якщо
обмежується відтворенням реальності, безглуздо її копіюючи. Його місія —
створювати уявні світи. Досягти цього можна єдиним шляхом: через заперечення
нашої реальності, у такий спосіб вивищуючись над нею. Бути митцем означає не
сприймати наповажне серйозну людину, якою ти є, коли ти — не митець.
Неуникна іронічність інколи надає мистецтву одноманітності, проте поряд із
цим створює передумову для існування зовсім іншого світу, іншого порядку,
інакшого способу мислення, які привносить гротеск. Все, що у звичайному світі
породжує страх, у карнавальному перетворюється на веселі смішні “ страхіття” ,
образи, які серйозно не сприймаються, а здатні тільки розважати. Страх —
кінцева межа односторонньої серйозності — долається сміхом. Сміх своєю чергою
— категорія досить значуща, адже тільки в нестрашному світі можлива свобода,
яка притаманна гротеску, і яку намагається віднайти все мистецтво XX ст. Це
своєрідна “ fata morgana" минулої культурної епохи. За доби тоталітарних
суспільств саме свобода стає лейтмотивом творчості. Чеська література
віднаходить її через сміх.
За Бергсоном, сміх виникає тоді, коли життя підмінене автоматизмом, коли
перед нами “ тіло, яке домінує над душею... форма, яка прагне панувати над
змістом, буква, що дискутує з духом” 1
2, ситуація, яка, залежно від характеру
пов’язаного з нею сюжету, здатна провокувати усмішку, іронію, співпереживання,
знущання і навіть страх, але все це залишається в межах сфери смішного. Схожість
із типом і стертість усього нетипового — одна з найстійкіших характеристик комічного
1 Ортега-і-Гасет X. Вибрані твори. - К., 1994. - С. 268-269.
2 Бергсон А. Смех. - М., 1992. - С. 39.
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персонажа, а сама його типажність — невичерпне джерело сміху: “ Комічно опинитися
вставленим... в готову рамку. Але ще комічніше самому стати рамкою...” 3.
Трохи історії. Початок XX ст. Поява надто чеського Гашека і єврейсько-німецькопразького Кафки. В період першої світової війни та одразу ж після неї саме
гротеск визначає підвалини тогочасної літературної генерації. На перший погляд
трохи дивно, що такі різні письменники, як Гашек і Кафка, є представниками
спільної літературної традиції. Проте насправді вони зображують різні полюси
світу, які разом утворюють його (світу) цілісність. Гашек і Кафка пишуть про
одне й те саме, з достатньою мірою таланту, але під різним кутом зору. Філософію
Гашека можна означити фразою Шелінга: “ Людина — те, що вона їсть” . Кафка ж
дотримується глибокої єврейської мудрості: “ Ми євреї, неначе оливи, тільки
тоді, коли з нас витравлено середину, ми здатні створити оте найкраще"4. Тому
ця іронія, власне, празька іронія, виростає з таких протиставлень, із необхідності
зрозуміти не тільки власну тугу, а й той світ, який тебе не може прийняти, і ти
теж не можеш в ньому бути.
Гашекові герої в будь-якій господі Центральної Європи почуваються, як у себе
вдома; персонажі ж Кафки навіть у власній квартирі відчувають себе самотніми
вигнанцями. Будучи винуватцями скандалів, протеже Гашека свято переконані,
що діють за законами справедливості, тоді як дійовим особам творів Кафки
властивий комплекс вини. Богуміл Грабал основою власної манери письма робить
поєднання комічного і трагічного, таким чином сповідуючи твердження Бергсона
про те, що багато житейських драм згодом перетворюються на комедії.
Письменник неодноразово наголошує, що трагічне відчуття життя і гумор —
близнюки. Це — два шляхи, які ведуть на одну й ту ж вершину. Для творчості
Грабала типовою є ситуація водночас смішна й жахлива.
С итуацію , коли іс т о р ія стає чим ось б е зл и ки м , н е ко н тр о л ьо в а н и м ,
непередбачуваним і незбагненним, Кафка сприймає і відтворює у категоріях
трагічної свідомості і мистецтва, яке таку свідомість виражає. У Гашека — інший
шлях, який пролягає через безкраї простори світу сміху. Але і в першому і в
другому випадках перед нами література, породжена однією й тією самою, чи
дуже схожою, рефлексією. Мілан Кундера пропонує називати такого роду
літературу — літературою “ кінцевих парадоксів” , яка виникає в умовах гострої
та хворобливої зміни домінантних екзистенціальних категорій. Ситуація, коли
переплітаються трагічне й комічне, сприймається не як прикмета творчості того
чи того автора, а як провідна тенденція XX ст.
Набоков говорить про сміх як про форму світосприйняття, філософію, етику
поведінки, до того ж у жорстоких ситуаціях, коли унеможливлюється будь-якого
роду комізм зовнішніх станів5. Такий сміх був панівним у літературі XX ст., і
звичайно, перш за все це пояснюється духом часу, для якого колізія “ сміх проти
страху” стала особливо актуальною. Найглибшу, так би мовити, всеосяжну
інтерпретацію цього сміху запропонував М.Бахтін6.
За Бахтіним, сміх завжди стає способом виявлення відносності тих істин, які
здаються очевидними і незаперечними. Зв’язок сміху зі свободою не в усіх
випадках очевидний, але саме в такій комбінації він надзвичайно природний і
органічний — така думка знайшла яскраве підтвердження в літературі, яка виразила
досвід життя в умовах панування тоталітаризму. “ Сандро з Чегема” Ф. Іскандера,
“ Москва-Пєтушки” В.Єрофєєва, “ Зона” та “ Заповідник” С.Довлатова були
симптомами звільнення від “ серйозності” життя, поза якою не уявляє себе жоден
тоталітарний режим. Установлюючи відносини фамільярності там, де офіційна
3 Там само. - С. 93.
4 Kladiva Y. Literatura Bohumila Hrabala (Struktura a metoda Hrabalovych del.) - Praba, 1994. - S. 52.
5 Зверев А. Смеющийся век I I Вопр. литературы. - 2000. - № 4. - С. 57.
‘ Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. - М., 1965.
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позиція вимагає подиву, поклоніння та пієтетної поваги, вони тим самим
дискредитували її.
“ Чорний гумор” досить претензійно заявив про себе в 60-х роках, переважно
в американській прозі. Особливо вирізняється тут постать Дж. Барта, якого
згодом буде зараховано до ключових фігур постмодернізму. Творам “ чорних
гумористів” притаманна тотальна іронія з присмаком іноді надриву, а частіше —
цинізм і схильність до філософських метафор провокаційно нігілістичного
забарвлення. Яскраво виражене в них ігрове начало, пристрасть до парадоксу,
розмаїття художніх прийомів, типових для комічного мистецтва і часто запозичених
(особливо із фільмів раннього Чапліна), — все це зробило “ чорний гумор”
надбанням сміхової культури.
“ Празька іронія” — це такий собі “ чорний гумор” у чеській літературі, її
основоположниками вважають Гашека й Кафку, а більш сучасними послідовниками
— Грабала, і менше — Кундеру. Поняття “ празької іронії” тісно пов’язане з
еволюцією жанру “ господської оповіді” (господа в Чехії — це місце, де п’ють
пиво і проводять багато часу за розмовами, у спілкуванні. Це щось на зразок
українського шинку, чи радше ірландського пабу). Господська оповідь в історії
чеської літератури посідає осібне місце. Це пояснюється в основному тим, що у
чехів витворилося власне ставлення до історичних світових подій: “ багато
говоримо, але мало робимо” . І саме тому, виходячи з цієї прикметної риси
че сь ко го м енталітету, го сп о д сь ка о п о в ід ка стає важ ливою частиною
загальнонародної забави, веселощів, словесних сміхових (зокрема й пародійних)
творів, у нашому випадку — постмодерного карнавалу. Вона виростає з
різноманітних форм і жанрів фамільярної мови вулиці (тут і лайка, і прокляття, і
мольба). За висловом К.-Г.Юнга, першим кроком до інтеграції особистості є
усвідомлення Тіні — негативних граней особистості7, які містять у собі і природний
потенціал розвитку (у нашому випадку Тінь — це непристойність, вульгарність,
неприйнятні норми поведінки з погляду традиційної моралі). Інтелект врештірешт приводить до усвідомлення особою своєї повної некомпетентності і
неповноти, що є необхідною умовою руху до більш високого рівня знань і
розуміння. Саме тому в казках царем стає Іванко-дурник чи молодший син, який
несповна розуму. Він одурює себе і нас повною непристосованістю до традиційного
нормального життя задля того, щоб зробити його повноціннішим.
І чи не тому в Богуміла Грабала з твору у твір, як талісман, переходить образ
дядька Пепіна — чи то блазня, чи то людини несповна розуму, зі сприйняттям
дитини. Усі ці форми фамільярного, незважаючи на їхню, так би мовити,
протилежність, становлять єдиний сміховий аспект світу, вони тісно взаємопов’язані
і в різних конфігураціях доповнюють одна одну. Це — ігрова імпровізація, яка
вважається найбільш вдалою, коли сміх знаходить свого адресата. Господська
оповідка надзвичайно близька до жанрів народної культури: шарад, пісенних
пародій, загальнонародних театральних святкувань. У будь-якому разі цей жанр
є проекцією зовнішньої буденної реальності у сферу фантазії. Оповідач у господі
прирівнюється до поета. Його мова насичена сленгом, ремісницькими чи
злодійськими термінами (це вже залежно від професії), наповнена різноманітними
товариськими звертанями, але водночас і вичитуваннями. Інколи створюється
враження, що ставлення співрозмовників один до одного занадто панібратське,
однак у такому спілкуванні відкриваються якісь інші джерела прадавньої культури,
які з погляду сучасної цивілізації не завжди можна пояснити. Але це об’єднує
всіх учасників спілкування і означає, що код генетичної пам’яті ще не втрачено.
Усі ці форми, в першооснові яких лежить сміх, різко, навіть принципово
відрізняються від серйозних офіційних форм святкувань і церемоній. Вони подають
7 Юнг К.-Г. Алхимия снов. - СПб., 1997. - С. 338.
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зовсім інший, підкреслено неофіційний і позадержавний, що не менш важливо,
аспект світу, людини і людських стосунків. Вони начебто будують інше життя по
той бік усього офіційного, той справжній, не завжди привабливий, до речі, світ і
справжнє життя, до якого всі люди більшою чи меншою мірою причетні. Ця
особливого роду багатоликість відображається в літературному творі, і, за
висловом Р.Інгардена, створює його (твору) складну структуру.
Іронія означає набагато більше, ніж люди зазвичай розуміють під цим поняттям.
Це не тільки прихований, дещо ущипливий сміх, який часто не пробачають. Той,
хто іронізує, має бути позбавленим ілюзій. І стосовно себе, і стосовно інших.
Іронія — одна з умов душевної рівноваги й мудрості. Тому Грабал постійно й
балансує між песимізмом і оптимізмом. А також нерідко трапляється, що його
іронія смішить у той час, коли авторові зовсім не до сміху.
Для сміхової культури різних епох, на що вказує М.Бахтін, прикметні фігури
блазня та дурня8. Це персонажі, які й у звичайному житті залишаються носіями
карнавального начала. Вони є виразниками особливої життєвої форми, реальної
й ідеальної водночас. За твердженням Бахтіна, такі герої перебувають на межі
життя й мистецтва (начебто в особливій проміжній сфері): це не просто диваки
чи люди не сповна розуму. До сказаного дозволимо собі додати ще й таке:
блазень — це не просто носій карнавального начала в житті та в самому карнавалі,
не просто людина зі сфери " м іж " , а індивід із особливим, достоту вищим і
глибшим, рівнем пізнання. “ Нормальним” , “ посереднім” бути легше, принаймні
залишаються ілюзії та перспектива сприймати життя тільки на 2% . Про це каже
наука, як і про ті 98%, що закриті для нашого пізнання. Вчені висловлюють
думку, що якби й вони стали доступними людському сприйняттю, то увесь світ
поступово б збожеволів.
Об’єктом пародії Грабала є постать особлива, своєрідний створений ним тип
блазня — pabitel. Як пише письменник, слово pabit він вперше почув у приватній
розмові з поетом Іржі Коларжом9. На запитання, що він робить, той відповів:
“ Pàbim” (до речі, не в усіх словниках чеської мови можна знайти переклад цього
слова). Відтоді Грабал, як він сам зазначає, почав використовувати це слово на
позначення певної категорії людей. Сюди належать ті, про кого можна сказати,
що вони попросту “ клеять дурня” . Але насправді це не божевільні і не блазні,
часто це люди, які свідомо обрали таку поведінку, вважаючи, що через жарт,
через сміх зможуть висловити оте найістотніше. Часто їм навіть не важливо,
слухає їх хтось чи ні. Вони перебувають у постійному внутрішньому монолозі, у
спілкуванні із собою, у своїх думках, але при цьому все помічають і все чують.
Величезна внутрішня робота для довколишнього світу не помітна, тому й не
зрозуміла природа висловлених ними надзвичайно простих на перший погляд
істин. Найприкметнішою рисою таких людей є те, що вони здатні дивуватися
будь-яким найменшим проявам світу. “ Pàbitelé” — це своєрідні фільтри інформації,
що очищають її від бруду; вони в захопленні від світу, тому всі історії, які вони
розповідають, перш за все цікаві, смішні і здатні відображати кращі сторони
життя. Люди цієї категорії займаються тільки тим, що їм цікаво, вони не обов’язково
освічені (це їм швидше заважає), але є учнями і вчителями життя.
Такий спосіб існування досить близький до екзистенції митця, поета. Це
своєрідна патологія, обов’язкове відхилення від норми, інтерес до забороненого,
дослідження незрозумілого, сенс якого не можна збагнути через загальноприйняті
правила. Для літератури такий тип, якщо він письменник, цінний тим, що в будьякий момент він може імпровізувати, якщо ж це він — персонаж, то імпровізувати
можна з ним, із текстом, який він виголошує, і з ситуацією, в яку потрапляє.
' Бахтин М. Цит. вид. - С. 65.
’ Hrabal В. Proc piśu / / Sebrane spisy Bohumila Hrabala. Sv. 12. - Praha, 1995.
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Перш за все, Грабал сам — “ p a b ite T , і середовище, де він або подібні йому
присутні — обов’язково колоритне. Цей персонаж — антипод герою цивілізаційному,
інтелектуальному або, як кажуть критики постмодернізму, герою культурному.
Його пізнання відбувається через гру, веселощі, карнавал, провідна роль тут
належить дионісійному началу. На таких людей, як правило, не зважають, але
їхні висловлювання примушують думати. Перефразовуючи Гінзбурга, про
“ p a b ite le ” , можна сказати так: комічно зображений ангел.
Хто ж може бути ним? Перш за все, людина вільна від нашарувань суспільства,
здатна дивуватися й дивувати, мислити і фантазувати, обговорювати теми-табу,
яка не зважає на час, старість і смерть, бо завжди відчуває себе молодою
духом. Традиція у виборі такого типу героя прикметна не тільки для чеської
літератури. Європейські та американська літератури XX ст. теж обирають
пікарескний персонаж (Кафка, Беккет, Йонеско, Дюрренматт та ін.).
Таких героїв К.-Г.Юнг об’єднує в архетип психіки Трікстера-Трюкача, який
формує єдине ціле з образами інших порушників культурних і соціальних
заборон101
. Попередником його був Гермес, хитромудрий грецький бешкетник,
який порушував традиції заради пошуку нових шляхів. Юнг розглядає Трюкача
як одне із виявлень антиномічної природи Духу, і знаходить у ньому риси схожості
з цим давнім архетипом. Творче начало справді поріднює їх. Але на противагу
Духу, якому притаманна невизначена, надлюдська й водночас тваринна природа,
Юнг увиразнює людські риси Трюкача. Хитрість і розум інколи роблять цього
ошуканця схожим на Мефістофеля, що відображає сучасні уявлення про
провокуючу роль інтелекту в порівнянні з чистотою душі. В образі pabitele це
друге, тобто чистота душі, перебуває на першому місці. За Грабалом, інтелект
насправді лише мавпує творче життя Всесвіту.
Отже, pabitel — складова архетипу Трюкача, домінантними рисами якого саме
й є чистота душі та людяність, безпосереднє дитяче сприйняття і звернення до
сфери Духу. Згідно з ученням Юнга, Трікстер розкриває перед нами наступний
рівень розвитку свідомості, свідчить про потаємні тіньові риси, які обов’язково
проявляться, якщо свідомість зміститься нижче традиційних механізмів культури.
За такої умови втрачається можливість скористатися традиційним знанням, а
отже, якимось чином буде знайдене нове, вище. У Трікстера інтелект і розум
мовчать, говорить Дух, на цьому етапі він виконує роль Тіні минулого стосовно
тієї ідеальної особистості, до якої прагне людство.
На шляху до Трікстера перебувають Грабалів блазень і Арлекін. Останньому
навіть присвячений твір під назвою “ Арлекінові мільйони” 11 і найбільш драматично
виразні епізоди "Містечка, де зупинився час” (перша версія 1973 р.)12.
До речі, Арлекін, блазень і “ pabitel” , крім того, що є виразниками спільного
карнавального начала, нерідко використовуються Грабалом як різні полюси одного
й того самого явища. Яскравий цьому приклад сцена в уже згадуваному
“ Містечку...” . З уст героя — маленького хлопчика — дізнаємося, що в будинку
його батьків зібралися гості, які веселяться. Комусь прийшла в голову ідея
перевдягнутися в карнавальні костюми. До слова, у всіх вони однакові — це
костюм Арлекіна. Першим його одягнув батько, за ним — усі інші. Коли процес
перевдягання завершився, всі подивилися у дзеркало і побачили, як пасує кожному
таке вбрання. І справді, як свідчить герой, ці костюми личили всім. Тоді одягнули
ще й маски, і почалися нічні веселощі Арлекінів. Цей мотив дуже схожий із
етюдом відомого міма Марселя Марсо, герой якого виготовляє маски і приміряє
їх. Одного разу маска приросла, і як герой не намагався її позбутися, йому це не
10 Карасев Л. Философия смеха. - М., 1996. - С. 339.
11 Hrabal В. Harlekynovy miliony. - Praha, 1981.
іг Hrabal В. Mćstećko, kde se zastavil ćas. - Praha, 1991.
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вдалося. У Марсо те, що в масці треба жити — трагедія, у Грабала ж — відкриття:
бути Арлекіном може будь-хто, це зовсім не трагедія, це — перший крок до
експерименту, з якого й починається нове життя, але, завважте, життя аутсайдера.
Образ Арлекіна якимось чином поєднаний із образом П’єро, хоча останній у
чистій формі балаганного образу не використовується. У Грабала Арлекін завжди
драматично-трагічний, абсолютно не злий і тільки через його маску можна вийти
на нові рівні пізнання.
Ігрова модель описується автором як необхідна умова існування “ чужинцяаутсайдера” , свідомості, яку можна культивувати в собі, навіть за умови власного
повного перебування у “ головній” культурі. За допомогою ігрового елементу
“чужинець" вчиться сприймати різноманітні світи, якими він подорожує;
неагресивно, з любов’ю, вчиться розмовляти їхньою метамовою. Сам “ аутсайдер”
стає особливо пластичною постаттю, оскільки він може свідомо програвати,
зображувати, проживати той чи той стереотип поведінки стосовно себе,
пародіюючи його в іншому контексті, в іншому світі. Обидва іміджі — умовно
реальний (в усякому разі для самого “ чужинця” ) і стереотипний — можуть
співіснувати у суперечливій свідомості подібної культурної зони.
“Трікстеризм” і одурювання залишаються основними ознаками культурного
“аутсайдерства” , водночас вони, як відомо, є і архетипними образами багатьох
недомінуючих культур.
Уточнюючи поняття гри стосовно культурних подорожей і міжпросторовості,
Грабал пропонує відмовитися від таких, на перший погляд невід’ємних елементів
класичних концепцій гри, як дух змагання (конкуренції) і компетентність (знання
правил і беззаперечне їхнє дотримання). Звичну невпевненість у тому, хто виграє,
а хто програє, він замінює іншою невпевненістю — від подиву, несподіванки,
пов’язаної з особливим ставленням до життя й довколишнього світу, який не
сприймається як розкладений по полицях і раз і назавжди даний. Тут і відмова
від жорстких рольових прив’язок, притаманних більшості соціальних ігр (протягом
життя кожен грає одну і ту ж роль, яка найбільше його влаштовує), рухомість і
пластичність власних образів, постійний процес себестворення й себеруйнування,
а також створення й руйнування інших світів. Цей ідеал нової культури й нового
ставлення до світу, в якому домінує ігрове начало, активно переосмислюється
художньою с в ід о м іс т ю , при цьому часто втрачаю чи свій св ятко в ий,
життєствердний настрій, і демонструючи темні, руйнівні для особистості аспекти.
Герой, а особливо оповідач, більшість своїх рис отримав у спадок від давніх
фольклорних традицій, але вони зазнали значних змін у зв’язку із принципово
іншою природою побутування цього образу в сучасній літературі. Еволюція
Трікстера відбувається перш за все на шляху його наростаючого зв’язку з
елементами загальнонаціональної традиції.
Особливо важливою є проміжна, медіативна, “ трюкова” природа цього герояоповідача, який поступово перетворюється із власне героя на нерв і рушійну
силу оповіді, на культурно-гібридний коллаж, який використовує техніку “ пастіш” ,
пародіюючи таким чином і власні усталені літературні й фольклорні форми.
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Червоні стероїди ягід калини
увінчують наші верби старовинні,
герби родовитих дворян-програмістів,
і тільки вони здатні нам розповісти
про цей невербальний зв’язок із землею,
де сховані наших родів привілеї

поміж ксерокопій рецептів чар-зілля
і світла старих фотографій фамільних,
де степ оцифровує давню співанку,
щоб потім її транслювати до ранку,
де світять навколо слова чорноброві,
що, як лейкоцити, давно в нас у крові.
(Роман Трифонов “ Ой у лузі калина...” )

Весло слова: збірка текстів / За ред. Р.Трифонова (X. — К.: Смолоскип, 2000). Ця химерна
антологія об’єднує тексти сімки молодих авторів (Олег Коцарєв, Валерія Осипова, Андрій
Шавирін, Роман Трифонов, Таня Зуб, Оксана Носкова, Ганна Яновська), що їх, у свою чергу,
об’єднує навчання в Харківському національному університеті, робить спробу подати «слобо
жанську версію епохи пост-». Тут справді знайдемо тексти на будь-який смак — від цілком
професійних Р.Трифонова, де авторові, який любить «блукати перехрестям народних пісень і
високих технологій», поталанило створити органічний цикл “Високовольтне древо” (“Крізь тіні від
дерев і радіочастоти, / і перешкоди слів короткохвильові / спішу туди / де кінь відчув колись на
дотик / каміння, що себе утверджує в траві” — цілком сучасна версія невмирущої української
пісні “ їхав, їхав козак містом...”) — до відверто “прикольних”: “Так можу сказати про осінь: / Цей
крововилив у мозок саду, / Лахміття на землистих руках / І за мідяк куплена вистава” — “Бабине
літо” (Таня Зуб) або “—Ж ак Д ерріда/ — Таємний агент Нікіта. / — Анрі Марі Бейль. — Курт
Кобейн, / — Мікі Рурк. — Карл Юнг. / — Патрісія Каас. — Шевченко Тарас. / . . . / Агент ФБР Фокс
Малдер. / Студентка ХНУ Валерія Осипова” чи гімн наймолодшого з них — Олега Коцарєва:
“Я тупо їм. / Я знову з ним — / Із неминуче самогонним, / Дахасто-дерев’яним / Харковом, /
Мабуть-таки моїм”. Проте шодо останнього автора слід застерегти: його “прикольність” не є
самодостатньою, вона закорінена в живильний ґрунь сьогодення, яке молодий поет бачить небай
дужими очима (“Жнива почались”, “Останній день”, “Коли викопують рельси” та ін).
Побажаємо їм усім збутися — а там уже як розсудить її Величність Поезія...

