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Частеперішній
Ярослав Поліщук

УДК 821.161.2

ЕФЕКТ ЄВРОМАЙДАНУ І ЛІТЕРАТУРА
У статті розглянуто Євромайдан як подію в трьох її проекціях – суспільну, медійну та
літературну. Майдан став безумовною подією в сучасній Україні, але його резонанс відчутний
також у ширших контекстах – пострадянського простору, Східної Європи, Європи і світу в
цілому. Кожен з аналізованих аспектів оприявнює реальні чи прогнозовані зміни в суспільному
житті. Медійний образ Майдану великою мірою забезпечив успіх Революції гідності. Численні
літературно-мистецькі проекти 2014–2015 років підтверджують високий креативний потенціал
Євромайдану. Активна участь у цих процесах письменників – А. Куркова, О. Забужко,
Ю. Андруховича, С. Жадана та ін. – засвідчує етапність події та незворотність постреволюційної
трансформації українського суспільства.
Ключові слова: Євромайдан, суспільна подія, мас-медіа, інформація, контент, література,
мистецтво, культура, герой.
Yaroslav Polishchuk. The effect of Euromaidan and literature
The article examines Euromaidan as a cultural event in its three manifestations: in social life, media
and literature. The Revolution of Honor became a significant event not only in Ukraine but also in
postsovietical space of Eastern Europe, the whole Europe and all over the world. Each of the analyzed
aspects exemplifies real or projected changes in social life. The success of the Revolution to a large
degree was possible due to media image of Maidan. A lot of literature and art projects which were
organized in 2014–2015 confirm high creative potential of Euromaidan. Participation of such wellknown writers as A. Kurkov, O. Zabuzhko, Y. Andrukhovych, S. Zhadan and others in these actions
certifies the irreversibility of post-revolutionary transformation of Ukrainian society.
Key words: Euromaidan, social event, mass-media, information, content, literature, art, culture, hero.

У сучасному світі, який зазнає дуже сильного тиску глобалізаційних процесів,
кожне значне суспільне явище має численні віддзеркалення – у сфері культури
загалом і в мас-медіа зокрема. Адже сутність глобалізації виражається
багатозначно, вона охоплює різні вектори економічної, політичної та культурної
інтеграції. Зазвичай цей процес уявляють спрощено, наголошуючи лише на
зовнішньому тискові глобалізації. Справді, цей тиск дедалі відчутніший. Однак
глобалізаційні тенденції виражають також шлях від конкретного до загального,
від окремого локального факту до його поширення у світі та тієї зворотної
реакції, яку це викликає. Також вони виявляються в ущільненні інформаційного
поля, у наростаючій взаємопов’язаності різних суспільно-культурних подій,
що водночас забезпечує сучасній ситуації особливий статус – як мінливості,
динамічності, гібридності, так і неуникних труднощів, пов’язаних із науковокритичною рефлексією цієї ситуації.
Будь-яка значуща подія сучасного світу зазнає багатьох різноманітних
відображень та відгуків. Якщо раніше її фіксація підлягала жорсткій
регламентації влади, то тепер, у час інформаційної відкритості і плюралізму,
дуже непросто прогнозувати, який відгук здобуде конкретний факт у суспільній
свідомості. Множинність форм та засобів репрезентації в суспільному просторі
створюють не тільки певну дезорієнтацію, а й становлять поважний виклик,
що породжує потребу по-новому осмислити значення події.
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Подія також спонукає до переосмислення географічного локусу. Сам факт,
що вона відбувається в певному місці і привертає загальну увагу, викликає
ревізію географічних уявлень у нашій свідомості. Локальне дуже істотно
впливає на розуміння глобального – від особливостей ландшафту, клімату,
оточення, подорожніх вражень аж до смаку кави, чаю чи пива. Адже сьогодні
у світі формується нова стратегія культурного простору, в якій ці конкретні
чинники, безумовно, впливові, а то й визначальні. Саме подія наочно переконує
нас у змінності географічних уявлень, що здаються сталими та непорушними,
у близькості певних ідей і мотивацій, які, на перший погляд, можуть здатися
дуже далекими й незрозумілими.
Із позицій традиційної історіографії події надавалося певне значення з огляду
на те, як саме вона вмонтовується в загальне тло свого часу, у причиннонаслідкових зв’язках та зумовленостях. Однак така операція була можливою
лише за умови значної часової відстані, яка нібито й дає підстави відокремлювати
важливе від неістотного та випадкового. Поширення історичних студій на сучасну
добу знівелювало подібні критерії. Цей процес засвідчив ще в 1970-х роках
французький історик П’єр Нора, котрий зауважив: “Хоч теперішнє під тиранією
події було позбавлене права на існування в історії, було зрозуміло, що історія
будуватиметься на фундаменті події” [20, 23]. Учений також порушив проблему
багатозначності події, осучаснивши це поняття в добу масових медіа та
постмодернізму.
Отже, сучасна подія несе в собі певну феноменальність. Справа в тому,
що вона – через обставини – не може лягати в річище інших подій, з якими
годилося би порівнювати. Так само не випадає ідентифікувати сучасну
подію у причинно-наслідкових координатах, якими володіє історична наука.
Коротко кажучи, не існує вироблених критеріїв для її оцінки. Виходить,
сучасна подія оцінює себе саму, проектуючи на довільні контексти. Вона стає
викликом для кожного, хто наважиться таку подію інтерпретувати, зосібна
для тих, хто робитиме це вперше, не маючи змоги опертися на оцінки інших.
У цьому винятковість сучасної події, адже вона сама задає формат, в якому
її пізніше оцінюють. Вона сама себе відображає й інтерпретує, нерідко
вдаючись до послуг тих, хто не сторонній свідок чи байдужий обсерватор, а
безпосередній учасник події, тобто, окрім раціональної оцінки, проектує також
своє емоційне ставлення (байдуже, свідомо чи несвідомо це робить).
В осмисленні події неухильно взаємодіють раціональний та емоційний
чинники, до того ж другий виявляється навіть важливішим: спершу
забезпечуючи своєрідну “додану вартість” події, він згодом переходить в
інший вимір, фактично витворюючи символічне значення пережитого факту.
Емоційне сприйняття адаптує подію, розмиває її межі й позбавляє винятковості,
ставлячи в чергу інших справ, надаючи їй гуманістичного виміру. “За природою
подія належить до окресленої категорії історичного розуму: подія політична
або соціальна, літературна або наукова, локальна чи національна, її місце
вписане в рубрики газет. Але всередині добре визначеної категорії подія
відрізняється важливістю, новизною повідомлення, тим менш балакучого, чим
менш банального. <…> Не те, щоб відмінність між дрібною пригодою та подією
зникає; щодо будь-якої події в модерному розумінні слова, уявне мас бажає
прищепити щось від дрібної пригоди: її драму, магію, загадку, незвичність,
поетичність, трагікомізм, здатність компенсувати й ідентифікувати відчуття
фатальності, яке її проймає, розкіш і безкоштовність. <….> Подія – дивовижне
демократичних суспільств” [20, 28].
Сучасна подія зазвичай постає також у багатовекторних проекціях, які
визначають її вплив на свідомість громадян. Зокрема, та, про яку йтиметься
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в цій статті, викликала потужне зміщення стереотипних уявлень про функцію
події в суспільному житті. Адже вона сколихнула розмаїті верстви суспільства
й викликала реакцію в різних сферах суспільного життя. Цю подію можна
розглядати у площині політичного, соціального, культурного, медійного,
релігійного тощо дискурсів: у кожному вона мала безумовний резонанс та
істотну реакцію. Тому надалі спробуємо сформулювати кілька значень поняття,
а також заакцентувати на їхній взаємопов’язаності та взаємозалежності, що
стали неодмінними умовами успіху цієї події.
Суспільно-політичний аспект. Євромайдан, або українська Революція
гідності, що відбулася в листопаді 2013 – лютому 2014 року (залишимо тут
без коментарів її незавершений характер, що заслуговує на окрему дискусію),
став знаменною подією не лише в сучасній Україні, а й у ширших координатах
сучасного світу. Ця подія вписана в глобальну культуру нашого часу численними
ресурсами, але головне, вона стала глобальною через поширення інформації
у медійному середовищі. Сьогодні Майдан – це іміджевий ідентифікатор нашої
країни у світі.
Якщо говорити про контексти актуалізації Євромайдану, то слід виокремити
принаймні кілька ареалів впливу. По-перше, це Євразія, себто пострадянський
простір, репрезентований країнами СНД (головно Росією!): на цьому
тлі увиразнюється стратегічна важливість події, її неперехідна якість.
У посткомуністичних країнах, колишніх республіках Радянського Союзу, уже
від 1990-х років точиться напружений процес (із чергуванням прогресивних та
регресивно-консервативних тенденцій) пошуку виходу із загумінкового стану і
приреченості та невизнання у світі. Цей процес містить безумовний елемент
конкуренції, загострений тим, що ці країни стартували після розпаду СРСР із
приблизно ідентичних позицій.
По-друге, Євромайдан викликає найбільш жваву реакцію у Східній Європі,
осередку посткомуністичного світу, що переживав аналогічні процеси
декомунізації та лібералізації наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть. Попри
впізнаваність актуальної події, тут виникає й чимало розбіжностей – з огляду
на геополітичні чинники, а також на час події, що передбачає якнайширше
залучення громадськості до обговорення ситуації через медіа.
По-третє, ідеться про Європу як інтегрований багатьма сучасними зв’язками
континент, передусім Євросоюз, котрому делеговано багато повноважень
окремих держав. Останні події в Україні наочно переконують у нерозривності
континенту, у тому, що українські проблеми не можна сприймати ізольовано
від інших. Єдність Європи сприймають не тільки як риторичну фігуру, вона
наповнюється живим змістом і стає гарячим викликом, на який треба знайти
адекватну відповідь. Про це переконливо говорив відомий французький
філософ і письменник Анрі-Леві Бернар, виступаючи на київському Майдані
в лютому 2014 року: “Ви даєте плоть європейському проектові. Ви повертаєте
йому сутність і програму. Ви надаєте не тільки чистіший, а й точніший і
багатіший смисл слову й ідеї Європи” [2].
Більше того, як слушно наголошував Бернар, український Євромайдан
чітко визначив пріоритети інтеграції нашого суспільства. Це вкотре варто
повторювати, оскільки наші політики люблять спекулювати на гаслі
європейськості, заявляючи, що географічно й культурно Україна уже є
органічною частиною континенту. Однак ХХ та ХХІ століття показало різні
лики Європи – як світлі, досконалі, привабливі, так і темні, демонічні, трагічні.
Майдан – це орієнтація передусім не на багатих сусідів та їхні стандарти
життя. Це свідчення солідарності у відстоюванні наріжних цінностей. Саме
такий акцент дає підстави якнайтісніше асоціювати цю подію з новітньою
європейською історією, і так само – із сучасними (загалом, досить-таки
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суперечливими й непослідовними, щиро кажучи) ідеями європейського
простору. На тлі певної розгубленості інтелектуального та культурного
середовища, стомленого від власної рефлексії, Україна виглядає як черговий
шанс до відновлення морально-етичних засад європейської спільноти. Саме
так стверджував Анрі-Леві Бернар: “Ваша мрія – це Європа. Не Європа
фінансистів, а Європа цінностей. Не бюрократична, а духовна Європа. Не та
Європа, що втомилася від самої себе й сумнівається у власному призначенні,
а жива, вируюча, героїчна Європа. Через те європеєць, який потрапляє сюди з
охопленої сумнівами Європи, що не уявляє, хто вона така і куди їй іти, відчуває,
здавалося б, забуті почуття, коли бачить тут оцей вогонь. Ви показуєте нам,
яким дивом може бути Європа, якщо розвіяти те, що німецький філософ і ворог
нацизму Едмунд Гуссерль назвав “прахом великої втоми” [2; 3].
По-четверте, Євромайдан став подією у планетарному масштабі, про що
переконливо свідчать численні відгуки з боку США, Канади, Австралії та
інших країн світу. Усі зі згаданих контекстів Євромайдану тісно переплітаються
в осмисленні сучасної України в гуманітарному просторі – країни, в якій
відбуваються кардинальні зміни, що тісно пов’язані з рештою світу і – сьогодні
це вже ні в кого не викликає сумніву – безпосередньо вплинуть на майбутнє
Європи та людства в цілому.
Справді, революція відкрила шлях до радикальних реформ в українському
суспільстві. Проте вона також по-новому відкрила нашу країну для зовнішнього
сприйняття. Виняткова увага світу, суб’єктність у вищих політичних планах
та домовленостях, а також постійна присутність України в інформаційному
просторі планети, особливо на тлі майже повного ігнорування країни у
світових медіа раніше, у період 2010 – 2013-х років, – це безумовні докази
глобального ефекту, який був здійснений Євромайданом. Адже глобалізація,
за британським соціологом Е. Ґідденсом – це “інтенсифікація поширених на
весь світ соціальних відносин, які пов’язують відділені місця так, що локальні
події формуються подіями, що відбуваються за багато миль від них, і навпаки”
[26, 64].
Саме так трапилося з Євромайданом: опинившись на певний час у центрі
європейського та світового інформаційного поля, він зумовив неймовірно
швидке й активне поширення знання про Україну. До того ж не тільки знання
про політичні проблеми, а й також про соціальну, ментальну, демографічну,
релігійну, культурну ситуації. У цьому виявилася феноменальність новітньої
української революції. Її немає з чим порівнювати не тільки у близькій, а й у
віддаленій перспективі. Порівняння з Помаранчевою революцією 2004 року,
яке найчастіше звучить у пресі, становить тільки віддалену аналогію. Адже тоді
йшлося про фальсифікацію виборів президента і відновлення справедливості,
однак революційні процеси не охопили суспільство настільки глибоко й
всебічно, як тепер [24; 18].
Після 2014 року в Україні особливо виразно виникає потреба системних
змін на різних рівнях суспільного життя, тобто не лише в політиці, хоч
би якими політизованими видавалися зараз суспільні настрої. І наслідки
революції – це не лише поступова деконструкція режиму В. Януковича,
блокування перспективи абсолютної влади, яка вже видавалася досяжною
цьому режимові. Окрім великої протестної сили, що стала критичною точкою
для старої влади, Євромайдан забезпечив відкриту перспективу розвитку
України.
Підсумовуючи цю подію суспільного життя, аналітики наголошують на
етапності Революції гідності: вона поклала край певному періодові історичного
розвитку України, що тривав від заснування держави до останніх років (1991–
2013), а ті зміни, які запровадила, видаються незворотними навіть попри

6

Слово і Час. 2015 • №10

їхню незавершеність та суперечливий характер. Завершився перехідний,
постколоніальний і посткомуністичний етап розвитку, що характеризувався
непослідовністю, стагнацією та гібридністю форм суспільної свідомості. Разом
із тим окреслилась нова перспектива розвитку, заснована на демократичних
цінностях, верховенстві права, відкритості суспільства. Відомий львівський
історик Ярослав Грицак акцентує саме на ціннісних змінах, що відбуваються
на наших очах. У центрі актуальних подій, на його думку, “лежить боротьба не
за мову чи за інші ознаки ідентичності, а за цінності відкритого суспільства.
Українці називають їх, справедливо чи ні, європейськими цінностями. І готові
жертвувати заради них багато чим, навіть своїм здоров’ям і життям” [4, 23].
Як бачимо, думка українського експерта збігається з позицією французького
філософа А.-Л. Бернара [3].
Євромайдан як суспільна подія забезпечив перехід до нового стандарту
життя, який поки що лише частково реалізований у дійсності. Як вважає
філософ Тарас Лютий, “основним результатом стала не лише неможливість
виникнення всепереможної влади, а, передусім, здатність запровадити
публічну самоврядність і невідворотність права бути людиною” [16, 41].
Такий креативний потенціал засвідчив силу Євромайдану, що не обмежилася
громадянським конфліктом зими 2013–2014 років, а проектується на сучасне
і майбутнє. Тому-то Майдан не вичерпав себе. Навіть навпаки, в умовах
воєнного конфлікту на Сході та мобілізації суспільних сил він народжує
нові й нові ініціативи, що перетворюються в широкий, організований рух
громадянського суспільства.
Сутність актуальної ситуації можна виявити також крізь призму кризи
суспільних вартостей. Система вироблених історичним досвідом нашого
континенту цінностей, що ґрунтуються передусім на християнській етиці, була
відразу однозначно задекларована учасниками революції. Про це свідчить і
широко вживана назва – Євромайдан. Однак прагнення сучасних українців
до Європи не може обмежитися лише їхньою доброю волею, воно потребує
мобілізації суспільства й системної роботи щодо утвердження нових цінностей,
впровадження їх у життя й перетворення в норму соціальних відносин.
Водночас події зими 2013–2014-го років дискредитували систему цінностей,
яку умовно можна окреслити як сучасне євразійство [22; 7; 13]. Вироблена ще в
1990-х роках, сьогодні вона стала потужним чинником не тільки геополітичного
впливу, а й тиску сусідньої держави. Конкретніше кажучи, сучасна євразійська
доктрина виступає підсумком радянсько-комуністичного досвіду й модифікацією
традиційного євразійства в ідею російського світу (“русского мира”). Поступове
наростання конфронтації поміж Україною та Росією в цій ідеологічній площині
зовсім не випадкове. Воно відображає антагоністичні засади акцептованих
у суспільстві вартостей: у той час, як більшість росіян традиційно ставлять
на перше місце цінності виживання, більшість українців обирають цінності
самовираження [4, 17].
Конфлікт двох ціннісних парадигм виявився дуже гострим, драматичним і, на
жаль, кривавим. Він добре екстраполюється на політичні події після Майдану.
Тобто він виявив межу протистояння щодо анексії Росією Кримської автономної
республіки, а пізніше так само розділив обабіч барикад населення Донбасу,
частина якого відстоює євразійський вибір і прагне повернення в символічний
СРСР. Неважко спрогнозувати тривалу перспективу цього ціннісного конфлікту.
Оскільки він має принциповий характер, жодна зі сторін не схильна йти на
компроміси. Отже, протистояння буде тривати й загострюватись у найближчі роки,
і в цьому сенсі російсько-українська політична криза неуникненна. Щоправда,
її можна розглядати і як складову частину ширшої геополітичної кризи сучасної
Росії – у протиставленні США, об’єднаній Європі та світові загалом.
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Найчастіше ціннісну кризу екстраполюють на покоління й показують як
кризу трансформації суспільного ладу. Вочевидь, у цьому є зерно істини.
Проте не все визначається поколіннєвим принципом. Так, серед прихильників
Євромайдану були не лише молоді люди, покоління Незалежності, що, будучи
вільним від стереотипів та страхів минулого, ініціювало суспільні зміни
[4, 20]. Його провідною організованою силою стала середня генерація. Серед
учасників протестів було й чимало представників старшого покоління, які
обстоювали моральні цінності демократії та людини.
Так само й географічний чинник поділу у протистоянні не універсальний.
Адже не можна трактувати конфлікт цінностей як боротьбу Заходу і Сходу
України, хоча саме таку версію подій узяла на озброєння російська пропаганда,
маніпулюючи очевидними фактами. Це принаймні надмірне спрощення
ситуації. Не становить ключ до розуміння сутності актуальних процесів
розрізнення за мовною (російська / українська) чи релігійною (православні /
греко-католики або протестанти) ознакою. Звісно, кожен із цих факторів має
певне значення, але слід уникати їхньої абсолютизації.
Наяву сьогодні відкритий характер Майдану як політичної події. Ця подія
спровокувала тектонічні зміни в суспільному житті, однак процес їх реалізації
тільки розпочався і триває не без ускладнень та суперечностей у наступні
після Євромайдану роки.
Євромайдан у медіа. Фактично від самого початку Євромайдан завдячує
масовим медіа, без яких він просто не зміг би відбутися. Це, з одного боку,
цілком зрозуміло, оскільки подія відбувалася в межах сучасної епохи, за умов
якої диктатура масової інформації стала закономірністю. З другого боку, це
дещо парадоксально. Адже попередня влада доклала чимало зусиль, щоб
мобілізувати мас-медіа й поставити собі на службу. Отже, вона мала певний
ресурс стабільності, навчившись, за сучасними інформаційними технологіями,
моделювати події у вигідному для себе форматі.
“Модерність виробляє подію, – зауважує П’єр Нора, – на відміну від
традиційних суспільств, що радше були схильні до зменшення їхньої кількості.
Подією сільського світу були релігійні відправи, кліматичні катаклізми або
демографічні переміни; не-історія. Але наявна влада, встановлені релігії
прагнули скасувати новизну, зменшити її руйнівний вплив, перетравити за
допомогою ритуалу. Всі стабільні суспільства намагаються утриматися через
систему новин, кінцева мета яких – заперечити подію, позаяк подія, власне,
є розрив, що підриває рівновагу, на якій вони ґрунтуються. Як істина – подія
завжди революційна, піщинка в механізмі, непередбачений випадок, що
підриває і захоплює зненацька. Немає щасливих подій, завжди одні катастрофи.
Але є два способи, щоб заклясти нове: або запобігти йому системою інформації
без інформації, або ж долучити його до інформаційної системи” [20, 31].
Саме в цьому аспекті і стався радикальний розрив, бо технологія виявилася
неспроможною втриматися у світі багатоканальної інформації, а брехня,
тиражована в підконтрольних владі ЗМІ, дуже швидко була ідентифікована й
засуджена свідомими громадянами. Нагадаємо, що протест почався із заклику
журналістів у соціальних мережах (Мустафа Найєм). Кожна публічна акція
не просто супроводжувалася висвітленням у засобах масової інформації, а
й викликала потребу поточного аналізу ситуації та посутньої дискусії на ці
теми. Інформаційний ресурс Євромайдану з плином часу виявився настільки
активним, різноманітним та динамічним, що заполонив усю інформаційну
сферу країни, витіснивши з неї інші важливі події. Отже, завдяки журналістам
(як професійним, так і аматорам, про що буде далі) Євромайдан швидко набув
значення події, що стала предметом обговорення всього суспільства й уже
тепер претендує на статус історичної – такої, що стала актом неспинного
історичного руху до звільнення й емансипації народів у сучасному світі.
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Період Майдану зумовив своєрідний інформаційний прорив у нашому
публічному просторі. Адже тривалий час проблема європейського вибору
України, європейської орієнтації суспільного розвитку та культури перебувала
на маргінесі суспільної думки, штучно витіснена попередньою владою. Проте її
активно обговорювано серед населення, зокрема в молодіжному середовищі,
серед студентів, які й стали рушійною силою революції. Нарешті восени 2013
року тема європейського вибору була домінантною темою, що обговорювалася на
всіх рівнях суспільства. Почалося з офіційного приводу, яким стало непідписання
президентом В. Януковичем Угоди про партнерство з Євросоюзом під час
саміту у Вільнюсі. Точніше кажучи, величезний розголос викликав не так сам акт
непідписання угоди, як його умови та обставини – інтригування української влади,
що намагалася одночасно догодити і європейським дипломатам, і кремлівським
партнерам, цинічно виторговуючи більші вигоди для власних корупційних
інтересів. Підкилимна політика, непрозорість прийняття рішень, приховування
правди від громадян – ці обставини обурили українське суспільство, яке прагнуло
широкої поінформованості та свідомого вибору власного шляху розвитку у ХХІ ст.
Особливість медіа-підтримки Майдану в тому, що вона формувалася
спонтанно, з цим пов’язані як її переваги, так і прорахунки. Передумовою цього
процесу було те, що владі ще не цілком вдалося узурпувати ринок мас-медіа.
Хоча говорити про свободу слова від часу приходу до влади В. Януковича
в 2010 р. до осені 2013 р. ми не мали особливих підстав, проте наявність
відмінностей у трактуванні подій різними телеканалами, радіостанціями та
пресовими службами не доводиться ставити під сумнів. Вони на початку
революції забезпечили бодай скромну підтримку протестних настроїв, що
пізніше зростали зі швидкістю снігової лавини. Найбільшою ж оазою свободи
слова став Інтернет, який забезпечував альтернативною до провладної
інформацією й дуже швидко набув авторитету в очах українського суспільства.
У революції 2013–2014 рр. найактивніше виявили себе соціальні мережі: саме
завдяки їм громадянське суспільство змогло виробити ефективні механізми
протидії сповзанню країни до диктаторського режиму.
У ході революційного зриву 2013–2014 рр. відбувалося стрімке зростання
суспільного запиту на адекватну й оперативну інформацію. Це спонукало
до швидких змін на телебаченні – не тільки звільнення від цензури (що, не
можна применшувати, було нелегкою справою), а й наповнення контенту.
Відомо ж, що “закон видовища – найбільш тоталітарний у вільному світі” [20,
30]. Телебачення давало ілюзію причетності для мільйонів громадян, які не
могли (з різних – чи то суб’єктивних, чи то об’єктивних причин) брати участь
у подіях на столичному Майдані. Окрім того, воно своєрідно “приватизувало”
саму подію, переносячи її у простір індивідуальної рефлексії, що неймовірно
важливо в умовах переломної ситуації, якої ми зазнали в цей період. Перегляди
телевізійних новин входили в безпосередній зв’язок із родинними розмовами на
кухні, телефонними суперечками чи дискусіями в різних локальних спільнотах.
Отже, вони готували громадську думку до сприйняття революції як важливої
та доленосної події.
Героями Революції гідності можна з повним правом назвати журналістів.
Виявилося, що елементарне виконання професійних обов’язків вимагає від
них неабиякої волі, а також особистої відваги. Адже події незабаром набули
загрозливого характеру, а перебування журналістів серед протестувальників
влада трактувала як співучасть і нерідко застосовувала ті самі засоби залякування
та репресій, що й до майданівців. Зрештою, під час сутичок журналісти
так само наражались на небезпеку й нерідко ризикували здоров’ям: відомі
непоодинокі факти ушкоджень та поранень серед них. Переважно, вони вперше
набували подібного досвіду, коли професійна діяльність була безпосередньо
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пов’язана з ризиком як робота в гарячих точках міжнародних конфліктів, адже
в незалежній Україні досі не було настільки масштабних масових протистоянь
і сутичок.
Та, крім професійних журналістів, найактивнішу роботу з інформування
розгорнули численні аматори – блогери, активісти, волонтери. Саме завдяки
їхнім зусиллям на сьогодні маємо тисячі відео- та фотодокументів, що у
своїй множинності складають живу хроніку Євромайдану. Ці матеріали
переважно були викладені для публічного огляду. Проте частина з них усетаки залишається у приватному вжитку. Хай там як, але повну й вичерпну
хроніку Майдану зараз годі відтворити, це мала би бути колосальна робота
щодо збирання та каталогізування різних приватних фото-, відео- та інших
документів, які збереглися у приватному користуванні.
На сьогодні вже є успішні спроби систематизувати такий матеріал,
переважно в публіцистичному жанрі. Окремі автори, відчуваючи неабиякий
інтерес суспільства до Євромайдану, поспішили укласти книги репортажів,
розслідувань, інтерв’ю, що повертають нас до тривожних і героїчних днів та
ночей 2013–2014 років. Ціла низка таких проектів з’явилася останнім часом
[8; 9; 10; 14; 17; 25]. Їхня поява та популярність переконливо засвідчує, що
Майдан як подія не втратив актуальності в очах українського суспільства, що
інтерес до пізнання цієї події в усій її складності лише наростає.
Назвемо кілька найбільш помітних праць. Це недавно презентована книжка
Соні Кошкіної “Майдан. Нерозказана історія” [11]. Авторка прагнула показати
різні сторони конфлікту. Їй слушно закидають, що надмірну увагу приділила
представникам влади: крім нарисів, тут уміщено низку їхніх інтерв’ю,
явно нещирих, із замовчаними чи фальшованими фактами, які назагал
потребували би докладного фахового коментування, що відсутнє у книжці.
Та, незважаючи на це, журналістка охопила величезний масив інформації
й запропонувала читачеві розібратися у складних, часто суперечливих і
неоднозначних подіях – не лише тих, що були явні, а й тих, які досі лишаються
прихованими від громадськості. Це, мабуть, і викликає неослабний інтерес
до цієї книжки.
Книжка Наталі Гук “Євромайдан [Звичайні герої]” [6] також презентує
публіцистику. Цього разу авторка обрала інший ключ – не хронологію чи
географію Майдану, як більшість її колег. Кожен із нарисів книжки оповідає
про окремого героя, до того ж це не виняткові, а звичайні люди, які зовсім
не “програмували” себе на якісь героїчні вчинки, однак стали учасниками
спротиву й відзначились винятково відповідальною поведінкою у критичних
обставинах. Звідси й прихований пафос книжки про “звичайних героїв”. Схоже
за характером колективне видання, укладене журналістами газети “День” за
загальною редакцією Лариси Івшиної, “Люди Майдану” (2014). Воно пропонує
пізнання знакової суспільної події крізь призму окремих людських історій, і цим
самим наближує її до розуміння пересічним читачем [15].
О к р е м о с л і д з га д ат и п р о к н и ж к и , в я к и х п у бл і ц и с т и к а м е ж у є з
автодокументальними жанрами – щоденником, блогом, спогадом, рефлексією,
есеєм. Не випадково автори або упорядники таких видань професійні
письменники – Андрій Курков, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Сергій
Жадан, Тарас Прохасько та інші [10; 12; 14]. Докладніше скажемо про них
далі – як про внесок літераторів у тему Євромайдану. Однак наголосимо
на гібридності подібних жанрів, які складаються на межі різних дискурсів –
художнього, публіцистичного, документального.
Унік альним медіа-проектом стала хронік а революційних подій, яку
зафіксували та змонтували журналісти телеканалу “1+1”, зокрема телевізійної
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служби новин цього ЗМІ. Проект існує у вигляді інтернет-ресурсу 1. Однак
нещодавно він дістав також форму книжки-альбому, в якій докладно показано
перебіг революції упродовж дев’яноста чотирьох днів і ночей героїчного
спротиву. Звідси і назва проекту “94 дні. Євромайдан очима ТСН” [8]. Із наявних
на сьогодні відкритих ресурсів цей найповніший. До того ж цінність ресурсу в
тому, що він створювався професійними журналістами й задовольняє певні
стандарти якості, які нерідко відсутні в аматорських роботах.
Євромайдан мобілізував українську журналістику, мотивував до уважної,
ретельної й динамічної роботи, що мала би відповідати стрімкій динаміці
Революції гідності. На хвилі революції з’явилися нові журналістські проекти,
альтернативні та перспективні. Таким стало “Громадське телебачення” (www.
hromadske.tv). Це добра інформаційна альтернатива як до неефективного
державного мовлення, так і до комерційного, що переважно перебуває під
впливом великого бізнесу та українських олігархів. Прикметно, що, незважаючи
на труднощі з фінансуванням та інші організаційні проблеми, новий контент
досить динамічно розвивається, а також здобуває увагу українського
глядача.
В оглянутих вище продуктах присутні визначальні тенденції, які водночас і
обнадіюють, і викликають певні застереження. Це, наприклад, виявляється в
лібералізації інформаційного продукту: журналісти дедалі менше залучають
у риториці загальних назв (народ, суспільство тощо), натомість частіше
апелюють до конкретних людських історій та поодиноких випадків, які
тим самим підносяться в ранг загальної новини. Ціла низка таких історій
прикрасила щойно видані публіцистичні книжки про Майдан. Водночас у
цьому існує певна небезпека: загальна істина втрачається через її властиву
атомізацію, розщеплення на дрібні ситуації, які – досить часто це трапляється –
баналізують сам предмет оповіді. За таких умов висока громадянська подія,
якою став Майдан, зазнає пониження, оскільки мотивація конкретних її
учасників може бути різна, зокрема цілком прагматична чи нейтральна. Це
веде до дегероїзації Майдану, тобто відображає тенденцію, протилежну до вже
цілком виразно наявного в медіа культу цієї події як знакової в новітній історії
України.
Мабуть, сучасним українським медіа дуже бракує ігрового ракурсу в
зображенні суспільної події, а саме це може бути найбільш затребуване й
актуальне. Важливо не тільки зберегти видовищність самої події, в якій є
безпосередні елементи шоу, а й зуміти подати її з театральною майстерністю, не
дистанціюючись від безпосередності та щирості враження. “Хіба театральність,
властива стільком сучасним подіям, сама не може не бути публічною, чи,
навпаки, пряма трансляція надає їм такого виміру? Так чи так, демократія
події та видовищність розвивалися одним кроком. <…> Властивість модерної
події – відразу розгортатись на публічній сцені, ніколи не бути без репортераглядача, ні без глядача-репортера, розглядатись під час свого перебігу. Такий
“вуаєризм” надає хроніці поточних подій особливої специфічності порівняно з
історією та вже історичного аромату. Звідси відчуття гри реальнішої за саму
реальність, драматичної розваги, свята, яке суспільство влаштовує саме собі
за допомогою великої події” [20, 29]. Такого розуміння гри поки що замало в
живих українських медіа, зокрема на телебаченні. Однак існує й позитивний
досвід, вартий розвитку.
Можна сперечатися про те, наскільки наявна медійна пропозиція відповідає
очікуванням суспільства. У ній багато суб’єктивного, невиправдано вузького
та загумінкового. Провінційний дух української журналістики усе-таки
1

94 дні. Євромайдан очима ТСН. Ел. ресурс: http://euromaidan.tsn.ua/.
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дається взнаки. Водночас дуже бракує серйозної аналітики й аналітичної
відстороненості. Однак слід сподіватися, що ці якості з’являться в нових медіапродуктах, що зараз задумуються чи вже виконуються. Вони, безумовно, на часі.
Подія літератури. Письменники і Майдан – тема доволі широка й
багатогранна. Відомо, що й у час попередньої, Помаранчевої, революції
письменники були серед активістів, а також першими спробували описати подію
та її відрефлектувати (О. Забужко, М. Слабошпицький, Д. Яневський, М. Симчич
та ін.). Щоправда, тоді заангажованість літераторів була все-таки меншою та
й, мабуть, суспільні очікування від них скромнішими. Тому революція 2004
року знайшла адекватніше відображення в маскультурі, зокрема в популярній
музиці, яка невпинно лунала з Майдану й була тиражована через радіостанції
та диски.
Проте Євромайдан повернув суспільну довіру до літератури, яка, здавалося,
була вже безнадійно втраченою. Голос письменника знову став найвищою
мірою затребуваний, що й викликало шквал різного роду виступів – усних
(на Майдані діяв лекторій, проводилися літературні читання), друкованих
(головно, у пресі, але поширюваних також у вигляді листівок), медійних
(тиражованих через різноманітні ресурси Мережі). Важливо наголосити, що
Євромайдан повернув в Україну культ слова. Найбільш вартісні та затребувані
тексти незрідка поширювалися як анонімні: про авторство не конче дбали,
бо важив сам твір як вираження актуальних почуттів та переживань. І вже
згодом з’ясовували, хто ж насправді автор того чи того тексту. Так, приміром,
сталося з антологією “Небесна сотня” (2014), що її підготувало до друку
чернівецьке видавництво “Букрек” [19]. Той факт, що окремі поетичні твори з
цієї антології були опубліковані як анонімні або ж із помилковим авторством,
викликав публічний скандал та спонукав видавництво до вибачення. Але це
не заперечує добрих інтенцій видавців, які хотіли зібрати популярну поезію
Майдану в одному томі, а для цього користалися з різних джерел, через те й не
могли достеменно встановити авторство окремих віршів. Революційну поезію
презентує також книжка карпатського видавництва “Дискурсус”, що названа
“Євромайдан. Лірична хроніка” [9]. Ця лірика цікава тим, що була творена на
злобу дня й дає змогу зануритись в емоційну стихію Майдану. Недаремно вона
апелює, головно, до типових емоцій та переживань майданівців – гордості,
віри, солідарності, страху, болю.
Те ж таки молоде видавництво “Дискурсус” (до речі, визначальне явище –
публікація літератури про Майдан новими, молодими видавництвами, які добре
відчувають мейнстрім читацького інтересу) запропонувало том революційної
публіцистики “Євромайдан: хроніка відчуттів” [10]. Книжка цікава тим, що
містить погляд на подію кількох авторів, кожен з яких уже відомий читачеві та
володіє власним стилем і характером. Це Тарас Прохасько, Іван Ципердюк,
Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Винничук. Антологію укладено з
републікацій, тобто з текстів, які свого часу вже оприлюднювалися – в
публіцистичній рубриці сайту ТСН або на сторінках окремих галицьких газет
(“Збруч”). За тоном і пафосом публікацій можна відтворити не тільки хронологію
подій (від 30 листопада 2013 року до 20 лютого 2014-го), а й внутрішню
“температуру”, настрої майданівців, що змінювалися залежно від обставин.
Так, публіцистична гострота Сергія Жадана чергується тут із граничною
відвертістю Юрія Андруховича, а екзистенційна відстороненість Тараса
Прохаська з живою іронічністю Юрка Винничука. Усі ці складники співтворять
збірний образ Євромайдану очима українських письменників. Книжка, з
одного боку, справді дає змогу відстежити “хроніку відчуттів”, себто зміну
сприйняття революції у хронологічному порядку – від перших романтичних
настроїв через страх, непевність, відчай до переможного, хоча й забарвленого