В.Л.

/•

п ер едп л а ч уй т е "Слово і Ч.ас” — єдиний
академічний літературознавчий журнал
про українську та світ ову літ ерат уру.
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Олександр Ткачук

НАРАШВНА СТРАТЕГІЯ МАЛОЇ ПРОЗИ МИХАЙЛА ЯЦКІВА
Іван Франко влучно відзначив: “ У новелі найлегше авторові виявити найрізніші
сторони свого таланту, блиснути іронією, зворушити нас впливом сконцентрованого
чуття, очарувати майстерною формою” 1. Ці особливості жанру сприяли широкому
розквітові новели на початку XX ст. Поряд з нею розвивались інші форми малої
прози: етюд, поезія в прозі, ліричні мініатюри, нарис, образок, шкіц. Дослідники
вказують на появу в цей час різноманітних сюжетно-композиційних утворень.
Гнучкість жанру зумовила багатогранну структуру творів, цікавих поєднань
композиційних одиниць, щоб у такий спосіб найповніше представити читачеві фікційну
картину світу. Структура художнього твору включає також й оповідний рівень
тексту. Неможливо розглядати його побудову без з’ясування “ хто говорить?” .
Адже наративна організація твору відіграє не менш важливу роль, ніж, скажімо,
композиція, бо визначає центр читацьких орієнтацій, співвідношення описових
(статичних) й оповідних (динамічних) фрагментів у тексті, що впливає і на хронотоп
твору. Звичайно, оповідна система окремого твору індивідуальна, але водночас
має і щось спільне з подібними текстами, тому її особливості потрібно розглядати
з урахуванням своєрідності літературного напряму, стильової манери письменника.
Для цього вводиться поняття наративної стратегії — сукупності всіх наративних
прийомів і засобів, які використовуються для досягнення художньої мети.
Українська проза к. XIX — поч. XX ст. була модерною, культивуючи новітні
способи моделювання життя, стилі й напрями, самодостатність мистецтва слова,
духовний аристократизм. Проте відійти від реальної дійсності українським
модерністам не вдавалося. Звідси у до ро б ку М .Яцківа, митця яскраво
модерністського за духом і поетикою, наявні твори з реалістичною основою
змалювання дійсності. Це оповідання, новели про службу галицьких селян у
цісарському війську: “ Під обухом” , “ В казармі", “ Дитяча забавка” , “ На діброві” ,
в яких відбито стосунки між вояками та військовим начальством, відтворено
задушливу атмосферу, яка панувала в австро-угорській армії. У творах багато
епізодичних персонажів, які кидають репліку (своєрідні голоси), роблять якийсь
вчинок й, отже, творять тло для основного конфлікту й сюжетної дії. Так, в
оповіданні “ Під обухом” діють єфрейтор, старшина, капрал, полковник, безіменні
рекрути, Іван Мотуз, Антонюк. Та лише один персонаж — Савчук — присутній
протягом усього твору. Така система образів відтворює загальну картину дійсності,
цьому ж сприяє поділ твору на частини, в яких зображено епізоди життя солдатів:
1) збиткування капрала, єфрейтора над підопічними; 2) огляд війська; 3) вояки
на відпочинку, зустріч Савчука з матір’ю. Тут наявні імпліцитні еліпсиси1
2: між
першою і другою частинами немає хронологічної узгодженості, в тексті не вказано
час між цими подіями, а третя частина датується періодом після огляду війська.
1 Франко І. З останніх десятиліть XIX віку / / Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. - Т.41. - С. 524.
2 Див.: Ж ен етт Ж. Фигуры: В 2 т. - М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. - Т.2. - С. 135-136.
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Подібну будову має оповідання “ Віднова на порохні” , в якому сюжетною
основою є постать Ґжеся, а події відбуваються послідовно, але без точного
визначення проміжків часу між ними. В цьому творі ітеративне повіствування про
героя поєднано зі змалюванням окремих сцен його життя. Розповідач повідомляє
на початку, що персонажа мучить “ дихавиця” і щороку в нього народжується
дитина. Використовується недоконаний вид дієслів минулого часу: глумилися,
старалася, промовляв, приступав та ін. Лише одна подія розглядається як
окремий випадок, коли померла дитина й приходив Микита, щоб зафіксувати
факт смерті. Завершує ж новелу епізод зустрічі персонажа з паннами, яким
Ґжесьо повідомляє, що в нього народилися близнята. Саме це становить своєрідне
обрамлення сюжету.
У такий спосіб проявляється фрагментарність структури оповідання, оповідач
вихоплює окрем і, майже не пов’язані м іж собою епізоди. О днак вони
характеризують у загальних рисах життя персонажа, виокремлюючи ті події, що
повторюються і є найбільш значимими, як в оповіданні “ Віднова на порохні” .
Така структурна особливість набуває поширення і в М.Яцківа, і в інших прозаїків
поч. XX ст., що зумовлено намаганням митців не вихоплювати одиничну подію, а
зображувати різноманітні аспекти одного й того ж явища у взаємозв’язку.
В оповіданні “ Дитяча забавка" гетеродієгетичний3 наратор не намагається
вивести якогось персонажа на перший план, а змальовує узагальнений образ
війська на маневрах: “ Військо посувалося, як синій змій на тисячі ногах, стогнало
під тяжкими горбами з рудою шерстю, їжило заліззя серед спеки і хмари копотів,
від нього парила задуха, капало змучення” 4. Поряд з розповіддю наратора
лунають голоси рекрутів, які скаржаться на тяжкі умови, на нелюдяне ставлення
офіцерів до солдатів, як до худоби, характеризують і висвітлюють події, дають
їм оцінку. Однак переважає виразне й емоційно багате мовлення наратора. Він
охоплює все навколо, немов з височини пташиного польоту, все помічає і пояснює:
колону вояків, події у штабі, випадок при стрільбі. Трагічна розв’язка — смерть
одного з вояків через фізичне виснаження. При цьому розповідач не вказує
причину і навіть сам факт смерті — про це сповіщає фельдшер евфемізмом:
“ Капітана пірвала скаженість:
— Фельдфебель! Марш сюди! До рапорту cero драба!
Лікар скочив з коня, взяв вояка за руку — по хвилі сказав:
— Він вже при рапорті...” (125).
Функціональна значимість репліки зростає, якщо вона перебуває у сильній
позиції тексту (абсолютний кінець або початок оповідання)5. Таким чином, сюжетну
лінію людських страждань поєднано із показом абсурдності того, що відбувається.
Відсутність подальшого тексту означає, що такий розвиток фабули фіксує деяку
ситуацію, а змальовані дії достатні для репрезентації теми.
Військо на маневрах — тема ще одного оповідання , а саме: “ На діброві” . Тут
наратор надає слово персонажам, які не тільки спілкуються між собою, а й
згадують події власного життя. Передача функції оповідача героям має неповний
характер, бо вояки лише кидають репліки, але метадієгетичної історії в творі
немає. До того ж частину цих солдатських реплік передано наративізованим або
переказуваним дискурсом. Розповідач бере на себе комунікативну функцію, й
дистанція між ним та персонажами постійно зберігається.
Нарація розповідача відіграє в новелах важливу роль, бо висловлює ставлення
до описуваних подій і в такому випадку виконує також й ідеологічну, за словами
Ж.Женетта, функцію. Інколи оцінні елементи приховані за метонімією (“ Все
5 Див.: Ж ен етт Ж. Цит вид. - Т. і - С.25 3.
4 Яцків М. Муза на чорному коні. - К., 1989. - С. 125. Далі вказуємо сторінку в тексті.
5 Див.: Заика В. Поэтика рассказа (языковые средства актуализации смысла). - Новгород, 1993. - С. 64.
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робиться на сполох, аж казарма двигтить, бо пан капрал канчуком додає охоти” )
або порівнянням (“ Вояки сновигали і бовваніли над своєю роботою, мов під
обухом” — “ Під обухом” ). Персонажі прямо висловлюються лише іноді: “ Аби
вмирав, то нездержав би ся від сміху, якби видів ту роботу” (“ На діброві” ).
Твір “ У казармі” має іншу сюжетно-композиційну організацію. Це новела акції,
як її розуміє І.Денисюк. Така новела будується за схемою: герой — його антагоніст
- конфлікт між ними та несподіваний поворот6. Сень Макітра (герой) стикається
з утисками капрала (конфлікт), повстає проти порядків у казармі, береться за
зброю і вбиває капрала (антагоніста). У пізнішій новелі “ Гермес Праксітеля”
автору пощастило зробити несподіванішу розв’язку. Тут основну роль відіграє
діалог, суперечка між вояком, захисником миру, та паном, апологетом війни.
Отже, завдяки діалогу модернізується жанр новели, який тепер вступає в
інтертекстуальні зв’язки з античною традицією. Однак розв’язка суперечки
відбувається на іншому рівні — не через аргументи опонентів, а через фізичне
зіткнення, коли висвітлюються нові характеристики персонажів. Панок брутально
накидається на молодого солдата, в котрого, як з’ясувалося, ампутовані руки.
Є у письменника й твори, де на перше місце виходить мотив пошуку героєм
свого місця у світі — “ 3 монастиря” , “ Ой не ходи, Грицю...” . Наративні рівні
таких творів цікаві з погляду структурної моделі актантів і модальних відношень,
що їх пов’язують. Ось як виглядає, за А.-Ж.Греймасом, така модель:
Подавач

.

Об’єкт

П ом ічник--------------- Суб’єкт

.

Одержувач

^ ---------------------------- Шкідник

Персонаж у творі, за класифікацією А.-Ж. Греймаса7, перебуває на осі бажання
(пошуку), а тому реалізується протягом всієї оповіді як Суб’єкт. В оповіданні
“Ой не ходи, Грицю...” головний герой Чижик прагне слави (об’єкт): “ В уяві
Чижика світло театру зілляло в ярку повінь, мережану рожевими личками, ясними
строями, розхвильовану ураганом оплесків та окликів “ Славно!” . Так буде він
виступати в геройських ролях, переймеся ними всею душею, заволодіє публікою,
а що найважніше — очарує дівоче серце і здобуде слави” 8. Цікаво, що рушійною
силою фабули є не здобуття героєм омріяного об’єкта, а його зміна. Чижик
розчаровується в театральному житті. Під час гастролей він помічає коваля над
ковадлом, що відкриває йому нове бачення людського призначення: “ Наш юнак
видів в тим образі прометейську боротьбу з чорними ідолами і шептав до такту:
До праці! До праці! Могучо до праці, гей!” (Л., 44). У творі дескриптивні
композиційні одиниці поєднуються з душевними монологами, самоаналізом,
еманацією душі персонажа. Детальне зображення побуту знімає ідеалізацію життя,
професії, вчинків дійових осіб. Гетеродієгетичний оповідач іронізує над своїми
персонажами, в тому числі й над Чижиком.
Структура твору характеризується тим, що значне місце в ньому посідає
нарація-резюме (загально-оповідні епізоди), яка збірно, без деталізації, дещо
сумарно висвітлює події, котрі відбуваються як у теперішньому сюжетному часі,
так і в минулому (резюмуючий аналепсис). Невеликий обсяг твору змушує наратора*1
‘ Див.: Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. - К., 1981. - С.113.
' Див.: Greimas A.-J. Sémantique structurale: recherche de méthode. - Paris, 1966. - P. 180.
1 Яцків M. Плазом меча. - Л.: Молода муза, 1908. - С. 19. Далі подаємо в тексті - Л., стор.
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лише побіжно експлікувати події в житті героя, суттєві в мотивації його характеру,
які виступають експозицією до важливих перипетій, що моделюються в сценічному
епізоді, діалозі й концентрують у собі змістове навантаження. Зокрема, в подібному
до попереднього оповіданні “ 3 монастиря” герой перебуває в стані пошуку
свого місця в житті, а тому гомодієгетичний наратор характеризує своє
перебування в монастирі в загально-описовому епізоді: “ Я силкувався говорити
так, щоб і тіні приводу не дати чимось двозначним у відношенні до хитрих
товаришів. Помалу я закопував себе живцем, товариші не звертали на мене
уваги, я замовк, як би і не було мене на світі. Рухаюся машинально. Клякають
інші, клякаю і я. Бовваніють над книгами, бовванію і я” (Л., 82). У конкретнооповідних епізодах або сценах зображено прихід персонажа в монастир, низка
життєвих пригод та сцена біля вмираючого пріора. Значне місце посідають
монологи, які поряд із зовнішніми подіями визначають розвиток дії у творі.
Такий різновид наративної інстанції Ж.Женетт назвав автодієгетичною. Вона
характерна для творів, в яких гомодієгетичний оповідач перебуває в художньому
світі й виступає головною дійовою особою. В цій новелі провідну роль відіграє
суб’єктивно-чуттєве переломлення безпосередніх явищ світу крізь призму відчуттів,
що засвідчує модерністську поетику прозаїка.
Якщо в оповіданні “ Ой не ходи, Грицю...” нарація ведеться від третьої особи,
то в подібному творі "В монастирі” використано першоособову форму оповіді.
Насправді ж наративна ситуація, як і в попередньому творі, є подібною. За
Р.Бартом, позначення займенником від 1-ої чи 3-ої особи не визначальне для
характеристики оповідного рівня тексту. Якщо можна текст чи абзац "переписати” ,
підставивши замість займенника 3-ої особи (“ він” або ім’я персонажа), то
суб’єктом є перша особа, а тому оповідь залишається в межах особистісної
системи9. Окрім того, в новелі “ Дівчина на чорному коні” взагалі оповідна ситуація
позначена відсутністю особової форми: “ Зжився з самотою” . Як бачимо, особові
форми оповіді не достатні для характеристики наративних особливостей тексту.
Тому в наратології використовуються додаткові категорії. Це оповідна перспектива,
зовнішня чи внутрішня, наратор перебуває у фіктивному світі чи поза ним. Саме
цей критерій став визначальним для французького наратолога Ж.Женетта, який
використовував поділ на гетеродієгетичний та гомодієгетичний тип оповіді.
Гетеродієгетичний оповідач в оповіданні “ Ой не ходи, Грицю...” розповідає про
головного героя, тобто тут наявна внутрішня фокалізація. Відбір матеріалу і
точка зору пов’язана з Чижиком. За такої наративної конструкції увагу привертає
спосіб передачі думок персонажа. М.Яцків використовує і найбільш міметичну
форму — цитатний дискурс (приміром: “ Перша частина мого сну здійснилася, а
друга — нецікава” , — подумав Ч иж ик” — Л., 32), і найменш міметичну —
наративізований дискурс, прикладом якого є наведений вище фрагмент роздумів
героя (“ В уяві Чижика...” ). Водночас цікавим є використання розповідачем
невласне прямої мови. На думку Ж.Женетта, суттєвою відмінністю від названих
типів дискурсу цей тип мовлення характеризується відсутністю дієслова мовлення,
що “ може породжувати (якщо нема визначених сигналів через контекст)
неоднозначність і подвійність інтерпретацій” 10. У таких ситуаціях виникає
неможливість віднести висловлювання до внутрішнього чи зовнішнього дискурсу,
а також нерозрізнення дискурсів наратора й персонажа. В останньому випадку
ця невизначеність має вагоме функціональне значення, бо судження розповідача
можна віднести до міркувань персонажа, а в світлі того, що нарація має ідеологічну
функцію, це є ражливим. Так, в оповіданні “ Ой не ходи, Грицю...” та в інших
’ Див.: Б ар т Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов / / Зарубежная эстетика и
теория литературы XIX - XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. - М., 1987. - С.412.
10 Ж ен етт Ж. Цит. вид. - Т. 2. - С. 189-190.
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новелах М.Яцків саме таким чином подає оцінні ко н стр укц ії. С кажім о,
висловлювання: “ Все це, звичайно, сучасна хвороба — молодеча істерія. Але
буває і інша причина, її ім’я — філософія голодного шлунку” (Л., 22).
Як бачимо, компетенція оповідача посідає значне місце в наративній структурі
твору. Недаремно німецький наратолог В.Фюгер запровадив таку категорію, як
глибина оповідної перспективи, що стосується рівня знання наратора щодо
описуваних подій стосовно обізнаності персонажів. Якщо досвідченість оповідача
перевищує досвідченість дійових осіб, то це класичний випадок всезнаючого
автора (медіума); однак обізнаність наратора може дорівнювати або бути меншою
за персонажа11.
Розглянуті вище твори, тематика яких — служба у війську, є прикладом традиційної
нейтрально-олімпійської форми оповіді (зовнішня перспектива, безособова форма
оповіді, знання наратора перевищує знання персонажів). М.Яцків використовував
так само особову форму оповіді, при цьому глибина оповідної перспективи в
різних його творах змінюється. Оригінально-ретроспективна форма повіствування
характеризується, за В.Фюгером, внутрішньою перспективою та вищим, ніж у
персонажів, рівнем знань. За цим принципом написана новела “ Поганство юрби” .
Воднораз для деяких творів характерною є оригінально-симультативна форма
оповіді. В таких новелах наратор, який діє в художньому світі, знає стільки ж, як
інші актанти. Тому оповідь часто синхронізується в часі з плином подій (“ Боротьба
з головою” , “ 3 монастиря” , “ Білі вівці” ).
Психологізація малої прози в М.Яцківа проявилася й на оповідному рівні, коли
події описує наратор, який має обмежений рівень порівняно з учасником подій,
антагоністом, спостерігає збоку й висловлює припущення про те, що йому невідомо
(оригінально-загадкова форма оповіді): “ Щось їй Микола допік. Чи Варці це
тільки так здавалося, чи, може, направду він забагато кидав оком на Оленку. А
як ні, то нащо став поруч з нею?..” (Л., 93). Суб’єктивне сприйняття дійсності
має ознаки, які стосуються відчуттів оповідача: “ Я хотів крикнути, та горлянку
мені стиснуло так, що не міг голосу добути” (Л., 95).
Пошуки в сфері художньої форми призвели в українській новелістиці до появи
такого різновиду сюжетної конструкції, як оповідання долі, коли наратор оглядає
весь період життя персонажа під кутом зору його теперішньої ситуації. Буття
людини постає ретроспективно, через спогади, в яких відбито ключові події, що
дають змогу зрозуміти становище персонажа та його місце в світі. До таких
творів у М.Яцківа належать новели “ Благословення” , “ Тихий світ” , де після стислої
експозиції йде розлогий аналепсис: наратор описує життя з погляду героя; в
цьому випадку відбувається зміна фокалізації з нейтральної на внутрішню.
В ико риста н н я в н у тр іш н ь о го м о н о л о гу м и тц е м -м о д е р н істо м стало
найадекватнішою формою для зображення складних психологічних явищ. У
М.Яцківа він широко застосовується. Вплив монологу на композицію твору
визначається мірою його участі в тексті. Правда, в М.Яцківа не знайдемо новел,
побудованих на суцільному монолозі (окрім поезій у прозі та інших мініатюр) —
письменник використовував оповідь від першої особи, що давало змогу розкрити
переживання персонажа, але втручання гетеродієгетичного розповідача постійно
присутнє. Тому в його творах наявні зовнішні події, описи дійсності, хоча є
ознаки, характерні для новел із суцільним внутрішнім монологом: відсутність
експозиції, інші персонажі виступають у контексті героя1
12.
1
Монолог може посідати основне місце в тексті, не витісняючи при цьому інші
форми зображення, а підпорядковуючи їх собі й перетворюючи на контекст.
11 Див.: Ильин И. Нарративная типология / / Современное зарубежное литературоведение. Энциклоп.
справочник. - М.: Интрада, 1996. - С.63-74.
12 ĄenucwK I. Цит. вид - С. 141.
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“ Монологу зовсім не потрібно охоплювати весь текст твору, щоб бути сприйнятим
як безпосередній дискурс: яка б не була його протяжність, достатньо, щоб він
розвивався сам по собі без якого-небудь посередництва наративної інстанції,
яка в такому випадку замовкає, а її функції бере на себе монолог” 13. Зокрема, в
новелі “ Повернення” чоловік везе зі шпиталю жінку, яка через журбу захворіла
на очі. Ці події є тлом, на якому розгортається мовлення жінки, що не вимагає
відповіді. Такий монолог розрахований на співрозмовника, він є зовнішнім і
виражає переживання людини. Оповідання “ Псярня” побудоване як розмова
двох людей, але репліки співрозмовників розлогі: в них узагальнюються явища
життя, промовець то веде діалог зі своїм колегою, то висловлює наболіле — так
реалізується акторіальний гомодієгетичний оповідач. Однак у Яцківа через
монологи відтворено думки людини, здійснюється самоаналіз душевного світу,
висвітлюється потаємне, підсвідоме, а також відбувається самохарактеристика.
У М.Яцківа монолог — це завжди закінчене формулювання, логічно оформлене.
Переважання цього типу є панівним, незважаючи на те, чи монолог спрямований
на комунікацію (“ Повернення” , “ Поема долин” ), чи є суто внутрішнім мовленням
(“ У наймах” , “ У милосердної богині з кам’яним серцем” , “ Митець” ). У деяких
творах сукупність монологів, розкиданих у тексті, становлять єдиний комплекс.
Це своєрідний діалог, дискусія. Така форма моральних пошуків персонажа відіграє
сюжетотворчу роль. Кожен елемент роздумів стає частинкою сюжетного розвитку.
Отже, монолог є функцією персонажа. В.Я.Пропп визначив функцію як вчинок
діючої особи з точки зору її значення для розвитку подій14. У новелі монолог
мотивує поведінку персонажа (виконує роль ознаки) та спрямовує діяльність особи
(функція). Якщо ж висловлювання персонажа імпліцитно не передбачає продовження
(друге висловлення), тобто не має здатності вступати в корелятивні зв’язки з
іншими частинами тексту, то така одиниця не виконує функцію, а є ознакою15.
Як бачимо, більшості творів М.Яцківа притаманний гетеродієгетичний оповідач.
Авторський дискурс переплітається з оповіддю , несучи в собі оціночні
характеристики дієгезису (історії). Мовлення персонажів відіграє значну роль у
структурі малої прози митця. Воно впливає на часову побудову, оскільки часто
є аналептичним, висвітлюючи події з минулого життя персонажа. Нерідко в новелах
наявна видозміна авторського тексту чужим словом16. Слово персонажа часто
маркується іноземною мовою:
Habt Acht!.. Marschieren Zug, marsch!” (“ Ha
діброві” ), якщо промінь зору належить персонажу іншої національності АвстроУгорської імперії. Використання діалектизмів, просторічних слів, професіоналізмів,
слів іншомовного походження вказує на фокалізацію й висвітлює внутрішній світ
і спосіб мислення селянина, інтелігента, жовніра, служить мовною характеристикою
персонажів. Наратор вдається до розмаїття конструкцій, змінюючи роль мовлення
другорядних персонажів у структурі нарації, виводячи на перший план слова
одної дійової особи, вставляючи полілог або діалог персонажів в оповідь.
У цьому аспекті цікаве оповідання “ Смерть бога” , яке увійшло до однойменної
збірки. Велике за обсягом, воно є прикладом ампліфікації і має оригінальну
побудову. Тему цього твору М.Євшан у рецензії на збірку М.Яцківа “ Чорні
крила” охарактеризував так: “ Герой тої студії — артист-маляр Корній Борсук,
а властиво, опис всіх його старань, аби спричинити шкоду і знищити кождого,
хто йому на дорозі або не подобається” 17. При цьому більша частина твору —
це уявна полеміка героя твору Данили Юрти з Корнієм Борсуком, реалізована
15 Ж ен етт Ж. Цит. вид. - Т.2. - С. 192.
14 Див.: Пропп В. Морфология сказки. - М., 1969. - С. 25.
15 Див.: Б арт Р. Цит. вид. - С. 394.
16 Диа: Успенский Б. Семиотика искусства. Поэтика композиции. Семантика иконы: Ст. об искусстве.
- М., 1995. - С. 48.
17 Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. - К.: Основи, 1998. - С.601.
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досить оригінально. Данило, читаючи рецензію на свої твори, викладає думки
з цього приводу. Автор вдався до розлогого цитування, яке, зазначає М.Євшан,
взяте з “ Діла” , “ Будучности” та “ Артистичного Вісника” — це цитати зі статей
Івана Труша, і тому, робить висновок критик, Борсук — це Труш18. Виклад
позиції критиків, зосібно Борсука, в оповіданні здійснюється наративізованим
та цитатним дискурсами, часто щільно пов’язаний, приміром: “ В “ Душпастирі”
зачав о.Садівник довгу проповідь тим, що случайно впав йому у руки (виділено
М.Яцківим) твір Юрти, і каже, що “ письменники пишуть, щоби читачі читали,
образувалися та їх творами одушевлялися” . Та й завершує пророчим тоном:
“ так все було, є і на віки буде” , й далі — “ у нас передовсім молодіж читає
найбільш такі твори” 19. Як бачимо, гетеродієгетичний-аукторіальний розповідач
передає дискурс М.Євшана й водночас спрямовує читацьке сприйняття. Це
виявляється не тільки імпліцитно в наративізованому дискурсі, а й у коментарях,
відступах, спрямованих проти ворожих мистецтву сил. Окрім того, слово
надається Юрті, судження якого ще більш заанґажовані й емоційно насичені.
Хоча в творі наявне поодиноке змішання дискурсу наратора й персонажа, але
воно не відіграє значної ролі, оскільки все-таки домінує аукторіальний розповідач,
який бере на себе оцінку зображуваних подій. Характеристика негативного
персонажа подана виключно через оцінку Юрти та розповідача. Недаремно
М.Євшан пропонував: “ краще було б трактувати цю тему з боку гумористичного
чи сатиричного, тоді станути можна понад тим всім, що автор б’є молотом, і
спокійно, а певніше ударяти” 20.
Мозаїчна будова оповідання, яка твориться різними типами дискурсів, вказує
на специфічну конструкцію твору. Як вже згадувалось, відбулося розширення
дії за рахунок ампліфікації. Частини критичних статей опонента Юрти є вставними
елементами, незважаючи на те, що вони часто незаверш ені, оскіл ьки
перериваються для подачі оцінних суджень, а отже, є прийомом ампліфікації.
Ще одним засобом уповільнення та розширення дії стають роздуми героя,
викликані спогляданням картини. Виникає описова пауза, коли час розповіді
розростається за рахунок скорочення часу дієгезису. Оповідання в цілому є так
само прикладом розгортання роздумів, оцінок, полеміки та суджень про мистецтво,
місце творчої особистості в суспільстві, природу критики.
Наратор змішує дискурси персонажа та розповідача. З цим прийомом щільно
пов’язане використання новелістом альтерації, зміни точки зору. Яскравим
прикладом альтерації в Яцківа є модерністична новела “ Дівчина на чорному
коні” , де використана безособова форма нарації, яка переходить у фіксовану
фокалізацію, коли розповідається про події з погляду Даріана, а далі — нейтральна
фокалізація, виступає гетеродієгетичний розповідач, який у наступних частинах
твору посідає домінуюче становище. У новелі “ Будівля кораблів” у дискурс
гетеродієгетичного-аукторіального оповідача раптом вклинюється особова форма:
“ Але з рідного краю виніс я серце народа...” . Отже, відбувся перехід від
нейтральної фокалізації на фіксовану, тобто, за теорією В.Фюгера, змінилася
глибина оповідної перспективи. Використання альтерації пов’язане з функціями
наратора. Це насамперед ідеологічна функція, яка впливає на використання
дискурсів персонажів, хоча в новелі “ Будівля кораблів” зміна оповідача викликана
емотивною функцією розповіді.
Слід наголосити, що пряма мова персонажів і мова автора, як вказує Ж.Женетт,
протиставлялися ще в античних авторів Платона й Арістотеля. Так, проста оповідь
(дієгесис) і власне наслідування (мімесис) оцінювалися ними протилежно. Платон
18 Там само. - С.601.
Яцків М. Смерть бога. - Л., 1913. - С. 50.
20 Євиїан М. Цит. вид. - С.601.
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надавав перевагу дієгесису й засуджував поетів як наслідувачів, а Арістотель
ставив на перше місце мімесис, віддаючи першість трагедії21. Зауважмо, що для
модернізму характерне приглушення авторового голосу. Зокрема, Генрі Джеймс
у своїй відомій естетиці безособовості надавав перевагу мімесису над дієгесисом,
показу над розповіддю22. Однак, на думку Ж.Женетта, література має тільки
одну модальність — оповідь, яка зображує невербальні (дієгесис) та вербальні
події (мімесис). Звідси наративна стратегія митця — не коментувати подій від
свого імені, а використовувати для цього фокалізовану оповідь та систематично
відтворювати мовлення персонажів і таким чином об’єктивізувати зображення
події, створити “ чисту” оповідь, великий пласт якої — це розповідь про слова.
Проте, це злиття дискурсу персонажа з авторським дискурсом не завжди дає
бажаний результат і в читача виникає враження авторського втручання в дієгесис.
У М .Яцківа, який використовував і ге те р о д ієге ти чн о го розповід ача, і
гомодієгетичного, все-таки переважає аукторіальний тип, коли дискурс наратора
визначає сприйняття твору читачем.
м. Тернопіль
21 Женнет Ж. Цит. изд. - Т.1. - С. 286.
22 Див.: Encyclopedia of contemporary literary theory. Approaches, Scholars, Terms. Compiled and edited
by Irena R.Makaryk. - Toronto, 1997. - P.533.

Ольга Давидова

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ МІФОПРОСТІР ЯК АВАНТЕКСТ
ДО ТВОРЧОСТІ В.СТУСА
Онтологічно-соціальні “ горизонти” XX століття засвідчили гостру конфронтацію
культури та цивілізації із десакралізованою та наскрізь профанною перевагою
останньої, що була однією із супровідних засад ідеологічного (тоталітарного)
міфу, актуалізованого в умовах перманентного існування тоталітарного режиму,
розквіту маскультури й розвитку засобів масової інформації1. Можна сказати,
що ця конфронтація і цей міф є детермінантами кризи суспільної свідомості XX
ст. та мають певні властивості. По-перше: полістадіальність — як мінімум є три
періоди — 20—30-ті, 40—50-ті, 60—80-ті рр. — у кожному з яких вбачається
триелементна схема на кшталт “ зав’язка — кульмінація — розв’язка” (причому
дискурс “ шістдесятництва” , так би мовити, замикає ритуальне коло, бо багато в
чім продубльовано світоглядну парадигму “ розстріляного відродження” 1
2. Подруге — поліфункціональність, бо “ увесь трагізм цієї епохи — у безперервності,
циклічності процесу деміфологізації й нового міфотворення” 3. Боротьба між
автентичним (сакральним) і трансформованим (світським) — на думку М.Бердяева,
сакральними є витоки культури, а світським — походження цивілізації4 — на рівні
зовнішньому, макрокосмічному відносно держави, призвела до боротьби на
рівні мікрокосмічному — між “ матерією” та “ антиматерією” літератури (терміни
О .П а хл ьовсько ї)5. Протистояння актуалізувалося між режимним текстом,
1 Мифы народов мира: Энцикл.: В 2 т. / Гл. ред, С.А.Токарев. - М., 1997. — Т. 1. - С. 1.
2 Див.: Забужко О. Література і тоталітаризм, або Ще раз про музику після Освенціма / / Літ. Україна.
- 1990. - № 34 (23 серп.). - С. 3.
3 К тен к о О., Пахаренко В. Міфічні й номінативні домінанти у зміні культурних епох / / Слово і Час.
- 1999. - № 11. - С. 22.
4 Бердяев Н. Судьба России: Соч. - М.; Харьков, 1999. - С. 701-702.
5 Див.: Пахльовська О. Українська літературна цивілізація: Автореф. дис. ... докт. філол. наук. - К.,
2000. - С. 11.
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абсолютно позбавленим пам’яті традиції етносу згідно з теорією цивілізації, та
авантекстом, заснованим на культурній традиції в цілому6, а отже пов’язаним зі
священним переданням, культом предків, душею етносу тощо7. З огляду на це
зростає інтерес до проблем етнології, національно-культурної специфіки,
ментальних основ буття. На базі етнічних архетипних зв’язків утворюються
міфологеми зовнішнього та внутрішнього етнокультурного простору, надалі
об’єднуючись у систему етнічного міфомислення, зорієнтованого на ритуальносакралізовані зразки (адже увійти в матрицю архаїчної ментальності можна,
тільки відторгаючи індивідуальне та зберігаючи взірцеве). Завдяки цьому на
вітчизняному культурному ґрунті у т.зв. період “ Третього відродження” 8 на
проблемному щаблі постає антиномія “ українськість / україномовність” , яку
відповідно можна співвіднести з антиноміями (щодо України як суті) “ істинний /
оманливий” , “ первісний / синтезований” . Саме в умовах вибору векторного
напрямку в тій чи тій опозиції чи то пошуку “ золотої середини” , у період
цивілізаційно-культурної деконструкції та творення текстів-симулякрів у словесному
мистецтві за допомогою механізму профанування сакрального розгортається
творчість “ шістдесятників” (порушників табу з точки зору міфопоетики).
Ця група митців намагається утворити власний літературний міф, орієнтований
на духовне й спрямований у бік автентичної українськості (тобто саме “ доцентру” ) на противагу матеріальному й відцентровому міфу тоталітаризму (якщо
в цьому випадку послуговуватися теоретичною концепцією Е.Фромма (“ Бегство
от свободы” . — М.: Прогресе, 1990) і М.Шлемкевича: “ сучасна українська людина
народилась [...] не із пристосуванства до чужих світів [...], а з пориву створити
свій власний новий світ із власних джерел і власних сил” 9. Набуває актуальності
фіхтевське “ архетелеологічне” розуміння національного, котре бере до уваги й
витоки, й кінцеву мету: “ Національний принцип — він духовний, не природний [...]
— кожен, хто вірить у духовність та у свободу цієї духовності й прагне вічного
відтворення, вдосконалення цієї духовності через свободу, той [...], якою б
мовою не говорив, є нашої раси [...], нашого роду, нашої генеалогії, нашої
настанови” 10I.
Особливо цікавим феноменом з-пом іж інших “ шістдесятників” видається
творчість Василя Стуса, тлумачення якої, на думку М.Павлишина, і досі є
суперечливим через те, що існують два (знову ж таки — антитетичні) концептуальні
погляди щодо її прочитання: просвітянський (читай: національний) і універсальний
(читай: європейсько-американський). Але дослідник вказує, що таке прочитання
не є цілісним, бо “ вимагає відбору” , внаслідок якого “ губиться сутність твору” 11.
Феномен Стусової поезії полягає в спонтанно-свідомій авторській “ грі у бісер” ,
звідки постають її герметичність та неоміфологічна схильність до гіпертекстуальної
організації, де “ кожне слово — цитата, кожне речення — міфелогема” 12 (поет, до
речі, вважав найулюбленішим роман Г.Ґессе “ Гра в бісер” ). А рецепція творчості
конкретизує когерентність хронологічно різних шарів літературної творчості: від
архаїки крізь призму фольклору до сучасності, де найвищий ступінь такої
взаємодії вбачається у “ Палімпсестах” унаслідок їх конститутивних принципів:
варіативної парадигмальності, в якій виокремлюються інваріантні структурноI Див.: Неклюдов С. Авантекст в фольклорной традиции / / www.ruthenia.ru/folklore.
’ Див.: Бердяев Н. Цит. вид. - С. 702.
8 Плющ Л. Вбивство поета Василя Стуса / / В.С тус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників.
- Балтимор-Торонто, 1987. — С. 286.
’ Шлемкевич М. Загублена українська людина. - К., 1992. - С. 21.
10 Цит. за: Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. - К., 1993. — С. 28.
II Див.: Павлиіиин М. Українська культура з погляду постмодернізму / / Сучасність. - 1992. - № 5.
- С. 122.
12 Руднев В. Словарь культуры XX века. - М., 1999. - С. 72.
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семантичні поля (як, до речі, й у будь-якому ф ольклорном у творі) та
взаємонакладання і взаємоперегуку різних текстів, що засвідчують відмінні
світогляди (тому фактично зумовлюється подвійний світогляд української
особистості — християнство з дом іш кою язичництва — чи то “ народне
християнство” (термін К.МихайлоЕОЇ)13. У “ Палімпсестах” національне сховане
під універсальним у вигляді своєрідного етнічного коду, мимовільного пригадування
— автор занурений у спогади в процесі творчості, що, на думку М.Еліаде, є
цілком закономірним, бо “ архаїчний світогляд продовжує існувати в нас уже не
актуально [...], але як туга, ностальгія, що створює самостійні цінності та смисли” 14:
“ Майбутнє — все в минулому, / Сьогодні — лиш візерунок стерплої душі” 15.
“ Палімпсести” (як, зрештою, і тексти інших “ шістдесятників” ) ніби відроджують
у напівзабутому, напівстертому вигляді “ міфопоетичну мову етнокультурної
традиції як одну зі сфер загальнонаціональної мови” 16, зашифровуючи в
дескрипторах міфологем та універсалій первісно-автентичну українську сутність,
об’єктивізуючи авантекст, ставлячи менталітет у залежність від особливостей
етнокультурного простору: “ Держить нас тільки / минулого нерозпізнанний крик”
(225).
Цікавим видається співвіднесеність життєвого шляху митця та закодованої
інформації українського етносу в поезії, внаслідок чого стає актуальним поділ
простору на “ свій / чужий” і його вияви, притаманні українській культурній
традиції, пов’язані з давніми віруваннями, котрі сягають того часу, коли світогляд
і фольклор іще не розчленовувались17. По-перше, цій дихотомії властива
відповідність “ свого” — цьому світові, сакральному світові живих, і “ чужого” —
потойбічному, профанному світові мертвих, у зв’язку з чим існує вірогідність
реконструкції відбитків ритуалу переходу. Згідно з міфотрадицією, світи
розокремлені кордоном: “ Там, за безкраєм, / там, за горою, / ти на синім
морозі гориш. / Як я тужу за тобою!” (215); “ Дорога в вічність / [...] веде крізь
нетрі та крізь хащі” (212).
Екстраполюючи ритуал переходу на творчу біографію та власне художній
доробок, можна дійти висновку, що “ свій” простір — це рідний дім і, ширше,
Космос рідної батьківщини; “ чужий” — заслання; перехід зі “ свого” в “ чужий” є
ізоморфним смерті, причому смерті в “ невижитому віці” , на що, апелюючи до
етногенетичної пам’яті, вказує і сам поет: “ Ще й до жнив не дожив, / зелен жита
не жав, / ані недолюбив. / І не жив. / І не жаль” (137). Як відомо, жита “ здавна
асоціюються зі смертю людини, яка не скінчила природного циклу існування” 18*.
Логічним наслідком такої смерті є актуалізація маргінального локусу, котрий не
забезпечує післялімінарного очищення, а змушує страждати, і фольклорним
дескриптором якого є “ битий шлях” , “ бита дорога” , “ край дороги” , оскільки
(згідно з архаїкою) загибель у “ невижитому віці” спричиняла хаотизацію космічного
порядку, руйнацію і розпад попередньої структури (Стус як дисидент — “ інший” ,
“ відмінний від загалу” — є руйнівником тоталітарної світомоделі). “ Край дороги",
за фольклорною традицією, — це просторова реалізація заборони чинити “ поіншому” , отже: “ Покрайдороги, вигнана з села, / гінка тополя в вітрі трепітає”
(193). У цих рядках вбачаємо також алюзію на українську народну баладу про
15Див.: Михайлова К. О содержании термина “примитивное” (“бытовое”, “ фольклорное” ) христианство”
в славянской фольклористике / / ДДуг/ Гончарівські читання: Українська народна творчість у поняттях
міжнародної термінології. - К., 1995. - С. 22.
14 Элиаде М. Трактат по истории религий: У 2 т. — СПб., 2000. — Т. 2. — С. 363.
15 С тус В. Вечір. Зламана віть: Вибр. - К., 1999. - С. 167. Далі подаємо сторінку в тексті.
14 Слухай (М олотаева) Н. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М.Лермонтов, Т.Шевченко.
- К., 1995. - С. 299.
17 Петров В. Український фольклор / / Берегиня. - 1996. - № 1-2. - С. 115.
18 Бондаренко А. Лексична парадигма “страждання” в поетиці В.Стуса / / Мовознавство. - 1995. № 2-3. - С. 50.
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дівчину, перетворену лихою свекрухою на тополю, де повною мірою розкривається
ще один ритуал переходу — ініціація як подолання “ чужого” й перетворення його
на “ свого” . Н.Бабич тлумачить злу свекруху як тотемічне божество, охоронницю
роду, а невістку — як чужу зловорожу (“ іншу” ) істоту19. Деконструюючись на тлі
60—80-х рр. XX ст., цей сюжет не втрачає первісного міфологічного значення:
священне божество уособлює собою ідеологічний Вождь, а зловорожа істота,
трансформована в дерево, ізоморфізується з українським дисидентством взагалі
та, конкретно, із особистістю автора, що пантеїстично розчиняється в довкіллі
і принаймні в метаморфізованому вигляді озивається з “ того” світу (“ заложні
покійники” , між іншим, постійно турбують світ живих: “ ...і мертві, ми таки живі /
і живемо для неї” (214). Причому приходять вони не через вхід / вихід до
“ цього” світу — тобто двері, а потойбічно, через вікна: “ Такі шляхи пройти — із
розуму зведешся! / Вікно прокрила ти — гучне вікно прокрила, / зозульку
посадила, щоб гостя стерегти” (151). “ Бита дорога” як просторова точка, насичена
високою емоційно-ціннісною напругою, і як українська геополітична даність,
вгадується у звукописній ремінісценції на баладу та реактуалізує і дещо модифікує
семантичну вісь її сюжету, відповідно: “ І що кигиче в мертвій цій пустелі? / Кигикиги — мов чайка з-над Дніпра / [...] Киги-киги — за ким ти тужиш, пташко? /
Киги-киги — й тобі своя біда?” (156); "Ой біда-біда чайці небозі, / що вивела
чаєняток на битій дорозі. / Киги-киги — злетівши вгору, / тільки втопиться в
Чорному Морі”*. Чайка — це мати; тужливе кигикання символізує собою єднання
“ цього” й “ того” світів (“ свого” й “ чужого” ), отже — перегук фольклорного та
авторського творів закодовує цілісність і нерозривність родинних зв’язків як
мікрокосмічних ритмів та, внаслідок цього, гармонійність і цілісність Батьківщини
як макрокосму.
По-друге, на бінарну опозицію “ свій / чужий” накладається відбиток солярного
міфу про вигнання сонячним богом рідного сина20, котрий долає випробування
або гине, але смерть у цьому випадку часто мислиться як неостаточна, внаслідок
чого можна говорити про її співвідношення з ініціацією та категорією “ заложних
покійників” . У зв’язку зі зміною хронологічних координат на архаїчний конструкт
накладається психосоціальний відбиток, і поезія В.Стуса парадоксально повідомляє
про вигнання сина рідною матір’ю: “ Прощай, Україно, моя Україно, / чужа
Україно, навіки прощай” (135), хоча ланцюг асоціацій автоматично призводить
до фольклорного сюжету про вигнання пасинка вітчимом, де рідна мати відіграє
допоміжну роль: “ Мати сину-козаченьку слізно промовляє: / “ Іди, сину, іди,
сину, меж чужії люде, / Чи не лучче, чи не легше на чужині буде. / Нехай тебе
чужий батько, синочку, не лає, / Щастя твого козацького навік не збавляє!” 21.
Мотивація такого вигнання викликана патріархальною концепцією творення нового
Космосу, де син є “ зайвим” , ентропічним елементом, що належить “ їх-просторові” :
вітчим є семантичним дескриптором Великого Вождя. Екстремальність відходу
маркується сакральною належністю до “ своєї” стихії: “ Моє життя для тебе
незбагненне. / Воно й мені чуже. І не про мене / чужіти в чужаниці-чужині, / де
я зацвів у потойбічні дні” (221); “ І вже болить душа, на дуб здубіла, / в цій
чужаниці, чужбі-чужині!” (157); “ Бо вже ослонився безокрай чужинний, / бо
вже чужинецький ощирився кр а й ” (135). Прототекстовим варіантом цієї
маркованості є одна з найбільш архаїчних поліських балад: “ Шлях тяжко на
безводді рибі пробивати, / Тяжко-тяжко на чужині безрідному проживати” [0 3 ].
и Бабин Н. Місце української народної балади у фольклорній традиції Донеччини (порівняльний
аспект). - Донецьк, 2000. - С. 19.
Тут і далі: 0 3 - особистий запис авторки статті.
10 Мифы народов мира... - С. 544.
21 Балади: Родинно-побутові стосунки. - К, 1988. - С. 368.
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На думку Т.Голіченко, етноміфологема шляху в подібному випадку являє собою
“ високосеміотизований регламент поведінки, що супроводжує перехід зі старого
будинку в новий: якщо врахувати ізоморф ізм “ будинку” та “ косм осу” у
слов’янському світогляді, то стає цілком природною космогонічна інтерпретація
самого обряду переходу” 22. Одним із непрямих дескрипторів міфологеми шляху
(дороги) є рух як процесуальна дія, котрий і містить у своїй суті семантику
переходу з одної оселі в іншу: “ Дай руку, князю мій, і йдімо разом! / Лише
стулю повіки, снишся ти / [...] Дай руку, князю мій, і йдім додому! / [...] Бо час.
Ходімо, князю мій, додому!” (194). Дорога додому у сні, за українським віруванням,
є передвісником смерті23, що логічно підтверджує зміна осель. Митцеві лишається
віра в інтеграцію української спільноти хоча б і в антисвітові: за свідченням
М.Хейфеца, у таборах існували російські, єврейські та українські стихійні
об’єднання в’язнів, масовість яких є дзеркально симетричною та дзеркально
протилежною стосовно радянської маси, а існування лідерів у обох світах-масах
є еквівалентом дихотомії “ культурний герой / трикстер” . І культурний герой, і
трикстер — деміурги, тобто божественно всемогутні, а індикатором цієї
всемогутності в поезії В.Стуса виступає якісно модифікована фольклорна формула:
"... колись пісок, / уже занадто мертвий, / прокинеться і житом, і зелом...”
(223). Зазначимо, що в народній традиції — навпаки, абсолютизується неможливість
здійснення: “ Ой возьми ти, сестро люба, жовтого пісочку, / Та посій ти при
дорозі та на каменьочку: / Коли зійде жовтий пісок, буде виростати / І зеленим
барвіноньком камінь устилати, / В той час, сестро, буду до вас, буду прибувати” 24.
У Стусовій формулі концептуально змінюється просторова картина світу порівняно
з народною формулою, завдяки чому в сучасного йому українця мусить змінитись
етнопритаманний інтровертивний характер світовідчування на екстравертивний.
Знаково протилежна симетрія двох світів конкретизується у баченні шляху “ як
засобу космізуючого захисту” 25, що на ґрунті традиції набуває вияву у звичаєві
“ заорювання села” . Зрозуміла річ, цей звичай стосується “ цього” світу, а в
“ тому світові він семіотизується зі знаком “ мінус” та отримує дихотомічний
відповідник: “ Довкола мене — смертна смуга, / ніхто й не зближуйся — й на
крок” (205). Поховальний обряд, як відомо, передбачає захист від небіжчика,
аби той не забрав нікого із собою. Давнє уявлення, актуалізуючись у другій
половині XX ст., виступає у вигляді перестороги; первісний ритуал розкладається
на елементарні частини, з яких знову постає цілісна структура: сакральний “ рід”
замінює світська “ держава” з усіма її обрядовими атрибутами.
Просторова семіосфера акумулює гідроцентричні, дендроцентричні та зооморфні
міфологеми, що зреалізовуються в снах-візіях поета й насичені семантикою
недоброго передчуття смерті, яке блокує майбутній час у зв’язку із руйнацією
Космосу та атиципацією мертвого простору: “ Зозулі лихе віщування / [...] Дві
посестри — верби рясні — / зажуру плетуть кучеряву. / Невже бо життя перейшло
/ по кладці, хиткій, ніби човен” (194); “ Ніч блукає, наче кінь стриножений, / по
байраках, виярках, степах. / Відпусти мене, ясновельможний: / бачу Україну в
тьмяних снах” (211); “ у дикім полі гуси білі / все не знесуть яйце-райце” (229);
“ Невідворотне, / воно спішить уже до мого двору / немовби туча. Скоро буде
грім / і дощ, і град, і спалахи вогню...” (229); “ Невідь-вік / і в ньому серце
багатьма човнами / пустилось врозтіч” (231). Локальні світомоделі, утворюючи
загальну мозаїчну картину світу, ледь не в кожній поезії по-новому групують
22 Голіченко Т. “ Шлях” давньоукраїнського та античного космогенезу// Філософська та соціологічна
думка. - 1994. - № 7-8. - С. 129.
23 Ульяновська С. Магічні елементи поліського поховального ритуалу / / Народна творчість та
етнографія. - 1992. - № 2. - С. 70.
24 Балади. Родинно-побутові стосунки. — С. 368.
25 Голіченко Т. Цит. вид, - С. 129.
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міфологеми-коди і завдяки їх неповторному групуванню досягають найвищого
ступеня знаковості. Екстеріоризація простору в останній цитаті свідчить про
відсутність гармонійної виповненості, цілісності душі, про її розгубленість,
фрагментарність, унаслідок чого маргіналізується та розпорошується єдина і найвища
мета існування: “ Уперед піду — вогню не мину, / а назад піду — загину” (46).
Принагідно згадуються слова М.Шлемкевича: “ Серед безмежжя просторів плаче
українська загублена людина” 26. Мертвий простір є знаком смерті культури, що
підтверджують натяки на пожежу та глумління над могилами, які мусять бути
пов’язані з культом предків, відповідно: “ Цей скам’янілий мармуровий дим /
скидається на образ України” (40); “ То погар доль, осмалені хрести / знакують
путь охлялої вітчизни” (156). “ Дим” , за вказівкою О.Потебні27, є образом смутку,
печалі, а “ осмалені хрести” , які засвідчують жорстокий вандалізм супроти пам’яті
про предків, ілюструють агресивний наступ цивілізації, що не сприймає часової
давнини культури28. Трагізм посилюється дискретністю образу світового дерева,
де спостерігається наявність лише верхньої його сфери (без середньої, власне
людської, та нижньої — сфери предків): “ Боже, царство твоє — / наче бджолиний
рій” (154). Бджоли — це душі людей після смерті, які мешкають у верхньому гіллі
світового дерева. Апокаліпсис настає в момент згорання (знищення) сакрального
центру: “ Горить сосна — од низу догори, / сосна палає — од гори до низу” (152).
Таким чином, просторові візи В.Стуса засвідчують міфотворчість у зв’язку з
телеологічними проблемами, які постали у 60—80-х рр. XX століття на рівні опозиції
тоталітарного / національного міфу, і актуалізують реальне існування останнього,
закодовуючи етнічну інформацію у вигляді авантексту.
м. Запоріж ж я *1
“ Шлемкевич М. Цит. вид. - С. 39.
11 Див.: Потебня А. Символ и миф в народной культуре. - М., 2000. - С. 480.
2! Бердяев Н. Цит. изд. - С. 702.