12

Слово і Час. 2015 • №10

трагізмом, завершення. З другого боку, тут виразно самопрезентується кожна
творча індивідуальність, ілюструючи тим самим різні способи переживання
Євромайдану в нашому суспільстві.
Привертає увагу одна з перших спроб серйозної епіки – повість Марка
Рудневича “Я з небесної сотні” (2014). Напевно, ще не час на романи: надто
живим і невідрефлектованим лишається досвід Майдану. Повість М. Рудневича
опублікована видавництвом Івана Малковича “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” як
книжка-білінгва, цебто у двох мовних версіях – українською та російською.
Прикметно, що написана вона в жанрі молодіжної прози [23]. Ідеологічно
цей твір витримано у стилі вже знаного нам “звичайного героя”. Саме така
проекція у творі пересічного молодика Макса з Черкащини, “голозадого
студента”, що гине в масовому протистоянні та стає одним із героїв Революції
гідності.
У дебютному романі молодої авторки Вікторії Амеліної “Синдром листопаду”
(2014) також виписано тему Майдану [1], хоча вона не домінантна у творі.
Письменниця береться оповісти історію ще одного звичайного (проте і
незвичайного) героя. Цим разом – сироти Кості Нечая, що зазнав упослідження
в дитбудинку, але водночас відкрив у собі дивний талант зазирати в чужі життя
й переживання. В. Амеліна, на відміну від М. Рудневича, вправно організує
текст, не схожий на лінійну сповідь персонажа. Тут композиція ускладнена
багатьма мікросюжетами (зокрема, снами-видіннями героя), та й майданна
героїка зображена не так прямолінійно. Адже революція – не тільки місце
душевного піднесення й осяяння. Вона стає для Кості фатальним завершенням
життєвих митарств. Так авторка спонукає читача до неоднозначних роздумів
про добро і зло, про правду і плату за неї.
Виняткову – нетипову, багатоголосу, відкриту й незавершену – хроніку
Євромайдану створила Оксана Забужко. Її літературний проект має назву
“Літопис самовидців. Дев’ять місяців українського спротиву” (2014), він був
запущений видавництвом “Комора” [14]. Особливість цього видання в тому,
що воно має на меті засвідчити культурне й, зокрема, мовне багатоголосся
Майдану. О. Забужко уважно та делікатно підійшла до редагування книжки,
що її наповнюють різножанрові матеріали – нариси, пости, коментарі,
щоденникові записи тощо. Хоча вона присутня у книжці і як автор, але
основну увагу приділяє фіксуванню безпосередніх свідчень “самовидців”.
Збережено особливості оригіналів, навіть сумнозвісний суржик чи стилістичні
незграбності. Цим самим упорядниця дає зрозуміти, що для неї найважливіше –
зберегти автентичні голоси й інтонації свідків Євромайдану, які згодом
набудуть історичного значення. Можна закинути цій книжці спонтанність та
непродуманість у деталях або й наявні тут повтори, однак це неминучі втрати за
таких умов. Адже проект готувався до друку поквапом, оскільки мав відповісти
на гарячий попит читача, і в цьому виправдав надії обох сторін – і видавців,
і споживачів.
Мабуть, найуспішніший літературний запис революційних вражень належить
Андрієві Куркову – “Щоденник Майдану” [12]. Сам автор не був безпосереднім
учасником описаних подій, однак фіксував їх, ведучи свій щоденник. А. Курков
був мимовільним свідком усіх найважливіших моментів революції: мешкаючи
неподалік від головної вулиці столиці Хрещатика, щоденно спостерігаючи
за подіями, він відчув на собі дух українського спротиву, що живив цей
переломний час. Саме так він уявляв своє письменницьке завдання: оповісти
про найважливіше, донести до читача, далекого від суті справи, неповторний
дух часу. У вступі до книжки письменник так означив свою позицію: “Я не
від’їжджаю. Не ховаюсь від реальності. Я в ній живу щодня. <…> Увесь цей
час життя тривало. Воно ні на хвилину не зупинялось. І це життя я майже
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щодня записував, щоб тепер спробувати розповісти про нього вам докладно, у
деталях. Життя під час революції, життя в очікуванні війни, котра й тепер, коли
я пишу ці рядки, здається дуже близькою, набагато ближчою, ніж здавалася
навіть тиждень тому” [12, 4; пер. мій. – Я. П.]. Щоденник А. Куркова може
здатися надто докладним, а то й сухуватим для тих читачів, які відстежували
подію наживо й добре пам’ятають усі перипетії в їхньому автентичному перебігу
та взаємозв’язку. Проте складається враження, що письменник задумав цей
твір, головно, для західного читача, який про Євромайдан має (якщо має
взагалі) дуже поверхове уявлення. Цим виправдані численні коментарі про
поточну політичну ситуацію, дії та інтриги влади, про наміри та вчинки учасників
протесту, а також про численні побутові деталі української революції, без яких
важко було б уявити колорит цієї загальносуспільної події. Хроніка А. Куркова
позначена багатством деталей переломного часу, які – поряд із виразно
заявленим авторським “я” – надають їй своєрідного шарму.
Автор цілком свідомо заявляє про етапність Євромайдану – не тільки в історії
сучасної України чи Європи, а передусім у житті кожного, хто пережив цю подію,
вистраждав її. Такий приватний, гуманістичний вимір – одна з найсильніших
ознак твору. Підсумовуючи оповідь про українську Революцію гідності, А. Курков
зазначає: “Цей рік змінив життя кожного з нас, змінив пріоритети і плани, наші
симпатії і антипатії, відкоректував наші надії і мрії, нашу з вами реальність” [12,
221; пер. наш. – Я. П.]. Книжка, що в оригіналі написана російською, була майже
водночас видана кількома європейськими мовами, а її недавні презентації
привернули увагу європейської громадськості до України та її культурного простору.
Не можна обминути увагою ще одне видання, що синтезувало творчу енергію
багатьох авторів. Це мистецько-культурологічний проект “Майдан. Революція
духу” [17]. Автором і куратором проекту виступив відомий співак і культуртрегер
Антін Мухарський. Активну участь у ньому взяли молоді діячі культури –
художники, перформери, музиканти. Проект репрезентує світ сучасної
української культури, для якого Революція гідності стала символічним актом
очищення й оновлення, а також неймовірним стимулом до творення нових
форм та різноманітних пошуків. Попри безумовний дух експериментаторства,
що характеризує творчий доробок багатьох учасників проекту, важливо
відзначити й рису, яка всіх їх об’єднує. Це гарячий патріотизм, палке, цілком
усвідомлене прагнення розбудовувати національну культуру, що саме тепер, у
постмайданний період, входить у нову, ще не окреслену фазу свого розвитку.
У чомусь істотному цей книжковий (ширше беручи, загальнокультурний,
бо А. Мухарський та його команда вже давно працюють у такому ключі,
пропонуючи ідеї для української культури майбутнього) проект має профетичну
спрямованість і показує, наскільки атракційним може бути українське мистецтво
в наш час, наскільки може відповідати запитам суспільства, зокрема молодої
його частини, а водночас лишатися на рівні трендів світової культурної моди.
Годі навіть перелічити численні відгуки Євромайдану в сучасній літературі.
Слід одначе звернути увагу на інше: ця подія сколихнула всю літературну
спільноту. Вона спонукала до радикального переосмислення ролі і значення
літератури в суспільстві, повертаючи актуальність соціальним аспектам
творчості. Вона також найістотніше вплинула на художньо-естетичні
орієнтації письменників, провокуючи до освоєння нових жанрів та форм,
відповідних актуальній рецепції події в соціумі. Цей ефект, безсумнівно,
глибокий і тривалий, незважаючи на те, що поки він залишається виразно
недооціненим. Недаремно ж, згідно з опитуванням інтернет-сайту “Insider”1,
більшість українських митців визнала Євромайдан найвизначнішою подією
1

Див.: ел. ресурс: http://www.theinsider.ua/rus/art/naiguchnishi-kulturni-podiyi-roku-za-versiyeyu-mittsiv/.
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2013 року. Це опитування добре відображає насамперед внутрішнє відчуття
майстрів культури, коли вони пережили надзвичайне емоційне піднесення,
яке активізувало творчі інтенції й несподівано відкрило нові творчі
горизонти.
Щодо якості творів про Майдан триває фахова дискусія. Справді, вийшло в
публічний обіг багато мережевого матеріалу, який, по суті, досить-таки “сирий”
і потребує літературної обробки. Одні вважають це здобутком, пояснюючи
особливістю моменту й тенденцією демократизації сучасного мистецтва або
ж зрощенням його з масовою культурою. Навіть говорять про народження
“нової літератури” в горнилі Євромайдану. Інші ж ставляться до такої практики
стриманіше чи навіть критично, як-от книжковий оглядач К. Родик [21].
Суперечка точиться поміж прихильниками живої емоційності в літературі,
з одного боку, та раціональної сутності й аналітичних обов’язків, з другого.
Тому зерно істини мають обидві позиції. Питання тільки в тому, чи керуватися
інтересами сього дня й гарячого запиту публіки, чи працювати на перспективу,
шукаючи досконалі художні форми.
Майдан не тільки засвідчив європейський напрям розвитку в українському
суспільстві, який і раніше неодноразово був декларований у ході розбудови
громадянських інституцій та свобод. Він також – через ефективну пропаганду в
медіа, через багатоликість культурних візій та мистецьких проектів – небаченою
мірою стимулював нарощення темпів євроінтеграційних процесів в Україні.
Попередній етап, що припадає на 2014-й та початок 2015-го року, забезпечив
багатий інформаційний супровід цієї суспільної події. На часі всебічне,
неупереджене й об’єктивне осмислення Євромайдану як своєрідного феномену
в новітній історії України. Тому зазначені вище публікації характеризує
прагнення підсумувати досвід революції, окреслити його значення для
майбутнього розвитку країни та суспільства в цілому. Проглядається спроба
підсумувати Євромайдан як етапну подію суспільного життя.
Революція дезавуювала відносність поділів українського суспільства, які
практикувались у реальній та медійній політиці донині. З’ясувалося, що ці
розмежування насправді не кардинальні, вони не обов’язково ведуть до
протистояння та конфлікту. Відмінності поміж Сходом і Заходом справді
“драматичні, але не трагічні” [5, 50]. Українське суспільство вже набуло
певного досвіду толерантності, який і варто застосовувати для формування
нової моделі суспільних відносин. Інша справа, що певні політичні сили
досить активно використовували мовно-культурно-конфесійні відмінності для
роз’єднання суспільства, поширення недовіри та ворожнечі, а то й агресії
щодо інших. Фактично те, що відбувається в Україні після Євромайдану, стало
запереченням такої недалекоглядної політики й задекларувало вибір самого
суспільства – мирний, демократичний і плюралістичний лад. І це, незважаючи
на умови фактичної війни, що спонукають до жорсткої гуманітарної політики,
зокрема до відсічі в інформаційній війні з опонентом, який зухвало анексував
частину території держави.
Зараз гостра боротьба точиться за ту частину суспільства, яка намагається
лишитися поза конфліктом, виявляє нейтральні або пацифістські погляди,
прагнучи уникати риторики протистояння. Небезпечний елемент, який криється
в цій суспільній групі, полягає в тому, що вона може виявитись репродуктором
спрофанованих Євромайданом цінностей. Безпосередньо не заплямована
співпрацею з попереднім режимом, вона має певну презумпцію невинності.
Але володіє також потенціалом, аби блокувати чи дискредитувати ініціативи
громадянського суспільства та народжуваної демократії. Саме про таких писав
у час Революції гідності Юрій Андрухович, вважаючи їх загрозою завтрашнього
дня. Зізнання цього автора мали пророчий характер, що й підтверджують
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останні події в нашій країні – становлення пореволюційної влади, її помилки
та прорахунки. “Для кожної влади, – застерігав Ю. Андрухович, – ці хитрі, підлі
морди справжній подарунок: вони не нарікають, вони не висловлюють спротиву,
у них нема творчих думок, у них одне завдання – бути якомога лояльнішими,
зливатися з будь-якими зовнішніми кольорами і, звичайно, цькувати інших.
А їх вони відчувають інстинктивно, адже це чужі: молоді, творчі, мужні” [10,
54]. Сьогодні до цих застережень варто знову повернутися.
Євромайдан значно просунув інтереси нашої країни у світі. Принаймні
настільки, що цього цілком не очікували аналітики й іміджмейкери, які за
попередній понад двадцятилітній період досягли дуже скромних успіхів у
брендуванні України. Наша країна дедалі більше набуває суб’єктності у світі
та в короткі терміни долає той шлях, який мала би подолати за попередні
десятиліття. Звичайно, на цьому шляху вона осягає не тільки успіхи, а й
численні помилки.
Попри великий інтерес до України, який сьогодні шириться у світі, самі українці
ще не вміють належно ані скористатися з цього, ані виробити стратегію власного
державного розвитку. Недопрацювання й огріхи в цьому контексті цілком зрозумілі
й частково можуть бути пробаченими. Проте слід наголосити також на великій
відповідальності пореволюційних еліт, які прийшли сьогодні до влади. Саме від
них залежить, якою мірою феномен Євромайдану не буде змарнованим брендом,
а перетвориться в феномен постмайданної України як успішної й самобутньої
європейської держави, що вибудовує власну модель розвитку, поєднуючи
інтеграцію в демократичний світ із відстоюванням національної ідентичності.
Євромайдан став провідною суспільною й культурно-мистецькою подією
сучасної України. Ця подія чітко означила межі актуального часоподілу,
завершуючи перехідний період посттоталітарного й посткомуністичного
суспільства та окреслюючи початок нової фази розвитку, що буде керуватися
стратегією незалежної держави. Майдан вивів із тіні нові творчі формації
України: вони ще не розкрили свій потенціал на повну силу, проте вже отримали
потужний імпульс до творчого розвитку. Це підґрунтя, на якому виростатиме
художня література постмайданного штибу.
Сприйняття Євромайдану стало прикладом події ХХІ ст., що увібрала в себе
специфіку рецепції в сучасному медіалізованому світі. Про це переконливо
свідчать кілька визначальних трендів, які в нашій ситуації виявилися
цілком виразно: 1) перехід із загального у приватний досвід, готовність до
індивідуального “привласнення” події, що остаточно забезпечило її успіх; 2)
видовищний формат, що став визначальним для суспільної рецепції й спонукав
оновлення медійного контенту; 3) переживання події на емоційному рівні та
перехід її в мистецько-культурні форми, що забезпечили багате й неординарне
осмислення, яке досі триває.
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КУР’ЄР КРИВБАСУ. – ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬВЕРЕСЕНЬ. – №308–309–310
У №308-309-310 числі (2015) журналу “Кур’єр Кривбасу”
у розділі ПРОЗА друкуються оповідання Івана Яцканина під
загальним заголовком “Затемнення серця”, а також закінчення
повісті давно минулих літ Юрія Мушкетика “Іду на ви”. Розділ
УНІВЕРС подає оповідання Марека Гласко зі вступом Марії
Чорної “Писання інтимніше за ліжко” (переклад із польської
Юрія Винничука та Марії Чорної); статтю Перрі Андерсона
“Від прогресу до катастрофи” (з англійської переклав
Роман Піщалов). Рубрика Катерини Калитко “Контурна
карта” репрезентована боснійським письменником Фаруком
Шехичем та його прозою із “Книги про Уну”.
У розділі ПОЕЗІЯ – “Записи” Володимира Базилевського,
добірка віршів Теодозії Зарівни “Перерва на життя триває”
та поетичні новинки Анни Малігон “Те, що нас не вбиває…”.
Розділ УНІВЕРС містить розповідь про трьох поетес іспанської
Америки від перекладачки з Бразилії Віри ВОВК.
У ВИТОКАХ розміщені стаття Марка Роберта Стеха “Барвисті
кадри легенди про Олексу Довбуша” (про кіносценарій Юрія
Косача “Чорногора палає”) та п’єса Юрія Косача “Чорногора
палає”, листування шістдесятників Надії Світличної та Миколи
Плахотнюка, спомини Назара Федорака про поета Назара
Гончара “Поназар’я”. SCRIPTIBLE подає статтю Євгена Барана
“Між індивідуальною правдою і колективними наклепами” про
двотомник “Вибраного” Володимира Державина, розвідку
Юрія Барабаша до проблеми етнокультурного пограниччя
“Гоголь: між Миргородом і Рим-городом”, рецензію Мар’яни
Барабаш “Поезія на межі мовчання і слухання”.

Слово і Час. 2015 • №10

17

Леслава Кореновська

УДК 821.161.2

БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ТАЛАНТУ ПЕТРА СОРОКИ
“Ліричний денник” під назвою “Жезл і посох” складається із трьох частин: міні-новели, у яких
зібрано біографічні фрагменти різних за фахом, віком і соціальним статусом літературних героїв
– реальних людей; літературні мемуари, що в них автор подає критично-суб’єктивну оцінку
сучасного літературного процесу в Україні; “Ненаписані вірші” репрезентують різнотематичні
поетичні твори. Стилю письменника притаманні лапідарність висловлення, скупість художніх
засобів образності, сповідальний тон, точність слова.
Ключові слова: денники, міні-новела, сюжетна композиційність, літературні мемуари,
розширена метафора, лапідарність висловлення, різнотематичність віршів.
Leslava Korenovska. Multidimensionality of Petro Soroka’s talent
“Lyrical diary” called “Rod and Staff” consists of three parts: mini-novels, which contain biographical
fragments of literary characters - real people with different professions, ages and social statuses;
literary memoirs, in which Soroka expresses his critical subjective assessment of contemporary
literary process in Ukraine; “Unwritten poems” that offer verses on various topics. These distinctive
features of these writings are lapidary style, discreet imagery, confessional tone, the accuracy
of speech.
Key words: diary, mini-novel, imagery, literary memoirs, extended metaphor, lapidary style,
thematically different poems.

Із творами П. Сороки я познайомилася, працюючи над монографією про
образи лісу в російській та українській літературах другої половини XIX і XX ст.
Основний акцент у цій праці ставився на аналіз сильвічного образу в доробку
найвідоміших українських і російських митців слова, яких можна було б назвати
“лісовими” письменниками чи поетами. І саме тоді я отримала книжки цього
автора, серед яких були “Денники” 2009 і 2012 років.
Для докладнішого ознайомлення з особливостями художнього стилю
письменника я вибрала “Ліричний денник” 2013 р. під назвою “Жезл і посох”
(Тернопіль: “Астон”). Книжка складається із трьох частин, кожна з яких –
яскравий приклад різножанрових творів. Перша частина написана у формі
міні-новел, друга – це літературні мемуари, а третя отримала назву-оксюморон
“Ненаписані вірші”.
Якщо говорити про письменницький хист і багатоаспектність таланту
П. Сороки, то, по-перше, слід зауважити неприховану радість автора, виражену
“нутряним” вербальним водоспадом захоплень лісовим локусом, де він
проводить не один місяць упродовж року; по-друге, відважне слово не тільки
письменника, а й літературознавця, достеменно обізнаного з літературним
процесом в Україні, спроможного дати фахову оцінку “рівня” художніх творів
кінця XX – початку XXI ст., що стрімким потоком напливають до видавництв чи
книгарень; по-третє, П. Сорока виступає як поет, до того ж основою для своїх
віршів здебільшого бере цитати з Біблії, тим бажаючи сказати в літературі
“своє” слово, котре могло б дістати “безсмертний сенс” (Л. Костенко).
Численні відгуки читачів (див.: [1; 2; 3]) на “Денники” автора провокують
висновок, що в сучасної публіки, незважаючи на значну кількість “піарної” й
“легкотравної” літератури, усе-таки зберігся потяг до тої справжньої книжки,
над якою хочеться розтягувати втіху повільним зануренням у вербальний
світ авторського світогляду. Найціннішими для мене стали розважання Сергія
Ткаченка, головного редактора журналу “Ятрань” (Нью-Йорк — Київ). Маю на
увазі дві його книжки: “Пророки степу & апостоли лісу” (Київ: УАІД “Рада”, 2012),
у якій автор у контексті тенденцій літературного процесу не тільки досліджує
просторово-природничі проблеми сучасної України, а й висловлює оригінальні
думки щодо творчості письменників, із якими особисто знайомий; та “Оповіді
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від Сема” (Київ: УАІД “Рада”, 2012), де подано й рецензії на доробок сучасних
українських письменників чи художників, зокрема П. Сороки. Варта уваги й
компаративістична студія Луїзи Оляндер [5, 86-97], у якій авторка дефінітивно
експлікує життєву таємницю митця: “Мені найкраще було тільки з деревами і
травами” [9, 207], – а також влучно помічає імпресіоністичну манеру художника
слова, візуально реалізовану в уяві читача ніжно-пастельними картинами
природи, переплетеними золотою мережкою сонячного проміння в лісовій
гущині на тлі “косматого диму, що стелиться по воді” (численні приклади можна
знайти в денниках “Знак серця”, 2009).
Тематично твори Сороки можна умовно поділити на:
– автобіографічні спогади;
– чужі історії;
– релігійні мотиви;
– письменницький досвід – роздуми над плинністю, суттю й вартістю життя;
– оцінка сучасного літературного руху в Україні;
– таємниці творчої лабораторії поетів і письменників;
– проблема читача;
– Сорока – поет;
– ліс як головний об’єкт дослідження й опису.
Денники “Жезл і посох” “біблійною” назвою асоціюються з мандрівником,
дервішем чи монахом-самітником, тобто людиною, яка прагне залишатися на
відстані од собі подібних; надає перевагу безлюдним місцям, а не міському
гамору; природа для неї, до певної міри, – субститут Бога; вона відчуває
постійну потребу здобувати знання у щільному контакті з природою і її Творцем;
самотність не трактується як покарання чи небажаний тягар, це радше
можливість пізнати себе у світі і світ у собі. То більше, що автор підтверджує
це в обраному для “Денників” епіграфі із 22 Псалма Давида (“Твій жезл і посох
– вони мене втішать”): жезл символізує духовну і світську владу, а посох – знак
церковної влади. Самі ці два атрибути сили приносять П. Сороці незвідану
радість та натхнення.
Перша частина – “Ліричний денник” – рясніє міні-новелами. Якщо нагадати,
що новела за змістом являє собою “невеликий за обсягом прозовий епічний
твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою
та яскраво вимальованою дією” [4], то міні-новела має в іще більш лапідарнозгущений спосіб віддавати історію життя неординарної особистості або епізод
із минулого звичайної, на перший погляд, людини з багатим внутрішнім
світом або ж висвітлити цілу низку кадрів-ретроспектів. На думку П. Сороки,
“найпродуктивніший жанр в українській літературі ХІХ століття – новела.
Стефаник, Черемшина, Коцюбинський, Мартович, Кобринська, Олена
Пчілка. І в ХХ столітті теж. Григір Тютюнник, Близнець, Харчук, Гуцало,
Захарченко, Мушкетик, Мастєрова, Тубальцева, Портяк, Тарасюк… Жоден
інший жанр не розвивався так успішно і не сягнув таких художніх вершин,
як новела. Передбачаю, що в ХХІ столітті вона просто відтіснить усі інші
жанри і буде незаперечним лідером на книжковому ринку. І це моє пророцтво
безсумнівне, бо майбутнє за короткими жанрами” [7, 110]. До певної міри
можна з письменником погодитись, додаючи, що на генологічний вибір
істотно впливає “горизонт читацьких сподівань” (Г.-Р. Яусс). Сучасна
пу блік а, на жаль, здебільшого віддає перевагу творам невелик ого
обсягу.
Міні-історії наявні в першій частині “Денників”. У новелі “Хутір” маємо
змогу простежити певну градацію, що вже в першому реченні (“Ах, як кипить
робота на цьому хуторі, які тут люди чудові і гармонійні!” [7, 76]) експлікує
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радість повсякденної праці мешканців хутора Мамаїв. У наступному абзаці
поволі спадає мажорність настрою, плавно переходячи в опис дислокації
хутора, котрий “стоїть на широкому белебні, увесь у вишневих садах” [7, 76].
Недарма Сорока використовує слово белебень, що означає незахищене зусібіч
місце на височині, аби перенести “незахищеність” локусу на незахищеність
селян від ворогів. Остаточна метаморфоза настрою відбувається наприкінці
новели: “Та невзабарі якась ніби тривога охоплює людей” [7, 77]. Темп нарації
вповільнюється, мінорний смуток огортає композиційне дійство твору – автор
уводить в архітектоніку новели “вершників у будьонівках”, які своєю появою
приносять спустошення, смерть, ненатуральну тишу та безлюддя в хутір. Цю
картину в новелі візуально-семантичною суттю дзеркально спроектовано
на гравюру німецького художника Альбрехта Дюрера “Чотири вершники” із
циклу “Апокаліпсис” (1497 – 1498), де кожна постать досі не розшифрована
(припускають, що вони символізують Чуму, Голод, Смерть і Війну). Закінчують
новелу два називні речення – “Тиша. Безгоміння”, – які надають усьому твору
момент не тільки змістово-зорового завершення сюжетної композиції, а і
звукового, а може, деякою мірою музичного, бо ж алітерація глухого шиплячого
“ш” (у слові “тиша”) переходить у німе відлуння подвійного сонорного “н”
(“безгоміння”), яке, здається, при озвучуванні зникає-ковтається апаратом
мовлення.
Новела “Життєва історія” частково відгортає закуліси творчої лабораторії
художника слова: “Завдання письменника не просто переповісти якусь
захоплюючу історію, а виписати характери, зазирнути в людську душу, показати
свій час” [7, 77]. Авторські рефлексії гармонійно переплітаються із життєвою
історією головного героя новели фірмана Михайла Стефанишина. Перед
нами класична ситуація кохання й майнової нерівності. “Рідкісної вроди”
парубок із бідної родини закохався в доньку місцевого дяка. Проте заможна
сім’я не погодилася на мезальянс. Автор тонко вводить у композицію твору
риторичні запитання, наприклад, “А що далі?” [7, 77]. Найбільш напружений
момент сюжету графічно зазначений у дужках: “(хай це буде кульмінацією)”
[7, 78]. Змінивши місця свого перебування (Україна, Німеччина, Америка),
Стефанишин досягає життєвої стабільності у Нью-Йорку разом із дружиноюнімкенею й дітьми. Українська кров найдужче “відізвалась” у жилах його доньки
Хайди, яка свого сина назвала на честь діда Михайлом. І знову авторська
ремарка перериває біографічну розповідь героя: “А тепер ударна кінцівка”
[7, 78]. Хайда Стефанишин-Пайпер стала першою жінкою-астронавтом
українського походження, двічі побувала на батьківщині предків. Михайло
помер 1991 року, але встиг “частину свого чималого спадку” переписати
“зубожілій доньці заможного колись дяка” [7, 78]. Упровадження читача в
таємниці творчої лабораторії письменника допомагає прочитати новелу в
традиційній послідовності сюжетних подій (зав’язка, кульмінація, розв’язка,
кінцівка). Хронологічність розповіді, автобіографічні факти із життя головного
героя у формі переказу, до того ж без нагромадження художніх образних
засобів, – усе це свідчить про стислість, документалізм, точність передання
життєвої історії головного героя. А це підтверджує правильно обраний
автором жанр епічного викладу – денник, прикметний вищеназваними
рисами.
Новела “Лісова пригода” – це першоособова нарація, котра розгортається на
тлі сильвічного простору. Прогулянку Сороки із псом Едіпом в осінньому лісі
можна порівняти з безліччю мандрівок царством Вічної Ізиди інших відомих
письменників, скажімо, із завзятими мисливцями С. Аксаковим та І. Тургенєвим,
В. Біанкі, К. Паустовським, М. Пришвіним, О. Лу та багатьма іншими
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художниками слова, у творчості яких лісові мотиви посідають чільне місце.
Уже перше речення експлікує інтенцію написання новели: “У лісі трапляються
дивні, навіть містичні речі, які пояснити людським розумом неможливо” [7, 78].
Парадокс полягає в тому, що приголомшливо-незбагненних моментів у творі
не зустрінемо; це згодом підтверджує сам розповідач: “містичного в ній не так
уже й багато” [7, 79]. Ситуаційне ядро сконцентроване на порятунку автора
від падіння на землю дерева. Кому ж завдячувати чудесний випадок? Для
П. Сороки відповідь однозначна: утрутився Ангел-Охоронець.
Осінній сильвічний простір стає динамічним мотивом композиції новели:
налаштовує, насторожує, діє, лякає, рятує, заспокоює, тобто впливає на
розвиток сюжетної ситуації. Численні приклади лісових картин зафіксовані
в наростанні звукової динаміки. Прелюдію лісового дійства виконують
“обеззвучені” статичні елементи розповіді: “дерева стояли як заворожені”,
“ніде ні шереху”, “тиша стояла така глибока…”, “все ніби завмерло в очікуванні
якогось дива” [7, 79]. Сильвічну безмовність перериває звук, що вносить
дискомфортну для слуху какофонію в гармонічність лісової тиші: “згрізна
затріщало”. А далі тягнеться ціла низка персоніфікованих “можливостей”
сильвічного образу, виражена звуковими дієсловами (“тріщало, шипіло,
стогнало”). Застигши на мить, герой відчув поштовх у спину і зробив кілька
невеликих кроків. І раптом позаду себе почув, як щось “ухнуло”. З переляку
видалось, що це повалилась на землю смертельно поранена істота. Удар
гілкою “по руці вище ліктя” на мить обірвав його здогади, тим переносячи зі
світу ейфорії в реальність, де насправді можна відчувати біль. Тільки тепер
наратор усвідомив, що це впав на землю велетенський граб. Мотив смерті
дерева “співпрацює” з мотивом чудесного порятунку, надаючи перевагу
останньому. Ступивши на територію лісового царства, людина ніби переступає
“поріг” (Ю. Лотман), за яким вирує особливе життя, диктуються інші закони,
“по-іншому тече час” (Ф. Купер). Лісовий простір – це своєрідний архетипічний
локус, традиційно наділений символікою таємниці, страху (численні народні
казки чи романи жаху А. Радкліф), смерті (ворота в царство Аїда у Вергілія);
лісова танатологія трапляється у творчості багатьох письменників (“Сашка”
М. Некрасова, “У глушині” Д. Маміна-Сибіряка, “Поїздка в Полісся” І. Тургенєва,
“Хо” М. Коцюбинського, “Морозенко” Панаса Мирного, “Три смерті” Л. Толстого).
У романтизмі образ лісу (здебільшого це тло) подано в темному ракурсі
небезпеки, страху, смерті. Неоромантичне трактування сильвічного простору
реалізується у сплетінні фантастично-містичного з додатком реального
(О. Кобилянська, М. Коцюбинський, А. Ремізов, Л. Жаколіо та ін.). Наступні
літературні епохи змінюють візерунок лісового локусу, уважаючи його місцем
відпочинку, полювання, роздумів (оповідання І. Тургенєва, твори Г. Хоткевича
та ін.); важливим місцем, що потребує опіки й захисту людини (першим
про збереження лісових ресурсів заговорив А. Чехов, а за ним Л. Леонов,
М. Сладков, М. Пришвін, М. Рильський, Л. Костенко й ін.). У сучасній літературі
спостерігаємо сприйняття лісу як квазі-раю, псевдо-спокою, тобто місця, що
дарує перепочинок, тишу, порятунок від міської метушні, спонукає до втечі від
власних моральних, психічних, сімейних чи матеріальних проблем (прикладами
можуть бути романи норвезького прозаїка О. Лу, оповідання Л. Петрушевської,
денники П. Сороки).
Тернопільський письменник бачить природу “як інше Я, яке існує поряд з ним
і має на нього благотворний вплив” [9, 206]. На його думку, природа, зокрема
лісова, має пробудити в людях повагу до Вічної Ізиди, засіяти в душі зерно
вміння гідно оцінити красу, створену Богом, а водночас розпалити бажання
берегти її, уникати варварства щодо навколишнього середовища.
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Описи персонажів у новелах автор подає лаконічно, тобто концентрує свою й
читацьку увагу на промовистих і яскравих зовнішніх деталях, які увиразнюють
важливі риси характеру персонажа. Так, у новелі “Учитель” головний герой
– учитель біології Денис Устимович Паля, сорокалітній, невисокого росту, в
окулярах на тонкому з горбинкою носі (ознака інтелігенції). До цієї верениці рис
автор додає те, що вирізняє його персонажа, – очі, зображені за допомогою
контрастних оцінних епітетів (“суворі, ніби насторожені”, “добрі, лагідні”).
Натомість антипод улюбленого педагога – учителька Орєхова. Свою антипатію
до героїні автор усіляко увиразнює: замовчує її ім’я та по батькові; це особа
непривабливої зовнішності (огрузькувата, товсті губи, недобра усмішка, у
незграбній постаті було щось коняче); їй надано принизливе прізвисько-тавро
– Шкапа. Розповідач стверджує й водночас ніби запитує: “Дивно, як може жінка
так загрубіти” [7, 81].
Сповнена суму новела “Легендарний Оленчук” знайомить читача з історією
людини, яку бачимо у двох іпостасях. З одного боку, маємо опис зовнішності
головного героя (старезний, ветхий дідусь), а з другого – інформацію про те, що
Оленчук пережив дві війни і двічі здійснив подвиг. Автор, лапідарно, штрихами
передаючи зовнішню характеристику свого героя – “носив гімнастерку,
фуфайку і чоботи” [7, 82], поєднує ці протилежні факти із царини сакрум і
профанум: “вимовляв він (учитель. – Л. К.) ті слова таким піднесеним тоном,
ніби йшлося про якісь небесні ризи, гаптовані золотом” [7, 82]. Антитеза
візуальної репрезентації героя третьою особою у спосіб величаво-святий
дає змогу сприймати історію діда Оленчука як легенду, котру переказують із
покоління в покоління, тим переносячи її з вимірного темпорального відрізка
у вічність і поповнюючи додатковою інформацією оповідача. Аналогічно
написана новела “Родинний переказ”, прикметна відвертими наративними
втручаннями на зразок “не вірю родинним переказам” [7, 83], що викликають
у читача інтерес та бажання самому зверифікувати істинність легенди.
Ідеться про предка, який нібито розмовляв із Наполеоном. Наратор експлікує
віковічний процес народження легенд. “Діти, переказуючи бувальщину своїм
дітям, вигадали, що Наполеон нагородив діда за добру службу кількома
луїдорами. Через покоління ті кілька луїдорів стали мішечком золота…”
[7, 83]. А далі подано неймовірну інформацію: “Мій батько був певен, що наш
героїчний пращур ризикував життям, аби врятувати імператора, і додав, що
він, увочевидь, прикрив його своїм тілом від куль” [7, 84]. Реально зважуючи
історичні факти, розповідач доходить висновку, що своїм дітям він не буде
переказувати ці фантазії й тим кладе край нанизуванню “подвигів” славного
пращура.
У змістовому пласті міні-новел П. Сороки звучить головна мелодія, яка
унаочнює глибоке прагнення автора зберігати християнські традиції, дбайливо
плекані в українських сім’ях. Забуття їх рівнозначне злочину перед власною
совістю, родиною й народом. Жити дороговказом, прокладеним біблійними
заповітами й батьківською вірою, згідно з автором, означає бути людиною,
християнином і патріотом. Ці тези ілюструє новела “Гостинець”, котра алюзійно
починається на зразок казки “Червона шапочка” братів Ґрімм: мати відправляє
сина-дошкільника віднести гостинець на Великдень хрещеному батькові.
Дорогою малюкові також трапляються перешкоди у вигляді то сичатого гусака,
то їздових коней, від яких треба втікати. Твір не рясніє пригодами, проте в ньому
зафіксоване світосприйняття маленького хлопчика, увиразнене поетичним
“потоком свідомості” (В. Джеймс) героя: “Добре запам’ятався мені той стан
піднесеності, світлої радості, якогось особливого, ніби неземного, щастя. <…>
джерелом моєї радості була, як я тепер розумію, краса Божого світу. Як вона
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мені одкривалася! Усе навколо сіяло, сміялося, співало і пахло! Світ видавався
раєм” [7, 84]. Щирим захватом красою природи наратор завдячує вчинкові з
дитячих років: віднесений гостинець для хрещеного батька став виконанням
предківського заповіту.
Наступний розділ “Літературні мандри” присвячений роздумам про творчі
шляхи відомих письменників і поетів. Автор міркує про сучасний літературний
рух в Україні, даючи суб’єктивну оцінку доробку конкретного поета або
письменника.
“Літературні мандри” розпочинаються з корифея російського сімейного
роману Л. Толстого. Для П. Сороки найважливіше – пізній світогляд класика і
його ставлення до Творця, практика молитви в житті: “Бог, за Толстим, – Закон
Правди. Непохитний. Залізний. Непідкупний” [7, 91]. Не цілком зрозуміло,
чому український письменник уболіває із приводу того, що “ніхто не спромігся
вибрати і видати окремим томом усі роздріблені й глибинні роздуми” [7, 90]
цього митця. 1957 року в Москві було завершено видання повної збірки творів.
У томах 41 – 46 опубліковані думки автора “Війни і миру”, а також роздуми про
життя, істину, біографічні факти багатьох інших письменників; у 47 – 58 томах
можна ознайомитися зі щоденниками Толстого; 59 – 90 томи містять листи.
Окрім того, улітку 2013 року в Інтернеті з’явився сайт “Весь Толстой в один
клік”, у якому можна зануритись у світ рідкісних автобіографічних нотаток,
щоденників, записних книжок автора “Крейцерової сонати”.
Вартий уваги критичний погляд на творчість одного з яскравих представників
українського постмодерного дискурсу Петра Мідянки (псевдонім Ропет
Камідян). П. Сорока завважує позитивні риси в доробку закарпатського поета,
котрий “групує” текст, покладаючись на свій слух і глибоке знання просодій,
здатних пояснити складність метафізичних контекстів у найбільш зрозумілому
і простому поетичному рішенні, шукає доступну мову для речей недоступних,
споруджує свій замок серед величин дутих і “розгублених симулякрів”. Проте
автор “Денників” уважає, що в колеги є також “скирти пересічних віршів”, бо за
кількістю написаних рядків не завжди йде якість, добротність, професіоналізм.
У спробі дати оцінку творчості художника слова Сорока щиро радіє відкриттю
справжнього таланту. Таким для нього стали твори Василя Шкургана, який пише
карпатською говіркою, аби зберегти батьківські слова, інтонацію, вимову тощо.
Адже поезія – це не просто мова, це те, що відбувається з мовою. У поетичних
творах маємо не механічне продукування мовних канонів, а їх певний розвиток
або ж збереження архетипічного канону вербального запасу, уміло вплетеного
в архітектоніку художніх творів.
“Листівки з того світу” італійського поета, прозаїка, публіциста й режисера
Франко Армініо Сорока пропускає через призму своєї віри. Ідеться про
християнську проекцію, скеровану на сприйняття смерті як переходу із
земного буття у світ Божий. Автор “Денників” не погоджується зі скептичними,
презирливими чи іронічними висловами Армініо на тему фіналу земного
існування людини. Приклади цитат із цього маленького твору підтверджують
сказане: “Я помер о сьомій ранку. Треба ж з чогось починати день”, “Я один
із тих, хто за хвилину до смерті був у повному порядку”. Екзистенція для
Армініо – це нескінченнний процес становлення людини, до того ж нової,
не вчорашньої й не завтрашньої, а сьогоднішньої. Тому смерть для нього
– це радше за все каталізатор учинків, вербального комунікування, енергія
думок, почуттів, бажань – усього того, що наповнює зовнішньо-внутрішній
світ людини. Зі смертю закінчується те, до чого не слід повертатись, а
водночас це шанс, аби реалізувати щось нове, а передусім себе в новій
іпостасі.
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Розмірковуючи над психологією творчості, П. Сорока зраджує таємницю
своєї письменницької лабораторії. “Для творчої праці мені потрібні спокій,
душевне піднесення, добрий настрій і відчуття безсмертного щастя. <…>
Недуга, прикрощі, невдачі не просто вибивають мене з високого творчого
ритму, а деморалізують” [7, 95]. Ніби нічого надзвичайного в цих словах немає.
Хіба кожному, кому дано талант нанизувати вербальні знаки-символи в низку
віршів чи прозових творів, відповідали б ці слова. Єдине, що може викликати
дискусію, – це багатозначне розуміння “відчуття безсмертного щастя”, яке
тягне за собою цілу гаму відтінків семантики слова “щастя” в житті людини. Але
якщо йдеться про безсмертне щастя, то, гадаю, автор має на увазі внутрішню
гармонію з Богом, природою, світом та із самим собою.
Петриківський самітник завжди відверто ділиться власним досвідом щодо
гносеологічної суті людини, а точніше, письменника. “Пізнавати себе, слухати
власну душу, вивільняти її – ось що найважливіше для людини. Творчої
– передусім” [7, 95]. Свою життєву позицію П. Сорока нерідко проектує
на сучасників-поетів, верифіковуючи “якість” їх творів. Він із прикрістю
стверджує, що “нині мало хто з поетів зазирає у власну душу. Всі кинулись в
експериментування, у жонглювання словами, у мудрування… Кожен прагне
здивувати й ошелешити читача ерудицією, інтелектом, знаннями. І багатьом
це вдається. Але де нема світла душі, там нема любові” [7, 95].
Те, що в когорту книг, вартих уваги, потрапила проза Герберта Розендорфера
“Листи в Давній Китай”, дуже мене втішило. Темпоральна подорож китайського
гуаня Гао-Дай, мандарина й начальника імператорської Палати поетів, із
X ст. в сучасну Німеччину сповнена філософських міркувань, констатує факти
із царини екології, політики, сексуальних взаємин, культури. Так, роздуми
про порядок і гармонію німецького письменника перегукуються з філософією
гармонії Е. Шефстбері, Й. Кеплера, Дж. Бруно, Г. Лейбніца та ін. “Шляхетному
чоловікові має бути зрозуміло, що сьогодення завжди гармонійне, треба тільки
завдати собі труду дослухатись до цієї гармонії, зрозуміти її, а це можливо
лише тоді, коли людина не старається весь час іти якомога далі, уперед, геть
від самого себе” [6].
Відважно і справедливо критикує П. Сорока сьогоднішніх “новоспечених”
авторів, книжки яких мають великі наклади, але, на жаль, нерідко позбавлені
аксіологічно-гносеологічного стрижня, не кажучи вже про мистецький хист і
певні канони написання літературних творів. “Прикладів того, що літературна
посередність може бути успішнішою і популярнішою, ніж талановитий
автор, більш ніж достатньо” [7, 116]. Твори обдарованого письменника, котрі
промовляють самі за себе, не треба рекламувати, адже він пише “з огляданням
на душу і засвічує світло у твоєму серці” [7, 119]. Однак із прикрістю мусимо
зауважити, що такий самородок здебільшого залишається невідомим для
читацької публіки: по-перше, через малий наклад книжок; по-друге, через брак
реклами, пропаганди непересічного доробку. До грона обдарованих художників
слова Сорока зараховує Йосипа Струцюка, оцінюючи твори письменника як
справжні шедеври, сповнені запалом патріота, вірного сина своєї землі, а також
позначені неабияким літературним хистом. Романи “Од Гучви до Стоходу”,
“Чорний припс”, повісті “Коливо”, “Завороть”, “Цвіт дикої шандри” та ін. написані
на “добротному художньому рівні”, прикметні “стилістичною викінченністю”
[7, 103], яка властива справжнім майстрам вербального мистецтва.
Одвертість автора відчутна практично на кожній сторінці “Денників”. Говорячи
про онтологічну сутність своїх творів, письменник освідчує, що його нотатки –
“це сповідь, яку дозволяє прочитати іншим” [7, 111]. Дуже слушні спостереження
про нерівність у літературі: “Є рівень хрестоматійний, класичний, є професійний
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(високий професіоналізм, середньої руки, є професіонали-ремісники), рівень
літстудійний, початкуючий, а також безнадійно-графоманський” [7, 111]. І все
це тому, що в мистецтві головну роль відіграють талант і праця, до того ж
“висока працездатність талановитої людини – диво, а у графомана – лихо”
[7, 111]. Кожне слово П. Сороки засвідчує стан його душі, демонструє відчуття,
думку, політ фантазії. Тернопільський письменник зізнається, що пише “не
ручкою чи олівцем”, а “собою”. Так може сказати лише той, у кого органічно
сплетені в єдину суть особистість, талант, обов’язок, віра, надія й любов. Окрім
суб’єктивних поглядів на творчість сучасників, у “Денники” вплетено афоризми
як мереживо авторських поглядів, переконань, досвіду: “Хто туманно мислить
– туманно висловлюється. Хто ясно мислить, як правило, мовчить” [7, 112].
Відкриваючи перед читачем лабораторію письменника, автор констатує,
що не слід братися за літературну роботу із примусу, силуючи себе до праці,
бо це відіб’ється на рівневі твору й на процесі ознайомлення з ним. “Перший
етап роботи над книжкою має бути легко-летючим, натхненним, і якщо це
не приходить, то не варто й починати. Подальша праця (оте шліфування
твору) може бути натужною” [7, 118]. Художній артефакт цементує думка –
“арматура твору, його каркас, вона створює форму. І чим глибша думка, тим
стійкіша конструкція” [7, 119]. П. Сорока вважає, що в наш час треба писати,
націлившись на вимоги читача, беручи до уваги його потреби, сподівання. Такий
підхід – не новина. Ще в XIX ст. Ч. Діккенс творив, беручи до уваги побажання
публіки. Будучи ще початківцем, він друкував свої перші романи частинами
в газетах і отримував численні листи. Нерідко читачі пропонували свої версії
продовження творів, які автор приймав або відкидав (так було із проханням
залишити живою Нелл Трент із роману “Крамниця старожитностей” (“The Old
Curіоsіty Shop”, 1841)).
Закінчується другий розділ “Денників” риторичними запитаннями особистого
характеру: як вистояти у світі? як не надломитись, не зневіритись? як бути з
душею, з думкою? Відповідь плине із серця – іти в ліс, спілкуватися із природою
і Творцем. Але це тільки половина справи. П. Сорока не може відкидати
темну сторону життя, брехню, несправедливість, байдужість, лицемірство…
Громадянська позиція письменника-патріота однозначна: доки живе, доти
боротиметься словесною зброєю за торжество правди.
Третя частина під назвою “Безконечник” відкриває перед нами кольорову
палітру поетичних рядків. Талант поєднувати в собі і прозаїка, і критика, і
поета – це ніби трикратний дотик Вищої сили, яка, обдаровуючи обранця,
також вимагає від нього набагато більше, ніж від того, кому не вділено стільки
ласки. Автор, свідомий власної відповідальності, зізнається, що народження
вірша йде в парі із шаленою інтенсивною працею, на яку накладено фіксацію
думки-згустку онтологічного “падіння і поразок”, верифікації, опрацьовування,
що на нього часто-густо “немає ні волі, ні сили”. За сюжетом вірші П. Сороки
тематично різні: присвята померлому другові, ліричне визнання появ
невідь-звідки “куцих фраз і лякливих фонем”, балада, пейзажні замальовки,
філософські роздуми тощо. У “Баладі про актрису” сконденсовано й одверто
експлікує таємницю долі актриси, колись вродливої й талановитої, а тепер
невідомої й нерозпізнаної, додаючи при цьому “як всі ми”. Оплески, овації,
головні ролі, гастролі, поклонники, “доріжка мосяжна” – це, мабуть, мрія
кожної творчої людини. Нагорода за працю, до того ж якісну із професійного
погляду, мотивує творити ще краще, окрилює та інспірує. Твір закінчується
оптимістичним акцентом – “І будуть відзнаки і привілеї”, – який спадною
інтонаційною градацією набуває мінорного тону:
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Тільки для нас, що закохані в неї,
Стане вона, як зоря недосяжна [7, 126].