... І світ так просто й легко воскресає,
І сонце, наобачне і сліпуче,
Як мавка із дощів і лободи
Возноситься між хмар, — аж сліпота, —
З колін встає, обтрушує спідницю
Як та любов, якою так боялась
Й зникає поміж соняхів і слив.
Чиюсь любов сполохати колись...
За сприяння Ліги українських меценатів видано вибране “принцеси української поезії” (Ліна Костенко) Світла
ни Короненко Ворожба на віршах (К.: Ярославів Вал, 2000. — 182 с.), що містить твори з трьох попередніх
збірок, а також новітні поезії та есеї про Володимира Юрчишина. Івана Франка, Катерину Білокур ("Лягала
жінка на блакитну хмару.../ й пливла по волі вітра над полями / . . . / то райдуги із божевільних квітів / в її очах
терново розквітали/ і так жагуче на папір просились ...”). На цих сторінках — щире слово друзів, переважно
шістдесятників та вісімдесятників, починаючи з редактора збірки Василя Герасим’юка (“...на задвірку есересерії
природний голос Світлани Короненко виявився найбільш автентичним”) і далі — Іван Драч, Ірина Жиленко,
Богдан Жолдак, Наталка Бучель — авторка пісень на слова поетеси, Валерій Шевчук, Михайло Слабошпицький,
Євгенія Кононенко, Анатолій Ткаченко, який так охарактеризував її' білий вірш — "вербальна магія”, де “важать
сила і напруга думкопочуття, його перебігу нюанси, глибина переживань та благородство духу”.
Книжка, збагачена унікальними світлинами друзів і колег, Короненкового родоводу, що, разом із
пам’ятними рядками, лишаються знаками тієї доби. А тепер — слово світлій Світлані.
...Що знали про воду? Долонями брали ту воду — Що знали про себе? Хіба що: ось горло, ось крила!
донести до губ, як палаючу срібну свічу,
І подив взаємний — як щемно і схоже летим,
і не обпіктися, а спрагу невтолену втишить —
що навіть озватись не можна, бо води високі,
о, скільки обпалених пальців за нами летить!
і можна вночі захлинутись від світла й води.
В .Л .
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Григорій Зленко

ЗАБУТИЙ ЗНАЙОМИЙ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
У листі до дружини, Віри Устинівни, від 26 вересня (8 жовтня) 1896 р. Михайло
Коцюбинський, що працював у Криму на боротьбі з філоксерою, сповіщав з
Алушти:
“ Обізвався врешті і Гегела. Пише, що посилає 6 примірників “ Св[ятого] письма”
по 1 карб, та ще має 15 примірників]. Напишу до Києва, щоб забрали решту, бо
дуже недорога ціна” 1.
Упорядник епістолярію коментує постать Гегели в такий спосіб: “ ...можливо,
Микола Вороний” 2. Хоча підстав для подібної інтерпретації не було жодних.
“ ...Микола Вороний, — читаємо в одному з недавніх біографічних нарисів,
присвячених поетові, — у 1895 році... збирається їхати до М. Драгоманова у
Софію. Дізнавшись про наглу смерть М.Драгоманова, він з дороги повертає на
Відень, вступає там до університету на філософський (тобто історико-філологічний)
ф акультет. Згодом переводиться до Львова, де й за кін ч у є о с в іт у ” 3.
Розповсюдженням книжок він ніколи не займався, тим паче “ Святого письма” ,
яке ходило тоді в українському перекладі Пантелеймона Куліша та Івана Пулюя,
— і це годилося б також з’ясувати.
Одначе — хто ж він, отой Гегела, якого Коцюбинському не було ані найменшого
резону утаємничувати перед дружиною?
За дві третини року до появи згаданого листа, 9 (21) грудня 1895 р. з Сімеїза на
Кримському півострові в порівняно недалеку Одесу, тамтешньому нотареві за
службою й книгознавцеві та бібліографові за покликом душі Михайлові Комарову,
писав близький приятель Коцюбинського з часів протифілоксерної баталії на
Бессарабії Олександр Урсин-Німцевич. “ У нас живе О.Я. Кониський, —
розповідається у листі, — я з ним познайомився і дуже багато скористав з його
перебування що до свідомості про Україну і її сучасний стан. Відобрав від його
кілька книжечок, перечитав “ Зорю” (львівський часопис. — Г.З.) за минувший час.
[...] Незабаром вернеться Михайло Коцюбинський і привезе мені книжок для
народного читання, котрі я читатиму робітникам-українцям, яких у мене єсть
чоловік із двадцять. Узавтра я їду до Алупки знайомитись з паном Гегелою, я
вже давно знаю його сестру, вона тут одружилась з виноробом і живе близько
коло нас, а це недавно приїхав її брат, треба зробить візит, він українець і
знайомий з Вами. Ол[ександр] Як[ович] (Кониський. — Г.З.) зненацька здибався
з ним [...], розбалакались, і вийшло, що вони вже давно знають один одного,
т[о] є[сть] з Катеринослава” 4.
1 Коцюбинський М.М. Твори: В 7 т. - К., 1974. - Т. 5: Листи (1886-1904). - С. 86.
2 Там само. — С. 366.
3 Бабишкін О.К. Театральний світ Миколи Вороного / / Вороний М.К. Театр і драма: 36. ст. - К.,
1989. - С.7.
4 Відділ рідкісних книг і рукописів Одеської державної наукової бібліотеки ім. М.Горького (далі: ВР
ОДНЕ). — Ф. 28 (М.Ф.Комарова). - Карт. 5. — Од. зб. 484. — Арк. 146. Про О.П.Урсина-Німцевича
див. коротку нотатку Сергія Козуба: Зап. Іст.-філол. відділу УАН. - К., 1929. - Кн. 23. - С. 257.
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Так окреслюється цілковита реальність особи Гегела, його знайомство з трьома
визначними діячами української літератури. А їх було, як побачимо далі, трохи більше.
Шкода, що ні в листах Олександра Урсина-Німцевича до Михайла Комарова, ні
в епістолярії Михайла Коцюбинського Гегело (так він писався) пізніше не
згадується. Але ж бо збереглися листи до Комарова самого Василя Петровича
Гегела; їх одинадцять, у рамках 1 (13) травня 1888 — 15(27) липня 1900 р.
Гегело був земляком Комарова, який народився в селі Дмитрівці Павлоградського
повіту Катеринославської губернії. Батько Василя Петровича мав чималий, на
шість сотень десятин, маєток у Новомосковському повіті тієї ж губернії. Здається,
й освіту Гегело та Комаров дістали тотожну — обидва закінчили правничий факультет
університету. Василь Петрович, як він повідомляє в листі від 1(13) травня 1888 р.
залишив службу в окружному суді через негаразди зі здоров’ям (Комарова воно
також часто підводило), одержав у спадок батьківський маєток, став дільничним
мировим суддею. Відповідь просив надіслати на адресу книжкового магазину
Шафермана в Катеринославі, де, очевидно, був своєю людиною.
Через шість років адреса не змінилася. Гегело переказав двісті карбованців на
видання укладеного Комаровим та групою його однодумців (М. Уманець і А.
Спілка) “ Словаря російсько-українського” , чотири томи якого вийшли протягом
1893—1898 р. у Львові. 17(29) листопада 1895 р. він пише Комарову:
” [...] Проживаю в Алупці з ноября місяця і думаю пробути в Криму зиму і весну
до іюня місяця. Нерви так розійшлись, що прийшлось тікати сюди, чи не полегшає
трохи; торішню зиму я мучився, бо зима була мокра, морозів було мало...5.
Незабаром, наприкінці першої декади грудня, він познайомився з Олександром
Урсином-Німцевичем. Знайомство з Михайлом Коцюбинським відбулося, вірогідно,
навесні 1896 р. 7(19) травня 1896 р. Гегело "звітує” перед Комаровим:
“ 16 мая вертаюсь додому. [...] Познайомивсь з Німцевичами (дружину
Олександра Петровича звали Наталія Климентіївна. — Г.З.), і, як приїхав з Ялти
Кониський в Алупку, то провів з ними врем’я добре. Перед виїздом Кониського
і Коцюбинських (Віра Устинівна весною і літом 1896 року жила разом з чоловіком
у Криму. — Г.З.) варили куліш у мене в Хоба-Тубі — були Кониський, Коцюбинські
і Німцевич. Раніше не можна було, бо така погода холодна і дождлива була, що
татари старі кажуть, що на їх віку не було такої зими й весни. Кониський поїхав
26 апр[еля], а Коцюбинський 2 мая в Алушту, де проживуть до осені. Кониський
хотів заїхати в Катеринослав, бо дума їхать в Київ пароходом. [...] Получив від
Коцюбинського “ Байки Л.І.Глібова” , видання О.Л.Глібова6. Напиши мені, чи не
можна у вас в Одесі дістати П.І.Ніщінського 2 южн[о]рус[ькі] пісні: 1) про БайдуВишневецького, 2) про козака Супруна, і що вони коштують” 7.
Наступні листи також рябіють різноманітними запитаннями і проблемами: “ [...]
Чи ти не знаєш, в Києві Кониський чи поїхав за границю, як він мені казав? А
скільки зібрано на пам” ятник Котляревському?” (25 червня [7 липня] 1896 р.);
“ Чи їздив ти в Київ? Бачив[ся] з Кониським? [...] Він мені нічого не писав. Не
знаєш, чи поїхав він в Крим? Чи де тепер перебуває? Получив лист від жінки
Коцюбинського з Вінниці. Пише, що чоловік її, Мих[айло] Михайлович], лежить
слабий; так вона пише до мене і просить, щоб вислав “ Св[яте] письмо” на
українській мові в переводі Куліша, галицьке видання [ 18]71 р[оку]. Я послав
йому ще в Крим спершу 6 примірників] (про це, як знаємо, Коцюбинський писав
дружині 26 вересня (8 жовтня) 1896 р. з Алушти. — Г.З.), а тепер посилаю,
скільки знайшов в городі Катерин[ославі] — 15 примірників], а більше немає”
(15(27) грудня 1896 р.); “ Коли буде відкриття пам” ятника Котляревському, чи 29
5 ВР ОДНЕ. - Ф. 28. - Карт. 2. - Од. зб. 481. - Арк. 41.
‘ Йдеться про кн.: Глібов Л.І. Байки / Видав О.А.Глібов. - Чернігів, 1895. - 172 с.
7 ВР ОДНЕ. - Ф. 28. - Карт. 2. - Од. зб. 481. - Арк. 42.
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августа? — бо я ще не получив звістки. Якщо з'їдемось у Полтаву, то пораїмось:
чи не поїдемо після відкриття пам’ятника у Полтаві у Харків? Там побачимось з
деякими українцями і побалакаємо за пам’ятник Квітці” (10(22) липня 1899 р)8.
Либонь, востаннє (пізнішого листа не маємо) Гегело написав Комарову 15(27)
липня 1900 року. Михайло Федорович видавав заміж дочку Віру за військового
лікаря Олисія Волянського, що служив у Керчі. Василя Петровича було запрошено
на весілля. Подякувавши за честь, він говорив далі:
“ Чи не та це Віра, що була в Монпельє і вчилась медицини, як казав мені
Німцевич? (В Монпельє училася інша дочка Комарова, Любов. — Г.З.). Він казав,
що першу дочку віддав ти за пр[иват]-доц[ента] Сидоренка (Михайла Дмитровича,
згодом професора мінералогії Новоросійського університету; з ним побралася
Маргарита, близька подруга Лесі Українки. — Г.З.). [...] Казав мені Кониський,
як приїздив з Криму в Катеринослав в маю місяці, що ти був дуже хворий.
Привіз сюди і дав Шаферману на продаж Ili т[ом] своїх творів9. 9 липня получив
від його з Києва лист. Пише, що, приїхавши з Криму в Київ, заболів оп’ять
воспал[єнієм] сліпої кишки, і в Ялті хворів. А оце трохи одужав і думає поїхати
на 4 серпня в Одесу. Приглашав і мене приїхати в Одесу і написав Німцевичу.
Дуже і мені хотілось би поїхати в Одесу. [...] Чи буде в августі місяці відкриття
пам’ятника Котляревському і чи поїдеш ти в Полтаву?” 101
Неспокійна й діяльна натура, Гегело став членом заснованого 1898 року в
Петербурзі Благодійного товариства видання загальнокорисних та дешевих книжок,
увійшов до складу ще кількох товариств, зробив щедрі пожертви на видання
книжок та інші шляхетні заходи. Він допомагав історикові Дмитрові Яворницькому
друкувати його твори11, в 1903—1904 рр. листувався з ним12. Взяв участь у XIII
археологічному з’їзді, що відбувся 1905 р. в Катеринославі, — тоді він востаннє
зустрівся з Михайлом Комаровим, який приїздив на з’їзд.
Помер Гегело, ймовірно, в розпал громадянської війни. Згодом, 4 листопада
1923 р. історик Василь Біднов, що замешкав у Празі, запитував Яворницького:
“ Хто тепер допомагав Вам у Вашій праці? Де Ваші стародавні приятелі — В.П.
Гегело та ін[ші]?” 13. Відповідь Яворницького не відома, а проте вона, вочевидь,
була — і повна смутку. В листі Біднова від 31 грудня 1923 р. говорилося: “ Синодик
довгий! Особливо шкода мені Гегело. Видно, тяжко сердешному жилося! Хочу
написати некролога, та не знаю, коли саме він умер. Як точно знаєте, то напишіть,
будь ласка, мені, як і про те, коли народився і де саме служив” 14.
А що коли серед паперів Василя Біднова збереглася відповідь Дмитра
Яворницького про Василя Петровича Гегело? Чи не знайдуться де-інде відомості
про життєвий шлях цього зусібіч достойного чоловіка?
м. Одеса
* Там само. - Арк. 43.
’ Третій том “Творів” О.Я.Кониського, як і попередні два, був випущений 1900 р. обсягом 284 с.
одеською друкарнею Є.І.Фесенка.
10 ВР ОДНЕ - Ф. 28. - Карт. 2. - Од. зб. 481. - Арк. 43-44.
11 Див.: Шубравська М.М. Д І.Яворницький: Життя, фольклор.-етнограф. діяльність. - К., 1972. - С 177.
іг Епістолярна спадщина академіка ДЛ.Яворницького: Каталог музей, колекції. - 2-е вид., доп. - Д.,
1992. - С. 34.
13 Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. - Вип. 1: Листи вчених до А^-Яворницького.
- Д., 1997. - С. 42.
1,1 Там само. - С. 45.
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Анна Біла

ДОЛЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ
(до біографічного портрета Костя Буревія)
Кость Буревій, знаний у літературному дискурсі 1920-х під маскою-псевдонімом
Едвард Стріха, до сьогодні залишається однією з найзагадковіших постатей.
Постатей-тіней, митців, що, повертаючи футуризму барокову багаторакурсність,
усвідомлювали свою напівлегендарну-напівблазенську роль на тлі поважних і
достоту фундаментальних зрушень у “ пролетарській диктатурі” 1920—30-х рр.
Самопародіювання радянського авангарду в текстах Буревія-Стріхи (“ Пародези,
“ Зозендропія” , “ Автоекзекуція” , інтермедійний блок до 8 числа “ Літературного
ярмарку” ) створювало небезпечну напругу — як творчого, так і політичного
штибу, — адже будь-які загравання з революційними гаслами в 1927—29 рр.
стали небезпечними1.
К.С.Буревій був засуджений до розстрілу 1 грудня 1934 р. разом із
Д.Фальківським, Г.Косинкою, О.Влизьком, І.Шевченком, братами Крушельницькими
— за звинуваченням “ в организации подготовки террористических актов против
работников советской власти"1
2, — своїм життям довівши незаперечність думки
про те, що епоха особливо жорстока до людей неординарних.
Дотепер позиція К.Буревія в процесі 1920-х рр. осмислюється істориками
літератури неадекватно, що зумовлено суперечливим політичним минулим
письменника, антихвильовистською, в своїй суті контрукраїнською, брошурою
“ Европа чи Росія. Шляхи розвитку сучасної літератури” і, нарешті, вибором
пародії за провідний жанр, що дозволяло митцеві розглядати різноманітні
модерністські стилі 20-х рр. ніби “ з вивороту” , “ зі споду” . Буревію-Стрісі закидали
“ колабораціонізм” із “ конкурентами” (особливо важкою була опозиція між
“ хвильовистами” й “ авангардівцями” , “ авангардівцями” і “ семенківцями” , — тактика
перманентної партизанської війни загалом характерна для “ лівих” напрямів),
звинувачували в графоманії і порнографії. Сам же "розвінчаний персонаж” у
пародійній “ Автоекзекуції” радів з активної реакції читачів на епатування Стріхи:
“ Як же не радіти? [...] Це був голос того читача, що цілком зрозумів автора, що
під маскою паризького пшюта відчув справжню літературну сатиру” 3.
“ Літературний колабораціонізм” у логоцентристській державі, якою і наразі є
Україна, завжди розцінювався як наслідок ідеологічного дворушництва. Прикладом
тому можуть бути постаті В.Винниченка, І.Багряного й В.Петрова-ДомонтовичаБера, що постали в сучасному літературознавстві, — екзистенціювання творця
намагається прорвати мистецький дискурс, стимулюючи дослідника проявити
власну моральну імперативність. Беручи в цьому контексті творчість Костя Буревія,
не слід забувати, що аспект політичного загравання невідривний в авангардизмі
від гри як концептуальної риси цього руху — гри зі словом (усіма його рівнями:
графічним, фонетичним, ідеологічним та ін.), вербальними і зображальними
текстами, із представниками авангардної інгрупи, — одне слово, йдеться про
створення макрокосму, в якому навіть ідеологія набуває рис естетики.
Якщо доба літературної гри з українським авангардом достатньо повно представлена
нью-йоркським виданням текстів Едварда Стріхи, з післямовою, упорядкуванням і
коментарями Ю.Шереха, то період активного політичного життя Костя Буревія (1903—
1922) лишається однією з найменш вивчених сторінок біографії митця.
1 Спадщині Костя Буревія-пародиста присвячено низку матеріалів у часописі “Слово і Час” за 1994 р.
(див.: №8).
2 Приговор военной коллегии Верховного суда Союза ССР в гор. Киеве по делам о террористахбелогвардейцах от 18 декабря 1934 г.
3 С тріха Е. Автоекзекуція / / С тр іха Едвард. Пародези. Зозендропія. Автоекзекуція. - Н.-Йорк,
1955. - С. 186-187.
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Цей період охоплює три арешти із засланням спершу в Олонецьку губернію
(острів Большой Кугановолок), потім до Єнісейської губернії (с.Анциферово по
Туруханському тракту) і нарешті в Колмогорове (по Туруханському тракту); дві
втечі і напівлегальне життя члена комітету партії соціалістів-революціонерів. За
політичним стажем К.Буревій не поступається М.Скрипнику й А.Єнукідзе,
Г.Михайличенкові і В.Елланові-Блакитному. Втім, два останні стали прихильниками
лівої фракції есерів (і невдовзі боротьбистами), тоді як Буревій, з 1917 р. член
бюро Воронезької фракції соціалістів-революціонерів на Всеросійських установчих
зборах і з грудня цього ж року — член ЦК ПСР, схиляється до Віктора Чернова
і бере участь у боротьбі з радянською владою, організовуючи Поволзьке
повстання. Після розвалу С а м арського ко м іте ту У становчих зб о р ів і
Колчаківського перевороту, Кость Буревій рішуче відмовляється співпрацювати
з Колчаком і з січня 1917 р., у складі Уфімської делегації, бере участь у складанні
мирного договору з радянською владою, утворюючи Меншість ПСР. Ця організація
в 1922 р. розпадається, а Буревій, випустивши книжку полеміки з ЦК ПСР,
заявляє про свій відхід від політичної діяльності4.
По тому К.Буревій повністю віддається журналістиці (працює економістомінструктором преси в Сільгоспсоюзі та ВСНХ). Етапи складного шляху професійного
політика він планує оформити в книзі спогадів з умовною назвою “ Мертві Петлі” .
Назва мемуарів акцентує на зависанні в мертвій петлі між життям і смертю у
виборюванні політичних переконань.
Під час арешту К.Буревія (восени 1934 р. в Москві) тюремні мемуари були
конфісковані спецслужбами, як і велике дослідження “ Критичний огляд драматичних
творів Ромена Роллана” . Зберігся тільки зміст книжки, пронумерований К.Буревієм,
який подаємо із збереженням авторського правопису5.
“ Мертві Петлі” не лише реконструюють лакуни в біографії митця, а й дають
уявлення про масштаби задуманого тексту спогадів. Поза сумнівом, вони мали
наближатися до політичного і тюремного роману, жанр якого розвинувся в
українській літературі вже пізніше — в 1940—50-х рр.
Можливо, навіть часткова реабілітація текстів оригінального письменника
дозволить по-справжньому оцінити його роль у політичному й мистецькому
дискурсах минулого століття. Очевидно, ще попереду повернення зацікавленому
читачеві роману К.Буревія “ Хами” , критичних статей про Блока, Єсеніна, Тичину,
Семенка, а також суперечливої брошури “ Европа чи Росія...” , яка, незважаючи
на свою амбівалентність, була складником літературної дискусії 1925—1927 рр. і
мусить заінтригувати літературознавців як погляд не дезорієнтованого одинака,
але цілої соціальної групи — української діаспори в Москві.