Філософське сприйняття минущості життя, радісного і сумного, переходить у
риторичне запитання: “А що залишилось?” Лаконічна відповідь “Нічого” тягне
за собою розшифровку семантичного підтексту заперечливого займенника:
Хіба один прогірклий час.
І розуміння головного,

Що все залежить не від нас.
Що все у вічності розтане,

Як у воді кухонна сіль:
І осіянне, і туманне,
І невситимі сум та біль [7, 127].

Сприйняття життя як низки майбутньо-минулих подій, у яких теперішній
час відіграє роль верифікатора фактів, каталізатора енергетичного згустку
емоційних переживань, “твердого диска” для запису в пам’яті всього пережитого
й відболілого, радісного і несповненого, підводить до єдино правильного
висновку, що звучить у стилі лермонтовського фаталіста: “все залежить не
від нас”.
Наступний твір “Солдат і повія” з підзаголовком “майже балада”, на перший
погляд, нібито не цілком відповідає поетиці Сороки. Маю на увазі гру омонімів,
а можливо, буриме: “Змішалися запах шинелі і аромат “Шанелі”. / Він був
солдатом відважним і воював у пустелі. / Вона була наче буря, точніше – буря
в постелі” [7, 127], – які створюють за допомогою алітерації (шинелі-“Шанелі”,
пустелі-постелі) каламбур, надаючи баладній розповіді мажорного тону,
легкості, грайливості. Історія солдата й повії сприймається як один із варіантів
зустрічі цих ліричних героїв, котру можна домалювати пензлем своєї фантазії
в різних ракурсах…
Вірші П. Сороки з пейзажним і анімалістичним контекстом підтверджують
думку про те, що тільки в оточенні природи в поета відкриваються всі “чакри”
таланту, що дає змогу поставити його в один ряд із такими митцями, як
М. Пришвін, В. Біанкі, К. Паустовський та ін. Вірш “Стара шпаківня” сплетений
із різних сюжетно-композиційних фрагментів. Перша частина – це опис шпаківні
(“У цій шпаківні все таке криве, / Дах провалився і відстало днище” [7, 127]).
За візуальним сприйняттям домівки птахів іде авторська суб’єктивна розповідь
про сім’ю шпаків; увагу зосереджено на гносеологічному аспекті пернатих,
поданому з використанням розширених метафор.
Раніше тут селилися шпаки –
Такі співучі і дзвінкі хористи,
Що у вовків світлішали думки
І хмарам далі не хотілось плисти.

Тут панував простий і мудрий лад
І речі відбувались вельми дивні.
Тримало небо на руках пташат,
Що вперше вилітали із шпаківні [7, 128].

Містком-кульмінацією між другою і третьою частинами стають лапідарні
речення-константи філософського штибу: “Минулося. Не вернеться” [7, 128].
Одне-єдине слово “проте”, що йде за цією строфою, змінює настрій усього
вірша, не дозволяючи цілковито зануритись у песимістично-фаталістичні
думки про всеминущість і невідворотність у житті. Авторське звертання до
душі радше скероване до кожного з нас, заохочує прочитати “сагу” пташиного
життя – мудрого, гармонійного, чистого.
Читай, моя душе,
Оцю пташину гармонійну сагу.
Читай. Гори. З минулим говори.
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Там і любов, і щастя, і боріння.
А потім із собою забери
У ті світи, які не знають тління… [7, 128].
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Як гімн життю звучить вірш “Небо – немов золоте лиття”. Різноголоссям
пташиних хорів бринить освідчення в любові до життя.
– Господи, як я люблю життя! –
Зранку співає вільха.
Мотив цей підхоплюють дружно дрозди,

І пробігає по вітті:
– Боже, як хочеться бути завжди
В світлі Твоєму і світі [7, 128].

До переспіву пернатих прагне долучитись і сам автор:
Буду співати і я з усіма
Божому світу осанну! [7, 129].

В одному з “Денників” П. Сорока писав, що люди забагато просять у Бога й
замало дякують та величають Творця. Щойно цитовані рядки підтверджують
цю думку поета. Окрім того, знаходимо рядки, у яких автор ніби кладе свій
доробок на вівтар Божого правосуддя:
Суди мене, Боже, за вірші мої,
Де серце у кожному слові.

Я все в них продумав до крапки над “і”,
До коми, до риски і титли [7, 130].

Рахунок сумління буде реалізовано на критично-сакральному рівні, де кожний
запис вербального семантично-енергетичного згустку відбувається настільки
свідомо й переконливо, що жодне слово в архітектоніці поетичного тексту не
виглядає випадковим або недоречним. А якщо вже і трапились невластиві
знакові записи думки, то поет просить перетерти “їх на золу, / Бо мало в них
всякого сенсу” [7, 130].
Вірш “На смерть пса Едіпа” можна назвати дзеркальним відбитком відомої
поезії “Kot w pustym mieszkaniu” (“Кіт у пустій квартирі”) Віслави Шимборської
[11]. Однак слід зауважити протилежну семантику змісту творів, різних “живих”
(поет і кіт) і померлих (пес Едіп і господар кота) ліричних героїв та однакову тугу
від несподіваного почуття самотності й пустки. Твір написаний у претензійній
формі: “О, мій ідальго, лісовий герою, / Ну як ти смів? Ну як ти тільки міг?”
[7, 130]; ці запитання перегукуються з рядками польської поетеси:
Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu [11].

Усеохопне почуття любові золотою ниткою виблискує на канві цих поетичних
творів. Антитеза, що спирається на онтологічний вимір порівняння минулого з
відтінком спокою й задоволення та сучасного, від якого віє холодом, тривогою,
сумом, прикметна для обох віршів. Порівняймо:
Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.

Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła [11].

Куди не йду – усе біжиш за мною.
Що не роблю – все лестишся до ніг [11].

І В. Шимборська, і П. Сорока в лапідарний спосіб, навіть дещо скупий у
наведенні фактів із пережитого й дійсного, описують трагедію втрати вірного
друга, котрого ніхто не може замінити. Цікаво, що смерть (як випливає зі змісту
поетичних творів) важко сприймають не тільки люди, а й приручені тварини.
Усе живе має душу, а отже, здатне переживати, страждати, банувати…
Останній вірш із третього розділу “Безконечник” можна назвати підсумковим.
Філософські роздуми над сотворенням світу, безмежністю у просторі і часі,
смертю як визволенням із полону “трудів і днів” наповнюють цей поетичний твір.
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Коли збагну усю світобудову,
Усі зірки – великі та малі,
Чи не захочу народитись знову
Із курявички рідної землі?
І, поборовши страх та обережність,
Новий у Бога виблагаю строк,

Аби забути, що таке безмежність
І вічності містичний холодок.
І буде ткатись легко і уперто
Трудів і днів тягуче буриме.
І знов невідворотний подих смерті
Сумна душа як звільнення прийме [7, 132].

Народження із “курявички рідної землі” – це в певному сенсі алюзія на
біблійну тезу: “З пороху ти створений і в порох обернешся”. Для П. Сороки
бути сином своєї землі – значить народитись із того “праматеріалу”, з
якого Творець покликав до життя і світла темноту небуття. Чи варто вдруге
народитись? Знову пройти шлях від моменту становлення себе як людини й
поета до слави та визнання? Що хотілось би змінити в житті? Чи просити в
Бога новий термін для реалізації задумів? Чи варто записувати беззмістовне
буриме прожитих трудоднів і недоспаних ночей? Потік подібних питань може
бути безконечним. Важливе те, що обірвати цю низку філософських міркувань і
вагань може тільки смерть, яку автор сприймає не як кінець, а радше як новий
завиток спіралі життя, котре вимірюється не темпоральними відрізками часу,
а одним-єдиним словом, що передає безсмертя, безмежність, безчасовість і
безпросторовість, – вічність.
“Денники” П. Сороки притягують вираженою мозаїчною багатоаспектністю,
непідк упною відвертістю, стислістю фраз, ск ондес ованістю думок,
сповідальним тоном, через які просвічує кредо самого автора – віра в Бога й
гармонія в душі. Адже недарма письменник сказав: “Щоб народилося щось
справжнє, спершу має відбутися становлення душі” [7, 118]. Талант, який
відкрив у собі автор і котрому захотів віддатися цілком, свідчить про правильно
обраний ним життєвий шлях і максимальну реалізацію власних умінь, знань і
здібностей. Виливання думок у формі міні-новел, суб’єктивного опису сучасного
літературного руху, а також у поетичних рядках, що становлять зміст “Денників”,
залишиться своєрідним документом епохи.
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ЕКРАННЕ ВТІЛЕННЯ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ:
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКОДУВАННЯ
У статті запропоновано компаративний аналіз самого процесу екранізації драматичного твору.
Мета аналізу – висвітлити найважливіші нюанси такого інтермедіального перекладу, закцентувати
чинники, що впливають на процес художнього перекодування.
Ключові слова: екранізація, драма, екранізований театр, інтермедіальність.
Olena Dubinina. Screen versions of dramatic works: peculiarities of artistic recoding
The essay presents the comparative analysis of the process of screen adaptation of drama. The
purpose of the analysis is to reveal the most important nuances of such intermedia translation, to
accent the factors influencing the process of art conversion.
Key words: screen adaptation, drama, theatrical adaptation, intermediality.

З усіх літературних родів найлегше, здавалося б, екранізувати драму, адже
вже семантика слова “драма” (з гр. дія) вказує на її близькість до мистецтва,
що “пише дію”, – кінематографа (з гр. рух + писати). Процесу естетичного
перекодування драматичних творів у кінофільми сприяє й той важливий факт,
що такі твори іманентно призначені для “тілесних очей” [2, 410]. “Тільки у
сценічному виконанні, – писав О. Островський, – драматургічна вигадка автора
набуває цілком завершеної форми” [6, 63]. Отже, що може бути простіше, аніж
перенести на кіноекран те, що й так призначалося для постановки, тільки в
театрі? Однак, попри сутнісну спорідненість мистецтва театру та кіно, між ними
існує істотна відмінність. Саме ця відмінність стає проблемою, яку змушені
долати кінематографісти, беручись за екранізацію драматичних творів.
“Наріжний камінь” театральної мови – це сцена. Усе, що відбувається в межах
цього специфічного художнього простору, природно сприймається через “якби”,
тобто набуває ознак умовності. Сама наявність рампи та декорації вказує реципієнту,
що перед ним відбуватиметься вистава, тобто гра, яка потребує відповідного типу
сприйняття. Отже, не дивно, що театральний глядач володіє “навиком двопланової
поведінки” [5, 585]: він одночасно вірить і не вірить у те, що бачить.
Базова ж ознака кінематографа – фотографічність, що створює ефект
подібності кінокартини та реального життя. Однак, ясна річ, така подібність –
лише ілюзія, адже перед глядачем постає не “сира” реальність, а ретельно
створена засобами кіномови художня модель життя. Проте іронія полягає в тому,
що кінематографічна майстерність якраз і спрямована на створення кіносвіту,
якомога більш схожого на реальний 1. Адже популярність та впливовість
1

Явища експериментального, умовного або фантастичного кіно також у цілому відповідають цій загальній
настанові кінематографа як виду мистецтва. Як зазначає відомий французький кінокритик та теоретик кіно
А. Базен, “фотографічна природа кіно дозволяє з легкістю зробити висновок про його реалізм. Існування
чудес або фантастики в кіно не тільки не суперечить реалізму зображення, а, навпаки, виявляється
найпереконливішим його підтвердженням. Ілюзія в кінематографі заснована не на мовчазно прийнятих
глядачем умовностях, як у театрі, а, навпаки, на непорушному реалізмі зображеного” [1, 177].
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кінематографа як виду мистецтва напряму залежить від майстерності
створювати враження, що життя, яке показують глядачу, не сконструйоване,
а підглянуте. Як зазначає Ю. Лотман, протягом усієї своєї історії, “борючись
із природною схожістю кінематографа й життя, руйнуючи наївну віру глядача,
готового ототожнити емоції від киновидовища із переживаннями, що виникають
при погляді на реальні події,… кіно одночасно бореться і за збереження наївної,
хай часом занадто наївної довіри до своєї достовірності” [5, 301].
Тут стає очевидною сутнісна різниця між театром та кіно: перше ґрунтується
на умовності, а друге – на реалістичності; у театрі за умовністю прочитується
реальність, а в кіно за реальністю прочитується умовність. Через це й випливає
основна проблема екранізації драматичного твору: з умовної реальності
театру його треба перевести в “реальну” реальність кіно. Отож вихідним
пунктом екранізації драматичних творів стає створення адекватного кінообразу
реальності, в умовах якої розгортається дія. Можна вирізнити кілька шляхів
такого перекодування:
1. Розширення художнього простору. Простір драматичного твору зазвичай
максимально звужений через вимоги сценічної презентації. Ефект реалістичності
(або натуралістичності), притаманний кіномистецтву, навпаки, примушує
екранізаторів до відчутного розгортання первісно компактного простору.
Традиційно для цього в кінострічку вводяться додаткові епізоди, що показують
краєвиди та реалії міст, сіл, країн, де відбуваються події. Дія у фільмі починається
не безпосередньо зі взаємодії акторів, як у театральній виставі, а натомість
глядачеві дається певний час для ознайомлення з реальним антуражем.
2. Позбавлення умовності, тобто введення в художній простір фільму
реальних об’єктів, що на сцені позначаються лише умовно (приміром, тварин,
зброї, архітектурних будівель, транспортних засобів тощо).
3. Зміна специфіки акторської гри. З огляду на свою природу, генезу й історію
становлення театр тяжіє до ефектності та яскравості подачі матеріалу. Це
відбивається насамперед на грі акторів. “Театр, – зазначав Н. Буало, – вимагає
перебільшених, широких ліній у голосі, декламації та жестах” [8, 679]. Коли
ж драматичний твір потрапляє в координати кіно, специфіка репрезентації
змінюється на прямо протилежну. Той ефект кінематографа, котрий умовно
називають “як у житті”, робить занадто яскраву, вигадливу акторську гру
неприйнятною та штучною1.
4. Присутність кінокамери. Камера принципово змінює кут бачення дії: від
статичного загального плану сценічної вистави, за якою спостерігають з однієї
точки зору, відбувається перехід до різнопланового представлення дії з різних
перспектив. Це створює ефект максимальної причетності глядача до дії.
Однак, як слушно зауважує А. Базен, театр виявляється “підступним другом”
[5, 122], адже його уявна схожість із кінематографом часто-густо відігравала злий
жарт із кіномитцями, штовхаючи їх на найпростіший шлях фільмування п’єси в
декораціях реальності. Внаслідок такого “екранізованого театру” часто постає
фільм, в якому герої, їхні костюми та монологи видаються штучними та дивними
на тлі живої природи. Скажімо, одягнені в костюми минувшини, люди розгулюють
у справжньому лісі, промовляючи художні монологи, – а усе це разом виявляється
кінопостановкою Мольєра. “Мольєрівський текст набуває значення лише серед
лісу з розфарбованих полотнищ; те ж саме стосується і гри акторів”,– емоційно
наголошує А. Базен, називаючи найголовнішою “єрессю екранізованого театру”
прагнення деяких кінотворців обов’язково робити все, “як у кіно” [5, 156].
1

Тут ідеться про загальну мистецьку тенденцію театру та кіно і не беруться до уваги такі окремі випадки,
як орієнтованість на побутову міміку в реалістичному театрі чи афективна гра акторів німого кіно. Ці
явища, хоча цілком і не виходять за межі означеної тенденції, усе ж потребують окремого обговорення.
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Іманентна ознака будь-якої хорошої п’єси – нероздільне синтезування в ній
драматичного та театрального начал. А отже, при екранізації драматичного твору
не треба “витравлювати” театральність, а натомість засобами кінематографа
здійснювати уважний перехід в іншу естетико-семіотичну систему. Окрім численних
“фільмів-спектаклів”, що являють собою просто фотографію п’єси, історія кіно
знає також і блискучі екранізації драматичних творів, які, не “ламаючи” первісної
театральності твору, стали видатними зразками кінематографічного мистецтва.
Серед них, приміром, можна назвати стрічку “Генрих V” Л. Олів’є [14]. Для відповідної
екранізації твору Шекспіра режисер знаходить цікаве композиційне рішення: фільм
починається як театральна вистава в театрі “Глобус”, а далі відбувається ніби
розширення уяви глядача – і дія плавно переходить у світ суто кінематографічний.
А отже, кінематографічні засоби у цьому фільмі ніби акцентують театральну
природу твору Шекспіра і водночас надають оповіді чарівної реалістичності
мистецтва кіно. Інший цікавий приклад – екранізація В. Вайлером п’єси Л. Хеллман
“Лисички” [16]. На перший погляд, фільм справляє враження простого перенесення
в кіно театрального твору навіть зі збереженням відповідних декорацій. Проте
за такою вірністю театральним формам приховується їх тонке кінематографічне
перетворення. Найголовнішим художнім засобом американського режисера
стає віртуозна побудова мізансцен фільму, що допомагає досягти неабиякого
драматичного ефекту без використання власне театральних засобів (акторська гра,
сценічні ефекти тощо). Показовою видається режисура однієї з найдраматичніших
сцен твору, коли дружина Бетт Девіс свідомо не надає допомоги своєму хворому
на серце чоловікові Герберту Маршаллу, через що він згодом помирає. У цій
сцені обіграється неприродна страшна нерухомість героїні у той час, як її чоловік
болісно рухається в кімнаті в пошуках ліків. Як справедливо зауважує А. Базен,
менш талановитий режисер [5, 185] став би слідувати камерою за рухами героя,
а В. Вайлер залишає камеру нерухомою, що і створює неабияку емоційну напругу
глядача. Чудовим зразком екранізації театрального твору видається також відома
кінопостановка А. Хічкоком п’єси П. Гамільтона “Мотузка” [17]. У фільмі режисер
зовсім не користується традиційними засобами розширення простору – уся дія, як і
на сцені, відбувається в одній кімнаті. Проте сама техніка зйомки, коли всю стрічку
знято ніби єдиним кадром без помітних монтажних стиків, робить цей фільм одним
із шедеврів кіномистецтва. Фактично фільм базується на одному з улюблених
трилер-ефектів Хічкока: глядач та злочинці знають все, що відбувається, а інші
учасники дії – ні, ясна річ, це тримає глядача в напрузі та змушує хвилюватись.
Однак справедливості заради варто зазначити, що цей ефект уже був первинно
присутнім у п’єсі П. Гамільтона, адже там композиційно все відбувається так, як
і у фільмі: двоє студентів вбивають свого товариша, ховають його тіло у скриню,
а потім використовують цю скриню як стіл на вечірці, куди прийшли родичі та
друзі вбитого. Проте завдяки обраній кінематографічній техніці Хічкок неабияк
посилює страшний ефект: камера, імітуючи суб’єктивний погляд, створює враження
присутності глядача у просторі кінодії; однак, почуваючись свідком страшного
злочину, глядач, ніби у дурному сні, не може нічого вдіяти, нічого змінити. Наведені
приклади наочно демонструють, як режисерам вдається перенести на екран
драматичні твори при збереженні їх театральної природи.
Однак щойно сказане зовсім не означає, що повна відмова від театральності
під час кінопостановки драматичного твору обов’язково свідчить про хибність
такої екранізації. Доказом прийнятності і такого шляху кіноадаптації може
слугувати шекспірівська екранізація Ф. Дзеффіреллі “Гамлет” [13]. Виразна
особливість фільму – повна “натуралізація” театральної дії. Дзеффіреллі
скрупульозно вибудовує образ живої пульсуючої реальності, яка сприймається
не як тло для подій драми, а як фактурне полотно, у яке ці події вписані.
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Герої постають частиною цієї реальності, а реальність складовою їхнього
життя. Так, у фільмі багато натурних зйомок, причому йдеться не лише про
красиві пейзажі, а про вітер, який тріпає волосся героїв, сонце, яке змушує
краплинки поту проступати на їх обличчях тощо. При інтер’єрних зйомках
режисер використовує багато натурального освітлення, а отже, приміщення
виглядають не як декорації, а природний житловий простір. У фільм введено
низку жанрових сцен-замальовок із життя місцевих жителів, що дозволяє
показати елементи побуту, тварин, повсякденний ритм життя.
Персонажі фільму також створюються відповідним чином: мінімум гриму,
будній, навіть трохи зношений, одяг, звичайні (сказати б, акцентовано звичайні)
пози, жести, рухи – усе це надає героям вигляду простих людей. Більше того,
фільм зрежисовано так, щоб створити умови для максимально природної
поведінки героїв. Приміром, відомий монолог Гамлета “Бути чи не бути” не
видається таким уже театральним, адже герой промовляє цей текст у склепі,
де похований його батько. У такій обстановці сказані вголос роздуми звучать
цілком природно.
І нарешті, особливої життєподібності фільму надає манера зйомки. Відомо,
що на початку свого творчого шляху Ф. Дзеффіреллі працював із такими
метрами неореалізму, як Л. Вісконті, В. де Сіка, Р. Росселліні, що позначилось і
на його особистій кінематографічній манері. Отже, свої шекспірівські екранізації
він знімає в манері “неекспрессіоністичного і немонтажного кінематографа”
[5, 84]. Довгі кадри, нейтральний монтаж, глибинні мізансцени, переважання
загальних та середніх планів, “чесне освітлення” (на відміну від драматургічної
роботи зі світлом) – усе це сприяє тому, що екранне зображення максимально
подібне на фрагмент реальності, що постає перед нормальним людським
поглядом. А. Базен писав: “Реальність – це не мистецтво, але “реалістичне”
мистецтво – це мистецтво, яке може створювати естетику, що становить єдине
ціле із реальністю” [5, 102]. Саме така естетика притаманна шекспірівським
екранізаціям Дзеффіреллі, художня стратегія яких спрямована на послідовне
занурення дії драми у людське повсякдення. Як наслідок – шекспірівський твір
набуває неабиякого емоційного впливу.
Отже, наведені приклади свідчать про те, що за умови справжнього
мистецького підходу до питання екранізації драматичного твору режисерам
вдається вирішити завдання естетичного перекодування, тобто перетворити
“театральну масу” [1, 98] на кінематографічно пластичне видовище.
Проте серед літературних драм є й такі, екранізація котрих виявляється
справою зовсім не простою. Це п’єси, в яких умовність стосується не лише
часопросторового рівня, а й, сказати б, пронизує всю художню структуру.
У такому разі екранізація потребує наполегливого пошуку відповідного кінокоду,
а сам процес перекодування часто тягне за собою суттєві зміщення на різних
художніх рівнях. До творів такого ґатунку належать п’єси С. Беккета “Чекаючи
на Годо” (“Waiting for Godot”, 1949), Е. Іонеско “Носорог” (“Rhinocéros”, 1950),
М. Фріша “Дон Жуан, або любов до геометрії” (“Don Juan oder Die Liebe
zur Geometrie”, 1953) та ін. Яскравим прикладом видається також і драма
Фрідріха Дюрренматта “Гостина старої дами” (“Der Besuch der alten Dame”,
1956)1, екранізації якої пропонують цікавий матеріал для аналізу означеного
явища.
1

Для перекладу цитат будемо послуговуватись наявним українським перекладом п’єси [3]. Проте не
можна не завважити, що слово “гостина”, використане замість німецького “Besuch”, видається не зовсім
коректним перекладом. “Гостина” має виразне значення “гостювання” з усіма відповідними конотаціями.
А символічний характер п’єси Дюрренматта, де образ Цаханасян втілює собою Смерть, Долю тощо, робить
такі конотації неприпустимими. Слово “візит” було б доречнішим у цьому випадку як більш формальне та
широке за значенням.
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На перший погляд, часопросторовий рівень п’єси не видається хоч скількинебудь проблемним для кіновтілення. Події в ній відбуваються в Ґюллені,
за визначенням автора, “десь у містечку в Середній Європі” в наш час
[4, 159]. Проте для окреслення часопросторових координат твору Дюрренматт
використовує дуже цікаву техніку: він методично окреслює контури реальності,
де локалізовано дію, і водночас не менш методично ці контури розмиває. Так,
персонажі твору неодноразово говорять про те, що в їхньому славетному
містечку ночував Ґете та скомпонував свій квартет Брамс, через містечко
курсують потяги Цюрих-Гамбург і Венеція-Стокгольм, неподалік лежать міста
Кальберштадт, Ерланґен та Каффіґен, у зв’язку з Ґюлленом звучить назва
журналу “Лайф” та ім’я мільярдера Онаcсіса, згадується, що восьмий чоловік
Клер Цаханасян грав браконьєра у фільмі Ганґгофера та священика в картині
за романом Ґрема Ґріна, що її дев’ятий чоловік був лауреатом Нобелівської
премії тощо. Усі ці художні маркери відсилають до конкретних життєвих реалій,
але водночас сприймаються як алюзії іронічні. Скажімо, непросто визначити,
в якому німецькомовному містечку міг переночувати Ґете, Брамс насправді
написав багато квартетів, неможливо вгадати ім’я дев’ятого чоловіка Клер за
списком Нобелівських лауреатів, адже не зрозуміло, в якій із п’яти можливих
галузей він отримав премію, і т.д. Що ж до географії, то вона взагалі виглядає
сумбурно-абсурдною. Усе це, ясна річ, означає, що Дюрренматт наголошував
і на реалістичності, і на умовності описаної історії, виводячи твір на рівень
ідейного узагальнення.
Проте сама лише своєрідність часопростору п’єси не створила б помітних
труднощів для кінематографістів. Проблемнішим для екранізації твору було
втілення структурного образного трикутника “вони – вона – він”, з діалектичної
взаємодії вершин якого й виникає конфлікт п’єси.
Вони – це мешканці дуже збіднілого містечка Ґюллена, які за гроші вирішують
убити одного зі своїх сусідів. Одначе в авторському коментарі до п’єси
Дюрренматт наполягає на тому, що перед цим рішенням вони опинилися
винятково “з легковажності” [4, 160]. Ці змучені бідністю люди залізали в борги,
сподіваючись, що все владнається саме собою й до жахливого рішення не
дійде. Очевидно, що ґюлленці втілюють образ людей узагалі, які через власну
нерозсудливість потрапляють у пастки. Проте цей образ, такий простий і досить
прозоро прописаний у п’єсі, у просторі кіно викликає певні труднощі реалізації,
передусім морально-етичного штибу. За всієї можливої умовності зображення
Ґюллен усе одно буде виглядати реальним містом, а тому неминуче постануть
питання: де воно розташоване? куди географічно його можна умістити, щоб
не викликати регіональної чи національної образи? Адже хай там як, але
ґюлленці – це образ-звинувачення, адресований усьому людству, і навіть
погоджуючись із ним абстрактно, мало хто буде готовий сказати про себе “я
ґюлленець”.
Вона – мільярдерша Клер Цаханасян. “…Шістдесяти двох років, руда,
намисто з перлин, широченні золоті браслети, видженджурена далі нікуди,
аж страшно глянути, але якраз тому світова дама, з дивною грацією, попри
всю свою сміховинність” [3, 104], – такою Клер уперше з’являється на пероні
Ґюллена. Замість лівої ноги та правої руки в неї протези, пересувається вона
в ношах із Лувру, які несуть двоє велетнів-охоронців гангстерської зовнішності.
За ношами тягнеться її свита: старезний ключник, двоє сліпців-кастратів,
черговий чоловік, леопард у клітці та ошатна домовина. Проте така очевидна
гротескність образу Клер Цаханасян має важливий філософсько-психологічний
та естетичний підтекст. Усі атрибути цього образу недвозначно вказують на те,
що перед нами – всуціль зруйнована особистість. Інакше кажучи, її дивність,
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ексцентричність, химерність зумовлені не її мільярдами, а внутрішньою
спустошеністю. Гроші ж стають лише засобом, що дозволяє цю спустошеність
якось заповнити, а радше виявити. Неабияким значенням наділено й солідний
вік героїні – цей художній елемент означає, що жінка вже не має надії на
майбутнє, не має шансів відродитися. У цьому сенсі Клер Цаханасян трагічна
особистість. Її внутрішня зруйнованість разом із фантастичними фінансовими
можливостями перетворюють героїню на символ невблаганного фатуму, що
приходить до Ґюллена вершити долі.
По-своєму величний, але надто гротескний і суто умовний образ Клер
Цаханасян набув великої популярності у світі театру, про що свідчать
численні постановки “Гостини старої дами” Дюрренматта в різних країнах.
Утім, уявити цей образ – хоча б приблизно – в реальному житті навряд чи
можливо. Припустимо, ми дізналися новину: мільярдерша Клер Цаханасян зі
своєю свитою приїхала, скажімо, до Житомира чи Чернігова; вона обіцяє місту
мільярд за те, щоб мешканці вбили одного зі своїх співгромадян за скоєний
ним у минулому ганебний вчинок. Реалістичність цієї ситуації видається
дуже сумнівною. А як же тоді показати цей образ у тілесних / реалістичних
параметрах кіно? Очевидно, тут виникає як етична, так і естетична проблема
зображення.
Він – це образ Альфреда Іля, кривдника й жертви Клер Цаханасян. Як
зазначав Дюрренматт в авторському коментарі, якщо Клер “як образ не
розвивається… то її давній коханець робиться героєм” [4, 160]. Іль – це людина,
котра опинилася віч-на-віч зі смертю й мусить відповідати за все, що скоїла.
У цьому сенсі його образ іще більш узагальнений, ніж образ ґюлленців, адже
рано чи пізно кожен стає на його місце. Варто наголосити, що саме постать
Альфреда Іля дозволяє вписати п’єсу Дюрренматта у світовий філософськолітературний мейнстрім часу – екзистенціалізм. Найбільшою проблемою
втілення цього образу якраз і виявляється питання, що відбувається в душі
героя, яка істина відкривається йому перед лицем смерті. Складність полягає
насамперед у тому, що він великою мірою залежить від інтерпретації парного
щодо нього образу Клер Цаханасян.
Дюрренматт дуже добре усвідомлював виразну умовність свого твору, а тому
категорично наполягав, що виведених у ньому персонажів “треба відтворювати
не реалістично… це був би несмак, а як щось несправжнє, казкове”
[4, 160]. Саме тому просто в тексті п’єси автор детально прописує специфічну
сценографію: дерева, тварин та інші реалії простору міста й округи зображено
підкреслено умовно. “Якщо ґюлленці грають дерева, – писав Дюрренматт, –
то не з засад сюрреалізму, а щоб пересунути в поетичний сценічний простір
трохи прикру любовну історію – спробу зближення старого чоловіка та старої
жінки – і таким чином зробити її не такою тяжкою” [4, 159]. Іншими словами,
образи п’єси, як і весь її сюжет, призначені для реалізації виключно засобами
умовного мистецтва театру.
Чому ж, попри очевидну складність екранізації, п’єса все ж потрапила на
екран? Відповідь криється в самій незвичайній природі цього твору: за всієї
умовності образів “Гостина старої дами” презентує не абстрактні алегорії, а
болючі життєві колізії, які приховують глибокі морально-етичні, психологічні
та філософські підтексти. Крім того, не менш привабливими видаються й
мелодраматичний пафос та приголомшливий трагізм, властиві цій розіграній
у наш час античній драмі. Завдяки цьому п’єса Дюрренматта увійшла до
скарбниці світової драматургії й водночас привернула увагу творців кіно.
Уперше п’єса з’явилася на кіноекрані 1964 р., ставши основою франкоітало-німецько-американського фільму “Візит” [18], який у певному сенсі
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виявився законодавцем моди, вплинувши на художні рішення в наступних
кіноверсіях твору – радянському фільмі “Візит дами” [11], сенегальському
фільмі “Гієни” [15] та австрійсько-німецькому фільмі “Гостина старої дами”
[12]1. Найцікавіше і найважливіше питання стосовно перелічених кінострічок
стосується того, як режисери “вписували” умовні образи та сюжет п’єси в
координати кінореальності. Розглядатися фільми будуть не хронологічно, а
за певною аналітичною логікою, починаючи з радянського фільму.
Як влучно говорить А. Базен, кінематограф за своєю суттю є “драматургією
природи”. А отже, будь-який режисер “екранізованого театру” має пройти
випробовування, що “полягає в перетворенні простору, орієнтованого виключно
всередину – замкненого й умовного місця театральної дії – на вікно, розкрите
у світ” [1, 180-181]. Для п’єси Дюрренматта “Гостина старої дами” проблема
місця дії стає ще гострішою, адже, як уже зазначалося, поетика твору тяжіє
до цілковитої умовності. На початку радянського фільму “Візит дами” голос
режисера за кадром філософськи розмірковує: “Автор п’єси так визначає
місце дії: маленьке зубожіле містечко Ґюллен десь на задвірку Європи? Але
де він, цей задвірок? У Швейцарії, де мешкає автор? Або в Польщі? А може, у
Прибалтиці? Утім, де відбуваються події й у якому році – яке це має значення
для історії, яку ми хочемо вам розповісти?” [11]. Але як режисер М. Козаков не
намагається завуалювати місце дії, вводячи різні художні атрибути, приміром,
меморіальну дошку Ґете, фігуру тірольця або чудернацькі костюми громадян,
убраних за модою одночасно початку, середини й кінця ХХ ст., локальні ознаки
та виразні радянські реалії все ж указують на те, що події відбуваються в
Прибалтиці (у Таллінні). Якщо згадати історію радянського кінематографа,
то можна стверджувати, що Прибалтика в кіно СРСР завжди виконувала
функцію “закордону”. Європейська архітектура прибалтійських міст та виразний
акцент самих кіноакторів завжди викликали в радянського глядача стійкий
ефект іноземного. Проте у випадку з “Візитом дами” в такому режисерському
рішенні можна побачити важливий імагологічний аспект. Якщо на самому
початку фільму режисер прямо заявляє: “Утім, де відбуваються події… яке
це має значення…”, – то чому не в якомусь радянському місті? Відповідь на
це питання зумовлена “незручним” характером образу ґюлленців у п’єсі, про
що вже йшлося. Потреба нейтралізувати цю “незручність”, власне, й вимагала
від режисера відвести дію кудись подалі від себе, за кордон, де таке може
бути ймовірним. Отже, якщо умовність Дюрренматта щодо Ґюллена означає
будь-яке місто (умовність включення), то у фільмі Козакова бачимо умовність
виключення (це сталося “десь” і “не з нами”) 2.
Образ Клер Цаханасян майже повністю відповідає її гротескному зображенню
у п’єсі, щоправда, за винятком двох важливих атрибутів. Перший – це вік.
У фільмі Клер на 15 років молодша за свій літературний прообраз, тобто
їй 47 років. Теоретично така зміна могла мати суто практично-естетичне
значення: зробивши персонажів молодшими, режисерові легше було
подолати ту своєрідність любовної колізії, про яку писав Дюрренматт. Проте
1
Тут розглядаються лише кінофільми і не беруться до уваги телевізійні постановки п’єси, приміром, 1959
р. (реж. Людвіґ Кремер) та 1982 р. (реж. Макс Петер Амман), що, власне, не підпадають під визначення
екранізацій.
2
Тут можна було б заперечити, що М. Козаков просто екранізував п’єсу, де зазначено, що події відбувалися
в Європі. Але, по-перше, про те, що події відбуваються в Європі відомо не із самої п’єси, а із коментаря
Дюрренматта до твору. У п’єсі місце дії зазначено якраз узагальнено-абстрактно: (Ort: Güllen, eine Kleinstadt)
[9, 4]. По-друге, для швейцарця Дюрренматта Центральна Європа (Mitteleuropa) [9, 54] була місцем, де він
сам жив, і тому “Гостина старої дами” – це, умовно кажучи, “розповідь про нас”. Для режисера М. Козакова,
як і для радянських глядачів, Європа – чужий простір, а отже, виразна конкретизація місця дії у фільмі
перетворює екранізацію на “розповідь про них”.
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омолодження героїні потягло за собою ще й важливі смислові наслідки.
Приміром, якщо у старшої жінки один за одним з’являються молоді чоловіки,
то це може сприйматись як ознака її психологічної нестабільності. Якщо ж в
аналогічній ситуації опиняється значно молодша жінка, то це викликає радше
враження розпусти. Таке прочитання образу Клер Цаханасян посилюється ще
й презентацією образу Катериною Васильєвою: героїня поводиться зумисне
вульгарно, пускає непристойні жарти тощо. Інакше кажучи, дюрренматтівська
гротескна трагічність героїні у фільмі Козакова витісняється стереотипними
ознаками образу повії, що, звісно, радикально змінює інтерпретаційні коди
всієї історії.
Другим важливим атрибутом образу Клер, який з’являється в радянському
фільмі, стає її національна приналежність. Козаков робить Клер Цаханасян
американкою. Звернімо увагу на те, що в Дюрренматта про це жодного
разу не згадується. Ідеться лише про те, що величезні багатства їй дають
““Арменіан Ойл”, “Вестерн Рейлвейс”, “Норт Бродкастінґ компані” і квартал
розваг у Гонконгу” [3, 100]. Тобто у п’єсі маємо узагальнено-абстрактний
образ багатійки. Козаков же, шукаючи засобів “ореальнення” цього образу для
вітчизняного глядача, робить мільярдершу американкою, і така національна
детермінанта є чи не найстійкішим стереотипом культури радянських часів.
Утілюючи образ багатійки на екрані, режисер одягає її в шати заморського
капіталістичного чудовиська. Його Клер Цаханасян поводиться крикливо й
агресивно, користується американськими речами, весь час до речі чи ні каже
“о’кей”, як-от:
“К л а р а. Пастор, обвінчаєте мене з моїм восьмим чоловіком у вашому
соборі. О’кей?
П а с т о р (зніяковіло): О’кей ” [11].
Хоча такі зміни в образі Клер Цаханасян і видаються незначними, насправді
вони суттєво переінакшують центральний конфлікт п’єси. З образу непохитної
античної Медеї чи Мойри, богині долі, героїня перетворюється на символ влади
чистогану. Це перетворення тягне за собою, відповідно, і трансформацію
образу Альфреда Іля: він стає жертвою, мучеником, що страждає від грошової
машини. Саме таку зміну образу дюрренматтівського персонажа бачимо у
виконанні Валентина Гафта. Альфред Іль у фільмі Козакова – це людина
тиха, скромна, мало кому відома. Приїзд Клер, що призводить до трагедії
його життя, зумовлює внутрішній злам, і з маленької людини він виростає до
героя. Начебто все за Дюрренматтом: “Маючи за собою вину, він вважає, що
життя саме скасовує її. Це образ легковажного, простого чоловіка, якому через
страх, а далі через смертельний жах щось помалу починає відкриватися, щось
украй особисте; чоловіка, який у собі переживає справедливість, бо визнає
свою вину, і якого смерть робить великим…” [4, 160]. Проте є і принципова
різниця. У Дюрренматта – це велич людини, що через трагедію відкрила для
себе гуманістичні цінності. А в Козакова це велич людини, яка стала борцем
за гуманістичні цінності – борцем і страждальцем. Недаремно образ Христа
лейтмотивом проходить крізь увесь фільм, створюючи промовисту паралель
до образу Іля.
Отже, якщо п’єсу Дюрренматта можемо інтерпретувати як екзистенціалістську
драму людини, котра постала перед лицем невмолимої долі й має осмислити
своє життя, то Козаков акцентує увагу на протистоянні двох систем цінностей,
що зумовлено вписуванням п’єси в радянські координати реальності. І хоча у
фільмі “Візит дами” наявні трагіфарсові елементи, це не рятує його від виразної
ідеологічної упередженості.
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Однак Козаков не був першим, хто витіснив історію драми в чужий простір.
До нього те саме, і навіть ще радикальніше, зробив австро-швейцарський
режисер попередньої екранізації “Візит” Б. Віккі [18]. Що найбільше впадає в
око на початку цього фільму, то це національно марковані імена героїв (Добрік,
Ковач, Бадрік, Ческо тощо), чого в п’єсі Дюрренматта немає. Альфред Іль тут
стає Сержем Міллером, а Клер – Карлою. Навіщо режисерові знадобилась
така зміна імен, можна визначити, проаналізувавши інші атрибути змальованої
реальності. Приміром, англомовний напис “Welcome Karla!” на плакаті, що
тримають ґюлленці, дублюється кириличним написом “Уелком Карла!”; у
містечку завжди звучить автентична циганська музика, адже тут, як зазначено
у фільмі, часто стають табором цигани; Клер-Карла вирушає працювати повією
не до Гамбурга, як у п’єсі, а до Трієста тощо. Узяті разом, ці елементи вказують
на те, що режисер фільму “Візит” витісняє Ґюллен із цивілізованого простору
Західної Європи до, скажімо так, менш цивілізованого простору Європи Східної,
який, швидше за все, припадає на територію колишньої Югославії. Отже, Віккі,
як і Козаков, одивнює історію ґюлленців, але не в позитивному брехтівському
сенсі, розказуючи її по-новому, а радше віддаляючи її й роблячи чужою.
Такий режисерський хід, як і у випадку з фільмом Козакова, помітно зменшує
загальнолюдське значення п’єси. Ба більше, у виконанні Віккі він навіть надає
фільму небезпечно гіпертрофованих жанрових ознак історії про звичаї.
Якщо у фільмі М. Козакова образ мільярдерші, пропущений крізь призму
радянської ідеології, виходить суто негативним, то Б. Віккі в умовах західної
буржуазно-капіталістичної системи цінностей, напевне, не міг зробити образ
багатої жінки навіть просто неприємним. Режисер позбавляє Клер Цаханасян
усіх гротескних рис, притаманних її літературному прообразу, та робить її
значно молодшою (їй 37 років), ефектною жінкою. Коли вишукано-символічно
вбрана в біле вона з’являється на пероні ґюлленського вокзалу, то виглядає
ангелом, що прийшов на землю заради справедливості. Не даремно ж ключова
фраза героїні, вимовлена на бенкеті, звучить так: “Я хочу справедливості!”.
Окрім того, якщо у фільмі Козакова час від часу виринають із підтексту
брудненькі натяки на не таку вже й зразкову вдачу Клер Цаханасян, то Віккі
настільки детально виписує кожен штрих минулого героїні, що ні в кого не
лишається жодних сумнівів у її належності до безневинних жертв. Отже, у
фільмі “Візит” знову маємо смислову трансформацію образу Клер Цаханасян:
з Парки вона перетворюється на Феміду.
Опонент Клер – Альфред Іль (чи Серж Міллер) – у стрічці Б. Віккі постає аж
ніяк не пересічною людиною. Він вродливий, сильний, молодий, самовпевнений.
Уміщуючи п’єсу Дюрренматта в координати реальності, режисер і для цього
персонажа пропонує детально прописане минуле. Виявляється, що СержІль зрадив Карлу-Клер, оскільки злякався бідності та тяжкої праці, яких він
уникнув, одружившись із заможною дівчиною. З урахуванням його зовнішньої
характеристики таке пояснення робить із Сержа негідника. Чи переростає він
у героя? Мабуть, центральним для режисера був образ Феміди-Клер, тому
чітких ознак переродження героя у фільмі немає. Ясно одне: він намагається
примиритися з долею.
Однак класичної дюрренматтівської розв’язки у фільмі не відбувається.
Попри виразну, експресивну, часом навіть надривну гру Інґрід Берґман, її
героїня не сприймається як трагічна особистість. Молода, красива, багата
жінка, якою є Карла у стрічці Віккі, викликає радше співчуття через пережитий
душевний біль, аніж справляє враження психічно зламаної людини. Вочевидь,
Віккі відчував, що взяв би надто фальшиву ноту, заграй він п’єсу за партитурою
Дюрренматта до кінця. Тому режисер вирішує радикально змінити кінцівку,
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і Карла відмовляється вбивати Сержа, натомість дорівнюючи його злочин
до ганебної поведінки ґюлленців та прирікаючи їх довічно жити у відомих
за Сартром умовах “Пекло – це Інші” [7]. Отже, у виконанні Б. Віккі п’єса
Дюрренматта набуває майже класичних рис мораліте.
У німецькому фільмі “Гостина старої дами” [12] режисер Н. Ляйтнер
поставив перед собою надзвичайно складне завдання – вписати події п’єси
Дюрренматта в координати сьогодення. Містечко Ґюллен, зображене в цьому
кінотворі, виглядає напрочуд реалістично. Архітектура, машини, побут та
костюми персонажів указують на те, що події могли б відбуватися в будь-якому
невеличкому місті Європи в наші дні. Єдиний штрих, що ніби міфологізує
та виносить за межі звичайного повсякдення простір Ґюллена, – це його
загубленість серед гірських просторів. Таке враження створюється за рахунок
підкреслено довгого шляху, який долає Клер Цаханасян, щоб сюди потрапити.
Отже, проектуючи дражливу морально-етичну історію п’єси Дюрренматта в
координати реальності, Ляйтнер теж не зміг цілком уникнути рятівного “десь”
на позначення простору дії.
Образу Клер Цаханасян режисер повертає його дюрренматтівський вимір,
проте робить це досить незвично. У фільмі Клер – літня жінка, що раптом
з’являється з неба (вона прилетіла вертольотом) перед натовпом ґюлленців.
Вона акцентовано одягнена в чорне, а поряд із нею гарчить величезний лютий
чорний пес. Гротескні атрибути внутрішнього зламу героїні в п’єсі режисер
фільму замінює зовнішнім каліцтвом, причому невиліковну травму вона
отримує саме через Альфреда Іля. Підкреслено стримана гра виконавиці
головної ролі Крістіани Гьорбіґер та монументальність її вигляду дають
зрозуміти, що перед нами Мойра, котра по-дюрренматтівськи прийшла вершити
долі.
Альфред Іль у фільмі повністю відповідає образу, запропонованому п’єсою
“Гостина старої дами”. Він звичайна людина, в якій немає нічого надмірного, ані
поганого, ані доброго, – ні в зовнішності, ні у внутрішніх якостях. Він класичний
everyman, тобто кожен. Але найголовніше те, що ця пересічна людина у фільмі
все ж стає екзистенціалістським героєм, на чому виразно наголошує художня
концепція кінотвору. Шляхом триразового ритуального повтору режисер
демонструє, що з “мешканця Ґюллена” Іль перероджується на Людину, яка не
лише усвідомлює неприємну правду про себе, а й спромагається висловити
її, навіть ціною власного життя.
Проте режисер вписує п’єсу в координати сучасності не лише зовнішньо, а й
на образному та ідейно-тематичному рівнях. Він вводить у твір образ молодої
людини, дочки Іля Мії, яка символізує майбутнє. Вона стає ніби дзеркалом для
обох центральних персонажів – Альфреда та Клер, протиставляючи їхньому
зашкарублому світосприйняттю непорушні гуманістичні цінності: Альфредові –
силу духу, якої він не мав у боротьбі за своє щастя, а Клер – прощення, що
сильніше за будь-яку помсту. Дівчина сприяє розкриттю в героях глибокого
гуманістичного потенціалу, адже Альфред щиро розкаюється, а Клер щиро
прощає його. І хоча історія все одно закінчується смертю Іля, із категорій
античної трагедії вона переходить у вимір християнсько-гуманістичної драми,
ідейна концепція якої відображає панівний умонастрій західного суспільства
кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Ще одна унікальна екранізація п’єси, здійснена сенегальським режисером
Дж. Д. Мамбеті, з’явилася під назвою “Гієни” [15]. На поверхневому рівні цей
фільм прочитується як “перекодування” п’єси Дюрренматта “африканською”
мовою. Події стрічки відбуваються в селищі Колобан, що на правах
адміністративного району входить до складу міста Дакара. Сюди приїздить

38

Слово і Час. 2015 • №10

колишня мешканка селища, а тепер фантастично багата жінка Лінгуре
Рамату (Клер Цаханасян), котра вимагає від громади вбити Драмаана
Драмеха (Альфред Іль) за те, що він знівечив їй життя. Утім за поверхневим
етнічним перекодуванням криється глибший рівень перепрочитання твору
швейцарського автора. Мамбеті інтерпретує Дюрренматтову історію в контексті
суспільно-історичних, культурних та економічних реалій Африки, надаючи
відповідних смислів тріаді “вона – він – вони”.
Зміст образу африканської Клер Цаханасян можна визначити через
найважливіший атрибут цього персонажа у фільмі Мамбеті: як і її літературний
прототип, вона має штучну ногу, але тут ця нога символічно зроблена із
золота. Ця зовнішня ознака героїні, співвіднесення її багатства зі Світовим
Банком, а також той факт, що для мешканців Колобана вона іноземка,
зумовлюють сприйняття образу Лінгуре Рамату як уособлення влади грошей
та впливу західного капіталу на стан справ у Африці. Таке розуміння фігури
африканської Клер Цаханасян прояснює головну ідейну настанову режисера,
яку він неодноразово озвучував у інтерв’ю: за його словами, фільм “Гієни”
був спрямований на викриття небезпеки неоколоніалізму та африканського
конс’юмеризму, що “зраджують надії африканців на незалежність” [10].
Образ Альфреда Іля в інтерпретації африканського режисера майже втрачає
своє екзистенціалістське смислове навантаження, натомість перетворюючись
на індикатор стану суспільства, що постало перед проблемою “гроші versus
принципи”. Коли за сюжетом п’єси представники громади просять Іля-Драмеха
померти заради блага селища, він відповідає: “Я прийму свою долю, але вам
доведеться жити з вашим рішенням”. Певна трансформація1 цієї ключової
для образу дюрренматтівського героя фрази свідчить про зміщення акцентів у
фільмі Мамбеті: центральними персонажами в кінотворі стають “вони”. На це
вказує і значлива зміна оригінальної назви п’єси.
Сам образ гієн, винесений у назву кінофільму, промовисто характеризує
режисерський задум. Гієни як негативний образ африканської культури, символ
зла, указують на моральну зіпсованість зображеної у стрічці африканської
громади, котру руйнують матеріалістичні мрії та бажання. Проте фільм “Гієни”,
напевне, так би й залишився простою морально-етичною параболою, якби не
специфічна естетика та образність, що виводять кінотвір Мамбеті на рівень
глибокого філософського узагальнення. Коли мільярдерша пропонує гроші
за вбивство, жителі Колобана, подібно до жителів Ґюллена в Дюрренматта,
обурено промовляють: “Ми живемо в Африці. Ми цивілізовані люди. Скрута
ніколи не перетворить нас на дикунів”. У такому, тепер уже по-брехтівськи
одивненому вигляді ця фраза актуалізує важливий підтекст розказаної в п’єсі
історії, що до екранізації Мамбеті залишався здебільшого латентним. Ідеться
про те, що від убивства людей утримують лише окови цивілізації, інакше
кажучи, зовнішні моральні настанови, а не внутрішня сутність. А якщо ці окови
ослабнуть? Тоді станеться те, що сталося в романі В. Голдинга “Володар мух”,
те, що відбувалося під час Другої світової війни, те, до чого дійшли персонажі
Дюрренматта: бере гору гієна як глибинний тваринний бік людини. Мамбеті
естетично довершено показує цей вияв архаїчного єства людини: жителі
селища Колобан не наважуються вбити свого сусіда лише доти, доки вони
вбрані в сучасний індивідуальний одяг. Змінивши його на уніфіковані костюми
прадавнього племені, вони звільняються від пут цивілізаційного обов’язку й
отримують змогу робити те, що хочуть, – виявляти свій інстинкт виживання.
1

У п’єсі Дюрренматта герой говорить: “Ich unterwerfe mich eurem Urteil, wie es nun auch ausfalle. Für mich
ist es die Gerechtigkeit, was es für euch ist, weiß ich nicht” [9, 42] (Я скоряюсь вашій ухвалі, хоч би яка вона
була. Для мене вона буде справедливістю, а чим буде для вас, не знаю” [3, 146].
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Повертаючись до питання простору, визначального для п’єси Дюрренматта,
зазначимо, що, на відміну від своїх колег, Мамбеті у фільмі користується
естетикою включення. По-перше, Колобан у його кінотворі – це не умовний, а
реально існуючий простір. А тому його мешканці – це люди не “десь колись”,
а “тут і зараз”. По-друге, елементи, з яких структуровано цей простір (зокрема,
побутові), вказують на те, що за часів глобалізації це містечко могло б мати
будь-яку географічну приналежність – чи то Європа, чи то Африка, чи то
Америка чи навіть Азія. Так режисер досягає ефекту узагальнення, а тому
образ гієн-мешканців Колобана прочитується як збірний образ сучасного
людства.
Проаналізовані фільми запропонували різні способи вписування художньої
моделі п’єси “Гостина старої дами” в реалії життя. І хоча кожна з екранізацій
вийшла по-своєму цікавою, жодному з режисерів не вдалося уникнути
привнесення певних ідеологічних дискурсів – геополітичних, національних,
часових, індивідуальних тощо.
Отже, екранізація драматичного твору, подібно до кіноадаптації творів
інших літературних родів – лірики та прози, по-своєму непроста художня
акція. А найкращим інтермедіальним перекладом може бути лише той, що,
за висловом А. Базена, “свідчить про найглибше проникнення в дух обох
мистецьких мов і про найповніше оволодіння ними” [1, 187].
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КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ:
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРУ У ТВОРЧОСТІ В. ДРОЗДА
У статті поетику прози В. Дрозда зінтерпретовано з погляду теорії кіномистецтва. Автор
доводить, що характерні засоби кінематографічного членування простору можна виявити й
у манері візуалізації викладу в доробку відомого українського письменника другої половини
ХХ ст. З’ясовано художні функції і стильову природу вербальних аналогів кінематографічної
образності.
Ключові слова: глибинна побудова кадру, далекий план, крупний план, монтаж, ракурс.
Olexandr Brayko. Cinematographic potential of literary text: a design of space in the works of V. Drozd
The paper offers an attempt to interpret the poetics of V. Drozd’s prose in terms of the theory
of cinematographic art. The author demonstrates that characteristic features of cinematographic
segmentation of space can be revealed in the manner of narrative visualization of the known Ukrainian
writer of the 2nd half of the 20th century. Artistic functions and style nature of verbal analogues of
cinematographic imagery have been clarified.
Key words: construction of a shot, long shot, close-up shot, editing, foreshortening.

Вивчення взаємодії літератури з іншими видами мистецтва віддавна позначене
інтересом до можливостей словесного опису простору. Письменницька
уява ще з античності надавала ваги мистецькій фіксації й “перекодуванню”
тривимірного оптичного сприйняття дійсності відповідно до чуттєвого багатства
і психофізіологічних властивостей людського досвіду. З одного боку, рецепція
здобутків просторових мистецтв (насамперед малярства, театру), з другого, –
наративне розгортання відповідних пластичних і хронотопічних оптичних візій
у класичних літературних творах дало підставу теоретикам і практикам кіно
розглядати доробок старших попередників, залучаючи інструментарій власних
виражальних засобів. Після становлення наймолодшого виду мистецтва в
першій половині (частково – першій третині) ХХ ст. сумірність літературних
і кінематографічних просторово-моделювальних образних ресурсів і навіть
орієнтація письменників на технічні можливості фільму зазвичай не викликала
заперечень і неодноразово була предметом відповідних студій, починаючи
від С. Ейзенштейна (див., напр.: [32, 434-450]), М. Ромма, З. Кракауера та
багатьох інших, зокрема й українських дослідників (див., зокрема: [7; 22; 26]).
Показово, що елементи кінематографічного бачення зацікавлені спостерігачі
знаходять і в художніх текстах, написаних до появи кіномистецтва.
Щоправда, деякі теоретики й майстри кіно наголошували на принциповій
відмінності художніх ресурсів двох мистецтв. Цей скепсис був зумовлений не
в останню чергу “опором” конкретного літературного матеріалу. Приміром,
Дж. і Г. Фелдмани, обґрунтовуючи оригінальність виражальних ресурсів нового
візуального дійства, твердили: “Насправді засоби кіно і засоби літератури
мають між собою дуже мало спільного” [29, 23], – і надавали перевагу здатності
візуальних прийомів фільму “перетворювати поняття у сприймані зором
зображення”, які набувають “специфічної форми й ритму” завдяки монтажу
[29, 32]. Натомість В. Шукшин, скептично оцінюючи можливості екранізації
класики, категорично констатував: “Засоби літератури – незмірно багатші,
різноманітніші, природа їхня інша, ніж природа засобів кінематографа” [30, 107].
Наведені критичні думки мають за ілюстративний матеріал зразки класичної
літератури ХІХ ст. й вочевидь стосуються передусім їх. Натомість у новітньому
письменстві можемо констатувати розширення виражального арсеналу,
зумовлене, зокрема, як цілеспрямованою взаємодією авторської уяви з
досвідом кіно, так і багатством чуттєвої рецепції світу, породженим еволюцією
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модерністського мистецтва. Тому спроби рішуче розмежувати літературну і
кінематографічну образність, довести їхню несумісність чи “не екранність”
письменства, основані на конкретному вербальному матеріалі, гадаємо, не
нівелюють евристичного й когнітивного потенціалу відповідних, сказати б,
“оптимістично налаштованих” інтермедіальних зіставлень.
Поділ простору в кадрі чи рамці картини на плани – важливий елемент
художнього бачення, котрий виокремлює значущі з погляду мистецької функції
об’єкти, площини та об’єми як складники образної думки. У кінематографі
членування зафільмованого простору на плани й комбінація різних масштабів
між кадрами й у межах кадру стали важливим засобом художнього впливу на
глядача. В. Горпенко подає таку класифікацію планів, усталену й у давніших
теоретичних працях: “Дальній – фігура людини вміщується більше двох разів
по вертикалі кадру.
Загальний – людина на весь зріст на екрані.
“Американський”, або другий середній – тулуб людини.
Середній – людина по пояс.
Крупний – людина по груди.
Деталь – якісь дрібнички об’єкта, менші крупного плану людини” [8, 106].
Б. Балаш фіксував роль великого плану в “розкритті сенсу” предметів.
На його думку, “хороші крупні плани справляють ліричний вплив <…>” [3,
73-74]. Вочевидь, таку інтерпретацію можна врахувати в аналізі окремих
творів. О. Дворниченко зазначає: “… крупність плану, нерозривно пов’язана з
мізансценою, виступає як смисловий та інтонаційний акцент. Великий план –
<…> це ніби посилення звучності кадру, свого роду пластична агогіка” [9, 22].
(У музикознавстві агогікою називають незначні відхилення від темпу й метру
– сповільнення, прискорення, підпорядковані меті мистецької виразності).
Художню функцію великого плану М. Мартен визначав так: “…чим крупніший
і коротший план, <…> тим сильніший той психологічний поштовх, який
справляє на нас такий план незалежно від його емоційного змісту” [27, 173].
Дослідник наділяв цей спосіб портретування людини в кадрі особливою силою
“психологічної і драматичної проникності кіномистецтва”, бо крупний план –
“це перша й, по суті, найцінніша спроба передати внутрішнє життя засобами
кіно”. Він “віддає зосередженість нашої свідомості, сильну внутрішню напругу
чи щось на зразок нав’язливої ідеї”, увиразнює “кут зору одного з героїв і
матеріалізує силу почуття чи думки, яка опанувала його свідомість…” [27, 55,
57]. У літературному творі згаданому кінематографічному засобу відповідають
наративні вказівки, описи об’єктів, художня деталь, котру, щоправда,
виокремлюють і як самостійний засіб кінематографічної виразності. Проте ще
С. Ейзенштейн твердив: “Деталі – крупні плани” [32, 406]. Отже, в екранному
мистецтві зміст термінів великий (крупний) план і деталь якщо не тотожний,
то принаймні пов’язаний родо-видовими відношеннями.
У вербальному художньому тексті плани унаочнюються завдяки опису
інтер’єру, екстер’єру, ландшафту, пленеру й відповідним значущим
письменницьким ук азівк ам, а так ож емоційном у, інтелек т уальном у,
психологічному навантаженню просторових і предметних образів. У потоці
наративного розгортання зміна планів за належної деталізації помітна більш
чи менш виразно. Проте експресивна чи моделювальна функція цього засобу,
вочевидь, залежить від питомо літературних компонентів естетичної реальності
– особливостей сюжету, епічної, ліричної чи драматичної тональності,
зображальних, аналітичних чи виражальних настанов письменника, стильових
домінант, закріплених в особливостях індивідуальної поетики.
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Із членуванням художнього простору на плани пов’язані також мізансцена
та глибинна побудова кадру. Мізансцена – важливий елемент театрального
дійства, згодом перейнятий кінематографом. Це “взаємне розташування
акторів і матеріально-речовинного середовища довкола них на знімальному
майданчику, натурному чи павільйонному” [21, 266-267]. Н. Клейман наголошує
на трактуванні цього засобу “як динамічної просторово-часової єдності, котра
виражає певний авторський задум на певному відрізку вистави чи фільму.
<…>…У розробці кінематографічної мізансцени <…> ураховують не тільки
переміщення актора, а й рух чи статику кінокамери, ракурс зйомки, динаміку
освітлення тощо” [21, 267]. Ця мистецька конструкція, уважає той-таки дослідник,
може складатися з одного кадру чи бути елементом серії монтажних кадрів
із різним просторовим чи ракурсним вирішенням. Мізансцена чи мізанкадр
(композиційно впорядковане видовище на вертикальній площині екрана; термін
С. Ейзенштейна) пов’язані з розташуванням просторових елементів усередині
кадру. М. Ромм зазначав: “Глибинна мізансцена зі зміною крупностей якоюсь
мірою замінює ефект монтажу акторських сцен. Вона <…> робить епізод більш
виразним порівняно з першоосновною розіграною акторами сценою, видимою
оком” [28, 177]. Ці міркування добре накладаються на роботу письменницької
уяви. Виокремлюючи значущі елементи зображеного художнього простору,
автор їх вільно комбінує, увиразнює різні кути зору, акцентує на особливостях
освітлення тощо. Взаємне розташування предметів, їх пов’язування у процесі
опису чи розповіді дає змогу читачеві реконструювати “побудову глибинної
мізансцени змінної крупності” (М. Ромм) [28, 171] – “з’єднання кількох кадрів
в одному, до того ж її завжди можна розчленувати в аналізі на низку планів”
[28, 177]. Російський кінорежисер указував, що, поєднуючи в одній конструкції
різні плани (наприклад, загальний, середній і крупний), можна “внести в саму
мізансцену елемент монтажу” [28, 169]. Подібні побудови цілком можливі й
у словесній художній візії простору. С. Юткевич і А. Каранович зазначали,
що “мізансцена, як просторове вирішення взаємин дійових осіб, наявна й
у літературі…” [35, 307]. Автори трактують художню функцію мізансцени як
“просторове вираження психологічного стану або вчинків окремих дійових осіб,
групи персонажів чи величезних мас” [35, 296]. Актори (у нашому аналізі –
персонажі твору), “вписуючись” у композицію кадру, “стають лише складовою
частиною цієї композиції” [28, 296].
Розуміння мізансцени стало базовим для інтерференції та взаємодії з
іншими термінами. Відомий кінокритик А. Базен позначав словом розкадровка
(фр. decoupage) організацію простору всередині кадру (див.: [23, 356]). Із
мізансценою генетично й типологічно пов’язана глибинна побудова кадру.
Термін “глибинна мізансцена” використовував, наприклад, режисер Ж. Ренуар
1938 р., згодом – А. Базен (див.: [2, 91]). М. Мартен уважав, що “відкриття
виражальних можливостей глибинної побудови кадру (яка <…> щоби бути
плідною, має поєднувати свою драматичну силу з монтажем)” знаменувало
“важливий етап в історії кіно” [27, 187]. На думку Ю. Лотмана, “поєднання
крупного плану на “авансцені” кадру і загального – у його глибині” становило
протилежність монтажу, прикметного лінійністю й навіть “плакатністю”,
перевагою синтагматичної системи значень на основі двовимірної площини
кіноекрана. “Кадр, неперервний у глибину, і розповідь без різких монтажних
стиків створюють текст, який максимально імітує недискретність життя, його
текучий, нерозкладуваний характер. <…> У кадрі одночасно опиняється і текст
і метатекст, життя і його моделювальне осмислення” [25, 107]. М. Ямпольський
пов’язує глибинну побудову кадру з категорією розповідності: “Розповідність у
малярстві щільно пов’язана з організацією простору. Чим більш розгорнутий