К.БУРЕВІЙ
“ Мертві Петлі” (1910—1917)
Книга спогадів. На 20 аркушів. Назва умовна.
Зміст:
1. Мені влаштовують видовище. Пожежі. Екзекуція. Арешт. Меженська
“ холодна” , росошанська “ арештантська” , підгорянська “ буцегарня” етс. Що таке
арештантська? Сіноніми: холодна, буцегарня, кутузка, хурдига, темна, глибока,
сапетка, шпаківня, льох, клопівники. Клопиний заповідник. Перший острог. Процес.
2. Етап. Бобровська тюрма. Козлов. Бутирки. “ Лассаль” . С-П -бу[р]зька
центральна пересильна тюрма. А реш тантський пароплав. Ш ліссельбурзька
“ государева” . Ладозьке озеро. Петрозаводська губерніяльна і Петрозаводська
1 Факти подаємо за біографією К.С.Буревія, представленою донькою письменника Оксаною БуревійЯценко. Текст зберігається в родинному архіві.
5 3 родинного архіву Оксани Буревій-Яценко.
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[с]сильна тюрми. Тумани на Онезькому озері. Пароплав. Етап. Пудож. Смерть
Столипіна впливає на мою “ подорож” . Водлозеро, або “ далі їхать нікуди” .
3. Водлозеро. Большой Кугановолок. Кназанаволок. Орловці. Воронізькі селяни.
Иосиф Прекрасний. Пудога. Інокентій. Taco Бабуришвілі. С.С.Філонов. М.Смірнов.
4. Вороття. Білі ночі. Петербург і Москва. Господь Бог і ми. Київ. С-Петербург.
Робітничі клюби. Газета. Липневі дні 1914 року. Арешт.
5. Арештний будинок Спаської части. Редакції газет: “ Правда” , “ Єдинство” ,
"Мисль” . М.О.Скрипник. А.С.Єнукідзе. А.В.Кісєльов. Т.В.Попов. Комуна. Лекції,
диспути, мітінги. Резолюція про відношення до війни. Розваги. “ Балдьожная
комісія” .
6. Нас розганяють. Рождественська часть. Голодовка. Провокатор Сьома.
“ Предварілка” . Одиночка. Обстановка прогулянки така, що від неї божеволієш.
Голуби. С-Петербургський централ.
7. Етап. “ Архиєрейська” вулиця. Вятська тюрма. Екатеринбурзький тюремний
замок. Омський мертвий дом. Голодовка. Карцер. Підкайданний марш.
Красноярська пересилка. Смертна кара. Карцер. Бунт. Піший етап. Єнісей.
Єнісейська тюрма. Туруханський тракт. Анциферово.
8. “ Бори, сніги і Єнісей” . До історії заслання. Туруханський бунт. Війна. Заслання.
Бурцев. Більшовицька Фракція на засланні: Г.І.Петровський, Л .Б.Каменев,
М.М.Яковлев. Мої анциферовські процеси. Бардін. І.Т.Смілга.
9. Підготовка до втечі. Історія з “ фізиками” . Втеча. Чалдони торгуються.
Єнісейськ. Г.І.Петровський садовить мене на пароплав. Рибалки. Туруханські
козаки мене впізнали. Втеча з пароплава. Красноярськ. Москва. Петроград.
10. Страхкаси. Мілютін. Провокатор Чорномазов. Кампанія проти війни.
Провокатор Сурін. Керенський в руках у провокатора. Гурток Філімонова О.С.
Підготовка до замаху на кабінет міністрів.
11. Мої митарства. Шпики. Мої кватирі та прізвища. Я тікаю. Мене знову оточили.
Провокатор Корелков. Моя “ хір ір гія ” . Врятований під прізвищем Михайла
Філімонова. Я мчуся на Вороніж і нікого там не застаю. Два дні у родичів.
Вороніж тісний і небезпечний. Повертаюсь у Петроград Коваленком.
12. Коваленко “ мусить” працювати в страхкасі. Невськии судобудівельний завод.
Страхкаса. Провокатор Сесіцький. “ Кватера” в Невському районі. Стачечний
комітет. Чорномазов уперто виконує директиви Департамента поліції. Я стою на
заваді, мене треба усунути. Арешт.
13. Охранка безпомічна. Вона помститься. Митарства по Петербурзьких тюрмах.
Ш ліссельбурзька часть. Охранка. Крести. Гауптвахта. Сискний відділ і знову
охранка. Крести, карцер, Централ. На 5 літ у Сх[ідну] Сибір.
14. Останній етап. Армія розкладається. Омський конвой співає революційних
пісень. Красноярське пекло. Півроку Ш л іссел ьб урзької каторги за тиждень
Красноярської пересилки! За 16 днів задушено 11 чоловік. Я організовую опір.
Мене треба вбити. Піший етап. Красноярський конвой усіх б’є. Мене взяли в
багнети. Змова. Готуємось роззброїти конвой. Уголовні зраджують. Єнісейський
конвой. Єнісейську тюрму можна вже руйнувати. Пан ісправник читає мені нотацію.
Погорюй, Потоскуй, Покукуй. Колмогорове.
15. Знову на Єнісеї. Велика честь. Готуюсь до втечі. Підвода готова, гроші є!
їмо “ царську ікру” й сперечаємось про революцію. Телеграма: “ Цар відмовився
від престолу” . Роззброєння стражників. Єнісейська революція. Евакуація засланців.
Красноярська бурса. Вагон амнестованих. Дорога. Дома.
16. Епілог.
м. Донецьк
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО СХОДУ ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ
О .М .П илип’юк. Зародж ення літературознавства. С хід—Захід.
Ч. 1. Схід. — Івано-Ф ранківськ: Гостинець, 2002. — 145 с.
Останнє десятиліття у літературознавчій думці
прикметне, зокрема, поглибленим інтересом до типологічних підходів. А дж е саме завдяки
типологічним підходам дослідники, позбувшись
заідеологізованого впливу попередніх структурнофункціональних методів, одержують можливість
висвітлити науку про літературу як внутрішньо струн
ку систему з певними загальними закономірностями
та епохами розвитку.
Таких підходів дотримується і автор рецензова
ного монограф ічного дослідження Олег
Пилип’юк. Дослідник обирає авторитетний метадискурс — не просто вивчення орієнталізму
(наголосимо — далеко не традиційного орієнталіз
му з його європоцентристським скеруванням), а
метадискурс “діалогу культур”. Адже, як слушно
твердив К.Леві-Стросс, культура людства побудо
вана саме на такому діалозі, бо в ній постійно діють
тенденції, з одного боку, до гомогенізації, а з
іншого — до нових розподілів.
О.Пилип’юк задумав здійснити "іманентну інтер
претацію специфіки літературознавчої думки в різних
культурних регіонах Сходу й Заходу” (7). Незаба
ром вийде друга кн и ж ка “ Зародження
літературознавства. Захід”, а потім третя — “Типо
логія літературознавства. Середньовічна модель”.
Виходячи із розуміння культури людства як струк
турної єдності, на основі дослідження різних
регіональних літератур на різних етапах їх історич
ного розвитку автор рецензованої монографії
намагається простежити проблему виокремлення
літературознавства як науки та вияскравити інварі
антні (типологічні) закономірності його розвитку,
дати аналіз типології літературознавства “у просто
ровій і часовій системах координат”.
Монографія О. Пилип’юка становить цікавий,
фахово виконаний аналітичний огляд розвитку літе
ратурознавства в різні часи й у різних літературах.
Доречним видається використання терміну "ла
тентне літературознавство”, адже автор схильний
вбачати його генезу в найдавніших писемних па
м’ятках, і, слід наголосити, аргументація його
поглядів логічна й переконлива, підкріплена гли
бокою ерудицією. Застерігши, що в давню епоху

художня та наукова свідомість ще не виокремили
ся з інших видів духовної діяльності, дослідник
пов’язує зародження “латентного літературознав
ства” зі з’явою феномену художнього тексту та його
екзегезою ще в Стародавньому Єгипті та Шумерії.
Добра обізнаність із поетологічними пам’ятками
культурних регіонів Стародавнього Світу й Серед
ньовіччя дала змогу О.Пилип’юку простежити
еволюцію уявлень про східну літературу від дидак
тики до естетики, від стилістичної диференціації
до жанрової, від нормативності до примату твор
чої особистості та авторської ініціативи. Науковець
завважує “пульсацію аналітичної думки” вже в дав
ньоєгипетських ритуальних текстах, письмових
фіксаціях легенд і повір’їв. Слушною і вдало об
грунтованою є думка про те, що саме в осмисленні
древніми культурами слова як фрагменту всеосяж
ної інтегральної міфології іманентно закладене
семантичне поле тексту, дискурс якого передбачає і
відсторонено аналітичний підхід, — себто, па
ростки літературознавчої думки.
Здійснюючи дослідження в річищі філологічної
практики М.Конрада, О.Пилип’юк вже в першому
розділі порушує ряд важливих і сповнених глибо
кого літературознавчого змісту проблем. Приміром,
проблему авторства. Прикметно, що появу й розви
ток поняття авторства дослідник простежує в окремих
фрагментах давніх писемних пам’яток, пов’язує його
формування із давньоєгипетськими дидактичними
жанрами та творами настановного характеру.
Дослідивши зародження літературознавчої дум
ки в Стародавній Індії, Стародавньому Китаї, автор
дійшов цікавих ґрунтовних висновків. Вдаючись
до непрямих свідчень, здогадів і гіпотез, дослідник
прагне “реконструювати послідовність історико-літературного процесу, наступність традицій” (66).
Аналітичний підхід до поставленої дослідником про
блеми уможливив і спробу прочитання (і то досить
переконливу) літературознавчих думок та ідей у
підтексті й контексті естетичних суджень давніх епох.
Слушно — адже справді “міфологія, релігія, етика
таїли у текстах, що виражали їх суть, ознаки науко
вого осмислення не тільки оточуючого світу, але й
законів творення світу образного" (35). Сміли-
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вим, однак не позбавленим сенсу, бачиться підхід
до потрактування витоків пізнішої романтичної кон
цепції поета-генія (як посередника між Богом і
людьми) — зі структури давньоіндійських вед. Вар
то наголосити на такому цікавому спостереженні
дослідника: “санскритські теоретики визнавали ...
уяву домінантною складовою”, що корениться у
"враженнях від попередніх “народжень”... які в ла
тентному стані зберігаються в її свідомості."
О.Пилип’юк слушно вбачає в цьому “зародки вчен
ня про архетипи” (78). Проаналізовано в монографії
і конкретні пам’ятки, що мають уже виразні елемен
ти літературознавчої думки, — зокрема, перший
санскритський трактат про драматичне мистецтво “Натьяшастра” (елементи типологічного зіставлення із
Арістотелевими судженнями про драму увиразню
ють своєрідність давньоіндійської теорії), шедеври
класичної давньокитайської культури “Луньюй” і
“Лао-цзи” (тут дослідник робить акцент на специ
фіку постановки проблеми авторства), “Мо-цзи”,
“Велика передмова" до книги “Шицзин” та ін.

Досліджуючи літературознавчу думку Сходу
доби Середньовіччя, автор осібно наголошує на
появі літературної теорії, де йдеться про зобра
жальну техніку, про майстерність письменника,
викладаються принципи морфології словесної
творчості. Переконливо показано, як формується
концепція гармонії емоційного змісту й словесної
форми.
Простеживши витоки літературознавчої думки в
стародавній Індії, Китаї, середньовічній Японії, в
арабському світі, автор монографії підходить до
накреслення (беремо до уваги те, що частина II цієї
праці незабаром теж буде оприлюднена) основних
шляхів і закономірностей історії світової літерату
рознавчої думки. Ґрунтовна теоретична основа,
наукова значимість порушених проблем, аналітич
не осмислення всього обширу опрацьованого
матеріалу переконують у з’яві справді цікавої, нау
ково поважної літературознавчої праці.

м. Івано-Франківськ

Наталя Мафтин

БЕЗЦІННИЙ ПОДАРУНОК УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВЦЯМ
Літературно-науковий вістник: П окаж чик змісту. Т. 1—109 (1898—1932)
/ Уклав Богдан Я сінський; Відп. за вип. Роксана Харчук. — К .; НьюЙ орк: Смолоскип, 2000. — 5 44 с .— (Записки Наук. Т-ва ім.Ш евченка.
Філолог, секція; Т.213).
Рецензований науково-допоміжний покажчик,
підготовлений відомим українським книгознавцем
Богданом Ясінським, розкриває зміст “Літератур
но-наукового вістника” за весь період його
існування з 1898 по І932 рік. Як зазначив у пере
дньому слові до видання бібліограф Дмитро
Штогрин, “названий покажчик є довгоочікуваним
ключем до багатогранного змісту одного з най
важливіших (якщо не найважливішого) періодичних
видань України.... Самий “Покажчик...” може бути
взірцем для майбутніх подібних друкованих ви
дань".
Справді, значення цієї фундаментальної праці
важко переоцінити. Адже відомо, що “Літератур
но-науковий вістник” часто є єдиним джерелом
інформації не тільки про стан української та зару
біжної літератури, науки, журналістики, історії,
релігії, а й про розвиток природничих наук — фізи
ки, медицини, техніки тощо. І хоча в типовій системі
друкованих видань “Літературно-науковий вістник”
визначається як часопис, враховуючи універсаль
ний характер матеріалів, надрукованих у ньому, його
можна назвати збірником наукових праць.
У дослідженні Володимира Дорошенка, яке по
дається в кінці покажчика Б.Ясінського, міститься
аналіз змісту “Літературно-наукового вістника”,
огляд творчості його авторів у зв’язку з процесами
в суспільно-політичному житті України за період з
1898 по 1932 р.
Залишаючи вивчення наукового та джерелознав
чого значення цього видання дослідникам, лише

завважимо, що значна частина художніх творів, ста
тей, досліджень вперше була надрукована саме в
цьому журналі. Тут ми знайдемо й матеріали про
багатьох відомих і призабутих постатей, велику
кількість рецензій на вихід у світ нових видань ук
раїнських і зарубіжних авторів, мемуари та есеї
відомих українських діячів.
Високо оцінюючи фаховий і науковий рівень ре
цензованого покажчика, підкреслимо головне — він
ліквідував інформаційну прогалину з 1898 по 1932
рік. Адже відомо, що в цей хронологічний період в
Україні ще не було державного органу реєстрації
творів друку. З виходом у світ цього видання дослі
дники нарешті можуть залучити до наукового обігу
безцінні матеріали “Літературно-наукового вістника”.
Бібліографічні покажчики, які розкривають зміст
часописів, видань, що продовжуються, наукових за
писок тощо завжди потребують тривалої, копіткої
роботи й високого професіоналізму. В даному ви
падку перед укладачем стояло ще й важке завдання
зібрати всі випуски “Вістника...”, розкидані по всьо
му світу, для опрацювання їх de visu.
Зважаючи на відсутність будь-яких методичних
порад щодо укладання подібного типу бібліогра
фічних посібників, перед Богданом Ясінським
постало нелегке завдання стосовно побудови струк
тури посібника, визначення системи допоміжних
покажчиків, особливостей бібліографічного опи
су тощо.
Як правило, матеріал у таких виданнях групуєть
ся в систематичному порядку. Прийняття ж укладачем
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рішення про алфавітне розташування творів (ав
торів і назв) цілком виправдане. Враховуючи те,
що "Літературно-науковий вістник” в основному має
стале коло авторів, таке розташування статей дало
можливість укладачеві скласти авторські “гнізда”,
в яких зібрані всі твори кожного з авторів. Зруч
ним також є методичне рішення щодо розташування
псевдонімів і криптонімів — вони наводяться в єди
ному алфавітному ряду з посиланнями несправжні
прізвища авторів.
Заслуговує на увагу ретельне, прискіпливе опра
цювання матеріалу de visu, про що свідчать анотації,
наведені у квадратових дужках зразу після назви у
так званих “глухих” описах. Про немалу пошукову
роботу автора свідчить розкриття значної кількості
псевдонімів і криптонімів.
Відомо, що при формальному розташуванні ма
теріалу (в нашому випадку алфавітному)
передбачається розгалужена система допоміжних
покажчиків, які б ефективно служили ключем до
розкриття універсального змісту посібника. До ос
новної частини рецензованого бібліографічного
посібника, яка налічує 9406 назв, додається добре
опрацьований допоміжний апарат: покажчики пред
метних рубрик, перекладів, перекладачів, рецензій,
некрологів, криптонімів і псевдонімів. Стануть у
нагоді дослідникам також відомості, вміщені в до
датках: “Дані про обсяг річників журналу
“Літературно-науковий вістник” (1898—1932), “Дані
про розділ “Бібліографія” у “Літературно-науко
вому вістнику”, “Дані про розділ “Нові книжки” і
“Книжки”, надіслані до редакції” та “Таблиця по
яви книжок і томів “Літературно-наукового вістника”.
При алфавітному розташуванні матеріалів основ
ним допоміжним покажчиком є завжди змістовий,
у нашому випадку таким є “Покажчик предметних
рубрик”. Найповнішим у цьому покажчику є розділ
“Українська література” з виділеними підрозділа
ми — драма, поезія, проза. Інші аналогічні розділи
подаються за алфавітом країн — “Американська
література”, “Бельгійська література”, “Норвезька
література” і т.д. Далі розділ “Літературознавство”
вибудований таким чином: “Літературознавство.
Австрія”, “Літературознавство. Греція”, “Літерату
рознавство. Україна” тощо. Серед інших розділів
“Мовознавство”, “Видавнича справа", “Економіка",
“Журналістика”, “Книгознавство”, “Краєзнавство”,
“Народознавство”, "Мистецтво", “Освіта”, “Природ
ничі науки”, “Фізика”, “Медицина”, “Технічні науки”
і т.д. У розділі “Літературознавство. Україна” та
“Історія” окремо виділені персонали. Крім тема
тичних рубрик, тут виявляємо типові —’’Матеріали
різного змісту” (звіти, конкурси, з’їзди, листи, по
відомлення, промови, спомини) та "Хроніка” з
підрубриками: “3 громадського життя”, “3 науки і
письменства”.
Не применшуючи значення рецензованої праці,
дозволимо собі висловити деякі побажання, які,

може, стануть у нагоді тим, хто працює чи працю
ватиме над подібного типу виданнями. Адже
підготувати ідеально таку величезну працю немож
ливо. Про це пише у передмові сам Б.Ясінський:
”... можливо, знайдуться недоліки: їх важко було
уникнути за умов, що покажчик опрацювала одна
людина...”.
Визначаючи серед інших допоміжних “Покаж
чик предметних рубрик” як головний, висловимо
деякі побажання щодо його особливостей. "Покаж
чик предметних рубрик” насправді є систематичним
покажчиком, бо його рубрики складають галузі
знання. Незважаючи на те, що вони розташовані в
алфавітному порядку, що є ознакою предметного
покажчика, все ж таки уявити предметну рубрику
обсягом 7—10 сторінок важко. Певну науковість і
стрункість забезпечило б логічне розташування
матеріалу в цьому покажчику. Виходячи з того, що
рубрики в ньому нерівноцінні за наповненням, варто
було б не повторювати в них ще раз назву твору,
а обмежитись тільки номерами позицій, посилаю
чись на основну частину книжки. Адже дублювання
матеріалу не прискорить пошук, а тільки його
збільшить, бо маючи, наприклад, у рубриці поезія,
(українська) 18 сторінок, користувач навряд чи
швидко знайде те, що шукає. Натомість у виданні
немає покажчика назв творів основної частини
книжки. І саме праці, які повторюються у предмет
них рубриках, стали б в алфавіті покажчика назв, і
тоді читач, знаючи твір і не пам'ятаючи автора,
швидко отримав би цю інформацію.
Бракує також іменного покажчика. І хоча мате
ріал у самій книжці розміщений за алфавітом авторів,
розшукати співавторів, редакторів, перекладачів та
інших осіб, причетних до створення статті, дуже
складно. Адже часто людина пам’ятає другого або
третього автора, чи тільки редактора або укладача.
Такий покажчик полегшив би інформаційний по
шук. Крім того, з появою іменного покажчика відпала
би потреба у “Покажчиках рецензій, перекладачів”,
бо після кожного прізвища з посиланням на по
зиції основного тексту стояла б позначка, яка
визначала його роль (ред.) — редактор, (рец.) —
рецензент, (перс.) — персоналія і т.д. Варто було б
додати ще один допоміжний покажчик — “Перелік
томів і їх зміст”, де 6 шляхом наведення позицій з
основного тексту розкривався зміст кожного тому.
Бо щоб знайти зміст якогось окремого тому, по
трібно переглянути понад 500 сторінок.
Часом впадає в око нехтування правилами бібліо
графічного опису (зокрема при описі рецензій) та
системою знаків, прийнятих у бібліографічній на
уці, які розділяють галузі й елементи опису.
Ці зауваження жодною мірою не знижують нау
кової і інформаційної вартості фундаментальної
праці, яка має посісти гідне місце в духовній скар
бниці української культури.