Слово і Час. 2015 • №10

43

сюжет знаходимо ми в малярському полотні, тим очевидніше виявляється в
ньому наявність кількох розімкнених просторів. <…> Наклавшись на стійку
малярську традицію, глибинне перспективістське зображення кінокадру набуло
кодифікованого в живопису сенсу надособистісного, імперсонального бачення,
“об’єктивного” відображення світу” [36, 177-178].
А. Базен вирізняв в історії кіномистецтва “дві стильові лінії, дві принципово
різні концепції кіновиразності, <…> одна з них репрезентована тими
режисерами, які вірять в образність, друга – тими, які вірять у реальність”
[2, 81]. Символом першої стає монтаж, символом другої – глибинна побудова
кадру, котра не доповнює фіксовані в кадрі предмети несподіваними
зіставленнями, а розкриває в них питомий сенс [2, 85]. Якщо монтажна
комбінація нав’язує публіці режисерське витлумачення зображеного, то
структура глибокого кадру, на думку кінокритика, більш реалістична та
потенційно багатозначна, її семантика залежить від уваги й активності глядача.
Хоча французький автор уважав свою класифікацію лише робочою гіпотезою,
проте неважко добачити в ній аналогію з розрізненням метафоричного і
метонімічного стилів. Останній віддавна асоціюється з реалістичною поетикою.
Звісна річ, і в літературі, і в кіно можливі “просторово-монтажні” комбінації,
які унаочнюють для дослідника стильову своєрідність митців. Гадаємо, що
цитовані думки суголосні художнім пошукам української прози 1960 – 1980-х рр.,
прикметним домінантою реалістичного типу творчості й більшим чи меншим
відходом від ідеологічно заданої однозначності викладу.
Художня манера Володимира Дрозда формувалася саме в річищі
реалістичного психологізму. Його стиль вирізняється увагою до предметного
розмаїття, пластики зображення й нюансів інтелектуального й настроєвого
перебігу дії. Специфічна зримість, просторова відчутність образного мислення,
помітна вже з ранніх творів прозаїка, надається до кінематографічної
репрезентації й інколи навіть містить відповідні наративні вказівки, зумовлені
вочевидь тривалим (судячи з наявних письменницьких ремарок) інтересом
автора до наймолодшого виду мистецтва.
Зауважмо, що плани, ракурс, глибина кадру, комбінації образів у творах
поєднані з особливостями освітлення чи кольорами об’єктів (або ж тла),
тобто засобами, які належать також до малярського арсеналу. Проте їхні
функції у складі рухомої сцени, котра розгортається в часі зі зміною кута
зору (відповідно – просторового місця уявної “камери”), конкретизацією й
зіставленнями елементів предметного середовища, засвідчують доцільність
їх кореляції з кінематографічними виражальними ресурсами. Просторовочасова динаміка дії включає малярські компоненти образності в дещо
іншу рецептивну парадигму. Особливості освітлення, кольори в мінливому
тлі епізоду сприймаються як елементи ракурсу чи плану, розвитку дії з
допомогою наративної “рухомої камери”. Інтегрованість малярських прийомів
у мізансцену, їхня швидка зміна дають підставу розглядати їх як елементи
транспонування кінематографічної образної мови у тканину літературного
твору.
Поза межами цієї статті свідомо залишено “словесні картини” – приклади
статичних просторових композицій, також наявні у прозі В. Дрозда. Їхнім
найближчим мистецьким аналогом, мабуть, слід уважати відповідні малярські
засоби. Тому аналіз текстових фрагментів, котрі можна визначити як
“словесний живопис”, “малярська композиція”, і застосувати такі поняття,
як гіпотипозис (візуально достовірний словесний опис, зображення за
посередництвом слова), екфразис (літературний опис творів візуальних
мистецтв) (докладніше див.: [5; 6]), колорит, перспектива тощо й відповідного
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видового термінологічного інструментарію, має стати предметом окремого
розгляду.
Найближчим до монтажної комбінації й до характерних засобів літератури
можна вважати великий (крупний) план. С. Ейзенштейн, з’ясовуючи генезу
художнього кінематографа й відшукуючи його давніші “рудиментарні”
літературні аналоги, порівнював манеру Ч. Діккенса із прийомами Д. Гріффіта
саме на основі використання промовистої характерної подробиці, предмета,
на якому зупиняється словесна розповідь чи плин кадрів (див.: [31]). Вочевидь
візуальна деталь як характерний засіб новочасної й новітньої літератури,
зокрема реалістичної, позначаючи динамічний об’єкт або ж будучи включена в
ланцюг аналогічних маркерів, викликає передусім асоціації із крупним планом.
У ранній прозі В. Дрозда маємо фіксацію уваги наративної “камери” на
рухомих чи статичних предметах, пов’язаних із образами героїв, яка нагадує
прийоми кінематографічної зображальності, наприклад: “Блищать вузькі
носки черевиків. Святковою мережкою ластяться до них білі зубчики рантів”
[12, 49]. Показово, що опис взуття тут свідомо одивнений: наведеним
подробицям найбільшою мірою відповідає нижня точка уявної “зйомки”, тобто
авторський кут зору, який візуальними засобами посилює оцінні елементи
зображення, увиразнюючи й переосмислюючи святковий настрій і позицію
героя, або ж вертикальний погляд дійової особи, котрий асоціюється з
ідеєю зверхності. У контексті сюжету візуальний образ дістає доволі прозору
інтерпретацію: деталь належить портрету випускника-кар’єриста. Цей
специфічний ракурс, акцентуючи небуденний елемент – модне взуття – у добу
появи твору викликав асоціації не лише з упевненим крокуванням успішної
людини, а й, наприклад, зі “споживацьким”, неприйнятним із погляду офіційної
моралі світоглядом. Авторська оцінка героя в новелі однозначно негативна,
постать егоїста цілком схематична, протиставлена студентському колективу.
С. Ейзенштейн уважав, що великий план має не репрезентаційну, а означальну
функцію, і закріплював його насамперед за монтажними побудовами,
протиставляючи свій досвід практиці раннього кіно, генетично пов’язаній із
реалістичною літературою: “Там, де у Гріффіта ізольований крупний план
у традиції діккенсівського чайника був деталлю, часто вирішальною чи
ключовою; <…> там ми висували ідею принципово нового якісного сплаву, який
випливав у процесі зіставлень” [31, 166]. Аналогічні значущі комбінації деталей
крупного плану маємо й у новелі “Колесо” (1962). Ідея етичної несумісності
двох світів – трудового і бюрократично-неробського, народного і владного,
увиразнена засобами планування кадру, дістає сюжетну реалізацію й в інших
візуальних образах. Наприклад, експериментальний монтажний стик поєднує
деталі крупного плану – руки, належні особам-антагоністам і зафіксовані в
минулому (доба колективізації) і сучасному (найвірогідніше, ідеться про кінець
1950-х – початок 1960-х рр.):
“– Куди люди, туди і я, – тихо відказав Верхуша і поклав на коліна свої великі,
засмаглі, з щедрими синцями руки. <…>
…Руки на підвіконні. Зверху – зморшкуваті, а долоні світло-жовті, од віжок –
дві смужки, іншої роботи не знали. Та ще від хімічного огризка синь на пучках.
І на губах знайомий присмак хімічного олівця, ледь гіркуватий. Все життя
слинив” [15, 38].
У ранній прозі В. Дрозда маємо і складніші аналоги просторових побудов та
комбінації планів. Приміром, послідовне розгортання події, визначене кутом
зору героя, у близькому плані й вертикальному ракурсі змінюється далеким
планом (на який указують множина в називанні людей та пейзажні елементи)
з іншими дійовими особами і швидкою динамікою часу: “Він (Верхуша. – О. Б.)
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вганяв їх (спиці. – О. Б.) у глибокі, видовбані долотом віконця березової
колодки. Гатив дерев’яним молотком <…>. Терентій – плечистий, засмаглий –
піднімав дубову довбню, замахувався щосили, гупав: спиця неохоче вклякала,
а з його грудей вихоплювалось терпке хекання. <…> Жінки вертали з поля повз
садибу – дослухались до тої музики. Дівчата йшли від молотарки – шанобливо
гасили гамір. Хлопчаки, що возили обурини у довгих плетених колимагах,
спиняли коней і крізь зеленовіття акацій силкувались побачити їжакувате, ще
не взуте колесо.
А згодом вечір щедро бавився рожевими фарбами – рум’янив сад, хату, руки
колісника. Дрімаюче сонце клало на зелене картоплиння червоні мазки” [15, 3536]. Таке розширення простору демонструє соціальну значущість праці героя.
Пленер у наведеному фрагменті асоціюється з позитивним емоційним
звучанням епізоду. Натомість замкнений простір – інтер’єр із відповідно
меншою глибиною кадру пов’язаний із драматизмом дії – долею українського
селянства в добу колективізації: “Голими стінами хата світить, порожніми
кутками витріщилась. Двоє дитинчат на печі – до голого череня припали,
голівками – на останній подушці. Зіп’явся Панас на лежанку, галіфе – широке,
чорне, з грубого ворсистого сукна – півсвіту застує. Сіпнув подушку, голівки
дитячі об черінь – ой! Обірвалось щось у серці Терентія під той зойк, подався
він, куди очі бачать, і довго бродив по землі, обминаючи село, аж поки притих
у серці глухий стогін череня” [15, 36]. Водночас крупний план деталі, яка
заповнює простір уявного “кадру”, стає візуальною метафорою, символом
фатальної історичної зміни – руйнування традиційного селянського життєвого
укладу.
Уявна “камера”, захоплюючи щоразу дальші об’єкти відповідно до руху
погляду, унаочнює елегійну тональність викладу, повільний спостережний
рух “ока”, яке фіксує життєвий світ героя: “Сідав на пагорку у білій сорочці,
що пахла смолою, дослухався, як із зелені викочуються, дрімотно дихаючи,
сутінки, а в саду раз по раз гупають яблука. <…> Гілля лягало на конюшинище,
вдавлювало в землю дубові підпірки. <…> Листя опадало на посмугований
Верхушиними колесами шлях.
Шлях був широкий, але короткий до загального двору, губився серед
залізодашних контор, складів і стаєнь для виїзних” [15, 40]. Натомість рух
фінагента тим-таки сільським шляхом, поступово збільшуючи його фігуру аж
до значущих деталей (передки чобіт, губи), символізує загрозу селянському
добробуту: “На шляху з’являвся Бруханда – опецькуватий, у новому,
підшитому хромом галіфе, з картонною папкою, стриноженою червоними
поворозками.
У папці були борги – давні й сьогочасні… Бруханда строго чимчикував
порожніючим селом, і курява осідала на хромових передах його чобіт. <…>…
розкривав папку, слинив м’які, червоно-сині папірці з темними тріщинками від
копірок, співчутливо плямкав товстими, рожевими, мов кров’янка, губами…”
[15, 40-41]. Промовисті деталі фіксують антигуманну сутність персонажачиновника й породжують тривожний настрій.
В оповіданні “Білий кінь Шептало” (1965) (згідно з авторським спогадом,
алегорії про долю українського інтелігента) картина непривабливої праці
поєднує динамічні крупні плани, ракурс і глибину кадру: “Думка про роботу
забарвлювала все в темні, холодні тіні. З усіх робіт він найбільше недолюблював
крутити привід і їздити до міста <…>. Цілісінький день, до темряви, ходити по
колу, топтати власні сліди – в цім було щось принизливе. А ще принизливіше
котити заставленого корзинами та бідонами воза серединою ранкової міської
вулиці – колеса торохкотять по бруківці, торохкотять бідони, хитаються корзини,
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кудкудакають кури, гелгочуть гуси. Навколо ж стільки святково вбраного
народу, стільки коней із сусідніх сіл, і всі бачать сором його, білого коня”
[10, 74]. Монотонне кружляння переходить у рух уздовж вулиці, який передбачає
погляд у глибину обмеженого будівлями цивілізаційного простору чи далекий
план міського ландшафту. Образ ганьби, поданий у горизонтальних чи
скісних ракурсах різних планів, у пам’яті тодішнього українського культурного
глядача був зафіксований епізодом фільму “Тарас Шевченко” (1951) – сценою
кари шпіцрутенами. На відомому офорті із серії “Притча про блудного сина”
(1856 – 1857) схематично змальовано в перспективі віддалення два ряди
солдатів. У фільмі камера використовує можливості глибинної побудови
кадру, далекого і ближнього планів: зйомку впритул уздовж рядів, згори
з пагорба – з підвищення, яке дає змогу зафіксувати лінійну перспективу
всього дійства, упритул на рівні облич, грудей і колін учасників. У В. Дрозда
перша частина згадки про принизливу роботу найбільшою мірою надається
до погляду згори навскіс із обмеженим полем зору. Натомість у другій частині
кут зору відповідає поглядові вздовж вулиці – глибині кадру з рухом камери.
Ця комбінація двох ракурсів, підсилена різноманітними звуковими сигналами
(які уможливлюють уявні крупні плани відповідних об’єктів – життєствердну
альтернативу песимістичним думкам коня, авторську імпліцитну доброзичливу
іронію), ніби подає два аспекти “нещасної свідомості” алегоричного персонажа
– приватний і публічний.
Наративні моделі схожих мізансцен (чи планів), прикметних різним
настроєвим або змістовим наповненням, увиразнюють динаміку внутрішньої дії
й альтернативні інтерпретаційні позиції автора і персонажа. У сцені підготовки
Івана Загатного (роман “Катастрофа”, 1968) до розмови з подругою Людмилою
поєднано два “малюнки” – з різним освітленням і з переходом від крупного
до загального плану. Характерна вказівка на роботу уяви героя апелює до
кінематографічних прийомів глибини кадру: “Загатний готувався до серйозної
розмови, більше того, він уже бачив себе в майбутній розмові – з сигаретою
на тлі темного вікна, з сигаретою у просторій приймальні тощо” [14, 235].
Перше зображення символізує приватний простір, натомість друге – публічний.
Рама вікна унаочнює межі кадру, концентруючи увагу на фрагменті тіла, який
візуально “накладено” на пейзажне (чи просторове) тло за вікном, й у такий
спосіб увиразнює змістове наповнення сцени. С. Ейзенштейн, аналізуючи
відомий портрет актриси Єрмолової пензля В. Сєрова, виокремлює в лініях
картини членування фігури на плани – від “загального плану в ріст” до
“типового крупного плану” [32, 378], реконструює “точки знімання” окремих
частин фігури акторки [32, 378-384]: “Від кадру до кадру дедалі крупніший
образ самої Єрмолової домінує над дедалі більшим і більшим розширенням
простору.
Але одночасно із цим від кадру до кадру – кадри ще світліють” [32, 380].
У В. Дрозда кадр із “сигаретою на тлі темного вікна” відповідає середньому
плану, кадр із “сигаретою у просторій приймальні” – загальному, знятому
згори навскіс. Якщо зображення на тлі фрагмента вечірнього пленеру
акцентує самотність героя, пошук самовираження, гаданий “пітьми творчої
хітон” (П. Тичина), то інтер’єр просторої приймальні засвідчує значущу
соціальну роль, можливе визнання заслуг редакційного працівника з амбіціями
літератора. Деталь “цигарка”, неодноразово згадана в романі й відома як
поширений кінематографічний прийом акцентування сенсу дії, фабульної чи
психологічної змістовності кадру, увиразнює уявний аристократичний шарм
героя й водночас вносить додатковий семантичний нюанс у сприймання
відповідних епізодів, особливо з огляду на вказівку наратора-свідка: “Сцени з
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сигаретою видавались йому ефектними. А тим часом, повторюю, він майже не
курив, мав у дитинстві операцію на горлі” [14, 235]. Ця ремарка дає підстави
сприймати образ у контексті модельованої й декодованої внутрікадрової
композиції як її значущий елемент.
Семіотична й експресивна вага об’єктів, які потрапляють до кадру й не
завжди пов’язані із провідною “мелодією” сцени чи епізоду, відома давно.
С. Ейзенштейн, який високо цінував “пластичність” та “оптичність” літературного
письма (див.: [33, 309; 31, 138]), зауважує в епізодичних персонажах
фільмів Д. Гріффіта перегук із манерою Діккенса [31, 133] й надавав особливої
ваги “обертонам” – позірно другорядним візуальним подразникам (сигналам)
кадру (див.: [34, 46-47]). Згодом З. Кракауер зазначав, що кадри з невиразною
семантикою “містять більш чи менш неуточнені зображення матеріального світу.
Тому вони асоціюються з контекстами, які не стосуються подій, відтворених у
фільмі. Їхня кінематографічність саме й полягає в недомовленості, котра дає
їм змогу розкрити всі свої психологічні відповідності. <…>…У фільмі мають
бути й відступи вбік до об’єктів, репрезентованих в усій їхній підтекстовій
невизначеності” [24, 107-108]). Р. Барт аналізує експресію візуальних образів
у фільмі, вишукуючи в них “відкритий сенс” – “означник без означуваного”
[4, 182]. Дослідник подає таке трактування вживаного поняття: “…Відкритий
сенс є навіть антирозповіддю; розпилений, оборотний, прив’язаний до
власної тривалості, він здатен створити <…> цілком іншу розкадровку. Це
розкадровка планів, епізодів і синтагм (технічних і наративних), несподівано
антилогічна й водночас “правдива”. <…> Відкритий сенс <…> рухається
(осцилює), з’являючись і зникаючи; ця гра появ-зникнень ніби підточує
персонаж, перетворюючи його на простого носія різних граней…” [4, 184].
Наведені думки вочевидь пов’язані з постструктуралістською епістемологією й
постмодерністською естетикою. Проте деякі семіотичні пропозиції становлять
інтерес для інтерпретації візуальної поетики не лише кіно, а й літератури.
Увагу французького автора привертають як цілком умотивовані, так і ніби
випадкові чи не усвідомлювані пересічним глядачем елементи кадрів із
фільму “Броненосець “Потьомкін” – жести, малюнок ліній, риси портрета.
Найбільш зрозуміла деталь – “стиснений кулак <…> пролетаря” у сцені жалоби,
котрий “символізує” робітничий клас, його міць і волю” [4, 178-179]. У появі
цього образу, за Р. Бартом, важливі суміжні компоненти кінематографічного
дійства – розгортання сюжетної дії, зміст епізоду. Навіть кадр із нібито
невмотивованими деталями виявляється сповненим глибшого значення.
Сенсом кінематографічного портрета старої з низько пов’язаною хусткою у
згаданій сцені, на думку вченого, “стає подолання кордону, який відокремлює
вираження від лицедійства (елемент котрого – блазенська хустка. – О. Б.),
і лаконічна передача коливань між тим і тим… <…> Відкритий сенс, таким
чином, десь дотикається до лицедійства” [4, 180].
У літературному тексті не викликає сумніву конструктивна й експресивна
вага візуальних елементів образної тканини твору, можливості наративної
“розкадровки” і свідомого “декорування” викладу, відсилки зорових сигналів
до інших фрагментів дії, мистецького й культурного досвіду читача. Виходячи
з наведених міркувань французького семіотика, можна декодувати сенс
візуальних деталей у сцені розмови Івана Загатного з Людмилою (роман
“Катастрофа”), зорієнтованих на кінематографічну видовищність. У контексті
попередніх указівок наратора-свідка – своєрідного аналога “голосу за кадром” –
цигарка набуває особливої значущості і стає ключем до розкодування ситуації.
Сигарета біля обличчя нагадує позу роздумів. Окремо в руці подібна до пера
чи асоціюється з беззмістовним дозвіллям. Відомі особи – В. Маяковський,
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Б. Брехт, Р. Барт – залишили фотопортрети із цигарками, зокрема й під час
роботи.
Деталь у контексті розмови стає елементом аристократичної пози,
видовищним унаочненням глибоких переживань: “Іван жадібно ковтав дим,
ніби це була його остання затяжка перед смертю…” [14, 237]. Кульмінація
видовища також позначена аналогічним образом: “Схвильований власною
промовою, Іван Кирилович з силою пригасив у попільничці недокурок і
похапцем закурив другу сигарету. Пальці його тремтіли…” [14, 238]. Крупний
план у сцені довірчої бесіди указує на своєрідне лицедійство, яке у фіналі
епізоду перетворює елемент ефектного видовища на фальшиву гру, таку ж
безглузду, як залежність від тютюну. Значущий образ тут підриває читацьку
впевненість у щирій поведінці героя.
Цікаві “монтажні” ефекти з епічним чи драматичним підтекстом виникають
на основі уваги до крупного плану й можливостей його поєднання (завдяки
авторській композиції) з іншими “візуалізованими” елементами дії чи навіть
паралельними сюжетними лініями. Приміром, роздуми молодого редакційного
працівника Андрія Хаблака про планований вірогідний моральний переступ
унаочнено через пластичну метафору – образ крупного плану: “Це ніби криниця
з корбою, тільки випустиш з рук – відро потягне вниз, корба крутнулась, потім
ще раз, швидше, швидше, корба стугонить, цямрина хитається, а відро летить у
темне, густе провалля, куди й зазирнути страшно” [14, 245]. Деталь із шаленим
ритмом руху витворює драматичну тональність розповіді.
У суміжному ж (наступному) фрагменті викладу автор вибудовує в уяві іншого
персонажа мальовничий, навіть ідилічний пейзаж із характерним освітленням і
деталями, які естетизують краєвид рефлексами сонячного світла: “Небавом над
сонною Терехівкою зійде сонце, білі тумани зарожевіють у березі й попливуть
червоною віхолою до неба. Розквітнуть росини на кущах, павутиння в бур’янах
біля книгарні заіскриться. Заскрипить криничний журавель. Іван дістане відро
свіжої води, в голубих хвильках плаватиме листя вишень – вночі парубки
вертали з гулів, шматували ягоди, листя в колодязь натрусили…” [14, 245].
Поступова зміна об’єктів у “кадрі” з їх збільшенням наближає життєвий світ
персонажа (Миколи Гужви) до його свідомості й водночас унаочнює описувані
думки героя для читачів. Прихований монтаж різнопланових образів завдяки
наративній комбінації просторових маркерів – образних сигналів витворює
цілісну кінематографічну “картину” з елегійним підтекстом. Два паралельних
фрагменти психологічного сюжету асоціативно об’єднані на основі семантично
близьких образів крупного плану.
Свідомо зіставлені рухома корба (в уяві Хаблака) і порівняно статичний
ранковий пейзаж (у викладі гомодієгетичного наратора – Гужви) демонструють
істотні відмінності в художньому вирішенні теми, які свідчать про різне
змістове й емоційне навантаження образних комплексів. “Кадр” падіння
відра містить більше експресії, засвідчує драматичний пафос і демонструє
“кінематографічну” візуальну метафору. Натомість ліро-епічний малюнок
у репрезентації Гужви відповідає метонімічному принципу зображення й
узгоджений із резиґнацією персонажа.
Комбінація образів різних планів з унаочненням глибини простору чи,
навпаки, близьких деталей набуває й послідовнішого зв’язку зорових сигналів
із їхнім можливим підтекстом, наближаючись за своїм візуальним багатством
і позірною нефункціональністю до рис кінематографічної картинки. Приміром,
Р. Барт у сцені жалоби за Вакуленчуком (фільм “Броненосець “Потьомкін”) у
мальовничому кадрі віднаходить сліди альтернативного мистецького досвіду:
“Декоративізм” Ейзенштейна має економічну функцію – він несе правду”.
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Тут у позах двох жінок “декоративна деталь дублює повідомлення: схрещені
руки, піднесені в підкреслено материнському жесті до схиленого обличчя”. Ця
риса, “запозичена з малярства”, “своєрідна цитата жестів ікон <…> не руйнує
смисл, лише акцентує його”, пов’язує із правдою реалістичного мистецтва
[4, 179]. Подібне увиразнення імпліцитного психологічного змісту за допомогою
візуальних образів властиве й літературній розповіді. Кут зору героя, будучи
аналогом “рухомої камери”, вихоплює деталі різного плану, не позбавлені
експресивної ваги. Приміром, погляд Івана Загатного, котрий економлячи
“кожен душевний порух”, відмовився од розмови з господинею-вдовою на
користь ранкової гімнастики, візуалізовано в такий спосіб: “Метнувся повз
розкішні жоржини в город і межею подибав на левади. Побіг трав’янистою
стежкою між тинів та верболозів, високо підіймаючи коліна і тулячи до грудей
руки, наче справжній спортсмен. Хати здивовано зиркали голубуватими
шибами з-під солом’яних та черепичних дахів. <…> Зробивши коло над
річкою, спинився в улоговині, замахав руками, закрутив попереком. Шиби
витрішкувато стежили, стежили…” [14, 249]. Постать Загатного доповнена
різноманітними візуальними елементами. Крупний позірно декоративний
план жоржин указує на природний естетизм господині й символізує душу
Іванового “ближнього”, знехтувану амбітним молодиком. Будівлі на далекому
плані – маркер провінційного часопростору – водночас уособлюють традиційні
вартості, культурний архетип дому й родини як оцінну інстанцію, з погляду
котрої Іванові дивацтва виглядають невмотивовано.
Паралеллю й водночас альтернативою до просторово-пластичного вирішення
епізоду ранку Загатного стає суміжний візуальний образ світанку хворого,
сповненого розпачу Миколи Гужви (наступний епізод у наративному викладі):
“Прокидаюсь рано <…>…Милуюся, стримуючи бухикання: наливається світлом
кімната, дружина легко дихає, донька в ліжечку з боку на бік перевертається,
сніжок на шибках шарудить, бузок під вікнами хилитається, півень-соня
похапцем прокукурікає в хліві. <…> Тоді я підводжусь…” [14, 253]. Комбінація
освітлення, ракурсу (рух погляду (“камери”) знизу навскіс), динамічний образ
(бузок) і звукова пуанта (крик півня) витворюють цілісний малюнок, котрий можна
декодувати як питомий життєвий світ особистості. Фінал сцени – поєднання
глибинної побудови кадру і крупного плану унаочнює ідею умиротвореного
згасання: “Обережно ступаю по тихій, білій вулиці, а перед очима лише
піщаний годинник, і золотистий струмок тече, тече…” [14, 253]. Відомо, що
М. Бажан 1981 р. також уподібнив наближення смерті до руху зимовими
алеями: “Зважусь у ліс по тропі неширокій / Тихо, як в білий собор, увійти,
/ в цей величаво простелений спокій / Снігу, і присмерку, і самоти. / Стежка
не скрикне і ліс не застогне. / Сплять нерухомі тіла кучугур. / З-поміж гілля,
спалахнувши, як огник, / Вистрибне червоногрудий снігур. <…> / Ні, із задуми і
стежки своєї / Ти не звертай, тільки глибше зітхни, / Входячи на безкінечні алеї /
В вічність простягнутої тишини” [1, 593]. У В. Дрозда маємо подібну до монтажу
(з елементами напливу) гру планів – образну думку про минущість земного життя,
маркер екзистенційного виміру дії. Якщо комбінація просторових елементів у
зображенні ранку Івана Загатного унаочнює активістичний “проект” особистості
й динамічний ритм, то кут зору гомодієгетичного наратора – Гужви – вдало
фіксує повільну обсервацію, сумірну з песимістичним настроєм персонажа.
Зіставляючи ці два фрагменти, належні до різних пір року, можна завважити
певну подібність у завершенні візуального ряду містким образом, котрому
належить визначальна семіотична функція (відповідно – шиби і піщаний
годинник). Друга деталь легко асоціюється з мінорними роздумами героя й
водночас набуває узагальненого звучання, увиразнює антропологічний підтекст
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авторської думки. Натомість попередню згадку про шиби можна декодувати
як апеляцію до колективного сумління, до життєвого світу пересічних людей
із їх увагою до повсякденних, “земних” клопотів. Водночас ця деталь акцентує
й альтернативний психологічний підтекст, пов’язаний з елітаристськими
поглядами Івана Загатного.
У повісті “Маслини” (1969) В. Дрозд використовує візуальні засоби для
ідеологічного кітчу. Далекий план з елементами глибинної побудови кадру
– спогад про дитинство – створює трагічне звучання епізоду: “Просторий
заготівельний двір з чорними пустирями на місці спалених колгоспних будівель.
Кагати посеред двору. Закушкані жінки перебирають насіннєву картоплю.
Студений вітер. Ми тулимось під кагатну стріху, ближче до вогкої, живої
тепліні. Поруч моєї матері сидить тітка Кулина – “головиха”. Заготівельним
двором котиться із школи <…> Роман. Кулина гукає Романа, ховає у шаньку
три картоплини, а очі – під мерзлу, землисту стріху <…>. Роман іде далі, минає
троє попелищ, уже б звернути у вуличку, коли з вівчарні виходить дядько
Кирило. Ми не чуємо, про що вони гомонять, лише темно-червоні ружі квітнуть
на жовтім лиці тітки Кулини та розвівається на вітрі дядькова шинелька, наче
стяг. Роман повертається, <…> по вилицюватих щоках тітки Кулини котяться
сльози, примовкли жінки під мерзлими стріхами, три картоплини падають з
Романових рук у кагату. Дядько Кирило стоїть на вітрі, біля вівчарні, вперто
настовбурчені плечі, чекає на сина” [16, 66]. Подібне до монтажу чергування
далекого плану з крупним витворює драматичну колізію. Комбінація обличчя
Кулини з постаттю Кирила унаочнює протиборство ідеологічної заповіді
(акцентованої порівнянням шинелі з прапором) і материнської любові. Ближній
план пов’язаний із виразними деталями людських портретів, натомість постать
у глибині фіксованого простору вносить соціально-історичні й ідеологічні
акценти. Цікаво, що в аналізованому фрагменті маємо побудову зображення,
схожу з відомим кадром із фільму С. Ейзенштейна “Іван Грозний” (фінал
1-ї серії). На передньому плані схоплено обличчя царя (у профіль), а в
глибині діорами-пленеру до нього вишикувалась довжелезна, за обрій, черга
простолюду. Такий внутрікадровий монтаж символізує відповідальність царя й
силу монаршої влади. Натомість в українського письменника сцена семантично
й композиційно “обернена” щодо кінематографічного прототексту. Передній
план заповнений обличчями жінок, і ця композиційна фризова (без початку
і кінця ритмічного ряду, на зразок зображення колони людей) “населеність”
кадру увиразнює трагедію повоєнного лихоліття, драму народної свідомості.
Дві постаті, а згодом самотня фігура комуніста, зафіксовані на далекому плані,
унаочнюють важкозбагненну “правду” державної політики й комуністичної
ідеології, відірваних від емпіричної людської спільноти й пересічної свідомості
матері чи батька родини й тим ідеалізованої й абсолютизованої в очах
персонажа-фокалізатора (спостерігача) і самого автора.
Своєрідною образною “антитезою” до монтажних зчеплень різних
фрагментів простору й часу, а водночас динамічною варіацією крупного плану,
“змонтованою” вибірковим рухом камери, можна вважати розчленування
візуально фіксованого об’єкта. “Кожне місце дії, – писали Дж. і Г. Фелдмани, – у
фільмі може бути “розчленоване”, чи розкладене, на його складники-деталі. Це
один з основних принципів поетики кіно. <…>…Велику силу і яскравість надає
зображенню накопичення деталей, яке стало можливим завдяки розчленуванню
місця дії на його значущі елементи” [29, 95]. Водночас американські теоретики
вказували на можливість розчленування візуального образу людини чи руху,
наводячи як приклад зафіксовані на плівку фрагменти тіла красуні (фільм
Дж. Кромвела “Алжир”) і напрочуд експресивні деталізовані плани кінського бігу
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в “Арсеналі” О. Довженка [29, 96-97]. У романі В. Дрозда “Пришестя” (1995 – 1996)
сегментація портрета приреченого на смерть німця, подана у вертикальному
русі камери згори донизу, унаочнює абсурдність ситуації розстрілу (учиненого,
до того ж, співробітниками НКВС). Показово, що непересічне видовище втілено
монтажними засобами, які цілком статичним наповненням кадру посилюють
експресію зображеного (увиразнюють душевний стан полоненого) і відчуття
абсурдності події: “Світле, розкуйовджене волосся, кітель розстебнутий, з-під
нього визирає нижня сорочка. Босий. <…> У нього крейдяне обличчя. Плечі під
кітелем перехняблені, опущені, і може, від того руки видаються довгими, трохи
не до підігнутих колін, висять, як одчахнені гілки, долоні з-під рукавів – кольору
перестиглого пасльону, пальці бігають по сукну штанів. Очима німець ковзав
по сірому небу, з якого знову сіється мжичка” [19, 201]. У наведеному уривку,
попри статичність малюнка в кадрі, показове метонімічне “кружляння” уявної
камери згори донизу, фіксація суміжних фрагментів зображеного (волосся –
обличчя – очі; розстебнутий кітель – плечі) витворюють цілісну внутрікадрову
монтажну фразу, яку завершує пуант із можливим підтекстом – похмуре небо.
Така реалістично-психологічна описовість, зовні позбавлена експресивних
маркерів, водночас подає моторошний малюнок передсмертих хвилин, у
котрому окремі деталі складаються в картину приреченого відчаю.
До кінематографічних засобів, сумірних із членуванням простору на плани,
належить ракурс. Можливості ракурсу й освітлення ближнього плану В. Дрозд
також використовує для сугестії ідеологічного змісту, наприклад, описуючи
загибель Кирила Литвина в повісті “Маслини”: “Тріснуте скло лампи доточене
папером. Полум’я тіпається, тінь дядька Кирила танцює по ребрах відчиненого
вікна. Полум’я в підсвічених знизу дядькових очах. Наші матері, батьки, брати,
сестри і ми між колін, на долівці – у вохристо-золотих сутінках, ніби на древніх
фресках” [16, 69]. Нижній ракурс акцентує тему “душевної висоти” Кирила, про
яку згадував його син. Порівняння облич і постатей присутніх із сакральними
картинами, посилене сутінковим освітленням, надає сцені урочистості,
серйозності. Ці засоби працюють на створення соцреалістичного кітчу. Тому в
романі “Пришестя”, описуючи прототип героя-комуніста вже з альтернативних
позицій, прозаїк іронічно згадає про його “кіношну смерть”.
Художня функція зміни ракурсу особливо помітна у фіналі оповідання
“Навала” (1980). Спершу погляд знизу в кольоровій гамі білого й зеленого
викликає алюзії зі смертельною небезпекою: “Німця вона побачила, коли
перебродила видолинок Вовчого яру. Він ішов по згір’ю над яром, по коліна в
тумані, бридка, зелена потвора, смерть з автоматом замість коси, пострелюючи
то в очерет, то в кущі шипшини по схилах” [17, 31]. Комбінація кольорів та їхнє
просторове розташування посилюють відчуття тривоги. Натомість подальший
ракурс – кут зору того ж персонажа, погляд згори навскіс – символізує
впевненість у майбутній перемозі. “Село лежало в долині, наче на виробленій,
з глибокими річищами лінії долоні. По видолинках та річищах ще стелився
білий, з блакитним серпанком туман, поля на косогорах з покаткованими, де
не встигли зібрати до приходу німців, пшеницями золотіли” [17, 31]. Упадає
в око гармонійне поєднання білого й жовтого кольорів, які формують майже
ідилічний хронотоп. Туман у долині викликає асоціації з відомою українською
піснею “Туман яром, туман долиною” (про вправного козака). У фінальному
ж епізоді твору йдеться про щасливу втечу колишнього коханого героїні від
окупантів.
У розглядуваних прикладах окремі плани, їх комбінація чи супутні прийоми
переважно посилювали реалістичну пластику чи мальовничість картини,
витворюючи ілюзію словесного занурення в достеменний простір дії, придатний
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до ідентифікації в позатекстовій соціально-історичній реальності. Водночас
ці ж засоби “працюють” і в річищі художньої умовності, засвічуючи авторське
одивнення простору чи навіть його міфологізацію. У картині нічного сільського
краєвиду, інтер’єру і пленеру В. Дрозд використовує глибинну побудову кадру,
щоб унаочнити незвичність переживань дійових осіб (“Повінь”): “Той вечір був
білий мов сніг. <…> Бахматі верби на цвинтарі застигли мовчазно і суворо, а на
них відьмаковим крилом лягла церква. Тьмяно світилися гострокутні вікна, ніби
всередині блимали свічки. Тепер церква не лякала Непшу” [18, 212]. Комбінація
вечірніх обрисів пейзажу породжує фольклорно-міфологічні асоціації, які
уможливлюють перегук із модерністськими малярськими експериментами.
Приміром, на картині С. Далі “Невільницький ринок із появою невидимого бюста
Вольтера” скульптурний портрет утворений із фігур-постатей двох черниць.
Образ церкви-крила уможливлює також і кінематографічні конструктивні
проекції. Химерний вигляд будівлі породжує візуальну метафору-наплив,
котра апелює до українського фольклору й повістей Гоголя, а також, вірогідно,
до радянських антирелігійних пропагандистських штампів. Світлі плями на
темному тлі – вікна, під променями Місяця – викликають монтажну асоціацію,
образ дитячої уяви, поданий як панорама інтер’єру камерою з однієї точки:
“Але, уявивши безконечно високу залу, вишиту місячними доріжками, білі очі
ікон на чорноті стін, відчув під сорочкою лоскіт” [18, 212]. Глибина кадру тут
вдало фіксує дитячі страхи перед ніччю й самотністю. Ця просторова техніка
використана й далі в цьому епізоді із залученням інших об’єктів і переходом
від статики до динаміки: “Тепер вони йшли зовсім поруч, і дві тіні – маленька
та велика – наздоганяли одна одну. <…> Потім вони сиділи на ганку Юхимової
хати, <…> од тину через увесь двір лягла тінь. Короткими жирними стрибками
її перетнув кріль, нашорошив вуха і зник у кропиві за хлівцем, – кріль був білий,
наче виліплений з уламка місяця” [18, 212]. Другий фрагмент (нічний пленер
сільської вулиці), позначений примирливою динамікою світлових сигналів,
своєю буденністю контрастує з попередньою візією простору, сповненого
таємничих загадок, і завершує розгортання епічної мікроподії.
В. Дрозд використовує значеннєву невідповідність дального і крупного
планів, подібно до того, як у ранньому німому кіно наступний візуальний
образ суперечить читацьким очікуванням і викликає комічний ефект. У фільмі
“Іммігрант” герой Чапліна під час морської подорожі нахиляється через борт
пароплава в контексті сцени, страждань інших пасажирів від хитавиці, тому
його поза виглядає як маркер блювоти. Проте за мить Чарлі витягує на палубу
рибину, спійману вудкою. Схожий контраст очікувань і реальності подає й
наративна “камера” в романі “Вовкулака”. Постать Андрія Шишиги (секретаря
й учасника наради) сприймається здалека як складник офіційного дійства.
Натомість деталь у вертикальному ракурсі (крупний план фрагмента робочого
простору) викликає обурення неробством героя: “До кабінету заходили
завідуючі відділами. З Прагнімаком віталися, його обступали, і Андрій перестав
муляти очі. Скромно усівся за журнальний столик, поклав перед себе аркуш
чистого паперу, авторучку — то був лише помічник, писар, літописець, але всі
мусять бачити, що він — при ділі, потрібен тут, що без нього не можна. <…>
<…> Шерхіт слів, <…> кожен щось казав, поважне, рівне, значиме, а він
удавав, що нотує кожне їхнє слово. Насправді ж Андрій малював квадратики,
до граней яких тулилися прямокутники (вони виростали, як росте кристал, у
химерні, лусткі побудови), а бачив лише Прагнімака і чув лише його голос”
[11, 361].
Виражальним потенціалом автор наділяє й вербальні панорамні картини.
Поєднання двох далеких планів, побачених із протилежних кутів зору, унаочнює
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метафоричну авторську оцінку (і персонажну самооцінку), які демаскують
претензії головного героя: “…З балкона відкрилось мені, яке безмежно велике
місто <…>. Розпростершись від обрію до обрію, воно <…> недільно мружилося
до осіннього сонця, і стрічка Дніпра лежала на його тілі, як пасок на велетневі.
<…> Місто сміялося з Андрія Шишиги – комашини на його тілі” [11, 431-43].
Зміна кута зору (спершу згори вниз у відкритий простір, потім знизу догори на
будівлю з людиною-“комахою” на балконі) увиразнює значущість зіставлення
міста і персонажа (з можливими ідеологічними конотаціями).
Панорамний пейзаж набуває особливої ваги й надає викладу нової, глибшої
тональності в контексті ситуації, драматичної з погляду героя-підлітка, який
надумався “зіграти останню сцену земної трагікомедії: покінчити з життям”
[13, 108], а водночас поданої автором в іронічному річищі “химерної прози”
(повість “Ирій”). Далекий план річкової долини створює ліро-епічну картину
малої батьківщини, повноти життєвих сил: “І з Ирійського Валу <…> відкрився
мені скреслий, розповнілий, розпросторений на півсвіту Стрижень з ледь
сіріючими на обрії перевеслами лугів, скреслий Стрижень в ряботинні – по
синьому – засніжених крижин, в іскристих скалках шереху, в навальній безупинній
одноманітності хвиль, що мчали попід крутим урвищем Валу, як у пригодницькім
фільмі мчить дорога за склом автомобіля, який має ось-ось вщент розбитися”
[13, 108]. У цитованому фрагменті маємо показовий контраст між статичним
далеким планом міського краєвиду і динамічним образом зі спогадів персонажа.
Пейзаж символізує епічну авторську думку про красу та змістове багатство
світу порівняно з песимістичним настроєм підлітка. Водночас прикметна зміна
горизонтального ракурсу на вертикальний і монтаж із ритмічним фрагментом
уяви, узятим із кінематографічного досвіду, посилюють драматизм викладу.
Комбінація панорами міста, побаченого з висоти валу, і деталей крупного
плану демонструє подолання психологічної колізії: “Ирій лежав переді мною,
ніби намальований на сторінці часопису, <…> малюнок переповзав через
горизонт, буцім через обріз книги, і губився в лолотливій далечі полудня.
Центральні, чітко розграфлені квартали з мурашником залізничної станції,
з білими коробками театрів, шкіл, контор, з корпусами фабрик та заводів
лежали довкола Валу вузькою оторочкою, що непомітно, буцім город у леваду,
переходила в хаотичні, таємні, нанесені на сторінку часопису невиразним
пунктиром запарканених обійсть лабіринти Солом’янки. Мене раптом сколотнув
<…> запах полуниць, <…> а з вікон, уквітчаних геранню та ніжнолистим
вогником, посміхалися умиті, пишновусі коти, а по садах, за визелениними
парканами, гупали об піщану землю яблука, <…> а вночі на хрестовиння
солом’янських радіоантен опускаються з неба зорі і спочивають, дрімотні…”
[13, 109]. Порівняння елементів урбаністичного пейзажу з різноманітними
об’єктами вможливлює ефекти монтажного стику чи навіть “напливу” зі зміною
глибини кадру, які метафорично одивнюють відповідний фігуративний образдеталь. У картині міста акцентовано вихід ландшафту за межу видимості,
тобто потенційну нескінченність. Такий засіб створює відчуття неосяжності
цивілізаційного продукту, який, “крокуючи за горизонт”, символічно накреслює
для окремої людини шлях поступу. Далекі плани десуб’єктивізують панораму,
увиразнюючи ідею соціалізації підлітка. Натомість мозаїка декоративних
малюнків ближнього плану – вікна, сад – інтимізують зображення. Прикметно,
що глибина кадрів поступово зростає: вікно з котом і рослинами передбачає
декоративну картинну площину, дерева саду вможливлюють помітне занурення
ока у візуально фіксований простір. Пуант оптичної мозаїки – фрагмент нічного
пейзажу – розмикає кут зору в нескінченність і контрастом домінантних темних
барв і елементів світла створює романтичне настроєве тло.
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У романі “Спектакль” (1985) автор поступово укрупнює об’єкти в кадрі,
деталізуючи попередньо окреслену пасторальну картину, і вносить у фіксоване
довкілля своєрідний “коливально-обертальний”, “ритмічний” рух камери:
“Багато що забулося і забувається, <…> а це живе в мені завжди: клинок поля
між пакульським кладовищем, яром і путівцем, стерня в передосіннім тумані
і свиня на стерні, у видолку, над яром, де пшениця вилягла і комбайн її не
захопив. А під скиртою соломи – хлопчик з книгою, високе чоло під світлим
острішком, цікаві до світу, ледь лукаві оченята. З роками спогад <…> ставав
чіткішим, виразнішим, і вже бачив я краплі ранкової роси, нанизані на павутинки
бабиного літа, а там, де стояли, ще до скиртування, копиці соломи, рясно біліють
солом’яні брилики мишачих гнізд, ступати на які ногам м’яко і тепло. А в скирті
хлопчак <…> ховався <…>, тоді із соломи стриміла сама голова його – над
книгою” [20, 523-524]. Просторові маркери, які витворюють цілісну композицію
з об’єктами, різною мірою віддаленими від “точки погляду”, з тональним тлом
дальнього плану (туман) і деталізацією найближчого просторового елемента
в кадрі (дитини), подають ідилічний і не позбавлений доброзичливої іронії
малюнок далекого минулого героя. Крупний план, який монтує хлоп’ячі очі
і зволожене павутиння, акцентує поетичну спостережливість, підтверджену
образом голови над книгою. Разом із фризовим ритмом численних мишачих
гнізд ці засоби унаочнюють своєрідне заглиблення у предмет спогаду,
медитативно-споглядальну природу фрагмента, його інтимізацію.
Як бачимо, наративна візуалізація зображуваного хронотопу становить
прикметну рису творів В. Дрозда. Уже в ранній прозі письменника деталь і
просторовий опис близькі до кінематографічної фіксації семіотично й художньо
значущих об’єктів у масштабі крупного плану, яка відповідає пластичній
“мальовничості”, предметній відчутності ракурсів уявної зйомки. Комбінація
образів різного плану в реалістичній поетиці унаочнює зв’язок персонажа
з його життєвим світом, соціально-історичним контекстом, забезпечуючи
розповідну (епічну) або ж драматичну домінанту епізоду. Розширення чи,
навпаки, звуження простору, фіксованого з погляду дійової особи, вдало
розкриває настроєві й оцінні акценти викладу, стає основою для монтажної
фрази із прозорою, майже публіцистичною семантикою.
Проте згодом експерименти з вибором і комбінацією різних планів
позбуваються авторської прив’язки до прозорої схематичної інтерпретації,
набувають підтексту та багатозначності. Наративна “зйомка” об’єкта з різних
точок простору, специфічні ракурси породжують або підсилюють додаткові
експресивні й художньо-інформаційні нюанси викладу. Завдяки візуальним
мікрообразам авторові вдається наповнити предметний зміст пластичного
малюнка глибшими асоціаціями, витворити словесний аналог “внутрікадрового
монтажу” чи паралельних зорових рядів – композицій, у яких визначальним
стає психологічний зміст – емоції дійових осіб. Водночас показово, що ці
словесні динамічні картини зорієнтовані передусім на часове розгортання і
сприйняття їх як настроєвої картини. Маємо зразки паралельних візуальних
рядів, вибудуваних за єдиним принципом, які унаочнюють альтернативні
психологічні часопростори й відмінність у ритмі зіставлюваних епізодів.
Застосовані письменником прийоми подекуди надаються до прямих
кінематографічних аналогій. Зміна різномасштабних малюнків у межах
цілісного наративного фрагмента, зазвичай доволі стислого чи такого,
що фіксує послідовну епічну розповідь, наближається до художнього
“фільмування” психологічної дії чи авторської думки, у якій описовий елемент
сугерує настроєву тональність викладу.
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МОДЕРНІСТЬ ДРАМАТУРГІЇ КОТЛЯРЕВСЬКОГО:
СПРИЙНЯТТЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ
На матеріалі п’єс І. Котляревського розглядається своєрідність функціонування українських
довготривалих традицій – загальнокультурних, а не лише літературних. Ідеться про постійне
оновлення української літератури і в ідейному, і власне художньому аспектах.
Ключові слова: традиції, оновлення, національна ідентичність, універсалізм, християнська
етика, серце, розум.
Larysa Moroz. The modernity of I. Kotlyarevskyi’s drama: perception and update of traditions
The originality of durable Ukrainian traditions – not just literary but cultural in general –have been
examined on the material of I. Kotlyarevskyi’s plays. The Ukrainian literature is being constantly
updated both in ideological and artistic aspects.
Key words: tradition, update, national identity, universalism, Christian ethics, heart, mind.

Висвітлення зазначеної проблеми варто розпочати із з’ясування використаних
термінів. Так, поняття “модерність” автор цієї розвідки не співвідносить зі
звичним і вже дещо надокучливим його значенням “модернізм”, пов’язаним
із кінцем ХІХ – початком ХХ ст. Натомість слід звернутися до першовитоків:
modern в англійській мові означає новий, сучасний, у французькій moderne – те
саме. Тобто йдеться про процеси оновлення, без якого неможливий розвиток
літератури. Що ж до поняття “традиція” (і всіх похідних від цього слова), то
його семантика значно ширша від звичного і глибоко розробленого в нашому
літературознавстві аспекту традиційних сюжетів, образів тощо. Традиції
функціонують у різноманітних сферах. Найважливіші з них: 1) духові та більш
чи менш, за різних часів, пов’язані з ними національно-культурні (релігійні,
церковні1, обрядові, морально-етичні, тут-таки й менталітет, мова, фольклор
і, зокрема, міфи, мистецтва й науки); 2) соціально-політичні (історична
пам’ять, звичаї, соціальні обов’язки й функції); 3) побутові (кухня й загалом
харчування, вбрання, житло, домашнє начиння й господарський реманент,
худоба, вирощувані рослини тощо).
Зазначені сфери – це основоположні складники національної ідентичності,
чи йдеться про етнічне коріння нації, чи про націю як політичний організм.
Визначний британський політолог Ентоні Д. Сміт переконливо доводить: націю,
а власне, на початку етнічну культуру формують “певні традиції образів, культів,
звичаїв, обрядів, предметів матеріальної культури, так само як і певні події,
герої, краєвиди та вартості” [16, 47]. Результатом подальшої праці вченого
стала його книжка “Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка”,
де, за висловом Дж. Гатчинсона, автор “проливає нове світло на наявні ще
до новітньої доби традиції нації…” [15, 1]. Уже сама назва праці показує, які
типи націй тут розглянуто. Для нашої ж теми важливий і один із епіграфів до
цієї книжки – слова Едварда Шилза: “Традиція – це минуле в теперішньому,
але вона не меншою мірою частина теперішності, ніж будь-яка найсвіжіша
новація” [15, 5].
Водночас із націєтворчою традиція виконує культуротворчу місію, передовсім
в історичному розрізі, пов’язуючи й певні етапи національної культури, і
елементи різнонаціональних культур в їхній історичній еволюції.

1
У тій частині України, що опинилася у складі Російської імперії, від 1686 року церква окупаційна. Її
діяльність було спрямовано на знищення українського слова, як писемного, так і озвученого.
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Роль і значення традицій в історії української літератури, здається,
спеціально не досліджувалися. Одначе принагідні спостереження часом
здатні дати найглибше розуміння суті явищ та процесів. Один із численних
можливих прикладів – зауваження Михайла Возняка, який визначав XVII –
ХVIII століття “як час національного пробудження України”, бачив у ньому
постійне оновлення української літератури як тривалий процес, а точніше –
процеси [17, 17]. Зокрема, у текстах українських інтермедій та Вертепу,
різдвяних і великодніх віршів учений віднаходив живу народну мову поряд
із церковнослов’янізмами, доходив висновку: “…Це взагалі характеризує
українську перехідну літературу ХVIII в. з її боротьбою традиційних елементів
з новими, національних українських з московськими й польськими, і то
під оглядом змісту й форми” [1, 168; курсив мій. – Л.М.]. Твори згаданих
жанрів, на переконання М.Возняка, показують, що “матеріал, тон, мотиви та
спосіб трактування предмета – все це було надовго (задовго. – Л.М.) перед
Котляревським підготоване на Україні повільним розвитком живого слова”
[1, 169]. Натомість в Україні підсовєтській тривалий час було поширюване
твердження про мало не революційне новаторство І. Котляревського у введенні
живої народної розмовної мови до літератури. Та науковці довели (передусім
публікацією доволі численних текстових зразків), що вже у ХVII – ХVIII століттях
відбувається відхід української літератури “від традиційних форм книжної
мови…” [21, 20]. Точніше кажучи, той відхід відбувався поступово, паралельно
ж функціонувала церковнослов’янська мова як мова книжна. Котляревський
вивів українську народну мову на вершини літературні.
Замуштроване імперською (хоч і під червоними прапорами) ідеологією,
позбавленою будь-якої логіки й послідовності, “радянське” літературознавство
у своєму прагненні за всяку ціну захистити українську мову нав’язувало
суспільству (а слідом те чинилося й у шкільних підручниках), зокрема, думку
про “макаронічну” мову Возного як засіб сатиричного викриття його. Одначе
справжню складність цього персонажа п’єси “Наталка Полтавка” аналізували
дослідники ще від початку ХХ ст. [докладніше див.: 11]. Насправді мова
Возного – то мова тогочасна книжна, хіба що “прикрашена” елементами
“канцеляриту”, але то скоріше гумор, із метою показати збентеження закоханого
(у сцені освідчення Наталці), на сатиру “не тягне”. Заслуга Котляревського в
тому, що він показав українську орфоепію свого персонажа, хоч дивакуватого,
але освіченого. Тобто показав, що церковнослов’янська мова звучить в
українському варіанті – звучить, зрештою, нормально, попри незвичну лексику.
Християнська світоглядна й морально-етична традиція може передаватися
цілим змістом твору, через його персонажів. За влучним висловом Євгена
Сверстюка, “Наталка Полтавка” “непомітно (! – Л.М.) підноситься до
традиційного християнського ідеалу, втіленого в етиці, в способі життя, в
почуваннях, у піснях, у стійкості супроти віянь часу і натиску сили” [14, 242].
Простежується і зв’язок із неканонічним, сказати б, народним християнством.
А також певний інтертекстуальний зв’язок із глибшими філософськими
пластами. От Возний розмірковує про моральний стан своїх сучасників: “Всі
грішні, та ще і як!.. І один другого так обманюють, як того треба, і як не верти, а
виходить – кругова порука”. (Ці слова надто часто трактують як самовикриття
дрібного чиновника, тоді як це звичайна констатація стану суспільства,
частиною якого Возний чесно визнає й себе). На підтвердження співає куплети,
які починаються двома рядками Г. Сковороди – поета-мислителя, який, за
переконливим твердженням Є. Сверстюка, “дав заспів літературі національного
відродження” [12, 238]:
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Всякому городу нрав і права,
Всяка імієть свій ум голова…

Але – лише ці два рядки, далі драматург творить рядки і строфи, які
розвивають і загострюють “дух сатиризму”, що був притаманний іншим текстам,
а також і вчинкам мудреця, тоді відомим, вочевидь, із народних переказів.
Л. Ушкалов вважає, що твір Г. Сковороди, про який ідеться, “за своїм ідейним
та образним ладом <…> нагадує старовинні лірницькі пісні про Страшний суд,
святого Миколая, хресну муку Спасителя, а надто псальму “Нема в світі Правди,
Правди не зиськати” [8, 760]. І водночас, що “ця поезія є “наслідуванням”
Горація, зокрема, його оди “До Мецената” <…> Отож, послуговуючись старою
риторичною схемою “один полюбляє те, другий – те, третій – те, я ж кохаюся
ось у цьому”, поет створює чи не найліпшу в українській метафізичній ліриці
набожну пісню про світове “різнопуття”, а власне – про “ліву”, погибельну, та
“праву”, спасенну, дороги людського життя” [8, 760].
Визнавши, що органічна на українському ґрунті “Енеїда” І. Котляревського
“все-таки безмірно більше народня від усіх своїх попередниць”, М. Возняк
твердив: “Ще більшим реформатором ніж в “Енеїді” був Котляревський на полі
драми: в оперетці “Наталка Полтавка” й водевілю “Москаль-чарівник”. <…>
Автори інтермедій нераз від’ємно відносилися до простого народу, а в драмі в
поважній ролі вивів перший раз селянина Юрій Кониський (ідеться про драмумораліте “Воскресеніє мертвих…” Георгія Кониського. – Л.М.). Вже ця риса
показує, яким свіжим духом повіяло від таланту Котляревського в українській
літературі. Котляревський не тільки не відокремив комічного елементу від
поважного, але й вніс нові пружини в розвиток акції своїх драматичних творів:
почування і пристрасти, суспільну нерівність, індивідуальність і т. ин.” [1, 169].
Ця вимушено розгорнута цитата з нині маловідомої праці М. Возняка тут
необхідна не лише з огляду на багатогранність оцінки, що її сформулював
дослідник (поцінував і зміст, і форму). Варто звернути увагу на те, як тонко
вчений визначив суть персонажів: індивідуальність. Тут є суттєва відмінність
від “радянських” концепцій – мовляв, характери вже є, а про реалізм говорити
зарано. Адже реалізм вважався вищою формою (“методом”) досконалості
(ніби платформа для стрибка до най-найвищого “методу”, соцреалізму), а
якщо до нього ще далеко, то твір уже ніби якийсь неповноцінний… Але ж
індивідуальність – то щось цілком інше: і від життя не відірване, і таке, що
може бути зображене в будь-якому стилі, художньому напрямі тощо.
За часів реалізмоцентризму в кожному творі доводилося відшукувати “типові
характери у типових обставинах” як основні визначальні підвалини реалізму.
Шукали їх і у п’єсах І. Котляревського, часом навіть знаходили (адже керувалися
бажанням шляхетним: зберегти ці твори як об’єкт подальших досліджень та
популяризації – у суспільстві, жорстко керованому штучною та безглуздою
ідеологією, доводилося “грати за правилами”, і не лише в цьому питанні).
Насправді не типова історія (передісторія) Горпини Терпилихи та її доньки
Наталки: кілька років тому доволі заможні мешканці Полтави (отже, городянки,
щоправда, автор не повідомляє, якого соціального стану, найімовірніше, з
козацтва, принаймні “чесного роду”), нині збіднілі вдова з дорослою донькою
переселились у сільську хатку. Типове лише намагання Терпилихи (характерне
вийшло прізвище: вдова Терпила, яка подвійно терпить лихо, адже й чоловік
терпів) вибитися з убожества за допомогою небідного зятя.
А чи типові постаті виведено у п’єсі? (Згадаймо, на той час у літературі ще й
не було такого поняття – типовий. Майже так, як у відомому жарті: стародавні
греки не знали, що вони стародавні). Хоча кожен її персонаж і виступає як
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представник певного соціального прошарку, та кожний наділений певними
знаковими рисами, які вирізняють його із традиційних соціальних ролей
(звичних уже й для інтермедій).
Ще в ХІХ ст. почали вести родовід нової української літератури від творчості
Івана Котляревського. Таке визначення містило, вочевидь, не хронологічний
сенс, що доведено двома століттями літературознавчої думки. Водночас навіть
поняття “рубіж літературних епох” далеко не однозначне, а все ж доволі умовне.
Адже неможливо (принаймні досі ще ніхто, здається, не намагався) вирахувати,
скільки на який етап “припадає” традиційних рис та особливостей і скільки –
нових. І, зокрема, яке співвідношення їх видно у п’єсах Котляревського. Зв’язок
його персонажів із традиціями Вертепу та інтермедій багатьма зауважувався,
але не було спроб поглянути ширше на інші роди літератури, на філософію –
такі спроби роблять лише сучасні дослідники.
Вивчаючи доробок Г. Сковороди, Леонід Ушкалов твердить: “Сковорода
справив потужний вплив на новітню українську культуру. Уже зачинатель
нашого новітнього письменства Іван Котляревський дивився на життя “оком
сковородинця” (тут учений посилається на працю М. Грушевського 1925 р. –
Л.М.), тобто належав, за словами Едварда Вінтера, до “учнів Сковороди” (з
праці, виданої у Лейпцигу 1942 р.). Коли у фіналі “Наталки Полтавки” пан
Возний на прізвище Тетерваковський <…> таки не став чинити зла, пригадавши,
що він “от рожденія…расположен к добрим ділам”, а Микола та Виборний
вихваляють усіх полтавців як добродіїв, тут виразно вчувається головна ідея
“Убогого Жайворонка” Сковороди – “сродність” української людини до добра”
[19, 474-475].
Заперечуючи звужений погляд на закоріненість драматургії нового часу лише
в інтермедіях, М. Сулима розглядає спадкоємність її щодо шкільної драми
(зокрема, “Драми про Олексія, чоловіка Божого”) [18, 273].
1888 року М. Дашкевич, сперечаючись водночас з істориком літератури
М. Петровим, приєднається до думки невідомого (підписаного літерами
Н. М. В.) російського критика, що в журналі “Новь” (1885, т. II, №5) порівняв
“Наталку Полтавку” з “Бідною Лізою” Карамзіна, і наведе його твердження: “Між
фальшивою сентиментальністю Карамзіна та його послідовників, з одного боку,
і чутливістю Котляревського, яка випливає з народного характеру, з другого,
лежить ціла безодня” [4, 71]. І цитує далі: “Ця безодня була б ще помітніша,
якби звірити твір Котляревського із справді сентиментальною п’єсою,
наприклад, з драмою Н. Ілліна “Лиза, или Торжество благодарности”. На думку
М. Дашкевича, п’єсу І. Котляревського перейнято не сентиментальністю,
а життєвою правдою, принаймні в поведінці Наталки, яка – знов дослідник
користується словами вже згаданого критика – “робить так, як на її місці
зробили б тисячі сільських дівчат у Малоросії” [4, 71].
Ідеалізована постать Наталки ніби живцем перенесена до п’єси з ліричних
народних пісень. Для своєї героїні Котляревський і створив такі пісні, які стали
народними. Вона висловлює авторські думки про підвалини життя – ті, які є
цілковито відповідними національному ідеалові. Наприклад, про визначальний
житейський принцип: “Хто живе чесно й годується трудами своїми, тому
і кусок черствого хліба смачніший од м’якої булки, неправдою нажитої”.
Саме через її “мовну партію” (або ж, як кажуть у театрі, “текст ролі”) можна
спостерегти, як у мисленні драматурга соціальна ідея логічно перетворюється
на християнську. Наталка шукає собі підтримки у народній мудрості – приказці
“Знайся кінь з конем, а віл з волом”, – вкладаючи в неї соціальний зміст. Ідеться,
власне, про різні рівні матеріального достатку, тобто про зовнішні фактори
людського життя. Дещо іншого – вищого – рівня сягає логіка її міркувань
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про мету й ідеал сімейного життя: на її думку, люди одружуються “для того,
щоб завести хазяйство і сімейство; жити люб’язно і дружно; бути вірними до
смерти і помагати одно другому”. Національна ідеологія побутового життя –
рівноправність подружжя, взаємна злагода й вірність – виявляється тотожною
християнському ідеалові.
Поступово з’ясовується і у фіналі підтверджується, що Наталка у своїх
рішеннях і вчинках керується вищою логікою – логікою серця, логікою кохання й
вірності, а все те в її світогляді (як і в авторському) підпорядковане Божій Волі.
Звідси її здатність до самозречення: задля спокою матері погоджується вийти
за Возного – й молить Бога допомогти їй забути коханого, полюбити нелюба,
а у фіналі, аби припинити конфлікт, відмовляється від Петра, але водночас
і від подружнього життя. Звідси ж її відчайдушна сміливість у виступі проти
традиції: відмова від того, кому щойно подала рушники, – крок нечуваний за
тодішніх умов. Звідси й фантастична внутрішня сила: “… І на краю пропасти
не тільки не здригнулась, но і другого піддержує”.
У першу зустріч Наталки з Возним вона повідомляє, що все село шанує
його розум, а він співає куплети про потрясіння, завдане його “утробі” – таким
дивним (комедійний ефект!) словом називає він свою душу, про стогін його
серця. Далі Виборний розповідає Возному, що Наталка, окрім усіх інших
чеснот, розумна і має добре серце (сковородинівський ідеал людини). Ніби
ще не загострюється протиставлення. Але от Возний критикує Наталку:
“…неблагорозумна, любить такого чоловіка, которого… может бить і кістки
погнили”. І у цій самій сцені співає куплети:
Всякому городу нрав і права,
Всяка імієть свій ум голова.

Всякого прихоті водять за ніс,
Всякого манить к наживі свій біс.

Тут уже про розум ідеться як про інструмент улаштування матеріальних
вигод, робиться натяк на те, що він здатний служити бісові наживи.
Із сумом у дуеті Возного й Виборного (тут використано популярну на той час
пісню) констатуються примхи “неправдивої” долі:
Без розума люде в світі живуть гарно,
А з розумом та в недолі вік проходить марно.

Письменник явно відступає від культу розуму, що не є всесильним. І у
вигукові Наталки, котра захищається від материних докорів, – “Нехай вони
будуть розумні, багаті, <…> та коли серце моє не лежить до їх і коли мені вони
осоружні…”,– знов серце виходить на перший план: воно обирає судженого і
віщує про його вірність, і щемить у тривожному передчутті. Прийшовши сватом,
Виборний радить дівчині “взятись за розум”, а вона як останнім аргументом
намагається переконати присутніх у неможливості задуманого шлюбу: “Мені
страшно й подумати, щоб такий пан – письменний, розумний і поважний – хотів
на мені женитись…”.
У другій дії “взаємини” цих понять (хоча їх і рідше згадувано) поступово
змінюються: важливішим стає серце. Щасливим фіналом п’єси є визнання й
утвердження права і логіки серця. Розум же як холоднокровний розрахунок
не може визначити вибір супутника життя. Так виявлено у творі українську
ментальність і також причетність п’єси до сентименталізму як літературної
течії, що віддає перевагу почуттю над раціоналізмом. Водночас долі героїв
пов’язані з обставинами (хоча, ясна річ, не лише ними зумовлюються), автор
дотримується міметичних принципів (художнє відтворення життя у формах
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самого життя), звертаючися до своєї сучасності, – ці особливості п’єси
пов’язують її з реалістичними принципами.
Нема підстав твердити, що соціальні мотивування у творі цілком відсутні.
Але от якою насправді є їхня роль: соціальні міркування, керуючи поведінкою
людини, призводять до катастрофи в її житті, та й не лише її (за правдивою
розповіддю Виборного – передісторія сім’ї героїні: “Но Терпило, понадіявшись
на своє багатство, почав знакомитись не з рівнею, бач, заводити з повитчиками,
з канцеляристами, купцями і цехмістрами…”). Значно потужнішим, навіть за
наявності відомих куплетів Возного, є у п’єсі мотив Долі: розділені соціальним
статусом Виборний і Возний разом співають пісню про Долю сумну. Значне
місце в п’єсі посідає мотив “надії на Бога” та Його всесильності (“все це у
Його владі й волі”); лише живучи з цими істинами, герої отримують здійснення
своїх бажань і прагнень. Загалом слушним є висновок М. Яценка: “… Суть
конфлікту в творах Котляревського полягає не в зіткненні класових інтересів,
а в порушенні індивідами загальнолюдських морально-етичних принципів”
[20, 87], – із невеликим конкретизувальним уточненням: християнських
принципів. Логіка зображених подій визначається Вищим Законом. Закохані,
зустрівшись по тривалій розлуці, співають куплети:
… Бог поможе серцям вірним пережити муки;
Душі наші з’єдналися, з’єднались і руки.

Це підтверджує й Микола: “Так, Наталко! Молись Богу і надійся од Його
всього доброго. Бог так зробить, що ви обоє незчуєтесь, як і щастя на вашій
стороні буде”.
Прикметно, що серед персонажів твору немає негативних – носіїв зла. Кожен
із них є живою особою, зі своїми слабинками, житейськими проблемами:
грішить, упадає в розпач і гнів, помиляється і часом непоправно, нарікає на
долю, але не забуває Бога і мірою своїх сил намагається виконувати Заповіді,
передовсім – “Возлюби ближнього, як самого себе”. Тож, коли доходить до
проблемних ситуацій, – як каже Микола, – “От такові-то наші полтавці! Коли
діло піде, щоб добро зробити, то один перед другим хватаються”. У всьому
зазначеному немов звучить відлуння славнозвісної репліки Вольтера – людини
не просто світської, а й доволі сміливої в питаннях віри та моралі: “Ідея Бога
необхідна, як закони”.
Коли слово “серце” постійно звучить і у мові, і в піснях Наталки, то це
цілком природно. Одначе це поняття виявляється не чужим і для Возного
Тетерваковського, і в тому немає жодної авторської іронії, скоріше є
християнське співчуття: кожна людина – хоч дивакувата, грішна, хоч навіть
лиха – має серце, яке завжди прагне любові. Можна навіть припустити, що у
долі Возного є частина біографії душі Івана Котляревського (рокованого на
самотнє – безсімейне – життя). Цілком серйозно, без жодної іронії каже про
нього Наталка: “Такий пан – письменний, розумний і поважний”. У цих словах
звучить іще один важливий акцент, який на той час набував дедалі більшої
гостроти, – осмислення неабиякої ролі освіти і місця письменної людини серед
загалу.
Досі в літературознавстві не було достатньо обґрунтованого визначення
жанру “Наталки Полтавки”. І. Котляревський визначив жанр обох творів –
“Наталки Полтавки” й “Москаля-чарівника” – як “опера”, вочевидь, не тому,
що в них наявно чимало пісень, які виконують роль оперних арій. Комедія
традиційно (іще до появи правил класицизму) у професійному театрі вважалася
низьким жанром. У наукових дослідженнях важко знайти чітку визначеність у
з’ясуванні послідовних процесів жанрових змін. Академічна “История русской
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драматургии” (1989), наприклад, давала заголовки відповідних розділів:
“Драматургия русского классицизма. Трагедия”, “Драматургия русского
классицизма. Комедия”, “Комическая опера ХVІІІ ст.” – так, ніби цей жанр
не “вписувався” в рамки класицизму, хоча й інших ознак мовби ще не набув.
“Комічну оперу”, зокрема російську, дослідники пов’язують із жанром “слізної”
комедії, де героями виступають представники середовища, яке до того не
зображувалося у п’єсах, – селянства; виникла ж вона (“слізна комедія”) “в
кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. в Англії, а потім стала широко популярною у
Франції й усій Західній Європі [9, 164]. Деякі з них, як “Збитенник” Я. Княжніна,
“Мельник – чаклун, облесник і сват” О. Аблесімова та ін., завдяки турботам
І. Котляревського йшли на сцені Полтавського театру, як і комедії Я. Княжніна
“Хвалько” та “Диваки”, О. Писарєва “Лукавін” (переробка п’єси Р. Шерідана
“Школа лихослів’я”), П.-О. Бомарше “Севільський цирюльник”, Ж.-Б. Мольєра
“Пан де Пурсоньяк” та ін. Якщо “Наталку Полтавку” та “Москаля-чарівника”
порівняти з популярними тоді виставами, видно чимало подібностей, а ще
більше відмінностей, причому українські твори в багатьох планах виграють, – і
тим переконливішим стає висновок про оригінальність і національну специфіку
творінь І. Котляревського.
Твердження про “побутописання” у п’єсах українського драматурга цілком
позбавлені підстав: жодних описів інтер’єру традиційного українського житла,
вбрання, звичаїв тут не знайдемо. Усі ремарки в них (як і в інших п’єсах того
часу) подано російською мовою. У “Наталці Полтавці” є така інформація:
“… село при реке Ворскле… улица малороссийских хат”, у яві 3-й дії 2-ої:
“… Возный выходит от Терпилихи с перевязанною рукою шелковым платком.
Выборный в белом рушнике через плечо, каковые дают в Малороссии старостам
при сватанье” – єдиний фрагмент опису традиційного обряду. У “Москалічарівнику”, окрім таких назв інтер’єру, як “изба” та “горница”, знаходимо
“етнографічні” деталі – “с белым домашним хлебом”, та ще у відповідь на
запитання солдата, щоб його заплутати, Тетяна називає кілька предметів –
“діжка, корито, підситок, решето”, без жодних пояснень що й для чого. Специфіка
сюжету змушує героїню ще згадати кілька страв: ковбаса пряжена, курка печена,
“спотикач” – наливка “з вишень свого садка”. Оце й увесь “побут” в обох творах.
Відсутнє навіть створення “другої природи” за канонами класицизму, натомість
є лише спонуки для читача або ж режисера-постановника “бачити” ті елементи
оформлення сценічного простору, які він спроможний уявити.
Натомість цілком виразно вимальовується послідовність дотримання у п’єсах
І. Котляревського класицистичного закону трьох єдностей: місця, часу й дії.
Попри досить значний песимізм, породжений спогляданням сучасного світу,
західні мислителі (Вольтер, Дідро, Руссо) не відкидали ідеї історичного прогресу,
сподіваючись на благотворність Просвітництва. Водночас прикметний акцент
ставив Д. Фонвізін: “Просвіта підносить лише добродійну душу” (“Недоросток”,
1782). І. Котляревський передовсім спирався на народні етичні й естетичні
традиції, відчуваючи їхню потужність в українському суспільстві, відрізаному
внутрішньою політикою імперії від національної освіти. Просвітницька ідея
“природної людини” в Україні набувала іншого змісту, адже українець, навіть
по всіх історичних катаклізмах, істотно відрізнявся від напівцивілізованого
африканця чи наївного азійця (які ставали героями творів Вольтера,
Монтеск’є та інших західних письменників). У своєрідності життєвого укладу
своїх земляків драматург шукав рівновагу “природи” та “ідеї”. Слова Петра
стосовно Терпилихи “Дай Боже, щоб її природна доброта взяла верх над
приманою багатого зятя” неначе почуто Богом, а суть їх поширюється у творі
на всі взаємини персонажів. І. Котляревський віднаходив гармонійну ясність
внутрішнього світу своїх персонажів, виявлену їхніми вчинками, що її, зрештою,
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є підстави кваліфікувати як вираження класицистичного ідеалу. Тому в його
творах не виникає суперечності між національними та загальнолюдськими
первнями. У “легкі форми оперетки”, як зазначав свого часу М. Дашкевич, автор
увів серйозну національну проблематику, яка постійно хвилювала українців, –
“… ідею необхідности взаємної поваги й рівности, що мусить усунути <…>
зверхнє ставлення до “хохлів” і створити належний modus vivendi” [3, 29].
За всієї своєї універсальності к ласицизм не відсторонювався від
національних проблем. У науковій літературі наголошується, не без підстав,
що у творах Ж. Расіна “патріотизм завжди зростає до справжнього культу”
[5, 257]. А культ вишуканої галантності зумовлював сувору вимогливість
до чистоти літературної мови. Найяскравіший вияв цієї тенденції – комедія
Ж.-Б. Мольєра “Смішні манірниці”. Переробку її І. Криловим під назвою “Урок
дочкам” (1807), природно, спрямовано вже на захист російської мови від
французоманії. Традицію захисту російської мови розвинуто в низці драматичних
творів – від Я. Княжніна до О. Грибоєдова. У журналі “Зритель” 1792 р. один
з організаторів російського театру П. Плавильщиков обстоював принципи
творення національного мистецтва, розуміючи “природність” видовища як
точність зображення національного характеру та правдивість показу звичаїв:
“Досягти правдивості мистецтво може лише на основі народної творчості, з
урахуванням специфіки національного характеру, національного смаку”.
Мотив захисту рідної мови, оборони честі й гідності українців був надзвичайно
важливим для І. Котляревського. Є підстави говорити й про вишуканість мови
його п’єс – живої української народної мови, що стала літературною відтоді й
донині функціонує у майже незмінній якості. Письменник у своїх п’єсах створив
такий національний характер, через який можна осягнути сутність і нації як
“особистості”, тобто частини людства, і тим самим пізнати внутрішню сутність
людства, невіддільною частиною якого є нація.
У “Наталці Полтавці” своєрідно поєднуються такі тенденції, як соціальний
критицизм і утвердження християнської моралі. Отже, критика реальності
задля утвердження ідеалу. На перший погляд, ідеться про протилежності, адже
християнська ідея всепрощення ніби передбачає пасивність людини, – так,
принаймні на побутовому рівні, звикли розуміти цю ідею. Насправді ж за нею
стоїть активне утвердження добра: нагодуй голодного, допоможи хворому,
захисти слабшого. А того, хто цього не робить і загалом підтримує принцип
“дужий безсильного давить і жме, бідний багатого певний слуга”, – “не суди”,
але можна й слід висміяти або ж провчити, щоб він “дозрів” до визнання своїх
гріхів і розкаявся. Що й учинив зі своїми персонажами – Возним і частково
Виборним – І. Котляревський. Тим самим він продовжив і розвинув традиції
української сміхової культури, зокрема фольклору та бурлеску ХVІІ–ХVІІІ ст.
І започаткував нову традицію, яка стане визначальною для всієї подальшої
української літератури: УНІВЕРСАЛІЗМ.
Тобто поєднання того, що є ніби не поєднуваним: сакральність і світськість,
божественна внутрішня сутність людини та її щоденні клопоти, часто боротьба
за існування, що прибивають, змізернюють її. Гідність людини вимірюється
тим, наскільки вона зуміє зібрати всі свої сили, щоб протистояти дрібному
й корисливому, зберегти свою душу, свій ідеал. Тому лише чиста і стійка
особистість може виконати своє космічне призначення: гармонізувати земне
життя, навести в ньому лад. У мистецько-стильовому плані така “система
координат” потребує майже неможливого: глобальності погляду й водночас
уваги до самоцінної особистості, а через неї – до цілої нації.
“Наталка Полтавка” є твором, таємницю якого ще й досі цілком не розгадано
[2]. Суть його можна визначити трьома взаємопов’язаними категоріями:
особистісне, національне, загальнолюдське. Цією п’єсою І. Котляревський
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одразу взяв високий тон – і у плані морально-етичному, і в художньому,
тим самим визначивши основні напрями подальшого розвитку української
драматургії та й усієї вітчизняної літератури. Під кінець XIX ст. І. Тобілевич
(І. Карпенко-Карий) назве “Наталку Полтавку” вічно юною “праматір’ю
українського театру”, а зачарований її свіжістю і простотою М. Лисенко напише
оперу, яка і донині живе на сцені.
Від “Москаля-чарівника” веде родовід український водевіль, на всіх історичних
етапах зберігаючи виразні свої особливості, та й не лише в національному
художньому колориті – специфічному українському гуморі та народних піснях
(музично-пісенні вставки обов’язкові у водевілі). Ідеться про ту особливість,
яку напочатку мав, але поступово водевіль утратив там, де він виник (Vau
de Vire – назва місцевості у Нормандії, від якої і походить французьке слово
vaudeville): політична злободенність, хоча у жартівливих задерикуватих
натяках, сатиричні нотки.
І. Котляревський торкається однієї з найактуальніших, найболючіших
проблем своєї нації. У “Москалеві-чарівнику” російський театрознавець
С. Дурилін убачав не лише подальшу полеміку з О. Шаховським, а і “явну
пародію”: “Весь епізод з піснями… а особливо показ того, як українська пісня
співається “по-московськи” і як вона повинна співатися по-українському, – не
що інше, як нарочита пряма полеміка Котляревського проти незграбних пісень
Шаховського, включених до його “Казака-стихотворца” [цит. за: 7, 374].
Обговорюваний епізод не обмежується темою пісень, вона має продовження,
яке можна б характеризувати як боротьбу за гідність своєї нації. Адже солдат
Лихой (так драматург подає його у списку дійових осіб, а у тексті скрізь
іменує Солдатом), визнавши, що українці справді “природные певцы”, одразу
намагається кинути на них тінь, та ще й із допомогою приказки, тобто ніби
виразу громадської думки: “У нас пословица есть: хахлы никуда не годятся,
да голос у них харош”. Тим провокує протест Михайла, який нагадує про
те, що чимало українців є в обох столицях – і в сенаті, і серед міністрів, – і
з цим Солдат змушений погодитися, але ж ізнов підпирає своє твердження
приказкою. Приказок же, переконаний Михайло, “і у нас єсть їх против москалів
не трохи. Така, напримір: з москалем знайся, а камінь за пазухою держи; од
чого ж вона вийшла, а сам розумний чоловік – догадаєшся”. На цій гострій
репліці-натяку драматург змушений припинити дискусію, але такою фразою,
яка заради порятунку від цензури перекрила б усе попереднє. Її промовляє
мудра Тетяна: “Тепер чи москаль, чи наш – все одно: всі одного батька, царя
білого діти”. І задля остаточного втихомирення “диспутантів” Тетяна співає
ліричну російську пісню “Больно сердцу…”, а Солдат їй підспівує. По знятті
напруги можна далі розгортати комедійну інтригу.
Головними носіями моральних норм тут виступають прості селяни – подружжя
Чупрунів – Тетяна й Михайло. Писар же Финтик (“приехавший из города”, за
ремаркою) та солдат Лихой є представниками інших, дещо вищих соціальних
шарів, мають певну освіту, інакший, складніший життєвий досвід, але не
гідні (особливо Финтик) претендувати на роль носіїв добра. Адже Финтик
намагається спокусити одружену жінку й навіть підводить під це ідеологічну
базу (“коли чоловіка дома нема, то і другого не гріх полюбити, бо так у світі
ведеться”), зневажає рідну матір та й загалом то постать клоуноподібна.
Солдат же ніби все на світі знає, усіх повчає та береться виховувати, але
сам поводиться досить нахабно, має свій корисливий інтерес, і саме зиску
підпорядковано всі дії цього персонажа, попередником якого був, безперечно,
москаль із традиційного українського вертепу.
Говорячи про складнощі, за специфічних історичних обставин, функціонування
української культури, М. Жулинський наголошує, що “пріоритет збереження
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і культивування традиційної культури як гаранта збереження етнічної
ідентичності й <…> спротив намаганню динамічно модернізовувати традиційні
напрями, стилі, форми…” неминучий [ 6, 241]. Тут визначальним для нас є
слово “динамічно”: часто-густо оновлення сприймалося позитивно, якщо воно
було, сказати б, гомеопатичним.
Важливу рису, яка об’єднує і всі твори І. Котляревського, й подальшу
українську літературу, влучно визначив іще 1961 року Є. Сверстюк: “І в “Енеїді”,
і особливо в “Наталці Полтавці” та “Москалеві-чарівнику” він утвердив високе
почуття гідности, людської і національної гідности, без чого не можна було б і
думати про відродження пригнобленого й полонізованого краю. Це розвинене
почуття стало хребтом нової української літератури, що в більш чи менш
гострій одвертій формі завжди послідовно обстоювала добру славу і честь
українського імени” [13, 274].
Драматургія І. Котляревського зіткана з традицій широкого культурологічного
плану, передовсім українських. Розвиваючи їх, письменник рішуче оновлював
як сюжетотворчі, так і образотворчі засоби. Цікаві моменти можуть розкрити
також компаративістичні дослідження саме в означеному аспекті; добрий
початок – у статті І. Лімборського “Москаль-чарівник” Івана Котляревського
і традиція європейського водевілю” [10]. Складна взаємодія традиційних та
інноваційних елементів і тенденцій утворює своєрідний сплав, який ще очікує
на свого ретельного дослідника.
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“НАЙБІЛЬША ЖІНКА ГАЛИЦЬКОЇ ЗЕМЛІ,
ЯКА ЗАВЖДИ ВМІЛА “БУТИ СОБОЮ”
(ДО 160-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ)
У статті проаналізовано найважливіші світоглядні константи Н. Кобринської – європеїзм,
націоналізм, фемінізм, які стали визначальними в її літературно-критичній практиці, художній
творчості та громадській діяльності. Осмислено творчу еволюцію письменниці від реалізму
до модерністських стильових експериментів. Здійснено спробу простежити життєтворчість
письменниці на тлі її інтелектуального оточення й тодішнього культурного середовища, крізь
призму її складних контроверз із галицькою суспільністю та критикою.
Ключові слова: європеїзм, націоналізм, фемінізм, творчий феномен, світогляд, психологія,
реалізм, модернізм.
Аlla Shvets. “The greatest woman of Galicia, who always could ‘be herself’” (to the 160th anniversary
of the birth of Natalia Kobrynska)
The essay analyzes the most important ideological constants of N. Kobrynska – europeanism,
nationalism, feminism, which became determinant in her literary-critical practice, own literary works
and social activities. The author investigates the creative evolution of the writer from realism to
modernist stylistic experiments. It is an attempt to trace the writer’s life and works taking into account
her intellectual milieu and cultural environment of that time as well as her complicated controversies
with Galician society and literary critics of the period.
Key words: europeanism, nationalism, feminism, creative phenomenon, ideology, psychology,
realism, modernism.