Рона Жданова
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЕТНІЧНА КУЛЬТУРА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ”
7—8 листопада 2002 року в м. Каунасі (Литва) в університеті Vytauto Didżiojo Universitetas відбулась
Міжнародна наукова конференція “Етнічна культура: традиції та інновації", яку організувала Кафедра
етнології і фольклору з нагоди 10-ї річниці своєї діяльності.
У роботі конференції взяли участь учені із Литви, Латвії, Естонії, Білорусії, України, Росії, Польщі,
Болгарії, Казахстану, Німеччини, Португалії, Фінляндії, Канади. Пленарне засідання розпочалось вітальни
ми словами ректора університету В.Камінскасата декана гуманітарного факультету Р.АпанаШчуса. Учасники
заслухали доповіді відомих учених А Менцвеля (Польща), Р.Алана&ічуса (Литва), В. Ольшевського (Польща),
І.Апіне (Латвія), М.Шібоева (Росія), В.Кербеліте (Литва). їх виступи стосувались проблем антропології і
історії культури, генези етнічної музики балтів і слов’ян, проблем етнічної ідентифікації, самовизначення
національних меншин у сучасній Латвії, етнічного менталітету різних народів, класифікації народної прози.
Робота конференції тривала в чотирьох секціях: 1. Фольклорні дослідження; 2. Дослідження сучасної
культури; 3. Етнічна ідентифікація і етнічне вираження; 4. Дослідження етнічної культури.
На фольклористичній секції було виголошено доповіді, присвячені проблемам фольклорних жанрів;
історії фольклористики; взаємостосункам між фольклором і етнографією, літературою, соціологією, му
зикою, історією; компаративістичні студії; методологічні дослідження. Особливе зацікавлення викликали
дослідження балтійських і слов’янських замовлянь ( М.Зав’ялова, В.Кляус, Росія); дослідження музич
них особливостей фольклорних жанрів (Р.Балсис, Р.Жарскіене, Д.Петраускайте, Ю.Петрікайте, Литва);
велику увагу литовські фольклористи приділяють народним пісням.
Компаративістичні дослідження ведуться в жанрі народної музики (АЖІчкіене, Литва, М.Бреде, Лат
вія); фольклорної прози (І.Кардіґос Реіс, Португалія, І.Коваль-Фучило, Україна, Р.Раценайте, Литва,
/. Тумаркіна, Росія). Викликала інтерес доповідь Л.Анґліцкіене (Литва) “Сусідні національності в литовсь
кому фольклорі”. Відома німецька дослідниця К.Шойаей Кван цікавиться гоголівським “Вієм” і його
реляціями із фольклором. Учасники конференції довідались про традиції та інновації у сучасній на
родній литовській музиці (Р.Слюжінскас, Литва), про народну фразеологію, зокрема її функціонування
в мові та культурі (Л.Равловская, Ґ.ҐІрнус, Латвія) та ін.
Усі учасники конференції були вдячні організаторам за її високий науковий і організаційний рівень.

Ірина Коваль-Фучило

Філологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки, Інститут літератури
імені Т.Г.Шевченка НАН України, а також А.В.Свідзинський запрошують вас до участі в науковій конфе
ренції на тему: “Творчість Володимира Свідзинського в контексті українського та світового модернізму”,
яка відбудеться 21—22 березня 2003 року.
Передбачається робота за такими напрямками:
Творчість В.Свідзинського в літературному процесі 1910 — 1930-х років.
Проблеми наукової біографії В.Свідзинського.
Філософія і психологія творчості.
Фольклорна і міфологічна основа творчості.
Творчість В.Свідзинського і поетика сюрреалізму, символізму, імпресіонізму.
Аналіз поезій В.Свідзинського з використанням різних літературознавчих методів.
В. Свідзинський-перекладач.
Мова художніх творів В.Свідзинського.
До конференції планується видання книги А.В.Свідзинського, перевидання творів В.Свідзинського;
матеріали конференції будуть опубліковані. Пропозиції з приводу змісту і форми роботи конференції, а
також заявки на участь у конференції надсилайте за адресою: 43 025, м. Луцьк, Проспект Волі, 13, ВДУ,
філологічний факультет. Тел. (03322)72-01-30.
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Українське козацтво: Мала енциклопедія.

—

К:

Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. — 568 с.
Унікальне ен
циклопедичне
видання підготов
лене Науководослідним Інсти
тутом козацтва при
Запорізькому державному
уні
верситеті. Воно
присвячене одно
му з найяскра
віших феноменів
вітчизняної історії
— українському
козацтву. “Немож
ливо знайти у
минулому України
якесь інше явище,
яке б так глибоко і різнопланово вплинуло на істо
ричну долю всього українського народу — зазначає
у вступній статті керівник авторського колективу,
доктор історичних наук, проф. Ф.Г.Турченко. — З
початків козацтва і до сьогоднішнього дня, а, воче
видь, і на майбутнє, життя українців — “І мертвих,
і живих, і ненарожденних”, усієї нації з її мину
лим, сучасним і майбутнім, — було, є і, поза
сумнівом, буде нерозривно пов'язане з козацтвом.
Небагато знайдеться в Україні людей, які не пого
дяться із цією думкою. Переконаність у надзвичайно
важливій ролі козацтва в історії України — це одна
з тих небагатьох істин, яка не викликає сумніву у
людей з різними, навіть протилежними поглядами
на політику, ідеологію та історію. Це та сторінка
історії, яка інтегрує, об’єднує наше й досі розко
лоте суспільство. Козацьке минуле так глибоко й
органічно вкарбувалося в історичну пам’ять наро
ду, що на його тлі сьогоденні політичні розбіжності
набувають другорядного значення.
Тематично історія українського козацтва охоплює
безліч різнопланових сюжетів. Вона багатогранна,
як саме його життя. Козацтво — це не лише суспі
льний стан з особливим способом життя, не лише
самобутнє військове формування з тільки йому
притаманним плетивом дипломатичних відносин з
близькими і далекими сусідами. Козацтво було
неповторною моделлю суспільного розвитку з оригі
нальним соціально-політичним устроєм, своєрідним
побутом, традиціями, етичними і правовими нор
мами та інститутами, культурою, фольклором. З
козацтвом пов’язана і величезна кількість специфі
чних термінів та виразів, які сьогодні малозрозумілі
не лише широкому загалові, а й багатьом профе

сійним історикам. Козацтво — це надзвичайно ши
рокий у своїх вимірах і різноманітний у проявах
світ — манливий і загадковий. Він завжди притягу
вав до себе небайдужих і творчих людей.
Історію українського козацтва вивчало багато
поколінь вітчизняних і зарубіжних учених. Героїка
козацького минулого надихала українських та іно
земних письменників, художників, композиторів і
кінематографістів. Це — сотні авторів, тисячі нау
кових досліджень і художніх творів, величезний
обсяг інформації. Але для сучасного масового чи
тача історія українського козацтва, справжні
масштаби його величезного внеску в усі сфери життя
українського народу залишаються малодоступни
ми. Книги минулих десятиліть і століть у радянські
часи перевидавалися рідко і суто вибірково. Серед
професійних істориків у радянський період знавців
козацтва було мало. Для партійно-державного ке
рівництва Радянського Союзу ця тема була
небажаною, бо могла викликати небезпечні настрої
та асоціації.
Після відродження державної незалежності Ук
раїни інтерес суспільства до козацького минулого,
до власного історичного коріння значно посилив
ся. Це пов’язано з розгортанням процесів
державотворення, подальшим розкриттям і розвит
ком української національної ідеї, пошуками власної
національної ідентичності, прагненням знайти у
минулому міцну опору, щоб упевненіше дивитись у
майбутнє. За цих умов стали перевидаватися старі
дослідження про козацтво і публікуватися нові. Але
ці публікації не можуть задовольнити масового
читача, який прагне різнопланової і вичерпної
інформації, одержання якої не вимагало б склад
ного бібліографічного пошуку. Цим вимогам
відповідає довідкове видання енциклопедичного
типу, в якому можна було б знайти матеріали про
всі найважливіші сторони життя козацтва. Потреба
в такому виданні відчувається й у середній та вищій
школі, і у військових частинах, і серед широкого
загалу читачів, і навіть серед професійних істориків.
Саме тому укладачі пропонованої книги звернули
ся до жанру малої енциклопедії. У такому виданні,
на думку авторського колективу, можна досить по
вно розкрити всю багатогранність і оригінальність
козацтва, висвітлити основні аспекти його
історичного минулого обставини виникнення, ста
новлення і роль в історії, військове мистецтво,
соціальний устрій, духовний світ, господарську
діяльність, побут, судочинство, відображення у
вітчизняній та зарубіжній історіографії, літературі,
мистецтві, усній народній творчості тощо. При цьому
укладачі Малої енциклопедії “Українське козацт
во” не претендують на вичерпність тематичного
набору, а прагнуть дати лише важливі факти, події.
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біографії, охарактеризувати найважливіші проце
си, історико-географічні об’єкти, терміни тощо.
Всього в Малій енциклопедії вміщено 1376 ста
тей і довідок, авторами яких є 118 вчених—істориків,
літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців,
етнологів з Дніпропетровська, Донецька, Запоріж
жя, Києва, Львова, Луцька, Полтави, Харкова,
Херсона, Черкас та інших міст. В енциклопедії по
дано 283 ілюстрації і 79 карт. Матеріали цього
науково-довідкового видання грунтуються на різно
манітних історичних, етнографічних, археологічних,
історико-географічних, літературно-художніх дже
релах. їх автори широко використовували наукові
праці вітчизняних істориків В.Антоновича, О.Апанович, Д.Багалія, В.Голобуцького, М.Грушевського,
О.Гуржія, Я.Дашкевича, Я.Дзири, Д.Дорошенка,
В.Дядиченка, М.Костомарова, І.Крип’якевича, В.Липинського, М .М аксим овича, Ю .М и цика,
О.Оглоблина, В.Сергійчука, А.Скальковського,
М.Слабченка, А.Слюсарського, В.Смолія, В.Степанкова, В.Щербака, Д.Яворницького, А.Яковліва
та багатьох інших. Залучені також результати дос

Ґґ

ліджень етнографів, літературознавців, археологів,
мистецтвознавців.
Енциклопедію “Українське козацтво” не випадково
названо малою. В ній зроблено спробу подати чита
чеві певний мінімум інформації, який відображає
складний і суперечливий стан розвитку сучасної украї
нської історичної науки та історіографії козацтва
зокрема Редколегія енциклопедїі свідома того, що ряд
питань козацької історії висвітлено не досить повно,
залишено широке поле для дискусій і корективів. Од
наче набагато хибнішою була б, на наш погляд, практика
пасивного вичікування. Кожна енциклопедія підводить
підсумок багаторічним дослідженням у певній галузі і
водночас закладає фундамент для подальшого науко
вого пошуку й поступу.
Представлені в енциклопедії статті й довідки взає
мно доповнюють одна одну і в комплексі дають
досить повне уявлення про головні історичні про
цеси та події, пов’язані з виникненням українського
козацтва, становленням його як особливого стану
суспільства, роллю в історії українського народу,
місцем у міжнародному житті".
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Ф с /и я
Ж урнал “ Слово і час” висвітлює питання історії, теорії та сучасної практики
літературного руху, загальнокультурного життя. Виходячи з принципів
об’єктивності та плюралізму, редакція не вважає за обов’язкове поділяти всі
погляди і положення авторів, завдяки чому зберігає і природний ґрунт для
конструктивної полеміки.
Неодмінними вимогами до матеріалів, що подаються на розгляд редколегії,
є достеменність наведених фактів, посилань на всі використані джерела,
точність у цитуванні.
Статті та інші матеріали (крім листів) подаються до редакції українською
мовою, обсягом не більше друкованого аркуша; посилання розміщуються
внизу сторінки.
Статті подавати в комп’ютерному наборі — як текстовий файл без переносів
у словах або WinWord 2.0 DOC-файлом на стандартній дискеті; можна
надсилати е л е ктр о н н о ю пош тою (E -m ail: jo u r_ s ic h @ ia tp .o rg .u a ;
www.word-and-time.iatp.org.ua).
Д о дискет (бажано продублювати текстовий матеріал на 2-х дискетах)
обов’язково мусить бути подана виразна роздруковка статті у 2-х примірниках,
виконана шрифтом не менше 14 кегля через 2 інтервали 28 рядків на
сторінці.
Д о статті додається анотація (до 5-ти рядків) — для розміщення на веб-сторінці.
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Продовжуємо друкувати список, який розкриває доробок наукових установ, вищих нав
чальних закладів, організацій, товариств в галузі літературознавства та с ум іж н и х н а у к .
У ньому подано інформацію про наукові збірники, автореферати дисертацій, матеріали
наукових конференцій, я к і видані в Україні в 2001 р.
При підготовці списку були використані фонди Національної парламентської бібліотеки
України, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, бібліотек Інсти
туту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні
НАН України, Інституту української мови НАН України, Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та інших наукових установ.
КІРОВОГРАД
НАУКОВІ записки /Кіровоград, держ. пед. ун-т ім.В.Винниченка; Редкол.: Лучик В.В. (відп.
ред.) та ін. — Кіровоград, 2001.
Вип.35. Сер. Філологічні науки (мовознавство). — 228 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Зміст: Семенець О. Ідіостиль і поетичний жанр: динаміка взаємодії: [На матеріалі творів Є.Маланюка]. —
С. 19—31; Кричун Л. Антропонімікон творів В.Винниченка у контексті сприйняття літературного
образу. — С. 91—98; Клічук О. Онімія дитячого твору: “Чарлі й шоколадна фабрика” Р.Дала. —
С. 165—170; Петрова О. Чинники, способи та мотиви формування псевдонімів у німецькій мові:
(На матеріалі псевдонімів нім. письменників XVII— XX ст.). — С. 205—209.
СЕМЕНКО Л.М. Типологія характерів у драматургії Лесі Українки: Автореф. дис. ... канд.
філол. наук (10.01.01) /Кіровоград, держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. —17 С.
ЦЕРКА Г.М. Творча інтерпретація “вічних” образів в українській літературі 1920-х рр.: Авто
реф. дис. ... канд. філол. наук (10.01.01) /Кіровоград, держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. —
Кіровоград, 2001. — 20 С.
ЛУГАНСЬК
ВІСНИК Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка /Р е д 
кол.: Харченко С. Я. [та ін. — Луганськ, Альма матер, 2001. —
Ns7: Іноземна філологія. — 166 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Зміст: Гладьо С. В. Эмотивный
профиль художественного текста малой прозаической формы: (На материале англояз. расска
зов). — С. 25—33; Сычева А Г. Анализ лексико-семантических особенностей перевода романа
Грэма Грина “Our Man in Havana”: (Переводчики — E. Голышева, Б. Изакова). — С. 96—103;
Шама ЇМ . Символічна проспекція і архітектоніка заголовків художнього тексту: (На матеріалі
оригіналу та пер. “The Tommyknockers” С. Кінга). — С. 120—125; Торкут Н.М. Специфіка структурування трактатного жанрового простору: (На матеріалі трактату Р.Рекорда “Замок знань”,
1556). — С. 126—131; Балабанов А.Н. Подтекст в произведениях Э.Хемингуэя: (На материале
новелл о Нике Адамсе). — С. 131—136; Даренська Т.В. Натуралістичний образ світу в поезії
У.УЇтмена. — С. 137—141; Крысало О.В. “Пластический театр” Теннеси Уильямса как проявление
неаристотелевского театра. — С. 141—145; Ковалева Т.П. Эволюция способов динамического
изображения вещного мира в английской художественной прозе XVIII—XX веков. — С. 145—150.
№8: Філологічні науки. — 190 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Із змісту: Галич О. Документалістика в сучасному літературознавстві. — С. 5—25; Акіншина і Біографічна проза Л.Большакова в
контексті художньої літератури останнього десятиліття XX століття. — С. 25—33; Бойцун /.
Розвінчування тоталітарної системи у спогадах Романа Іваничука. — С. 33—37; Голосова Т.
Відношення одночасності на рівні абзацу російського мемуару: (На матеріалі спогадів І.Одоєвцевої “На берегах Невы”). — С. 37—44; Д ацю к О. Типологія авторського “я” в [українській]
мемуаристиці епохи тоталітаризму. — С. 44—49; Ильин С. “Трагедия исключительности": В.
Набоков в мемуарах 3. Шаховской. — С. 49—59; Лапко О. Автобіографічність епіки та ліроепіки Тодося Осьмачки. — С. 59—65; Л ахно С. Альманах пушкинской поры. — С. 65—72;
Мельничук Б. Поема Івана Драча “Смерть Шевченка”: історико-біографічний аспект. — С. 72—