Ці, винесені в заголовок нашої статті, слова
М. Лімницького [18] про Наталію Кобринську
сприймаються не як пафосна глорифік ація
письменниці у вислові сучасника, а як справді влучно
закцентована характеристика її громадянського
й культуротворчого чину, її духовної величі й
інтелектуальної непроминальності, її жіночої
ідентичності й мистецької іманентності.
П и ш у ч и с п о г а д и п р о с в о ю п р и я т ел ь к у,
Н. Кобринську, Уляна Кравченко усвідомлювала
важливість і складність місії мемуариста –
достовірно донести суспільності справді реальний
і живий образ Жінки високодуховного укладу, не
скутий надмірною суб’єктивністю та емотивністю
оцінок, бо, за словами письменниці, “начеркнути
образ великих людей нелегко. Вони в житті, як і
по смерті, хоч такі близькі свої та рідні, – все ж
лишаються далеко від нас. Їх притягаюча сила, їх велич, неочеркнена стає
нам, ніби чарівна казка, а вони як казкові герої, тривають, гріють, освіжують
нам шляхи до дальшого поступу, до дальшого розвою” [15, 39]. Тому на тлі
вже наявних біографічних, літературознавчих, історико-культурологічних
оглядів та доволі ґрунтовних студій про Н. Кобринську в царині феміністичного
дискурсу все ж бракує досліджень, які мають на меті збагнути саме людський
образ, феномен психодуховної та творчої конституції, щоби приглянутись до
авторки крізь призму її інтелектуального оточення й тодішнього культурного
середовища, кажучи словами сучасника письменниці Дениса Лукіяновича,
зглибити її “духове обличчя” [20]. Мабуть, лише так нам пощастить зрозуміти
ті непрості колізії, що спіткали Кобринську на шляху громадянського
подвижництва, в історії жіночого руху, її драматичні контроверзи з галицькою
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суспільністю, її духовно-світоглядні перевтілення і творчі експерименти, які
не знайшли визнання в адептів реалістичного письма, урешті осягнути її
надзвичайно субтильну душевну організацію та вдачу, що не завжди примиряла
в собі стійкість громадянського характеру і жіночі розчарування, врази й амбіції.
Світоглядний континуум Н. Кобринської сформували три найважливіші
константи, які визначили вектор її громадянської позиції й філософії чину,
високого духовного чуття й інтелектуальної рефлексії, культурно-громадської
та творчої орієнтації. Цими складниками стали націоналізм, європеїзм
та фемінізм, інкарновані згодом у теоретико-літературну, перекладацьку,
публіцистичну парадигму її творчості, художню царину і зреалізовані як діяльна
громадянська інтенція.
Європеїзм. Авторитет ідейних наставників, якими в національно-культурному
утвердженні були для Кобринської М. Драгоманов, І. Франко, М. Павлик,
О. Терлецький, змінив вектор її світоглядних орієнтацій – від домінантного
євроцентризму та національної індиферентності до інтенції культурноосвітньої, соціально-економічної, політичної європеїзації української нації.
Надалі власною громадсько-просвітницькою діяльністю та літературною
творчістю Н. Кобринська утверджувала саме таку модель європеїзму. Ідея
національної самості у трактуванні письменниці експлікована у вигляді
імперативної ментальної формули – “бути собою”, яка конституює усі рівні
національного буття – політичний, духовий, культурно-історичний. Відповідно
європеїзм Кобринська розуміла як органічний духовий розвиток, шлях
формування і самоствердження зрілої нації зі збереженням її самототожності
та розширенням інтелектуальних горизонтів: “Вихвалюваний так часто
європеїзм не повинен полягати на підпорядкуванні нашого духу чужині, на
нехтуванні всього, що своє, а якраз на вмілості піднести себе, свою і народну
індивідуальність до висоти європейської культури і штуки. А того не досягнемо
ніколи, не навчившися берегти прикмети нашої питомої вдачі, не навчившися
дійсно справді “бути собою” [8, 387]. Інтеграційний характер європейськості
письменниці відзначала її близька сучасниця Ольга Дучимінська: “за границею
Кобринська уміла бачити і спостерігати це, що треба. Усе хотіла би вона
перенести, перещіпити на свою рідну землю і у наші відносини внести духа
європейського” [4, 17]. Європа стала для Кобринської не лише географічним
топосом її мандрів (Відень, Прага, Цюрих, Францесбад), а й близько
спорідненою з її духовним світом та широким інтелектом культурологемою,
яка ферментувала у свідомості письменниці модерні літературні тенденції,
утілені у прозі й перекладацькій практиці, феміністичні концепти, осмислені в
низці публіцистичних праць та історико-культурологічних оглядів європейського
контексту жіночого руху.
Сучасники цінували в ній “жінку наскрізь модерну, зі широким європейським
світоглядом” [4, 24] і власним стилем. Естетика європеїзму упізнавана навіть
у стилістиці дрескоду та акцентованій жіночій шляхетності Кобринської.
Візуальний образ Наталії Іванівни, що його Кирило Трильовський, зафіксувавши
у своїх спогадах, радив увічнити на всіх портретних репрезентаціях
письменниці, містив типово європейські ознаки, явлені як у стриманому
інтелігентному вбранні, так і в імпозантній поставі, що завжди вирізнялася в
будь-якому товаристві: “Та з-поміж усіх жінок і мужчин, присутніх тоді в домі
о. І. Озаркевича, на перше місце вибивалася, без сумніву, молода вдова
п. Наталія Кобринська. Чорно убрана, з чорною кружевою хустиною на голові,
вона виглядала, мов Мадонна на якомусь старо-італійському образі” [22].
Націоцентризм був для Кобринської пріоритетним ідеологічним орієнтиром,
осмисленим, з одного боку, як духовий чинник культурної свідомості нації, а
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з другого – як важливий фактор державотворення. Щоправда, національна
свідомість письменниці формувалася поступово, еволюціонуючи від
“комплетної [польськ. повної. – А. Ш.] апатії до всего, що руське” [17, арк.
10], індиферентного сприйняття народності й зневіри у власну державність,
коли “національна борба виділася мені безпідставною, непотрібною стратою
часу” [5, 320]. Національне “навернення” відбулось у світогляді Кобринської
під впливом Франка, який “навів на дійсні національні інтереси”, й власними
бориславськими оповіданнями допоміг “загальнолюдські ідеї оперти на
національних услов’ях” [17, арк. 10]. Відтак ідеологічна риторика Кобринської
змінюється новими акцентами власного визначення народності “яко відрубної
етнографічної групи” [5, 320], котра передує геополітичному оформленню нації.
Дискутуючи з М. Павликом щодо ідейного прямування щойно заснованого
1890 р. журналу “Народ”, письменниця висловила свою концепцію цього
поняття: “Я не розумію инакше народности, лиш в етнографічних границях,
усі инші рації – то непотрібний сентименталізм” [17, арк. 20-21]. Отже,
політично закцентована ідея націоналізму постулювала націєтворчі прагнення
Кобринської до державної самостійності України на власній етнічній території.
Не раз в епістолярних розмислах письменниці з європейськими адресатами
прострумовували антиколоніальні й самостійницькі настрої. У листі до чеської
приятельки Вільми Соколової (від 21 лютого 1907 р.) вона відверто заявляла
про українську етнічну ідентичність: “Бути нам москалями, те саме, що
поляками. Одні і другі накидаються нам на непрошених проводирів і опікунів”
[2, ф. 13, №13/54]. А в передмові до перекладу повісті Кароліни Свєтлі
“З наших боїв і змагань”, виданого у власному перекладацькому проекті
“Жіноча бібліотека”, Кобринська категорично засуджувала культурну узурпацію
та асиміляцію сусідів: “Те накидуваннє сє одного народа другому во ім’я
культури, так часто пересадне і безкритичне, якраз не є доказом духової
вищости, а тільки спинює індивідуальний розвиток другого народа, баламутить
духа слабших одиниць, що не мають настільки сили, щоби могти опертися,
настільки народної гідности і свідомости, щоби жити своїм життям – а марнують
іно свою кров і вбивають душу свого народа” [9, 9]. Тим-то спонукувала
до “правдивого національного пізнання” [12, 301], до плекання власних
етнокультурних вартостей, стверджуючи, що “відриватися від свого кореня –
значить самовільно позбавляти себе жизненної сили і що лиш на власнім
ґрунті може вирости правдива культура” [12, 301-302], “лиш на національних
підставах може піднестися маса до загальної культури і цивілізації” [5, 320].
Як громадянка, безкомпромісна щодо недолугої державницької політики
й антинаціонального устрою, Кобринська наче проглянула симптоматику
сьогоднішньої політичної кризи, залишивши власний рецепт свідомого
кристалізування нації: “Надармо буде добувати народних прав горстка народних
заступників, генії, великі таланти будуть стояти самітно, гей придорожні стовпи,
поки сама суспільність не виелімінує з себе усіх деструктивних елементів <…>
і не стане усіма засобами своєї енергії стреміти до відродження “сама через
себе”” [9, 9].
На національне підґрунтя оперта й феміністична концепція Н. Кобринської,
яка в 1890-х рр. стала актуальним кличем суспільно-політичних процесів,
потужним державотворчим потенціалом із чітко оформленою національноекзистенційною ідеологемою, морально-етичними вартостями, утвердження
яких не мислилося без духовного розкріпачення, самоідентифік ації,
інтелектуалізації та етнокультурної пасіонарності українського жіноцтва.
Епохальною справою Кобринської-феміністки, уважав Денис Лукіянович,
було “духове відродження української жінки”: “для українського жіноцтва нею
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створені, чи хоч би започатковані нові течії, змагання й установи відсунули чужі
впливи, дали почин національній традиції у жіноцтва, а воно ж є найсильнішою
основою родини і нації. Кобринська розбудила душу української жінки, тим-то
українська жінка в часі війни гідно сповнила завдання супроти нації і держави,
поставлені їй історичним моментом <…>. Від неї виводиться новий тип
українки, хоч сама вона не виграла ні одної політичної боротьби <…>” [19, 10].
Емансипаційний жіночий рух, що його зініціювала тоді на теренах Галичини
Н. Кобринська, означив новий фокус буття і став новою світоглядною
концепцією, що передусім мала змінити філософію мислення самої жінки й
акценти її суспільного позиціонування. Письменниця прагнула інтегрувати
українське жіноцтво в загальноєвропейську культурну спільноту, позбавивши
статусу соціальної маргінальності й інтелектуальної незрілості. Бо саме
“література і жінка”, на думку Кобринської, завжди були індикатором культурного
рівня суспільства в цілому, показником та мірою того, як “ми розвиваємось не
лише на полі народнім, але й на полі загального поступу” [10, 328].
Гендерна ідентичність жінки, її іманентна духова конституція стають
аксіологічними складниками феміністичного дискурсу Кобринської. Влучно
сформулювавши авторську ідею п’єси Г. Ібсена “Нора”, засадничого твору
європейського фемінізму, письменниця екстраполювала її на власну концепцію
емансипації: “щоби жінка була перш усього чоловіком, а потому жінкою і
матір’ю” [11, 329]. Тобто вона поставила феміністичну проблематику в контекст
загального прагнення людини до емансипації та свободи, надавши цим
поняттям універсального аксіологічного змісту.
Щоправда, тодішнє суспільство було індиферентним до нових емансипаційних
кличів, що їх розвивала на рідному ґрунті Кобринська. Її ідеологія не
синхронізувалася з часом, духовною ситуацією, до того ж в умовах
колоніального бездержавного статусу нації, на “непідхожій почві тодішніх
українсько-галицьких відносин” [1, 2].
У духовному чині Н. Кобринської органічно поєдналися дві іпостасі –
письменниці й громадської діячки, а це нерідко зумовлювало однобічне
трактування її постаті, скуте аберативним маркуванням її лише як першої
галицької феміністки, публіцистки, маргіналізувало її творчу ідентичність. Цей
дуалізм фатально вплинув на рецепцію авторки в інтелектуальному соціумі.
Бо належить зрівноважити обидва складники її духовного укладу, адже так
визначала власне аксіологічне кредо й сама письменниця: “Я через літературу
дійшла до зрозуміння положення жінки в суспільності” [5, 322]; “Постановилам
служити руській літературі до кінця мого життя” (лист до М. Павлика від
30 грудня 1889 р.) [17, арк. 18-19]. І ця настанова була найважливішим життєвоорганізаційним вектором, екзистенційним компонентом, який підсилював
усі інші виміри її духовної й громадянської позиції. Вочевидь, мала рацію
Ольга Дучимінська, коли твердила про синхронізм феміністичної діяльності
Кобринської та її експлікації в художніх текстах: “Літературна праця йшла
в неї у парі з працею феміністичною <…>” [4, І]. Щоправда, траплялися
висновки про світоглядну інспірацію фемінізму в літературному становленні
Кобринської: “феміністка зродила письменницю” [4, ІІ]. Підносячи саме творчий
складник Н. Кобринської, М. Грушевський відгукувався про неї як про “одну з
визначнійших та інтереснійших фігур в нашім письменстві та взагалі культурнім
життю” [3, 1].
Художня проза Н. Кобринcької – ще один недосліджений феномен її творчого
духу, який зазнавав внутрішньої еволюції відповідно до світоглядних шукань
й естетико-стильових трансформацій у свідомості письменниці. Ранній її
період суголосний із реалістичним осмисленням феміністичної проблематики,

Слово і Час. 2015 • №10

71

явленої як вираження авторських поглядів на психологію жінки, проблеми її
духового світу, суспільного становища, матримоніальних взаємин, національної
ідентичності. Далі, зміщуючи проблемні акценти в бік художнього психологізму,
галицька авторка стає проникливим обсерватором внутрішнього буття людини,
заглиблюючись в екзистенційний мікрокосм життєвих ситуацій, аж до поривань
у візійні світи, містичні світовідчуття, позасвідомі сфери, щоби збагнути, за
словами М. Грушевського, “подув трансцендента в душі чоловіка” [3, 2]. “Я
навіть не можу вірити, аби нові течії так сильно мене захопили не лиш щодо
змісту, але і форми”, – писала Н. Кобринська І. Франку [2, ф. 3, №1626, с. 448].
Новий яскравий сплеск, що несподівано відбувся в доробку авторки у
зв’язку з її переорієнтацією на модерну стильову структуру, зміною природи
художнього мислення, отримав доволі агресивну критичну реакцію, фактично,
зумовивши літературну маргінальність Кобринської в цьому цікавому періоді
мистецьких експериментів, свіжих естетичних віянь, визрівання нової традиції.
Тогочасна творчість письменниці не була належно оціненою й залишилася
майже не поміченою. Причиною такого аутсайдерства була передусім
естетико-ідеологічна тенденційність і стереотипність критичного осмислення
різних етапів літературної діяльності авторки, маркованої суто реалістичною
естетикою, у річищі якої й була сформована домінантна позитивістська рецепція
її творчості. Будь-які стильові відхилення Н. Кобринської від реалізму в царині
проблематики, поетики, світовідчуття, а тим більше експериментаторські її
поривання в містичні світи, культивування фантастичної візійності критика
або свідомо ігнорувала, або трактувала як низькопробні занепадницькі явища
та естетичні збочення. Відтак чи не найцікавіший творчий етап літературної
діяльності письменниці періоду fin de siècle, у якому синтез стильових
експериментів, символізація буття, авторська філософсько-світоглядна
рефлективність виявляють ступінь найвищої концентрації мистецької
індивідуальності та креативності, залишився поза загальним літературним
контекстом, ставши terra incognita в царині прижиттєвих і подальших
досліджень про доробок письменниці.
Хоча дехто із сучасників авторки небезпідставно називали модернізм
найадекватнішою до її психічного укладу естетичною і стильовою практикою,
у якій та зуміла розкритися як глибокий екзистенційний мислитель і
проникливий обсерватор духових первнів людської свідомості і сфери
чуттєвості, зрештою, як виразник закодованого у власній саморефлексії світу
естетичних вражень та відчуттів. “Спроба Кобринської писати в новім стилю, –
зазначав М. Лімницький, – була її внутрішньою конечністю, а не примхою, як
це дехто думав, про що говорено в літературних колах. <…> Для її особистих
переживань найнаручнішу форму давав саме той напрямок у літературі,
який охрещено модернізмом” [18]. Ольга Коренець натомість осмислювала
реалізм та модернізм як світоглядні концепти різних її іпостасей – громадянки
і письменниці: “<…> ця реалістка у своїй громадянській програмі, як артисткаписьменниця лине у деяких своїх творах у сферу фантазії і прислухується до
таємних шептів духа” [14, 529].
Фактично аж до часів української незалежності модерністський сегмент
творчості авторки був недослідженою лакуною, а за життя став причиною
її тривалого драматичного конфлікту з галицькою критикою й галицькою
суспільністю загалом.
Наприкінці 1890-х рр., коли посилюється ідейна конфронтація Н. Кобринської
з радикалами, вона поступово віддаляється від суспільної праці й, за словами
Д. Лукіяновича, потрапляє “в особливо якийсь воєнний стан із більшістю
української громади” [19, 9]. Можливо, саме цим мотивовані її тривожні
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епістолярні одкровення до адресатів із Наддніпрянщини (Б. Грінченка, Ганни
Барвінок, І. Нечуя-Левицького) як намагання знайти інше духовне опертя для
власної творчої реалізації і психологічної адаптації. Біографічні контроверсії
з галичанами не раз викликали важкі внутрішні переживання письменниці, її
глибокі душевні конфлікти: “Моє серце, то один біль до своїх, т. є. галичан.
Велику вони роблять мені кривду, і як з розпуки не буду примушена писати
мовою наших ворогів, то те завдячую моїм побутом в Україні” (лист до
Б. Грінченка від 19 жовтня 1899 р. [16, 125]). Невипадково поїздка Кобринської
на Наддніпрянську Україну в серпні 1899 р. дуже зміцнила її психологічно.
Під впливом інтелектуальної й суто людської комунікації з літературними
соратниками та однодумцями (М. Коцюбинським, І. Нечуєм-Левицьким, Ганною
Барвінок, Б. Грінченком, Х. Алчевською, Оленою Пчілкою) письменниця
невдовзі засилає епістолярні освічення Наддніпрянщині: “Україна завсіди
піддержувала мене тогди, коли свої лишали” [16, 126], – заявляючи цим душевну
конфронтацію із власною суспільністю, проблему психологічної несумісності й
водночас приховану любов до Галичини. Бо ж як інакше пояснити мотивацію
“довго плеканого бажання душі” (лист до Вільми Соколової від 21 лютого 1907 р.)
[2, ф. 13, №13/54] – переїхати до Львова, яке стало проекцією пошуку
власного духовного середовища й адекватного соціокультурного локусу для
повноцінної творчої реалізації, на яку Кобринська все-таки сподівалася в
Галичині. Ще раніше, 1888 р., з думкою переманити Кобринську до галицького
центру М. Павлик писав Людмилі Драгомановій (лист від 17 січня 1889 р.):
“для її діяльності конечний Львів” [21, 318]. Проте тоді, разом із Павликовою
матримоніальною пропозицією, Кобринська знехтувала й цією. А значно
пізніше, 1904 року, коли “з цілим світом зірвала”, зболена втратою батьків
і важкою самотністю, сама дозріває до цього рішення й перебирається з
Болехова до Львова. “Я спішилась, тратилась матеріяльно, щоби лиш скорше
перенестися з Болехова до Львова і тут серед ширшого круга жінок розпочати
якусь ширшу роботу. Головно хотіла-м видавати жіночу часопись, де, крім
жіночих, національних справ, мала бути плекана література, котра тепер
у нас тяжкий перебуває перелом. Взагалі план був широкий. То мала бути
організація усіх жіночих товариств в краю, в той спосіб, що кожде товариство
могло дати свій уділ і свого кореспондента. Уже були вироблені статута,
коли зайшло щось такого, що мене переконало, що з того всего того бути не
може”, – сердечно звірялась Кобринська своїми нездійсненими львівськими
планами в листі до Вільми Соколової від 21 лютого 1907 р. [2, ф. 13, №13/54].
Утім тоді Львів не прийняв Кобринської в лоно активного суспільного життя, не
зрозумів її душевної інтенції віддати себе цілковито галицькому громадянству,
і це ще більше загострило її життєву трагедію: “Се мене зовсім зломило. Бо
виділося мені, що пукла послідня нитка, що в’язала мене з моїм жіноцтвом. Все
мені опротивіло, а в душі отворилася така рана, що і доторкнутись не можу”
[2, ф. 13, №13/54].
Цей конфлікт із собою, з власним оточенням ще болісніше спопеляє її душу в
період смеркального десятиліття. Криза соціального контакту й випробування
самотністю оприявнюють складну внутрішню драму Кобринської – тугу
за нереалізованим материнством, суспільне нерозуміння, передчасно
згаслу творчу енергію, яку приборкала байдужість громадськості, урешті –
письменницька ізоляція, коли потуги власного духа силоміць стримувала
ображена вдача. “Вже ніколи не зможу злятися в одно з моєю суспільностею.
Що робити! Більші від мене духи як великий Куліш попав був в розбрат з своєю
суспільностею, котра доперва тепер продирає очі, так плаче над втратою.
Напевно, можу сказати, що мене нігде не допустять, де могла би-м вести якусь
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самостійну роботу” (лист до О. Куліш від 1906 р. [2, ф. 13, арк. 13/10]), – так
болісно констатувала Кобринська свою життєву й літературну маргінальність
“між своїми”. Але, уже повернувшись на початку 1908 р. до Болехова, душевно
відітхнувши, вона “прийшла до переконання”, що “то не люди винні, а я сама.
Я занадто жию моїм власним світом [,] тож і не дивоватися, що для людей те
чуже. Тут в Болехові маю власну хату, город, поле і тиху літературну працю –
то мені вистарчить на ціле життя – більше уже нічого не бажаю” (Лист до
В. Соколової від 16 січня 1908 р. [2, ф. 13, №55]). Мабуть, симптоматичним
вислідом цих тривалих духовних борінь, кризових станів був заповіданий у
тестаменті епітафійний напис: “Мене вже серце не болить”, – як свідчення
душевного умиротворення та всепрощення.
Ще один момент складної життєвої драми письменниці зумовила війна.
“Був це засуд на Кобринську, – писала О. Дучимінська. – Чого життя своїми
епізодами недоконало, не змогло зломити великого духа, який все оживав –
це одним махом спричинила війна <…>.
Дуже тяжко пережила вона рос[ійську] інвазію. Якийсь жах наповнював її
душу. Її тривожило усе, боялася матеріяльної нужди, хоч зовсім безпідставно.
Пояснювала це старшими роками” [4, 29].
Візії воєнного лихоліття знайшли відлуння у глибоко психологізованій
антивоєнній прозі письменниці, чуттям якої проникли страшні картини
катастрофізму, людських нещасть, руйнувань і крові, моральної катастрофи
людства. Метафорика війни ословлена напрочуд асоціативними зворотами,
експресією “жалібного серпанку мрачного смутку й туги” [13, 253], що
розчиняється в амальгамі могил, крові, куль, людських тіл. Трагедія роз’єднаної
та фізично знищеної війною сім’ї екстраполюється у криваве національне горе.
Війна, що нею керує людський диригент, стає фантасмагорією втраченого
світу, який набуває танатологічних вимірів, стає “дикою, несправедливою
потворою, що карає невинних” [13, 255] і “перед часом завдає їм вічний сон, мир
і тишину” [7, 257]. Мотивом фемінності пронизана в новелах Кобринської ідея
життєздатної потуги України, тієї “бідної землиці”, “матері-родительки, вічної
сили відродження” [7, 259], здатної піднести “тріумфуюче життя над жертвами
смерті”. Консолідаційним осердям цих текстів стає образ “народної душі”, що
“плакала над своїм тяжким горем”. Це ідея монолітності нації, яка в нещасті
залишається міцною й непохитною як у загальному співчутті й оплакуванні
синів, так і в ненависті до віковічних ворогів народу, що “жили його потом і
кров’ю і завдали йому тілько муки й наруги, спричинили тілько нещастя, тілько
сліз витиснули, безнадійної розпуки” [7, 260].
Слова Кобринської, пронизані експресією її воєнних переживань, стають
сьогодні діагнозом руїнницької стратегії країни-агресора й тієї ескалації
морального звиродніння, яку вона продукує: “Гуманність збанкрутіла. Зійшла з
поверхні землі, лишилась лиш одна брутальна сила і її залізні права” [6, 279].
Як єдину незнищенну зброю Кобринська протиставляє нищівній енергетиці
війни сакрум родинних вартостей, духовного вітаїзму, християнської аксіології,
національної ідентичності. Лише так нація подолає віковічну державницьку
недолю й остаточно утвердить своє українство.
Усі ці аспекти життєтворчості Н. Кобринської відкривають нові горизонти
об’єктивного осмислення її духовного й інтелектуального світу, доволі
суперечливого, неординарного, іноді й мистецьки скомплікованого, але напрочуд
цікавого й оригінального. Як засвідчили літературознавчі студії останніх років,
до її творчості можна добирати щоразу нові герменевтичні ключі, експлікуючи
сучасні методології й теоретичні підходи, щоб якнайповніше збагнути цей
феномен, котрий мусить бути вписаний у контекст історії української літератури

74

Слово і Час. 2015 • №10

й повернений у лоно вітчизняного інтелектуального простору. А це означало
б відкрити грані закодованого в собі внутрішнього світу і творчих рефлексій
Кобринської й репрезентувати їх у повному виданні художніх творів, корпусі
епістолярію, перекладацької, мемуарної, літературознавчої, фольклористичної
та публіцистичної спадщини письменниці.
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“ЯК МОСКАЛЯ У ШОРИ УБРАТЬ”:
ФОЛЬКЛОРНІ СЮЖЕТИ ХVІІ–ХХІ СТ.
ПРО КОЗАЦЬКУ “ТРИКСТЕРІАДУ”1*
У статті простежено динаміку функціонування окремих сюжетів в усній традиції Півдня
України від першої їх фіксації (І половина XVII ст.) аж до нашого часу. Для аналізу вибрані
найбільш популярні сюжети легенд і переказів про кмітливість і хитрість козаків. Методом
порівняльного текстологічного аналізу різночасових записів автор розкриває такі явища, як
трансляція фольклору і трансмісія фольклору, міжжанрова дифузія, а також спостерігає процес
фольклоризації окремих літературних текстів.
Ключові слова: Південь України, козацький фольклор, функціонування фольклору,
фольклоризація текстів.
Lyudmyla Ivannikova. “How to make a fool of a Muscovite”: adventures of Cossacks in the folklore
plots of the 17th–21st centuries about Cossack stories adventures
The author follows the dynamics of the functioning of some plots in oral tradition of the South of
Ukraine beginning from the first records of them (first half of the 17th century) until now. The most
popular plots of the legends and narrations about savvy and cunning of Cossacks have been chosen
for analysis. Within the method of the comparative textological analysis of records from different times,
the author discloses such phenomena as translation of folklore, transmission of folklore and intergenre
diffusion as well as follows the process of folklorization of some literary texts.
Key words: South of Ukraine, Cossack folklore, folklore functioning, folklorization of literature.

Починаючи із ХVІ ст., Запорозька Січ та її мешканці як носії унікальної
субкультури приваблювали увагу різних спостерігачів, котрі, крім географічних,
робили цікаві етнографічні описи, що висвітлюють побут, звичаї, традиції й
ритуали козаків. До таких записувачів належать Еріх Лясота (бл.1550–1616),
Гійом Левассер де Боплан (бл.1600–1673), князь Симеон Мишецький
(1700–1760), архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський) (1726–1807),
Олександр Рігельман (1720–1789), Василій Зуєв (1751–1794), Михайло
Антоновський (1759–1816) та ін. Збираючи антропологічні й етнографічні
матеріали, топографічні дані, вони одночасно фіксували й фольклорні зразки,
топоніми, антропоніми, вірування та уявлення, ритуальні діалоги тощо.
Серед найпоширеніших фольклорних сюжетів фіксувались перекази про різні
географічні об’єкти, про заховані запорозькі скарби, про козацькі ради, про
смертну кару на Січі. Зазвичай творцями й носіями цих фольклорних наративів
були самі запорозькі козаки.
Цікаво й інше: зафіксовані в ХVІІ – ХVІІІ ст. фольклорні сюжети з’являються
й у записах кінця ХІХ – початку ХХ ст., до того ж у більш розгорнутому вигляді,
наповнені численними художніми деталями. Тож мета статті – простежити
динаміку функціонування окремих сюжетів в усній традиції від першої їх
фіксації аж до нашого часу; зокрема, ми обрали найбільш популярні сюжети
про кмітливість і хитрощі козаків.
Один із них про те, як запорожці обдурювали турків, щоб вийти у відкрите
море. Цей сюжет має історичну основу – у ньому фольклоризувалась народна
пам’ять про морські походи запорожців. Із нашого погляду, найближче до
історичних реалій стоїть розповідь Боплана: “Спорядившись ось так, вони
спускаються до Борисфену, їхні човни тримаються так близько один до одного,
що майже торкаються веслами. Турки звичайно бувають попереджені про
1*

Цей термін уживаємо умовно. Сюжети про трикстерів мають міфологічне походження й відомі ще з
античних часів. В українському фольклорі набув поширення тип кмітливого та хитрого героя в соціальнопобутових казках і анекдотах. В історичних легендах і переказах часто наявний сюжет про запорозькі
хитрощі, який і став предметом нашого дослідження [Див.: 2, 35-37; 8, 143-144].
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похід і тримають у гирлі Борисфену напоготові кілька галер, щоб не дати
їм вийти з лиману. Але козаки хитріші, вони виходять темної ночі незадовго
перед молодиком1* і переховуються в очеретах, які тягнуться на 2-4 льє вгору
по Борисфену, куди галери заходити не наважуються, бо колись там зазнали
лиха. Отож задовольняючись чеканням на них (козаків) у гирлі, татари завжди
опиняються перед несподіванкою. А оскільки козаки не можуть пройти так
швидко, щоб їх не помітили (взагалі), то по всій країні здіймається тривога,
досягаючи (самого) Константинополя” [1, 72].
Не виключено, що Боплан скористався якоюсь фольклорною версією, бо вже
Ізмаїл Срезневський у “Запорожской старине”, у третьому розділі частини І
додає: “Турки не одними галерами, нарочно для сего посылаемыми, – по
словам Боплана, – удерживали козаков от выхода в Черное море, но имели
на устье Днепра несколько крепостей, снабженных пушками, о чем упоминают
многие летописцы. Хитрые козаки для выхода в море избирают ночь самую
темную, пред новолунием” [4, 114]. Сам Срезневський уважав усі ці факти
малоймовірними [4, 116].
Опис Боплана належить до 30 – 40-х рр. ХVІІ ст. Через сто років на Січ
потрапив інший військовий інженер, російський князь Симеон Мишецький.
Тут же, на Січі, він розпочав і 1740 р. закінчив свій нарис “История о козаках
запорожских”, опублікований аж 1847 р. Осипом Бодянським [5]. Це, власне,
усна історія Запорозької Січі, розказана самими козаками та січовою
старшиною, вона дуже багата й на фольклорні матеріали.
Саме С. Мишецький фіксує фольклорну версію досліджуваного сюжету, яка
потім варіювалася в записах ХІХ ст. У його запису з’являються залізні ланцюги,
перетягнуті через Дніпро, і гармати, спрямовані на Дніпро з обох берегів: “У
турков имеются по Днепру-реке славные города, Кизикермень и, против оного,
Тавань-город, лежащий на острову Днепра, и на устье ж острова того был
город Ослан, и от того Кизикерменя до Тавань-городка, чрез Днепр, бывали
цепи железные перетянуты, дабы никто из неприятелей ночью пройтить не
мог, також и от Ослана чрез Конскую реку до Крымской стороны. А посреди
оных рек ставлены были ворота, и когда кто поедет, то турки все могут разбить”
[5, 7].
Далі йдеться про те, до яких хитрощів удаються козаки, щоб обдурити
турків і вийти в море: вони спускають поперед себе товсте гільчасте дерево,
котре перше приймає на себе постріли з гармат, а далі, під прикриттям
ночі, пропливають самі, не зазнаючи шкоди: “И оные запорожские козаки
прохаживали по ночам таким вымыслом: не доезжая оных городков, вырубят
дерево толстое со всем прутьем и ведут пред собою, и как будут приезжать
ко оным городкам, то въедут в речку Космаху ночью, которая идет близ
Кизикерменя у Очаковской стороны, и пустят оное дерево к тем цепям, и как то
дерево в цепи ударит, то из пушек и пойдет пальба, и как из тех пушек выпалят,
которые на цепи наведены, то оные вдруг и пройдут мимо тех городов, а турки
хотя по проезжающим из ружья палили, однако их не могли удерживать, а в
иные времена тако бывало, что козаки сквозь проедут, а турки о том и знать
не будут” [5, 7].
Через півтораста років після запису С. Мишецького, 1887 р., на о. Хортиці
зафіксував знову цей сюжет історик Яків Новицький. Він має назву “Як запорожці
перехитрили Потьомкіна” й перенесений народною уявою в інші історичні реалії –
останню третину ХVІІІ ст., а саме, 1775 р., тож набув нового змісту, пов’язаного
з ліквідацією Запорозької Січі. Саме тому в ньому фігурують уже не турки, а
князь Григорій Потьомкін, фаворит Катерини ІІ, що був причетний до цієї події.
1*