* Початок див.: Слово і Час. - 2002. - № 4. - С. 89-92; № 7. - С. 91-94.; № 9. - С. 83-89.
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76; Мельничук Я. Ольга Кобилянська — мемуаристка. — С. 77—86; Ш т ук Г , Вергун Н. Специф
іка щоденника У.Самчука: жанрова природа. — С. 86—91; Савенко /. Жанрова специфіка словника
Л.Большакова “Тарас Шевченко і його оточення періоду Оренбурзького заслання”. — С. 91—
96; Фесенко Ю. В. Даль в воспоминаниях современников: к проблеме создания научной
биографии писателя. — С. 96—103; Х о м ’я к Т., Дмитренко М. Національна філософічність ро
ману у поемі Ліни Костенко “Берестечко”. —. С. 103—113; Ярута Н. Деякі проблеми класифікації
сучасної біографічної прози: [На прикл. творів І.Стоуна]. — С. 114—119; Бердник О. Театралізованість світового порядку “ Історії Русів”. — С. 120—129; Б р о в ко О. Своєрідність
просторово-часової локалізації у в’язничній поезії М. Руденка. — С. 129—136; Веретейченко /.
Творча особистість і український модернізм: [На матеріалі творів Лесі Українки, М.Коцю
бинського, О. Кобилянської]. — С. 136—142; Воронцова О. Життєвий і творчий шлях Марії
Галич: До 100-річчя від дня народження. — С. 143—148; Куж ільна Л. Естетика літературного
шістдесятництва на етапі зародження: (Оцінка шістдесятництва в літературознавстві і критиці
60-х років). — С. 149—153; Ллахт ій Т. Драматичний твір в аспекті психоаналізу: (На матеріалі
п’єс М. Куліша). — С. 153—159; Пустовіт В. Українське козацтво як національно-культурний
історичний феномен: (На матеріалі роману Д. Мордовця “Сагайдачний”). — С. 159—164; Ста
р у х О. Спектр феміністичних проблем у повісті Н. Зборовської “Валя”. — С. 164—174; Будівський
П. Виникнення легенд та переказів про народного звитяжця [О. Довбуша]. — С. 175—178;
Вдовіченко Л. Жанрове багатство гуцульського образу Гната Хоткевича. — С. 178—182.
ДАЛЕВСКИЙ сборник: К 200-летию со дня рождения В.И.Даля /И н -т литературы им.Т.Г.Шевченко НАН Украины и др.; Редкол.: Курило В. С. (глав, ред.) и др.— Луганск: Альма матер,
2001.— 227 С. Библиогр. в конце ст. — Из содерж.: Курило В. С., Фесенко Ю .П К истокам
Далевских чтений в Луганске.— С. 3—8; Фесенко Ю.П. Проблемы издания академического со
брания сочинений В.И.Даля.— С. 9—19; Фомичев С.А. Слово и жанр в творчестве В.И.Даля.—
С. 20—26; Строганов М.В. Мифологизированный хронотоп в повести В.И.Даля “Бедовик”.— С. 27—
30; Царева В.П. Литературные традиции в “Бедовике” В.И.Даля,— С. 31—36; Радецкая М.М.
Особенности психологизма и характерологии в повести В.И.Даля “Бедовик".— С. 37—42; Юган
Н.Л. Сказочная сюжетика “Былей и небылиц” В.И.Даля и фольклор.— С. 43—48; Белецкая Е.М.
“Уральский казак" В.И.Даля: жанровое своеобразие,— С. 49—51; Носкова З.А., Постникова
И.И. Лексикографическая обработка слова в прозе В.И.Даля,— С. 52—57; Севитов В.М. Свадеб
ная версия “Слова о полку Игореве” в контексте “Толкового словаря” В.И.Даля.— С. 58—65;
Васильева С.А. Словарь Даля: истоки понятия “обломовщина”,— С. 66—69; Мельник В. И. О
литературном бытовании одного понятия в эпоху В.И.Даля.— С. 70—73; Кошелев В.А. Повесть
В.И.Даля “Цыганка” и поэма А. С. Пушкина “Цыганы”,— С. 74—79; Тимченко Л.А. В.И.Даль —
обладатель пушкинских реликвий.— С. 80—82; Орехова Л.А. Д.М.Княжевич — предшественник
B. И.Даля.— С. 83—88; Сорочан А.Ю. В.И.Даль и А.Ф.Вельтман: (Из истории творческих взаимо
отношений).— С. 89—92; Наумова Н.А. Некрасов — читатель Даля,— С. 92—95; Ильин С.А. Русская
критика 1840—70-х годов о В.И.Дале.— С. 96—103; Черниенко Л.В. Далевские традиции в совре
менной русской прозе: (К постановке проблемы): — С. 104—108; Бахмач В.И. Свадебный обряд
и его интерпретация в сказках В.И.Даля и В. С. Высоцкого,— 109—113; Галич О.А Володимир
Даль в оренбурзьких енциклопедіях.— С. 114—115; Павлюк М.М. Володимир Даль і Тарас Шев
ченко: збіги й розбіжності (сучасний стан вивчення).— С. 116—122; Бундівський П.О. Вплив В.Даля
на розвиток української усної словесності.— С. 123—126; Неживий О.І. Творча спадщина Воло
димира Даля в дослідженнях Ю.О.Єненка,— С. 127—128; Зеленько А.С. Місце В.І.Даля у сучасній
східнослов’янській лексикології й лексикографії.— С. 129—130; Ужченко Д.В. Живые традиции
фразеографического феномена В.Даля. — С. 131—135; Ужченко Д.В. Концепт — словник —
лінгвокультурологія.— С. 136—138; Намдаров О.В., Скиба О.В. Украинский язык, этнос и фоль
клор в “Толковом словаре" В.И.Даля.— С. 139—142; Коваленко Л.П. Нравственный потенциал
творческого наследия В.И.Даля.— С. 147—153; Чиж А Н ., Кратинова А.Н., Кратинов Н.С. Твор
ческое наследие В.И.Даля и народная педагогика.— С. 153—156; Крюкова А И. Воспитательный
потенциал песен свадебного обряда, записанных В.И.Далем. — С. 156—159; Ковалёв В.И. Лич
ность и творчество В.И.Даля в зеркале ассоциативного социопсихолингвистического эксперимента.
— С. 160—166; Строганов М.В. О повести “Жизнь человека, или прогулка по невскому проспек
ту”. — С. 172—175; Москалюк В.М. Словник В.І.Даля в збагаченні та удосконаленні лексики
студентів-журналістів,— С. 176—177; Пересадин Н.А., Дьяченко Т.В., Черкащина С.Н. В.И.Даль:
феноменология личности, системная гениометрия творческого начала: (Постановка проблемы).—
C. 178—181; Акимов О.К. Медицинская тема в творчестве В.Даля и М.Булгакова.— С. 182—184;
Титаренко С.А В.Даль и Н.Бердяев о феномене мистического. — С. 184—188; Левченко О.А
Формирование психологической культуры и эпоха В.И.Даля. — С. 189—191; Даренский В.Ю.,
Ерёменко А.М. Семантика лексемы “событие” в словаре В.И.Даля и проблемы онтологии собы
тийности.— С. 192—197; Прокофьева А.Г. Оренбургские архивные материалы о втором браке
В.И.Даля,— С. 189—191; Фесенко П.Ю. Неопубликованное стихотворение В.И.Даля “Гвоздика,
Мирта и Кипарис”.— С. 202—204; Фесенко Ю.П. В.И.Даль об отмене крепостного права,— С.
205—220; Библиография: Сборники далевских чтений /С о ст. Ю.П.Фесенко.— С. 221—225.
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НОВІ дослідження пам’яток козацької доби в Україні: 36. наук. ст. / Редкол.: Телегін Д.Я.
(відп. ред.) та ін. — Луганськ: Шлях; К., 2001.
Вип. 10. — 263 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Із змісту: Колосова В. Козацтво кінця XVII —
початку XVIII ст. очима поета-сучасника — [Климентія Зіновієва]. — С. 207—211; Ж огіна і. Деякі
морфологічні особливості мови Літопису Самовидця XVII ст. — С. 213—217; Лазаренко О.
Вплив української мови на написання носових голосних у польськомовних творах Лазаря
Барановича. — С. 218—222; Богуш П. До 400-річчя від дня народження Гійома Левасера де
Боплана. Нікольщина. Г. Боплан. Б. Хмельницький. О. Довженко. — С. 233—238; Богуш П.
Козацтво і Нікопольщина у поезії Петра Біба. — С. 243—248.
СЕМЧУК Н.І. Концепція рівноваги в теорії щастя Володимира Винниченка / / Філософські
дослідження: 36. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т. — Луганськ, 2001. — Вип.2. — С. 69—88. —
Бібліогр.: С. 88.
ЛЬВІВ
БУДЗ В.П. Філософія історії Михайла Грушевського: Автореф. дис. ... канд. філос. наук
(09.00.03) /Львів, нац. ун-т ім.І.Франка. — Л., 2001. — 20 С. — Бібліогр.: С. 17.
БУДІЙ 3-І. Лексичні параметри роману Германа Мелвілла “Мобі Д ік, або Білий Кит” у про
екції американського трансценталізму: (Лінгвостилістичний аналіз): Автореф. д и с .... канд. філол.
наук (10.02.04) /Львів, нац. ун-т ім.І.Франка. — Л., 2001. — 20 С. — Бібліогр.: С. 17.
ВИЗДРИК В. С. Вплив творчості Д.Донцова на формування національної свідомості молоді
в першій половині XX ст. / / Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. — Л., 2001. — №431:
Держава та армія. — С. 64—68. — Бібліогр.: С. 68.
ВІСНИК Львівського університету [ім.І.Франка]. — Л., 2001.
Вип.1. Сер.Мистецтвознавство / Редкол.: Безгін і. та ін. — 193 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Із
змісту: Якимович Б. Театр "Руської бесіди” та Андрій Чайковський: (Сторінки історії укр.
театру в Галичині): [Подано оцінку А.Чайковського драматичній творчості І.Франка на основі
неопублікованого листування, показано участь письменника в роботі конкурсних комісій по
чатку XX ст. на кращий укр. драмат. твір]. — С. 26—36; Кравець О. Драми Осипа Барвінського
“Павло Полуботок” та “Чернігівка” на сцені театру “Руська бесіда”. — С. 37—43; Козак Б.
Вистава “Земля” за творами Василя Стефаника в театрі "Заграва” (1933). — С. 56—70; Гарбузю к М. Національна прапрем’єра “ Гамлета” у Львові (1943). До проблеми історично-мистецьких
контекстів вистави. — С. 71—78; Роздольська і. Штрих до сильвети Василя Стефаника. — С. 181
—182; Федорцева С. Василь Стефаник у моєму житті. — С. 182—186.
Вип.9. Сер. Іноземні мови. / Редкол.: Помірко Р.С (голов, ред.) та ін. — 318 С. — Бібліогр. в
кінці ст. — Із змісту: Маркелова С. Стилістична роль та особливості авторського передтексту
в п’єсах театру абсурду: (На матеріалі п’єс С. Беккета та Г.Пінтера). — С. 38—43; Островська
О. Лексико-семантичні засоби реалізації категорії оцінки в англомовній художній прозі. —
С. 50—54; Саноцька Л. Аналіз просодії ліро-епічної поеми Луїса Макніса “Осінній щоденник”:
(На матеріалі зіставного аналізу поем "Осінній щоденник” Л. Макніса та “Гяур” Д.Г.Байрона. —
С. 55—63; Буньо О. Стилістичне функціонування лексико-семантичного угруповання слів, що
позначають емоційний стан страху, у сучасному американському готичному романі: [На мате
ріалі романів Д.К.Оутс]. — С. 64—70; Черкас Н. Алюзія як мовно-стилістичний засіб відображення
біблійних мотивів у романах Ф. О’Коннор “Мудра кров” та “Несамовиті виходять переможця
ми”. — С. 71—75; Лотоцька Л. Графічна образність та її роль у поезії Роджера Мак-Гофа. —
С. 92—96; Петришин М. Семантичні зв’язки твірних параметричних прикметників та похідних при
слівників: (На матеріалі гомеровського епосу). — С. 210—216; Зорівчак Р. Шевченкіана Віри
Річ. — С. 233—242; Ковальська і. Конотативна семантика кольороназв в художньому тексті як
проблема перекладу: (На матеріалі укр. та англ. мов). — С. 243—250; Г оловач У. Етномовний
компонент як вияв фонетичної різноструктурності зіставлюваних мовних систем: (На матеріалі
поетичних текстів грецької трагедії та їх укр. перекладів). — С. 251—260; Кравець О. Зарубіжні
вчені про наукову спадщину Осипа, Олександра та Володимира Барвінських. — С. 261—267;
Захаров Ю. Пошук правди як поетологічна основа творчого методу Уве Йонзона. — С. 268—
276; Поліщук Н. Міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі:
(С.Т.Колрідж, Дж.Байрон, П.Б.Шеллі). — С. 277—287; Кушнір і. Французьке прочитання повісті
“Земля” О.Кобилянської. — С. 288—295; Ш евчук Н. Особливості жанрової природи “Різдвяних
оповідей” Ч.Діккенса. — С. 306—314.
ВІСНИК Національного університету "Львівська політехніка” / Редкол.: Задорожний В.В.
(відп. ред.) та ін. — Л., 2001.
№419: Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. — 139 С. — Із змісту: Кравець С.Ф. З практики навчання студентів немовних ВЗО написання
есе англійською мовою. — С. 11 —15; Магійович И.О. До питання синтаксичних засобів вира
ження модальності у давньогрецькій мові: (На матеріалі поеми Гомера “Одіссея”). — С. 87—92;
Нестерова ТІ. Прикметники як предикати оцінки з інфінітивним актантом: [На матеріалі нім.
худ. л-ри]. — С. 100—103; Паращак К.Д. Формально-граматичні особливості давньогрецьких
складнопідрядних речень з підрядними відносними (означальними) в діалозі Платона “Крітон”
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та специфіка їх передачі в перекладах новогрецькою та українською мовами. — С. 104—114;
Білик О.С. Безособовість, безосторонність і байдужість артиста в теоретичних викладах Г.Фло
бера. — С. 116—118; Весна М.П “Фауст". Сила виразності слова Й.В. Гете: (На прикл. пер.
слова “здоровий” укр. мовою). — С. 118—121; Домбровська Ю.О. Данте та Беатріче в кон
цепції Франкових літературознавчих студій. — С. 122—125; Карий І.П. Фольклорна традиція в
поетичній творчості Василя Симоненка. — С. 125—129; Моторний А.В. Образ Амоса Каменського в чеській літературі. — С. 129—132.
Д А Х М.І. Літературне життя народної балади “Ой не ходи, Грицю ...”: проблеми олітерату
рений сюжету і жанру: Автореф. дис. ... канд. філол. наук (10.01.07) /Львів, нац. ун-т ім.І.Франка.
— Л., 2001 - 19 С. - Бібліогр.: С. 1 6 -1 7 .
КИ РИ Ч УК Ю.А. Вбивство Ярослава Галана: істинні вбивці та політичні наслідки / /В іс н . Нац.
ун-ту “Львівська політехніка”. — Л., 2001. — №431: Держава та армія. — С. 91—96. — Бібліогр.:
С. 9 5 -9 6 .
З ЙОГО духа печаттю...: 36. наук. пр. на пошану І.Денисюка /Львів, нац. ун-т ім.І.Франка, Ін-т
франкознавства; Упоряд. М.Легкий, Редкол.: Бондар Л. (відп. ред.) та ін. — Л.,2001.
Т.І. — 315 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Зміст: Слово про ювіляра. Салига Т Біла троянда
любові; Іваничук Р. Слово про побратима; Ільницький М. “Два нудні, яким цікаво"; Гнатюк М.
Повноліття професора; Гарасим Я. У дивосвіті "одшедших поколінь”: (Фольклористичні студії
І.Денисюка). — С. 5—20; Скоць А. “Слово о полку Ігоревім” у науковій інтерпретації Михайла
Грушевського. — С. 20—26; Івашків В. Проблематика романтичної повісті Пантелеймона Куліша “Огненный змей”. — С. 26—41; Нахлік Є. Філософська поезія П.Куліша: джерела і типологія.
— С. 42—50; Приходько І. Підтекст у творах Олекси Стороженка. — С. 50—57; Куща О. Михайло
Драгоманов в українському літературному русі: европеїзм, "чудернацькі” теорії, "спасенна
справа”. — С. 58—63; Шумило Н. До проблеми органічності українського літературного роз
витку: (Проза кінця XIX — початку XX ст.). — С. 63—70; Вашків Л. Епістолярна критика Лесі
Українки: види, форми вияву, функції. — С. 70—75; Скупейко Л. “Квестія жіноча” у сприйнятті
Лесі Українки. — С. 76—80; Зорівчак Р. Рецепція творчості Лесі Українки в англомовному світі.
— С. 81—88; Ткачук М. Збірка “Карби” Марка Черемшини як вияв модерністського дискурсу
української прози початку XX ст. — С. 88—93; Піхманець Р. Внутрішня динаміка художніх
структур Василя Стефаника. — С. 93—106; Рисак О. Музика у творчості Ольги Кобилянської. —
С. 107—112; Баса О. “Рожі”: рондо в прозі Ольги Кобилянської. — С. 113—116; Марків Р.
Фольклорні образи та символи у повістях “Земля” та “В неділю рано зілля копала” Ольги
Кобилянської. — С. 116—131; Кравець Я. Літературознавча і перекладацька діяльність Мирона
Кордуби. — С. 131 —137; Галета О. Микола Хвильовий у літературній критиці Юрія Меженка. —
С. 137—144; Працьовитий В. Проблема трагічного гуманізму у "Патетичній сонаті” Миколи
Куліша. — С. 144—152; Печорський А. Етнопсихологічна основа функції образів-символів у
“Поза межами болю” О.Турянського. — С. 152—158; Рибчинська 3. Трансформація символу
Мадонни у ранній творчості Павла Тичини. — С. 158—165; Вонторський А Культурна антропо
логія як тема художнього твору: (На матеріалі поезій Олега Ольжича). — С. 165—173; Крупач
М. Олекса Стефанович: матеріали до біографії: (До 100-річчя від дня народження поета). —
С. 173—180; Слоньовська О. Своєрідність міфічного мислення Тодося Осьмачки в поемі “Поет”.
— С. 180—185; Утріско О. Під перехресним вогнем: Штрихи до сильвети Івана Багряного. —
С. 185—191; Легка О. Етико-психологічний аспект проблеми самотності в поезії Н.ЛІвицькоїХолодної: (Ракурс усвідомленої необхідності). — С. 191 —196; Роздольська /. Одним обозом
до мети: Симон Петлюра і поезія українського руху Опору 40—50-х років XX століття. —
С. 196—202; Гамаш Д. Щоденниковий рік Василя Симоненка. — С. 203—209; Пастух Т. Творення
поетичного світу Василя Голобородька: (На матеріалі зб. "Зелень день”). — С. 209—220; Горнятко-Шумшович А. Специфіка інтелектуалізму прози Валерія Шевчука. — С. 220—226; Ільницький
М. “ Із західної перспективи... — С. 226—235; Боднар Л. Відлуння: (Штрих до взаємин Івана
Франка та Лесі Українки). — С. 236—241; Папуша /. Драгоманов — Франко: індологічний дискур С. — С. 241—248; Мороз М. І.Франко і газета “Kraj”: (До проблеми атрибуції). — С. 248—269;
Будний В. “Звідки” й "куди” еволюціонував Іван Франко — критик? — С. 269—275; Каляндрук
H. Проблема "герой — світ” у контексті Франкової концепції теорії роману. — С. 276—279;
Мельник Я. Для дітей і для себе...: (Кілька штрихів до портрета Івана Франка-апокрифолога).
— С. 280—285; Легкий М. Про Франкову оцінку творчості І.Котляревського. — С. 286—289;
Чопик Р. Франко — з початку. — С. 290—295; Гузар 3. Із спостережень над новелою І.Франка
“Микитичів дуб”. — С. 295—300; Пустова Ф. Своєрідність пейзажної лірики І.Франка. —
С. 300—306; Гуняк М. Філософсько-світоглядна наповненість циклу Івана Франка “В пленері”. —
С. 3 0 7 —313; Тихолоз Н. Боротьба за виживання, або Чому гинуть і перемагають звірі у казках
I. Франка: (На матеріалі зб. “Коли ще звірі говорили”). — С. 313—318; Тихолоз Б. Інтерпретація
апокрифічного сюжету у поезії Івана Франка "Як голова болить!..”. — С. 318—327; Сеник Л.
Завершення філософсько-ліричного циклу: (До пробл. філос. лірики в укр. л-рі). — С. 327—331;
Корнійчук В. Жанрова своєрідність збірки “Із днів журби” І.Франка. — С. 331—340; Голод Р.
Сюрреалізм в естетичній концепції І.Франка. — С. 340—349.
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Т.2. — 228 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Із змісту: Гнатюк М. Проблеми теорії літератури у
працях Івана Денисюка. — С. 3—9; Копистянська Н. Форми творення множинного соціальноісторичного часу. — С. 9—15; Надъярных Н. Возможность, равнозначная необходимости: (К
изучению литературоведческого наследия Д.Чижевского). — С. 16—36; Криса Б. Бароко: До
проблеми цілісності українського літературного процесу. — С. 37—39; Луцииіин О. До пробле
ми теоретичного осмислення літературної еволюції. — С. 40—45; Федорак Н. Літопис і рух:
поняття про темп розповіді. — С. 46—50; Крохмальний Р. Езотеричність метаморфози і лімінальна зона у романтичному тексті: [На матеріалі творів М.Костомарова, М.Гоголя, Т.Шевченка]. —
С. 51—58; Тростюк /. Теоретичні проблеми малої прози: (Від І.Франка до І.Денисюка). — С.
59—64; Гуменюк В. Тенденції символізму в європейській драмі і творчі зацікавлення Володи
мира Винниченка. — С. 64—68; Паскевич Н. Драми “Привиди” Г.Ібсена та "Пригвождені”
B. Винниченка: типологічні паралелі і сліди генетичного зв’язку в поетиці конфлікту. — С. 69—
77; Качкан В. Pia detideria: (Фрагмент до життєпису Олекси Іванчука). — С. 146—150; Фіськова
C. Музична архітектоніка роману Германа Броха “Невинні”. — С. 165—171; Біцевич Ф. Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації крізь призму мовленнєвих девіацій: (Етап
пропозиціювання): [На матеріалі творів А.Платонова, І.Бабеля, Т.Осьмачки, М.Хвильового]. —
С. 172—178; Гриньків К. Сакральні лексеми і вислови на палітрі гумору поеми Івана Котля
ревського “Енеїда”. — С. 187—194; Рязанова О. Штрихи до поетичної мови Івана Франка:
(Особливості акцентуації дієслів у поезії). — С. 194—199; Невідомська Л. Імплікаційний зміст
символу “камінь” у драмі Лесі Українки "Камінний господар”. — С. 199—206.
ПЕЧАРСЬКИЙ А.Я. Поетика “поза межами болю” Осипа Турянського: Автореф. дис. ...
канд. філол. наук (10.01.01) /Львів, нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 С. — Бібліогр.: С. 17.
СІНЩ ИНА А.В. Історико-філософські ідеї українського романтизму: (П.Куліш, М.Костома
ров): Автореф. дис. ... канд. філос. наук (09.00.05) /Львів, нац. ун-т ім.І.Франка. — Л., 2001. —
20 С. — Бібліогр.: С. 16.
ТЕЛЬВАК В.В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів М.С.Грушевського:
(Кінець XIX — початок XX століття): Автореф. дис. ... канд. іст. наук (07.00.06) /Львів, нац. унт ім. І.Франка. —Л., 2001. — 19 С. —Бібліогр.: С. 16.
УКРАЇНСЬКЕ літературознавство: 36. наук. пр. /Львів, нац. ун-т ім.І.Франка; Редкол.: Салига Т. (відп. ред.) та ін. — Л., 2001.
Вип.64: Іван Франко: Статті і матеріали. — 194 с. — Бібліогр. в кінці ст. — Із змісту: Денисюк /.
“Усе мистецьке є символом”: (Розшифровані й нерозшифровані символи у "Перехресних
стежках"). — С. 3—12; Познякова Н. Музика як засіб психологічної характеристики в новелі
“Вільгельм Телль”. — С. 13—17; Салевич П. Інтертекстуальні паралелі повісті І.Франка “Захар
Беркут” і “Слова о полку Ігоревім”. — С. 18—25; П аст ух Т. Печать недужого духу в повісті
Івана Франка “Великий шум”. — С. 26—32; Папуша /. Символічна структура “Зів’ялого листя”.
— С. 33—43; Легкий М. Ремінісценції “Зів’ялого листя” у прозі І.Франка. — С. 44—53; Корнійчук
В. Ритміка збірки “Semper tiro”. — С. 54—67; Куца Л. До проблеми міжсуб’єктних відносин у
поезії І.Франка: (“Із днів журби”, “Semper tiro”). — С. 68—76; Горак Я. Два чуда з Іваном
Вишенським: (До джерел поеми Івана Франка “Іван Вишенський”). — С. 77—81; Приходько /.
Особливості поетики прозових сатир І.Франка. — С. 82—88; Ковальчук А. Поетика характеротворення жінки-злочинниці: (Олімпія Торська та Анеля Ангарович). — С. 89—102; Гарасим Я.
Іван Франко як дослідник дум. — С. 103—109; Дах М. Балада у генологічній свідомості Івана
Франка. — С. 110—117; Мельник Я. Іван Франко про причини популярності апокрифічної літе
ратури в Україні. — С. 118—125; Гнатюк М. Стаття І.Франка "Семітизм і антисемітизм у Галичині”.
— С. 126—130; Скоць А. Рецензія; І.Франка на працю Теодора Герцеля “Judensta a t”. — С. 142—
143; Пастух Т. До проблеми типології персонажів прози Івана Франка. — С. 147; Бондар Л.,
Моторний В. “Без золота, без каменю, без хитрої мови...” [В.Ґренджа — Донський про І.Франка].
— С. 155—157; Ґренджа-Донський В. В десяту річницю смерті Івана Франка. — С. 157—159;
Ільницький М. Забутий вірш Максима Рильського про Франка. — С. 160—162; Ярема Я. Незакінчений літопис життя і творчості І.Франка / Передм. і післясл. С. Яреми. — С. 163—184;
Коцюба О. Маловідомий спогад Уляни Кравченко про Івана Франка. — С. 185—190; Горак Р.
Єдиний раз хресним батьком... — С. 191—193.
ХАМАР У.В. Проблема ідеалу у філософській спадщині Івана Франка: Автореф. дис. ...
канд. філос. наук (09.00.05) /Львів, нац. ун-т ім.І.Франка. — Л., 2001. — 20 С. — Бібліогр.: С. 17.
ЮРІЙ ЛИПА: ГОЛОС ДОБИ І ПРИКЛАД ЧИНУ: 36. наук. пр. / Львів, нац. ун-т ім.І.Франка;
Редкол.: Салига Т. (відп. ред.) та ін. — Л., 2001. — 407. — Бібліогр. в прим. — Паралел. заголовок
також англ. — Зміст: Салига Т “Завжди напружено, бо завжди проти течій...”: (Євген Маланюк
та Юрій Липа). — С. 9—19; Липа-Гуменецька М. Юрій Липа — “рідна немова моя”. — С. 20—28;
Ільнщький М. Не за критеріями інших. — С. 29—35; Мельничук Б. Юрій Липа і Буковина. — С. 36—
46; Івашків В. Пантелеймон Куліш в оцінці Юрія Липи. — С. 47—52; Комариця М. Юрій Липа в
оцінці сучасників. — С. 53—61; Роздольська /. Під знаком вогню: “Бій за українську літературу”
Ю.Липи на тлі упівської поезії. — С. 62—69; Роман-Мельничук Я. Ольга Кобилянська у зв’язках з
“людьми чину” — українськими діячами першої третини XX ст. — С. 70—77; Янчук О. Варшавсь
кий період у житті і творчості Юрія Липи (1929—1943). — С. 78—87; Зубрицька М. Текстуальність
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та контекстуальність мисленнєвого світу Юрія Липи. — С. 90—97; Кіцера О. Юрій Липа — христи
янський письменник. — С. 98—101; Багон О. Неоґотика: стиль і концепт (до естетичних основ
поезії Юрія Липи). — С. 102—111; Терлак 3. Мовні засоби експресії в публіцистиці Ю.Липи. —
С. 111—117; Борецький В., Руснак /. Поетична творчість Юрія Липи. — С. 118—125; Руснак І. Повість
Юрія Липи “Рубан". — С. 125—135; Стеків М. Стилістичні особливості функціонування відокрем
лених членів речення в оповіданнях Юрія Липи. — С. 136—139; Присяжна Б. Через Дике Поле до
Пітера Пена, або Обличчям до оптимізму, перечитуючи збірку літературознавчих есеїв “Бій за
українську літературу” Юрія Липи. — С. 140—142; Сирота Л. Образ жінки і роду у поезії Юрія
Липи. — С. 143—161; Працьовитий В. Ідея самопожертви у драматичній поемі “Вербунок” Юрія
Липи. — С. 162—168; Кравець Я. Юрій Липа: три погляди на чуже письменство. — С. 169—185;
Крупач М. У пошуках авізуальної реальності: (Штрихи до характеристики ліричного суб’єкта
поезій Ю.Липи). — С. 186—196; Кравець А. Воїн без однострою та шолома. — С. 197—201; ЛипаГуменецька М. Юрій Липа — письменник, мислитель, лікар: (Перегляд польських архівів). —
С. 204—212; Сварник Г Юрій Липа і Дмитро Донцов крізь призму особистих і творчих взаємин. —
С. 213—228; Берко П. Юрій Липа — етнопсихолог. — С. 229—236; Гнатюк М. Національна ідея у
літературі: (Іван Франко і Юрій Липа). — С. 237—244; Андрусяк І Правові погляди Юрія Липи. —
С. 245—254; Барладяну-Бирладник В. Геополітичні погляди Юрія Липи. — С. 255—263; Мисечко А.
Іван Липа — духовний наставник. — С. 264—268; Утріско О. Мистецтво як політика: (Штрихи до
художньо-політичних візій Юрія Липи та Івана Багряного). — С. 269—271; Янчук О. Український
чорноморський інститут: історія і діяльність (1940—1946). — С. 278—288; Нечитайло /. Про зна
чення медичної науково-практичної спадщини Юрія Липи. — С. 289—294; Волинський В. Ю.Липа —
видатний лікар-фітотерапевт та знавець української ментальності. Листування Юрія Липи. —
С. 295—299; Биковський Л. Апостол новітнього українства (1900—1944); Передмова до другого
видання [до другого видання книги Ю.Липи “Чорноморська доктрина”. — О.; Варшава, 1942)]. —
С. 319—326; Колосенко М. З передмови до перевиданої новели Юрія Липи “Рубан” (Авгсбурґ,
1946). — С. 327—328; Грицай О. Юрій Липа — Рубан. Новеля. Ст.78. — С. 329—330; Косач Ю. Юрій
Липа до двохріччя смерти. — С. 330—332; Маланюк Є. Юрій Липа — поет. — С. 333—343; Косач Ю.
Українська література і Юрій Липа. — С. 344—347; Рудич Ю. Юрій Липа й родовідна справа:
(жмуток спогадів). — 348—350; Ікаренко О. Легенда й дійсність: (15 хвилин з Юрієм Липою...
Спомин). - С. 350—352; Косач Ю. Юрій Липа — організатор українського почуття. — С. 353—358;
Хорковський Р. Основні ідеї Драгоманова, Липинського, Донцова і Липи. — С. 359—368; Несич О.
Чарівна поява (Юрій Липа). — С. 369—372; Биковський Л. До проблематики життя і творчості
Юрія Липи. — С. 373—380; Биковський Л. Матеріали до бібліографії творів Юрія Липи (1917—
1948). — С. 381—396.
М ИКО ЛА ЇВ
НАУКОВІ праці: Наук. — метод, журн. /Н а ц . ун-т “Києво-Могилянська академія”, Миколаїв,
філія; Ред. рада: Клименко Л.П. (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2001.
Вип.1: Педагогічні науки. — 156 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Із змісту: Каірова Т.С. Епістоляр
ний текст у ракурсі взаємодії культур: [На матеріалі фр. мови]. — С. 25—32; Диндаренко О.А.
Космополітизм Р.Кіплінга у контексті діалог культур. — С. 93—95; Крячко Т.П. Просвітницька
діяльність Сергія Ефремова: (До 125-річчя з дня народження). — С. 111 —115.
СТЯЖКІНА О.В. “Радянська ж інка” і “лірична героїня": створення стереотипів в українській
літературі 50-х — 90-х років / / Наук, пр.: 36. наук. пр. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська акаде
мія”, Миколаївська філія; Редкол.: Клименко Л.П. (голова) та ін. — Миколаїв, 2001. —ТЛО:
Історичні науки. — С. 119—124. —Бібліогр.: С. 124.
НІЖИН
ЛІТЕРАТУРА та культура Полісся /Н іж и н , держ. пед. ун-т. — Ніжин, 2001. —
Вип. 15: Спадщина П.Куліша в сучасних дослідженнях /Р едко л.: Г.В.Самойленко (відп. ред.
і упоряд.) та ін. — 270 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Зміст: Ф едорук О.О. “Ответ "Бояну” —
Стебельскому на “Письмо до Кулиша” (Письмо к редактору “Правды")” питання авторства. —
С. 3—17; ДОДАТОКЪ до Ч. 14 ПРАВДИ. Ответ “Бояну” — Стебельсьскому на “Письмо до
Кулиша”. — С. 18—46; Любченко В.І. Пантелеймон Куліш і українська національна ідея. —
С. 47—55; Луняк Є.М. Роль П.Куліша в Кирило-Мефодіївському товаристві. — С. 55—63; Нахлік
Є.К. Вплив П.Плєтньова на перцепцію Пушкіна в морально-естетичній свідомості раннього П.Ку
ліша. — С. 63—76; Ісаєнко К.П. Античний міф у творчих пошуках раннього П.Куліша. —
С. 76—81; Астаф’є в О.Г. Поезія Пантелеймона Куліша: від архаїки до міфо-історичної топіки. —
С. 82—92; Моціяка О.М. Жанрові особливості притчі у романі П.Куліша “Чорна рада”. —
С. 93—99; Банзерук О.В., Рябко Т.Л. Епоха Руїни в інтерпретації Пантелеймона Куліша: (істо
ризми в романі “Чорна рада”). — С. 93—99; Рочік А.В. Перекладацька діяльність Пантелеймона
Куліша. — С. 106—108; Самойленко Г.В. Спадщина Пантелеймона Куліша в оцінці Бориса Грінченка. — С. 109—124; Бойко H.L Засоби вираження лексичної експресивності: (На матеріалі творів
П.Куліша). — С. 125—136; Зеленська Л.І. Матеріали про життя і творчість П.Куліша: (За фонда
ми Чернігівських музеїв). — С. 136—179; Зеленська Л.І. І.Ш раг та Ганна Барвінок: (Документи).
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— С. 180—183; Материалы к биографии П.Кулиша, написанные И.Шрагом. — С. 114—198; Стар
ков В. А. Листування Бориса Грінченка та Митрофана Дикарева. — С. 199—269.
ОДЕСА
ЗАПИСКИ з загальної лінгвістики: 36. наук. пр. /О д е с . нац. ун-т ім.П.Мечникова; Редкол.:
Карпенко Ю.О. (відп. ред.) та ін. — О., 2001.
Вип.З. — 167 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Із змісту: Микитюк І.М. Функціонування вторинної
композиційно-зумовленої номінації в тексті: [На матеріалі оповідання Р.Дейла “Священникова
розвага”]. — С. 81—90; Семененко Л.А. Выразительные возможности грамматической катего
рии рода имени существительного: (Выбор маркированного варианта с актуализированной
граммемой рода): [На матеріалі творів Б.Ахмадуліної та А.Вознєсєнського]. — С. 128—134.
ЗАПИСКИ з романо-германської філології: 36. наук. пр. /О д е с . держ. ун-т ім.І.І.Мечникова;
Одес. Лінгвіст, т-во; Редкол.: Колегаєва І.М. (гол.ред.) та ін. — О.: Латстар, 2001.
Вип.9. — 227 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Із змісту: Букреева Л.Л. Спотыкающаяся Эвридика:
(Сравнительный анализ двух переводов стихотворения Рильке). — С. 17—34; Коваленко О.В.
Особенности функционирования исторических реалий в исторических романах В.Скотта. —
С. 76—85; Марннашвили М.Л. О коммуникативной значимости характеризаторов процесса в
оригинале и ее отражении в переводе: [На матеріалі романів Р.Мерля та Ф.Саган]. — С. 117—
126; Степаненко О.А. Структурно-организующая роль вопросительных конструкций в диалоге
англоязычного детектива. — С. 172—180.
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ журнал: [Наук, зб.] /О д ес. Нац. ун-т Ім.І.І.Мечникова; Редкол.:
Н.Шляхова (відп. ред.) та ін. — О.: Астропринт, 2001.
№6: [Присвячується пам’яті А.Слюсаря]. — 256 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Зміст: Наукова
спадщина професора А.О.Слюсаря; Мусій В. Про наукову діяльність професора А.О.Слюсаря;
Слюсар А. О.О.Потебня і порівняльна міфологія; Бібліографія А.О.Слюсаря. — С. 7—37; Вінок
пам’яті професора А.О.Слюсаря; Александров О. Старокиївська агіографічна проза XI—XII ст.:
риси своєрідності; Раковська Н. Грані романтизму в міфокритиці Ан. Григор’єва; Черняхович Т.
Риси передромнатизму в “Листах до Лужницького старця” В.Ф.Одоєвського; Силантьева В.
Література і живопис: методика і методологія аналізу; Спорадець Н. Новелістичність ранньої
лірики Анни Ахматової: (Методологічний аспект); Малютіна Н. Поетика перевтілень персонажів
у "Лісовій пісні” Лесі Українки; Ростіяков Б. Жанрові особливості кіноповісті О.П.Довженка
"Арсенал”. — С. З 8—96; Шупта-В'язовська О. “Енеїда” І.Котляревського у контексті хроното->
пічного художнього мислення доби становлення літератури нового типу. — С. 97—201; Ж аборюк
/. Т.Дж.Смолет і готичний роман. — С. 102—108; Мойсеева О. Утопія і романі Ф.Сологуба “Тво
рима легенда”. — С. 109—121; Безхуторний Ю. “Я безумно люблю город...”: Мотив міста і
творчості в "Арабесках” Миколи Хвильового. — С. 122—132; Селіванова В. Символ художникадеміурга у драмах В.Винниченка “Чорна Пантера і Білий Медвідь” та “Memento”. — С. 132—142;
Іванова О. Комунікативний статус художнього тексту, або Роздуми про те, як саме “входит в
наш мирок миров разноголосица”. — С. 143—154; Тимченко Р. Жанрові модифікації латиноаме
риканського роману-міфу. — С. 154—164; Дяченко О. Конфлікт у “Маленьких трагедіях” О.Пушкіна
— С. 165—173; Павлюк В. Гносеологічна функція фантастики в “таємничих повістях” В.Ф.Одоє
вського. — С. 173—181; Русняк /. Символічний і міфопоетичний код у романі Ф.М.Достоєвського
“Брати Карамазови”. — С. 181—192; Д обробаїна О. Поетика повісті Л.М.Толстого “Диявол”. —
С. 192—199; Цимбал Я. “Авангардист” Майк Йогансен та літературна традиція. — С. 200—205;
Уокіна О. Образ “лікового” поета у М. С. Гумільова та О. С. Пушкіна. — С. 205—211; Олійниченко
О. Своєрідність конфліктів у романній історії Руїни. — С. 221—219; Піщанська /. Образ-гіпотеза
автора “Слова о полку Ігоревім” у романі Володимира Малика "Черлені щити”. — С. 220—226;
Мізінкіна О. Поетика назви роману Раїси Іванченко “Отрута для княгині”. — С. 226—231; Іванова
О. Очевидцеві сьогоднішнього постмодерну до “синкретичного театру мініатюр” запрошення
на перфоманс: [Рец. на кн.: Стрельбицький М. Під небом Коновалюка: Поезії. — Вінниця: Універсум-Вінниця, 2000. — 138 С. ]. — С. 232—235; Русняк /. “Перший досвід вічності...”: [Рец. на кн.:
Холодов А. Вереск в пустыне. — Одесса: Астропринт, 2000. — 140 С. ]— С. 235—237; Бурчак Л.,
Островська Н. Замість рецензії: [Про кн.: Вопросы творчества и биографии А. С. Пушкина:
Науч. сб. — Одесса: Астропринт, 1992. — 192 С. ]. — С. 238—240; Мейзерська Т. Російське
романтичне оповідання: крізь призму методу і жанру: [Рец. на кн.: Александров А.В. Русский
романтический рассказ: Монография. — Одесса: Астропринт, 2002. — 244 С. ]. — С. 241—244;
Александров О. Вірність собі: [Рец. на кн.: Соколянский М.Г. И несть ему конца: Ст. о Пушкине.
— Одесса: Астропринт, 1992. — 140 С. ]. — С. 244—248; Вербенко В., Мінкевич £ Книга про
мистецтво минулого і наше сучасне буття: (Рец. на кн.: Силантьева В.И. Художественное мышле
ние переходного времени: (Литература и живопись): А.П. Чехов, И.Левитан, В.Серов,
К.Коровин. — Одесса: Астропринт, 2000. — 352 С. ). — С. 248—250; Присвячено В.В.Фащенку: [3
29 черв, по 1 лип. 2000 р. в Одес. держ. ун-ті ім.І.І.Мечникова пройшла міжвуз. наук, конф.,
присвяч. пам’яті В.Фащенка] /О .В . — С. 251—254.
ПРОБЛЕМИ сучасного літературознавства: Зб. наук. пр. /О д е с . нац. ун-т Ім.І.І.Мечникова;
Редкол.: Ш ляхова Н.М. (відп. ред.) та ін. — О.: Маяк, 2001.
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Вип.7. — 304 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Зміст: Прісовський Є.М. Індивідуальний стиль, метод,
світогляд як складові частини творчої індивідуальності. — С. 5—9; Силантьева В.Й. Рубежное
сознание в искусстве: основные показатели переориентации. — С. 21—26; Козочек М.Б. Метафо
ризація в художньому творі: (витоки та методологія дослідження). — С. 21—26; Яковлева О.В.
Деякі особливості семантичного аналізу міфів. — С. 26—33; Пастушенко Л.И. Семантика разно
уровневого кодирования в немецком романе "низового” барокко. — С. 34—40; Лихачова О.А
Роль асоціативних зв’язків у саморозгортанні композиційної макроструктури в новелістиці Григора Тютюнника. — С. 41—62; Дзюбинская В.С. Легенда о Фаусте. — С. 63—67; Торкут Н.М.
Характер взаємодії міфопоетичного та мемуарного начал у жанровому просторі "Вістей про
теперішні нещастя Росії” (1614) Г.Бреретона. — С. 68—77; Савкова Л.С. Об организации про
странства во французской философской прозе XVIII века. — С. 78—85; Черноиваненко Е.М. О
месте и значении Пушкина в истории русской литературы. — С. 86—90; Шпильова О.В. “Особи
сто людська натура” митця як позатекстовий компонент лірико-драматичного твору (“Одержима”
Лесі Українки): До 130-річчя від дня народження Леся Українки. — С. 92—102; Исаева М.С.
“Божественная” и “мирская” суть князя Мышкина подробнее об этой проблеме. — С. 103—113;
Филат Т.В. Особенности и функции художественного времени в повести А.П.Чехова “Рассказ
неизвестного человека”. — С. 113—136; Поточна О.В. Природа конфлікту в збірці О. Олеся "3
журбою радість обнялась”. — С. 137—146; Немченко І.Ю. Герой-оповідач у структурі “Мис
ливських оповідань” М.Хвильового. — С. 147—154; Колісниченко A L Битва міфів і Микола
Хвильовий. — С. 155—162; Буханенко О.Д. Динаміка розвитку романних форм в українській
прозі 20-х років XX століття. — С. 191—196; Єфімова Г.І. Книжки та долі: [Укр. л-ра 30-х років XX
ст.]. — 175—191; Ковальчук Л.В. Жанровое своеобразие немецкого историко-биографического
романа в контексте немецкой биографической прозы 20—40-х годов XX века. — С. 191—196;
Нечерда В.Б. Час і простір як композиційні детермінанти в романі “Первоміст” П.Загребельного. — С. 196—206; Пономаренко LB. Проблеми національної духовності в поезії Ліни Костенко. —
С. 206—213; Туменова В.В. “Немає часу на поразку”: [Про творчість Л.Костенко]. — С. 214—216;
Шевченко Т.М. Поетика новели Юрія Покальчука “Скрипка”. — С. 217—224; Газизова А.А. Тема
пирамиды в последнем романе Л.М.Леонова. — С. 225—233; Борисенко Н.М. Роман Валерія
Шевчука "Три листки за вікном...”: міфопоетичне начало. — С. 234—240; Саенко В.П. Два береги
Ріки Творчості Ірини Жиленко: сучасна поезія і проза. — С. 241—267; Антофійчук В.І. Трансфор
мація євангельських мотивів у повісті Романа Іваничука “Смерть Юди”. — С. 268—276; Волощук
К В . Фаустианский прорыв сквозь человеческое в модернистском романе XX века: (“Доктор
Фаустус” Т.Манна и "Мастер и Маргарита” М.Булгакова). — С. 277—293; Чорноіваненко Є.М.
Широке вікно в світ: [Рец. на часопис “Вікно в світ”]. — С. 294—302.
Вип.8. — 308 С. — Бібліогр. в кінці ст. — Зміст: Ваковская Н.М. Структурирование литератур
но-критического текста как возможность его интерпретации: [На матеріалі ст. Ап.Григор’єва,
О.Дружиніна, М.Михайловського, В.Розанова]. — С. 5—19; Пащенко М.В. Троп і жанр: (Струк
турно-типологічний аспект). — С. 19—30; Черноиваненко Е.М. Парадоксы природы жанра: (В
чем же ошибся Бенедетто Кроче). — С. 31—42; Пастушенко Л.И. Модификации романических
клише в сюжетике немецкого “галантного романа”. — С. 43—49; Александров А.В. Особенно
сти психологизма в Сказании о Борисе и Глебе. — С. 50—60; Беньковська Г.Д. Ж анр літературної
казки в творчості О.С.Пушкіна: (“Казка про ведмедицю”). — С. 61—67; Черняхович Т.Ю. Ж ан
ровые особенности “Русских ночей" В.Ф.Одоевского. — С. 68—80; Мусий В.Б. "Подросток”
Ф .М .Достоевского как роман воспитания. — С. 81—90; Добробабина О.Ю. Жанровая структу
ра повести Л.Н.Толстого “Отец Сергий”. — С. 91—99; Максим'юк T.L Віталій Боровик і “Плеяда”.
— С. 100—103; Заверталюк H.L Дискурс особистісної волі у творчості Лесі Українки. — С.
104—111; Мостова Л.Б., П орожнюк А.Л. Текстологічні спостереження над драматичною по
емою Лесі У кр аїнки “ На полі кр ов і” . — С. 111 —118; П рісовський Є.М. Волинське й
загальноукраїнське начала в поезії Лесі Українки. — С. 119—126; Малютіна Н.П. Комунікатив
ний дискурс в драматичній поемі Лесі Українки “Кассандра”. — С. 127—138; Галкина Я.В.
И.Северянин: автопародия как форма автокоммуникации. — С. 139—146; Немченко І.Ю. Ж ан
рові особливості новели А.Любченка. — С. 147—154; Михайлова А.А. Мотив християнської
любові у повісті Я.Галана “Гори димлять”. — С 155—162; Гончаренко Э.П. Ирландия в романах
Джеймса Джойса национальная тема в творчестве художника-модерниста. — С. 163—182; Са
енко В.П. "Маруся Чурай” Ліни Костенко в контексті літературної світової традиції. — С. 182—206;
Сердюк B.L Поетика композиції збірки Василя Симоненка “Тиша і грім”. — С. 206—222; Поно
маренко LB. Поетологічна функція ліричного агону в циклі “Невидимі причали” Ліни Костенко:
(збірка “Сад нетанучих скульптур”). — С. 222—231; Хіно Такао. Леся Українка і Японія: аспек
ти нового прочитання. — С. 232—235; Мейзерська Т.С. “Кремуцій Корд” М.Костомарова та
“Руфін і Прісцілла” Лесі Українки: концептуалізація історії. — С. 243—261; Силантьева В.И.
Искусствознание. Теория и практика анализа (Чехов, Левитан). — С. 243—261; Фабрит-Процька О.Р.
Культурно-мистецька діяльність лемків на західних теренах України у II половині XX ст. — С.
262—274; Слюсарь А.А. Циклизация в прозе А. С. Пушкина и Н.В.Гоголя. — С. 275—299.
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МИХАЙЛО ДАВИДОВИЧ БЕРНШТЕЙН
Пішов з життя відомий український літературознавець,
лауреат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка, док
тор філологічних наук Михайло Давидович Бернштейн.
Народився М.Д.Бернштейн 3 січня 1911 р. в м. Токмак
Запорізької області. Закінчив Запорізький педагогічний
інститут (1934), відразу по тому — аспірантуру при
Київському державному університеті. З 1938 до 1981 р.
— співробітник Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка A 4
УРСР. Був учасником Великої Вітчизняної війни, брав
участь у боях; нагороджений орденом Червоної Зірки,
медалями “За перемогу над Німеччиною”, "За перемо
гу над Японією" та ін.
У пресі почав виступати з 1932 р. — із рецензіями й оглядами
тогочасних літературних явищ, активно друкувався на сто
рінках журналів “Темпи” та “Молодняк”. Із початком
дослідницької та викладацької (до війни та кілька післявоєн
них років — у Київському університеті) діяльності головну
увагу зосереджує на з’ясуванні проблем української літе
ратури XIX ст., зокрема творчості Т.Шевченка, української
літературної критики та журналістики.
У перше повоєнне десятиріччя надрукував ряд статей про спадщину Т.Шевченка, (.Франка,
брошуру-лекцію “Марко Вовчок” (1952), виступив упорядником збірника статей, рецензій,
висловлювань “Марко Вовчок в критиці” (1955). Був одним із авторів 1-го тому двотомної
“Історії української літератури” (1954).
1958 р. виходять у світ дві фундаментальні монографії М.Д.Бернштейна: "Журнал “Основа" і
український літературний процес кінця 50—60-х років XIX ст.” та “Українська літературна крити
ка 50—70-х років XIX ст.” (на їх основі у 1960 р. автором була захищена докторська дисертація).
У ту непросту для наукової й літературної діяльності пору, в час жорсткого панування ідеології
ці книжки рішуче виломлювались поза "прийнятий” усереднений тип літературознавчих праць:
суттєво розширювали ідеологічно встановлені рамки розгляду українського літературного про
цесу X IX ст., сприяли введенню й закріпленню в літературознавчому розгляді ряду
неоднозначних літературних явищ, привертали увагу до багатьох призабутих на той час імен,
стверджували вагомість літературного доробку таких діячів, як П.Куліш, М.Костомаров, І.Білик,
М.Драгоманов та ін. Наукова об’єктивність, доказовість у викладі, звернення дослідника до
великого обсягу фактичного матеріалу робили ці монографії невразливими перед поверховою
публіцистичною кон’юнктурою, їх поява — разом із працями іще кількох вчених — засвідчувала
відродження традицій академічної літературознавчої науки в повоєнній Україні.
Дослідник української класики час від часу відгукувався і на явища поточного літературно
го процесу, виступаючи із статтями, присвяченими доробкові письменників А.М алиш ка,
0 . Корнійчука, М.Стельмаха, літературознавця й драматурга 3 . Мороза.
Багато енергії М.Д.Бернштейн віддавав текстологічній діяльності, беручи участь у підготовці
академічного десятитомного видання творів Т.Шевченка, видань творів І.Нечуя-Левицького, Пана
са Мирного, М.Старицького, І.Манжури, Лесі Українки, М.Коцюбинського, О.Білецького. Робота
М.Д.Бернштейна як голови Текстологічної комісії у виданні 50-томного Зібрання творів І.Франка,
участь у розробці наукових принципів цього видання та редагуванні ряду томів Франкової спад
щини відзначена Державною премією УРСР ім. Т.Г.Шевченка (1988, у складі творчого колективу).
М.Д.Бернштейн був одним з авторів 8-томної “Історії української літератури" (т. З, 1968; т. 4, кн.
1, 1969). Уж е страждаючи від хвороби очей, яка далі прогресувала, вчений створив монографії
“Іван Манжура: Життя і творчість” (1977), “Франко і Шевченко: Спостереження над шевченко
знавчою спадщиною І.Я.Франка” (1984), взяв участь у написанні дослідження “Історія української
літературної критики: Дожовтневий період” (1988), де виступив автором розділу про критику 7090-х років XIX ст., нарисів про літературно-критичну спадщину П.Куліша та М.Драгоманова.
Невтомний дослідник трудився до останніх днів, підготувавши спогади зі свого наукового
життя (увійшли в книгу “Історія Інституту літератури”, яка друкується) та готуючи книгу своїх
вибраних праць. На жаль, цих видань вчений уже не побачить надрукованими. 7 грудня 2002 р.
М.Д.Бернштейна не стало.
Колектив Інституту літератури, в якому М.Д.Бернштейн працював понад сорок років і з яким
іще два десятиліття підтримував активні наукові стосунки, глибоко сумує з приводу втрати.
Образ авторитетного вченого, людини світлої душі назавжди залишиться з нами.
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Храм. Зимовий ліс (1985)

Мальви (1986)

Квітучий сад (1990)

О сінь. Ранок в саду (1982)

Художник Віктор Зарецький (1925—1990), лауреат Державної премії
України ім. Т.Ш евченка

Індекс 74423

—

н а ст уп н ом у н ом ері чит айт е:
п р о б лея ли ллісропоет ики Л е с і У к р а їн к и ;
— л іт е р а т у р н а крит ика
чи м о ж л и в и й український б е с т с е л е р ?
— лірик а Jb.-б)-Лінтонича у д зе р к а л і
а н а л іт и ч н о ї п с и х о л о гії ;
—

р е ц е н з ії, п р е з е н т а ц ії, хрон огр аср.
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