Поки не настане молодий місяць (перша чверть), ночі справді абсолютно темні. – Л. І.
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Суттєво змінилась і мотивація запорожців: тут уже йдеться не про морський
похід і не про вихід у відкрите море, як у попередніх варіантах, а про втечу
козаків за Дунай. Відповідно змінилися й персонажі сюжету, і його предметний
код: замість турків фігурують москалі, замість ланцюгів – канати із дзвониками,
замість одного гіллястого дерева – півсотні дубів. Однак зберігається серцевина,
тобто основна формула сюжету: щоб обдурити москалів, запорожці спускають
на воду спершу гіллясті дуби, по яких ті гатять із гармат, а потім пропливають
безперешкодно на човнах. Традиційно все відбувається дуже темної ночі: “Як
зруйнував Потьомка Січ, запорожці давай смолить байдаки та дуби, давай
тікать в Турещину. Довідався Потьомка та й каже: “Ну, скурві сини, коли ж ви
так, так я ж вам ось як”… Звелів він нижче Никиполя натягти канати од берега
до берега і поначеплять дзвоники, а на Дніпро понаводить пушки. Думка, бач,
була така: як тікатимуть запорожці вночі, – дзвоників не минуть, – тут їм і гак.
Ждуть ночі москалі, ждуть і запорожці. Стало вечеріть, – запорозький ватажок
і каже: “Рубайте, хлопці, гільчасті дуби та будемо рушать”. Зрубали з півсотні
дубів, пустили в Дніпро за водою, а сами посідали на байдаки і попливли
тихенько. Темна була нічь! Опівночі допливли дуби до канатів, а дзвони зразу:
дзелень! дзелень! дзелень!.. Москалі до пушок та з обох боків – бух! бух! бух!..
Як випалили заряди, ватажок і каже: “Ну, хлопці, тепер за весла та пора і веселої
заспівать”… Затягли запорожці веселої і покрили Дніпр байдаками. Немало їх
і пішло під турка – дванадцять тисяч” [7, 285].
Про те, яким популярним був цей сюжет наприкінці ХІХ ст., свідчать записи
фольклориста Порфирія Мартиновича. Хоч вони й здійснені на Полтавщині, у
містечку Вереміївка Золотоніського повіту, однак за тематикою й походженням
належать до запорозького фольклору. Народний оповідач зауважує, що у
Вереміївці жило багато запорожців, тих, що “з Січі позаверталися” [9, 228].
Тож не дивно, що варіант П. Мартиновича близько споріднений із варіантом
Я. Новицького, в окремих випадках навіть повторює певні словесні формули.
Щоправда, події в ньому ще більше гіперболізовані: козаків утекло “під турка”
вже не дванадцять, а сорок тисяч, по них же стріляло сто гармат. Крім того,
замість гіллястих дубів козаки спускають Дніпром човни, наповнені камінням
і землею: “Та дожидають ночі. Дождались. Як узяли ночної доби у судна
убіраться, а військо та десь через Дніпр перекинуло цеп, – (він казав і де, та
не згадаю, а по сей бік порогів), а ніч темна – і вони думали, шо запорожець
дурень – не вмітиме, як пройти. І вирештували через цеп більш як сто пушок;
думка в них така, шо як то́ргне запорожець судном у цеп, то вдарить із пушок,
шоб його там затопить. Так не такі ті й запорозьці були: возьмуть судно порожнє
та нагрузять його землею, та камінем, та ще чим, та й пустять за водою, щоб
через цеп то́ргнуло. То судно торгне цеп, а вони тоді з пушок і завалять. –
Військо думає, що то судно із запорозьцями. То москва як вистрелить із пушок,
а запорожці вже тім часом і проскакують за цеп. Там уже за цепом нема того,
що страшно запорожцеві. То таким побитом усі живими й проскочили (сорок
тисяч), та до турка і втекли у Турещину” [9, 224].
Тематично споріднене з попередніми оповідання колишнього запорожця
Микити Леонтійовича Коржа про те, як козаки обдурили генерала Текелія. Воно
вперше зафіксоване у 20-х рр. ХІХ ст. і практично не має варіантів у пізніших
записах. Але от що цікаво. Корж як очевидець розповідає про реальні події
1775 р., коли після зруйнування Січі та арешту старшини запорожці таємно
втікали “під турка”. Немає сумніву в тому, що не лише він один був очевидцем
цих подій і не єдиним, хто оповідав про них. Наративи про кмітливість та
хитрість козаків, яку вони виявили щодо генерала Текелія, тривалий час
взаємодіяли з усною традицією запорожців і з наявними в ній давніми сюжетами
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та мотивами. Отже, й не дивно, що на кінець ХІХ ст. (саме тоді були здійснені
записи П. Мартиновича та Я. Новицького) з’явилися такі усталені тексти про
втечу козаків за Дунай. Ми не можемо стверджувати, що оповідання Коржа
було прототекстом для них, однак упевнені, що воно стало цінним творчим
матеріалом, подарувало нове історичне тло для давніх традиційних сюжетів.
Про це свідчать також і окремі словесні формули, і ще деякі подробиці сюжету,
вирізнені далі курсивом. Ось зміст оповідання Коржа.
Після вивезення до Петербурга кошового Калнишевського та писаря
Глоби московське військо на чолі з генералом Текелієм порядкувало в Січі.
Усвідомивши, що сталося, запорожці стали “думи думать да гадать, як би
москаля у шори убрать, а самим десь дальше мандрувать” [11, 51]. І придумали
от що. Зібрали 50 чоловік і послали до Текелія з хлібом-сіллю і проханням
видати їм дозвіл (один на всіх) для виходу на заробітки, “бо ми будемо купи
держатися і нікуди не порозпливемося”. Також вони прикинулися зовсім
безпомічними, мовляв, “гола сірома”, нема ні сорочки, ні штанів, та ще й
подушне треба платити. Текелій розвеселився й велів видати їм такий дозвіл.
Одержавши квиток, запорожці зібралися “з усією своєю амуніцією і харчовими
клунками, таємно вночі посідали на човни, і не лише ті 50, а всі, скільки їх могло
поміститися, “может быть до 1000 человек и зашумели вниз до Тилигула”
[11, 52]. Через кілька днів прийшла до Текелія нова партія козаків і, одержавши
дозвіл, учинила так, як і попередня. Побачивши, що хитрість удалася, третього
разу вирушила до Тилигула й решта запорозького війська. Так уся сірома з
усіх 40 куренів утекла “під турка”, “крім сліпих, кривих і старих”. Побачивши,
що на Січі майже нікого не залишилося, офіцери розповіли Текелієві про всі
хитрощі козаків. Генерал схопився за голову, та було вже пізно. Коли ж у гніві
викликав він курінних отаманів, то ті звинуватили його самого в тому, що Січ
порожня [11, 48-54].
Не поступається за популярністю наведеному зразку легенда про гостювання
запорожців у цариці Катерини. Вона теж має кілька варіантів сюжету: 1) цариця
пригощає козаків борщем і подає неймовірно довгі ложки (найпоширеніший);
2) цариця пригощає сметаною; 3) запорожці п’ють чай у палаці Катерини;
4) запорожці вдаються до юродства, щоби принизити царських міністрів.
Головна ідея цих наративів показати перевагу простих козаків та січової
старшини над пихатим панством, над самою імператрицею, котра зруйнувала
Січ. Завдяки своєму розумові та винахідливості запорожці знаходять вихід із
будь-якої ситуації.
Розглянемо окремі варіанти. Найпопулярнішим і найбільш поширеним був
сюжет про пригощання великими ложками. Записи, здійснені в різний час
різними збирачами на досить віддалених територіях, свідчать про те, що
це був досить сталий текст, котрий варіювався залежно від ситуації й навіть
змінював свої жанрові ознаки, – від історичної легенди до анекдоту. Щоб
переконатися в цьому, досить порівняти записи Григорія Надхіна та Дмитра
Яворницького. Запис Надхіна дуже редукований, авторський текст переказаний
російською мовою. Запис Яворницького розлогий, містить багато подробиць,
складається з кількох сюжетних ліній. Ключова з них – дотепне вирішення
проблеми з ложками.
“Когда посадили их за стол, подали им огромные ложки с ручками в аршин
длины, заранее торжествуя: как то эти хохлы будут ухищряться, носить ими
себе суп ко рту.
– Еге, панове! – говорили запорожцы меж собой, показывая на ручку, –
Держально чимале! Ану, пане брате, ти мене, а я тебе: агу маленькій! – сказали
они сосед соседу за столом. И продолжая насмешку сами над собой, чем
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самая насмешка обессиливалась, стали кормить друг друга, как кормят матери
иногда своих ребят” [6, 19].
Сюжет Яворницького дуже розгорнутий. Потьомкін доніс цариці, що в
неї є народ, який не платить податки. Цариця покликала їх до себе, щоб
підпорядкувати московському війську. Запорожці одягають найкращу
одежу, а зверху прикриваються найгіршою, яку знайшли. Побачивши їх,
цариця вирішила: “Давай я з них посміюсь”. Але в першому ж діалозі зазнає
поразки (“Звідкіля ви, дітки?” – “Із Низу мамо”. – “А де ж той Низ?” – “Та там,
де кінчається верх”). Після того велить зготувати їм обід, але запорожці
відмовляються від царських страв та просять зготувати їм тетерю, рибу та
ситу́. Після цього розпочинається епопея з ложками. “Помолились вони Богу,
посідали за стіл, коли дивляться, за столом нема ложок. “Що ж це воно таке?
Дайте ж нам хоч одну ложку на всіх! Хіба у вас їдять жменями?” Принесли
їм ложки, коли вони до тих ложок, а воно ложки не ложки, по півтора аршина
кожна. Сказать би киї? Так ні, не киї, а здаєтця ложки” [3, 329]. Лише отаманові
кошовому подали “чудну” срібну ложку, але він одразу попік нею губи й тоді
взяв з кишені корячок дерев’яний та почав їсти ним. Наступна частина тексту
буквально перегукується окремими формулами із записом Г. Надхіна: “Еге,
панове, – забалакали тоді вже козаки, – як же цими ложками їсти? Держальця у
їх таки чималенькі?” – “Та як? Давай годувати один другого через стіл”. – “І то
правда! Давай!” То так сидять та один другому через стіл і подають: ти сидиш
протів мене, мені й подаєш, а я сидю протів тебе, тобі й подаю <…> От один
їв-їв, а далі й каже: “Що це воно, панове, за ложки такі?” – “Та це ж ті, що мате
дітей годує та приговорює: “агу, маленькі!..” Тут один зовсім було улопався, так
другий його підправив…Здивувалась тоді цариця і одійшла собі геть” [3, 329].
У варіанті, записаному Я. Новицьким у с. Кушугумівка Олександрівського
повіту, запорожці годують один одного по колу: “Потім діждались обіду.
Цариця давай у їх ума вивідувать. Принесли здоровенний полумисок борщу
з бараниною. Сіли вони кругом стола і тіко шо повиймали з кишені свої ложки,
аж ось несуть і царські ложки в сажень довжиною. Зглянулись вони і давай
браться за ті ложки, заходилися біля борщу. Петро підносе Пашкові, Пашко
Харькові, Харько Дмитрові, Дмитро Гордієві, Гордій Онопрієві – аж курить”
[7, 308].
Повністю зредукований цей сюжет у запису П. Мартиновича, здійсненому на
досить віддаленій від ареалу його активного побутування території. Однак і
тут зберігається ключова формула “то я беру та тобі даю”: “Катре! – Ото вже
впьять запорожці. – Катерина! Навари нам галушок!” – “Хорошо, хорошо!” Вона
там чи скоро, чи не скоро – подали ложки в аршин держак, шоб до рота не
доніс і печать положила, шо нельзя ж посунуть ближче. Отак вони посідали
один против одного – то я беру, то тобі даю, отак я вам, а ви мені – та й
понаїдались” [9, 261].
На думку про те, що цей сюжет виник ще в лоні Запорозької Січі, до її
зруйнування, наштовхує його фіксація на території Задунайської Січі Хведором
Вовком приблизно 1882 р. Не виключено, що він примандрував туди разом
з утікачами-запорожцями. Текст іще більш редукований, ніж записаний на
Полтавщині: “Багато розказують, та таке Бозна-що. Ото начебто Катерина
запорожців на обід закли́к ала та звеліла подавати їм довгі ложки, думає: як
то вони їстимуть тими ложками? А вони тиї ложки побрали та й почали один
одного через стіл годувати” [12, 582]. Отже, як бачимо, найповніша версія
зберігається на автохтонній території.
Наскільки актуальним для мешканців Південної України був цей сюжет,
свідчить і поява його рецепції в топонімічних легендах і перек азах.
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Перепливши влітку 1883 р. Дніпрові пороги, Д. Яворницький в одній зі скель
виявив заглибину у величезному гранітному камені, яка в народі називалась
Запорозькою Мискою і справді була схожа на миску. У діаметрі вона була
більше трьох метрів, а глибиною в півтора метра. Учений припустив, що цю
“миску” міг вибити у скелі твердіший камінь унаслідок виру води. Але дідусь,
що супроводжував його, був упевнений в іншому:
“– Чого ж ця миска зветця запорожскою?
– Та того, шо із неї їли запорожці.
– А як же вони їли із такої миски?
– Та так, мабуть, як їли у цариці в Петербурсі… Посідали один протів одного,
та через миску і годуются: цей того, а той цього” [3, 129].
У варіанті, записаному Я. Новицьким у Катеринославі, цариця, аби
поглузувати із запорожців, вирішила пригостити їх сметаною, сподіваючись,
що вони замарають свої довгі вуса. Та запорожці й тут перехитрили
збиткувальницю. Подія, за свідченням оповідача, відбулася не в Петербурзі,
а саме в Катеринославі (тодішній Половиці) під час подорожі Катерини ІІ на
Запорожжя влітку 1787 р. “З Койдаків поїхала в Половицю, а там жили самі
запорожці. “Дай, – каже, – посміюсь над ними”. Вибрала десять чоловік, саміх
усатішіх, посадила за стіл і каже: “Дайте їм сметани”. Поставили дві здоровенні
миски. Запорожці морг один на одного, потім кажуть: “Вели нам, мамо, перше
подать польової сметани, шо Божа бжола наносила, а тоді поїмо і цю”. –
“Добре, – каже, – подайте їм миску меду!” Виїли вони той мед, понамазували
вуси, позакручували їм за вуха і давай стьобать сметану. Настьобались – і
вуси сухі. Глянула на їх Катерина і каже: “Молодці ви, запорожці, вас нічим
не проведеш!” [7, 254-255].
На прикладах легенд про взаємини запорожців із царицею Катериною можна
спостерігати цікаве явище т.зв. міжжанрової дифузії, коли досить розлогий
наратив, що його в кожному випадку дослідники фіксували й використовували
як історичну легенду (записи Д. Яворницького входять до двотомної праці
“Запорожье в остатках старины и преданиях народа” (1888), а записи
Г. Надхіна – до історичної розвідки “Память о Запорожье и о последних днях
Запорожской Сечи” (1877)), складається з кількох окремих сюжетів, об’єднаних
лише тематично, котрі в народі могли функціонувати як анекдоти. Так, записи
Д. Яворницького і Г. Надхіна включають два таких анекдоти: про обід у цариці
та про підслухану й розвінчану запорожцями розмову царських генералів.
Запис Я. Новицького із с. Кушугумівка поєднує анекдотичні сюжети про те,
як козаки пили в палаці цариці чай та як обідали, запис П. Мартиновича – це
комбінація сюжетів про обід, про розвінчання міністрів та про викрадення
персня в царської дочки.
Легенда ж, записана Д. Яворницьким, включає цілу низку анекдотичних
сюжетів, що виявлені в дотепних діалогах запорожців із царськими генералами
та самим Григорієм Потьомкіним (Нечосою). Для прикладу наведемо один із
них. Січовик, делегований до Петербурга, увійшовши до Потьомкіна, каже:
“Ось тобі, батьку, цидулка від пана кошового!” – “Яка така цидулка?” – “А так,
цидулка та й годі!” – “С ким ти прийшов?” – “А так, не с ким, сам с собою!” – “А
до кого прийшов?” – “Та до Грицька Нечоси!” – “Шо ти за дурак такий? Хіба
там на Січі умнійшого не було, шо мені такого дурня отрядили?” – “Та були,
батьку, так умнійших відіслали до умних, а мене до тебе!” [3, 330].
Лише цим можна пояснити таку разючу спорідненість віддалених географічно
і хронологічно записів. Для прикладу порівняймо записи Г. Надхіна і
Д. Яворницького.
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У Надхіна:
“И где этот глупый народ родится?” – спросил кто-то по-французски, думая,
что депутаты не поймут. – “Где? Разумеется, в их там лихой Хохландии”, –
был ответ другого придворного. Пародируя этот разговор меж собой, один
запорожец сказал как бы с удивлением, продолжая есть похлебку: “Ай, ай, ай!
Сколько панов!” Другой заметил: “Да все якії великії да розумниї”. – “I где сі
пани родятся?!” – спрашивал первый. – “Родятся в Петембурсі та в Москві!” –
“А где ж вони умирають?” – “В Сиберії та в Камчатці”. Насмешники прикусили
язык и не посмели нападать больше на умирающих львов” [6, 19].
У Яворницького:
“Зостались одні тілько генерали та князі: сміютця вони з тих запорожців.
“І де цей дурний народ нарождаєтця?” – пита один генерал у другого чи там
по-німецькому, чи там по-хранцузському. “А де? У Хохландії” – одвіт дає другий.
А запорожці все те добре розуміють, бо вони хоч з виду і такі собі були, а на
разні язики уміли балакати. “О-е-ей, скілько панів!” – забалакав один. “Та
все розумні та великі!” – підхопив другий. “І де вони родятця, пане-брате?” –
спитав третій. “Та де? У Петенбурсі та в Москві”, – одвітив четвертий. “А де
вмирають?” – пита п’ятий. “У Камчатці та в Сібірі!” – гукнув шостий. Повтікали
тоді й генерали і зостались запорожці одні” [3, 329].
У легенді, записаній П. Мартиновичем, козаки дякують цариці за обід
латинською, грецькою, німецькою, французькою, італійською та російською
мовами, за що здобувають сподівані привілеї [7, 187-190]. Тут же, як і в записах
Я. Новицького, яскраво розвинений мотив про юродство запорожців, до котрого
вони вдаються, щоб завоювати прихильність цариці та продемонструвати свою
перевагу над її генералами та міністрами і, зрештою, досягти мети приїзду.
Для цього вони звершують певні дії, що нагадують учинки казкових героїв:
перебираються в драну одежу, удають із себе божевільних (дурнів), ігноруючи
суворі правила етикету, виявляють зневагу до пихатих співрозмовників: замість
дипломатичних переговорів, б’ють воші в пазусі та просяться “надвір”, під час
обіду оплакують варену рибу, яка нібито знала покійного батька, що втонув
у річці [9, 187-189], висміюючи незрозумілі їм правила застілля, наприкінці
обіду перевертають догори дном полумисок із-під борщу, на який складають
баранячі кістки [7, 308] тощо. В одній із легенд проголошують на честь Катерини
тост, що принижує її до рівня простої баби: “Будь здорова, Катре, як корова,
а обширна як земля”. За таку фамільярну поведінку цариця прирікає їх на
розстріл, але завдяки характерництву вони уникають смерті [9, 260-261].
Вражає й казковий мотив перевтілення запорожців унаслідок переодягання:
“Повбирались запорожці, понадівали на себе саме найдорогше плаття, яке у
їх було, зверх понапинали саме найсквернійше, яке тілько найшли у себе, та
й поїхали <…> Тоді як поскидали з себе кожанки, то так, усі хороми царські і
засяяли від їх одежі” [3, 328, 329].
Не відхилилась від традиції й сучасна фольклорна проза, зафіксована на
початку ХХІ ст. Тож насамкінець розглянемо унікальний приклад фольклоризації
літературного тексту, до якої вдалися мешканці села Сурська Михайлівка
Солонянського району Дніпропетровської обл., заснованого колишнім
запорожцем Микитою Леонтійовичем Коржем. Усні оповідання М. Коржа були
записані в кінці 1820 – на початку 1830-х рр. та опубліковані 1842 р. 2009 р.
Наукове товариство ім. Я. Новицького, що при Запорізькому національному
університеті, організувало археографічну експедицію до цього села, у ході
якої з’ясувалося, що рід Коржів і досі ведеться в Михайлівці; респонденти
показали навіть місце, де було дворище запорожця. Але джерелом оповідей
стала книжка “Устное повествование бывшего запорожца Никиты Леонтьевича
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Коржа”, переписана односельцем у бібліотеці [10, 40, 102-103, 149, 181, 264].
Цікаво, що фольклоризувались не розповіді Коржа про історію села або
про життя і звичаї січовиків, а річ цілком другорядна: посторінкова примітка
записувача. У ній ідеться про те, як Корж ходив до Москви, щоби здобути
царську грамоту на землю під Михайлівку, котра б допомогла уникнути
закріпачення села. Не знаючи, як потрапити до палацу, Микита Леонтійович
знічев’я міряв поясом цар-гармату в Кремлі [10, 130, 149, 163, 164]. Ось текст
цієї примітки: “По случаю пребывания своего в Москве Корж рассказал многие
о себе весьма забавные анекдоты. Например, по природному любопытству
своему он вздумал там вымерять всем известную самую большую в Кремле
находящуюся пушку. И так, взяв веревку, несмотря ни на холод, ни на глубокий
тогдашний снег, к ней и отправился. Но, добравшись, когда начал пушку мерять,
тотчас усмотрен был караульными солдатами, взят и отведен на гаубвахту.
Приняв его за соглядатая [вивідувача, шпигуна. – Л. І.], тут делали ему разные
допросы. Из всех, однако ж, опытов когда открылось, что он не другое что,
как простой запорожский козак, остроумный впрочем и замысловатый, тогда
сомнение обратилось в общий смех, через который Корж известен сделался
и другим в Москве местам и лицам, к немалой пользе касательно пребывания
его там” [11, 8].
Та носії традиції розгледіли в цьому тексті типологічно споріднений із
вищенаведеними сюжет про кмітливість запорожців, характерний для цієї
території, уловили ідею, яка зближує Коржа з героєм фантастичної казки,
котрий завдяки неординарним учинкам досягає бажаного: потрапляє в палац
до царя та здобуває його прихильність. До речі, нотатка записувача про те,
що Корж “рассказал многие о себе забавные анекдоты”, підтверджує наше
припущення, що подібні наративи справді функціонували як анекдоти.
Цікаво простежити процес фольклоризації примітки арх. Гавриїла в усній
традиції села Михайлівки. Так, Суховій Григорій Григорович, 1923 р.н., весь
час апелює до першоджерела – літературного тексту: “Читав за Михайлівку,
тут кніга, та вона десь-то є <…>. Корж був такий дідок, дід старенький був.
Добраться до пана треба було якось, там пишеться… Так треба ж було попасти
до пана. Зібрались же люди, прошеніє там написали… І цей дід старенький,
пишеться, пішов до пана. Туди зразу так не попадеш, а там охрана… А там
пушки стояли, і він пішов обмірять пушку, а тут охрана підскочила, забрали
його. А йому ж так треба було, ну шо він обміряє пушки і до пана [курсив
наш. – Л. І.] Ну, а він там навколішки став з прошенієм, шоб виділили землю”
[10, 130].
Як бачимо, Г. Суховій, котрий сам читав книжку, мало відступає від прототексту,
однак уже він змінює мотивацію вчинку Коржа: “а йому ж так треба було”; тобто
зі спонтанного він стає цілеспрямованим. Інший оповідач, Червоний Василь
Антонович, 1924 р.н., хоч і посилається на книжку архієпископа Гавриїла, та
з усього видно, що він її вже не читав, а скористався інформацією “із других
рук”, яку надали йому односельці. Його розповідь уже цілком наближена до
традиційних наративів: “А отам у нас єсть, як по трасі їхати, остановка – Корж
<…>. Слухай, так у нього єсть книжка – це його діда. [Насправді ж походження
її інше. – Л. І.]. Дєд ходив у Москву до царя, щоб оце село назвати на ім’я
Михайло. А річка протікає Сура. Ну так же до царя не попадеш. Це я те, що
розказували з книжки… Цей дєдушка зібрався до царя, а не пускають, і він…
А там стояла пушка. Він взяв десь таку палочку рівненьку і пішов міряти, шо
вона їм сто год не нада. І його арестували і повели до царя. Ну, коли повели
до царя, став же цар розпитувати… – Ну, це як казка! – [репліка дружини
В.Червоного. – Л. І.]. – Не казка це, настояща правда, да! І він, значить, каже:
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“Оце я з таким прошенієм до вас!” <…> І ото по його розрішенію (а цар був
Михайло), оце назвали село Сурська Михайлівка, бо річка Сура” [10, 149].
Та якщо два попередні наративи виявляють лише окремі елементи
фольклоризації, то наступний цілком інтегрований в усну традицію шляхом
використання всіх її художніх засобів – формул, мотивів, сюжетів. Читаючи цей
текст, спостерігаємо, як кумедний випадок із життя реальної особи під впливом
традиції й фольклорної свідомості поступово перетворюється на типовий
казковий сюжет: у певної спільноти є певна проблема, герой збирається
(або його делегують) до царя, щоб вирішити її; прийшовши до столиці, він
стикається з певними труднощами, що перешкоджають йому потрапити в
палац; герой виявляє певну кмітливість, здійснює дивовижний учинок, яким
привертає до себе загальну увагу; цар бачить у вікно дивака й сам наказує
привести його до себе (зазвичай, царі люблять блазнів, тож і вчинки Коржа
теж сприймаються як блазнювання); герой дотепно роз’яснює царському
посланцеві свій учинок; героя приводять до царя, й він викладає прохання;
цар дає незвичайне завдання, з яким герой успішно впорався; герой отримує
бажану грамоту й довічну протекцію царя. Як бачимо, над виконавцями вже не
тяжіє літературний прототекст, вони повністю підвладні оповідальній традиції
свого села й регіону.
Цей унікальний наратив записала історик Надія Швайба 6 червня 2009 р. від
двох оповідачів, подружжя Ніни Федорівни (1928 р. н.) та Миколи Семеновича
(1923 р.н.) Різників. Уважаємо за доцільне подати запис повністю:
“Поки, мабуть, село оце началося, ото ж поки той Корж, знаєте ж, як він
ходив до царя?
Ну не хотіли, щоб село було кріпацьке. Чоловік один у нас вирішив піти у
Москву до царя, щоб випросить у царя, щоб село не було кріпацьке. Кріпосного
права щоб не було тут. Ну пішов він. Дійшов до Москви. Доїхав же ж, ну,
де йшов, де, може, й повз рачки [сміється] – хто його знає! Ага. Прийшов у
Кремль, іще зашов він! У Кремль. Я тоже ж була у Кремлі, тож великі оті шари
[ядра. – Л. І.], пушки стоять! Це ще не знаю, Боже мой, коли воно було діло,
за царя ще. Ага. Штани отож у його такі – шаравари, красні, з кантами синіми,
мотузка… А вже як де він ту мотузку взяв і ходе міряє… Скіки ж оцього шару,
а тоді мотузку складає, щоб дома ж помірять, скіки в діаметрі той шар <…>
Ну і ходив же він, міряв, міряв, цар глянув у вікно, каже: “Шо то за чудак?
Ану приведи його до мене!” А прийшов же той, шо цар послав його, та каже:
“Шо ти тут робиш?” – “Та, – каже, – міряю, чи у мій карман влізе” <…> Ядро
оце, ага. Він тож пішов, цареві і каже <…>. А він тоді каже: “Царь зве тебе до
себе”. Іде… Ну, царь отож розпитує: так і отак. Він каже: “Я отак прийшов з
Дніпропетровської губернії <…>, з отакого району. <…>” І став на колінки. “Я
хочу просить вас, царя, і од усієї громади, шоб село не було кріпосне, шоб ми
хазяйнували самі”… Понімаєте? Ага, ну він каже… [Уточнює у чоловіка]. Це
царь казав, шо скіки за день плугом об’їдеш? [Микола Семенович]. – Угу! Од
схід-сонця до захід-сонця… [Ніна Федорівна] – Ага. Од сходу сонця до заходу
плугом скіки обореш, от… і буде свобода. Робіть там собі, шо хочете <…>. І він
оце скіки оборав, стіки оце тепер наша земля, ще од царя дарована. [Микола
Семенович] – Написав петицію царь і каже: “Хто буде жаліться, хай до мене!”
[Ніна Федорівна] – Ага. Хто буде нападать, хай до мене іде! Ну і отож таке діло.
І він ото скіки зміг – оборав, і так і сталася Михайлівка… [Микола Семенович] –
Цар-пушку… Його до царя не пускали… А він пояс ізняв, і начав цар-пушку
мірять… А його за штани і до царя… А йому того і надо…” [10, 263–264].
Із тексту видно, що імпліцитним оповідачем (можливо, і творцем усього
наративу) був Микола Семенович, який виступає в ролі цензора і до якого
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постійно апелює дружина. Однак уже на рівні трансляції тексту в межах однієї
родини, де дружина, очевидно, є носієм епічної прози, бо саме вона надала
наративу характеру й форми казки, можна спостерігати процес інтеграції тексту
в усну традицію: герой міряє вже не гармату, а ядро, з’являється неймовірна
мотивація цієї дії: з’ясувати, чи вміститься воно в кишені тощо.
Водночас, порівнюючи записи початку ХІХ і початку ХХІ ст., з’ясовуємо
причину, що спонукала до повторної фольклоризації саме цієї коротенької
примітки, а не обширних оповідей на козацьку тематику: це кінцевий результат
учинку Коржа. Для носія фольклору була важлива ідея, яку розробляли в
наративі: завдяки своїй кмітливості запорожець потрапляє на прийом до царя
й досягає бажаного.
Отже, упродовж багатьох століть фольклорні наративи про кмітливість та
дотепність козаків були й залишились популярними й актуальними в усній
традиції Південної України, адже в них опосередковано закладена ідея
моральної переваги національного героя над усякого роду окупантами й
чужинцями.
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НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В “ДЕННИХ ЗАПИСКАХ”
ЯКОВА МАРКОВИЧА
У статті охарактеризовано особливості подачі інформації автором (наратором) у “Денних
записках Якова Марковича” про себе і своє життя та події історичного значення, і окреслено
ознаки художності пам’ятки на структурному рівні й розкрито сутність образу автора, який є
головним у щоденниковому творі.
Ключові слова: щоденник, Яків Маркович, наратологія, наратор, оповідь, текст, діарист,
поденні записи.
Olha Zinchenko. Narrative strategies in “Diary written” by Yakiv Markovych
In this paper, features of presenting information about themselves and their lives and events of
historical importance were described by author (narrator) in the “Daily notes of Jakiw Markovich”.
Features of the artistry of sightseeing were outlined at a structural level and the nature of the author’s
image which is a major in the diary was solved.
Key words: diary, Jakiv Markovych, narratology, narrator, narration, archetype, diarist, daily records.

Наратологія – порівняно нова дисципліна, що почала формуватися наприкінці
60-х рр. XX ст. Активний розвиток наративної методології в літературознавстві
зумовлений можливістю дослідити оповідь у всіх її видах, способи подання
та розподілу оповідних подій, формальну структуру оповіді. Наративність –
початковий пункт у процесі пошуку художньої цінності твору.
“Денні записки” Якова Марковича не здобули пильної та щедрої уваги
літературознавців. Ланцюжок подій та прожитих автором днів, описуваний
упродовж 50 років – від юності і до старості (останні 2 роки свого життя Яків
Маркович перестав бачити, що стало причиною передчасного завершення
роботи над щоденником), вимальовує не лише цілісну картину життя однієї
людини, а й історичне буття епохи. Автор часто наголошує в поденних нотатках
на актуальних проблемах суспільства, нерозривно пов’язуючи та ототожнюючи
їх із власним життям.
Вольф Шмід у доповіді “Наративність і подієвість” [7, 17-33] головною
умовою наративності вважає часову структуру та зміну ситуацій (подієвість),
що саме і відрізняє наративний текст від дескриптивного (описового). Сама
природа щоденникових текстів уміщує ці два складники: як часову структуру,
що виражається в чіткій формі регулярних поденних записів, так і періодичну
подієвість. Вести щоденник у даному випадку означає для суб’єкта залишати
пам’ятку про день чи триваліший період, які сприймаються як часовий простір,
заповнений подіями [5, 146]. Через великий відрізок часу між розповідачем і
реципієнтом наратив “Денних записок” Якова Марковича передає цілісність
життя освіченої людини XVIII ст., представника козацької старшини – спочатку
бунчукового товариша, лубенського полковника, згодом генерального
підскарбія, господаря, батька, чоловіка.
Усі свої нотатки про події дня діарист укомплектовує в межі власних поденних
статей, у яких усі елементи записів пов’язані між собою лінійним описом життя
і складають цілісний мемуарний твір. Жанровою особливістю щоденника є
відсутність загальної, об’єднавчої для всієї оповіді перспективи, наскрізного
ідейного й сюжетного стрижня. Щоденникові записи поєднуються в одне ціле
сутністю автора та системою його поглядів [4, 23].
Діарист і наратор у щоденниковому творі тотожні, адже навколишня дійсність
зображена крізь призму сприйняття діариста, тому тут маємо причиновонаслідковий зв’язок між самоідентифікацією його буття та саморефлексією
подій власного життя, описаними у щоденнику, та духовним розвитком
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оповідача й пізнанням себе. Занотовуючи певну подію свого життя, оповідач
уникає того, що може справити негативне враження на реципієнта. З вище
написаного випливає, що мовленнєва діяльність автора щоденника, тобто
дискурс, структурується до певної міри наративом. При цьому не залишимо
поза увагою слушну думку дослідниці жанру щоденника зі сфери комунікативної
лінгвістики Т. Радзієвської, що “ведення щоденника – це комунікація, націлена
на процес, а не на результат, і ланцюжок щоденникових записів відображає
саме такий тип комунікації” [6, 151]. Адже той, хто веде щоденник, безумовно,
відбирає події та думки дня, що минув, але робить вибір із того, що випадково
потрапило до поля зору; він не знає, що врешті вийде з кожної речі та ситуації
і чи це матиме значення для його життя і життя ближніх [2, 293]. Тому в
щоденникових творах художність (образність) не завжди посідає головне місце.
Життя записується в миттєвостях, часто малоподієвих, незначних, але врешті
лінійно вимальовується цілісна картина. Отже, такі записи являють собою
художній наратив, сформований розповідачем щоденно упродовж тривалого
періоду, у якому основну увагу приділено поденним подіям у житті автора та
суспільства, у котрому він живе, спогадам про інших людей, із якими контактує.
Із цього випливає, що в подальшому в літературознавстві має усталитися
таке поняття, як щоденниковий наратив, підкріплений людським досвідом,
розповіддю та презентацією подій, і щоденникова наратологія має теоретично
з’ясувати специфіку такої розповіді, особливість подачі інформації про себе і
своє життя, здійснюваної явним (експліцитним) наратором.
У цілісності на досить великому відрізку часу “Діаріуш” Я. Марковича
доволі послідовний, монотонний, з описами різних побутових подробиць,
що зумовлює автоматизм у сприйманні реципієнта. Але якщо вибрати та
класифікувати окремі нотатки “Щоденних записок”, то можна знайти чималу
перспективу художності мотивів, дослідження яких дає змогу здійснити
широкий ретроспективний огляд життєвого шляху автора на тлі історичного
відрізка життя суспільства. Формальна організація творів щоденникового жанру
XVIII ст. зумовлена схожістю мотивів відображення навколишньої дійсності
в цих пам’ятках, специфікою самого жанру. В аналізованому творі найбільш
поширені ланцюги, зумовлені різнобічною діяльністю автора – від господарської
до державницької: ланцюги історичних подій, свідком яких був сам автор
щоденникового наративу; мотив переміни погоди, котрий був досить вагомим
для наратора як господаря; мотиви, зумовлені історичними та політичними
чинниками (день тезоіменитства цариці тощо). Мотиви ці в оригіналі пам’ятки
чітко виокремлено за пунктами. У двох виданнях “Щоденникових записок”,
першому – за редакцією О. Марковича, та у випусках “Київської Старовини” –
за редакцією О. Лазаревського, ці пункти опущені, а от уже IV том “Денних
записок”, виданий істориком В. Модзалевським, із точністю відтворює цю
організацію тексту. Наведемо для прикладу одну з поденних статей із вище
згаданої редакції IV тому “Денних записок”: “Пяток. 8. 1) День и ночь были
преизрадніе, подобніе прежним. 2) Сего дня я з Сваркова поехал в футор, а
отходил в Глухов.
3) З авизhй руских увhдомился, что генералиссимус Персидского государства
Тамас Кулихан тепер устроился шахом Надир государства оного Персидского,
которий з государством нашим в добром согласіи” [5, 93].
“Четвер. 7. 1) День и ночь были тож преизрадніе, подобніе прежним.
2) Сего дня я бил у Сварковh, куда пріехала родителка моя, жена моя
з дочерю Ганнусею и унукою Марусею; тут обhдалисмо и ночевали.
3) Извhстился, что предложеніе от князя Івана Федоровича Боратинского
первей одно прислано з Лубен в генералную канцеллярію, чтоб в самой
скорости вислать 3 тисячи доброконних козаков в Кіев; для скорhйшого вигону
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козаков офhцери опредhлени от свhтлhйшого Госсенгомбурского князя,
генерала фелцейхъмейстера и кавалера; а посля другое, чтоб всh были,
козацким именем хто толко сливет, в поход в такой готовости, жеби могли в
24 часа виступит, когда зайдет указ, и то притвержено под смертною казнію.
4) Бунчуковий товариш Яков Якубович оцредhлеи главним комендhром над
двотисячним корпусом, над которим комендировал полковник Прилуцкій
Gaлagaн, которий отпущен в дом, а ему, Якубовичу, велено ити и явитис в
Кіевh генералу лейтенанту Кейту” [5, 92].
“Рождество Христово. Субота. 25. 1) День был хмарный, з силною метелицею
снhжною, которая к вечору перестала; ноч хмарна, однако-ж з отлигою.
2) Сего дня, кромh церквh, нигде не бивал; родhтел посhщал нас. 1736”
[5, 106].
Наратор-діарист для реципієнта в особі себе чи майбутнього покоління
реципієнтів “Щоденника Якова Марковича” оформлює власні думки у
структуровану оповідь. За яким принципом пронумерована послідовність
опису подій наратором, можемо лишень здогадуватися. З тексту випливає
два принципи: перший – наголосити на вагомості чи першорядності подій;
другий – принцип порядку їх здійснення впродовж дня. “Вовтор. 1) День и ноч
израдніе были, подобніе прежним.
2) Увhдомился, что преосвященний архиепископ Великоновгородский и
Великолуцкий Феофан Прокопович, первий всероссийскаго синода вицепрезидент, малороссийской породи, иногда мой великий благодhтел, в
Санкт-Петербурху умре 3) Тож увhдомился, что генерала, прошлого году
умершого, Вейзбаха жена умре в Полтавh, где и жителство свое имhла.
5 Октября 1736 р.” [5, 92].
Між автором і читачем умовно присутній розповідач-наратор, що віддаляє
зображувані події від його особистого життя та переносить у простір
сприймання читача. Ось, наприклад, автор досліджуваних “Денних записок” –
Яків Маркович, остерігаючись небажаного реципієнта, тодішнього імперського
представника, опускає оцінки певних політичних чи суспільних подій, проте
в увазі до них подекуди можна розчути обурення, хоча здебільшого Яків
Маркович утримується від характеристик політичних представників, а іноді
й зовсім вириває небажані сторінки свого щоденника. На перших сторінках
“Денних записок генерального підскарбія” зустрічаємо такі факти:
“1721 год.
В януарія первых числех, принесен указ з Санкт-Питербурху, чрез
собственоручній весь лист царским величеством писанный, до ясновельможного,
жебы 10 тисячей козаков до Ладоги шло на робление каналу, окроме
кашеваров и тhх, которіе при обозу будут. В 1-х числех вийшло помянутое
указное число, где главнhйшіх комендhров было 3: полковник чернhговскій
Павел Полуботок, лубенскій Андрей Маркович, хорунжій генеральний вмhсто
цhлого полковника переясловского Іван Сулима, а з внешних полков названіе”
[1, 11]. Як бачимо, у зимовий похід, на важку марну працю – копання Ладозького
каналу – було вислано 10000 українських козаків і не угодну царській владі
козацьку старшину – П. Полуботка, наказного гетьмана, який одверто
виступав проти Малоросійської колегії та домагався прав і вольностей для
Гетьманщини, Івана Сулиму, що був одружений із сестрою П. Полуботка, та
батька автора “Щоденних записок” – Андрія Марковича. Живим повернувся
лише П. Полуботок. У Я. Марковича після згаданої вище нотатки читаємо
наступну: “В феврале мhсяце на всеядной, захоровалем на болhзнь мою
скорботную мелянхолію. По отходh родителя моего, полковника лубенского
Андрея Марковича, з волh рейсментарской, содержалем правленіе полку
лубенского до повороту его з канала” [1, 11]. Сухий запис, позбавлений
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емоцій, набуває іншого звучання тоді, коли реципієнт зосереджується на
слові “меланхолія”, що говорить про душевні страждання Якова Марковича
від тогочасної несправедливості. У “Денних записках” Якова Марковича таких
фактів зустрічаємо чимало:
“Сего дня получен на імя покойного князя Борятинского в генеральной
канцелляріи от генерала фелтмаршала gpaфa фон Минhха ордер, чтоб
бунчукових, которіе сами с воинской компанhи отлучилис, а особливе
Марковичев и Скоропадского и тому подобних, которіе дhйствително в дому
били, вислат к Самарh к форпостам. 1736” [6, 87].
“3) 18 ФЕВР 1739 Указ з кабhнету прислан до князя Боратинского об
освобожденіи тіотки п. Павловой, которая под фалшивим претекстом, по
наговору вора, якоби она Орликова сестра, взята з весни и доселh под
караулом сидhла” [5, 174].
Діарист фіксує лише факти й уникає будь-яких емоційних коментарів та
пояснень, лише в окремих словах відчуваємо невдоволення та критику самого
наратора: “1722 року Архієпископ, а не митрополит (як було завжди, починаючи
від часів Київської Русі. – О. З.) в Кіевh устроен Варлаам Ванатович, прежде
бывшій архимандрит Печерского монастиря” [1, 11].
Така інтровертність, що становить суттєву перешкоду для ширшого
сприймання наративу Я. Марковича, була зумовлена досить непростою
політичною ситуацією в Гетьманщині – підконтрольним становищем козацької
старшини Російській імперії, забороною мати свого гетьмана, створенням
першої, згодом другої Малоросійських колегій, функцією яких було наглядати
за діяльністю генеральної та полкової старшини. Верховенство влади в
Україні в той час належало фельдмаршалові Мініху, німцеві за походженням,
який марнував матеріальні й людські ресурси, жорстоко і зневажливо
ставився до українського козацтва і старшини. Коли 1739 р. Глухівський суд
вирішив земельну суперечку Мініха з родиною Марковича, то: “Фелтмаршал
gpaф фон Минhх, будучи в Глуховh, кричал на суддей енералного суда
за рhшенное дhло его з родителем и угрожал их словами, что таких-де
судей повесит, или, быв кнутом, сослат в Сhбhр, а о правах говорил, что
шелма писал, а каналhя судил, и, не простяс з суддями, затhм, что ониде мои непріятели, простился з одним князем Щербатовим и так отехал”
[5, 237]. Сам Яків Маркович перебував під особливою увагою царського
уряду як близький родич (зять) наказного гетьмана П. Полуботка, який 1723
року повіз “чолобитну” цареві Петру I з проханням відновити давні права
й вольності українського Гетьманату. У відповідь монарх заарештував і
допитував наказного гетьмана з найближчим оточенням. 18 грудня 1724 року
П. Полуботок помер від виснаження у в’язниці Петропавлівської фортеці.
Я. Маркович почав свої “Денні записки” 1718 року, продовживши “Хроніку”
свого тестя, яка охоплювала події 1452 – 1715 рр.
Аналізований твір відбиває історичний, духовний та культурний контексти
петровської та пізніших епох, менталітет автора, а разом із тим і контекст даного
суспільного прошарку. Я. Маркович усе життя обіймав високі управлінські посади,
був близьким із визначними людьми того часу – Феофаном Прокоповичем,
Павлом Полуботком, Іваном Скоропадським, приятелював із представниками
відомих козацьких родів – Гамалій, Кочубеїв, Лизогубів, Міклашевських,
Горленків, Кулябок, Максимовичів, Ханенків, тобто був у центрі майже всіх подій
того часу в Україні; завдяки цьому його поденні записи окреслюють наступним
поколінням усі перипетії епохи з виразною достовірністю.
Негативні зовнішні чинники мали великий вплив на наратора: звикнувши до
обережності у словах, Я. Маркович не дає оцінок навіть звичайним подіям,
котрі могли його вразити: “26 сентября 1736. 3) На небh видhл я в ночh
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у полунощной сторонh свhтлост великую, якъби якое зараво, от которого
происходили столпи ясніе, а крайній от востока столп красний темно стоял, до
которого оніе ясніе столпи сходилис, и якъби за годину явленіе тое ищезло”
[5, 91]. Це спонукає читача щоденника самостійно робити певні висновки,
розмірковувати над окремими моментами життя діариста, переживати їх.
Отже, об’єктивна реальність зазнає змін під впливом суб’єкта, суспільства
чи інших факторів. Тобто на формування особистісного наративу впливає
загальний наратив.
У творі зовсім немає виразних людських характерів, психологічних чи
філософських дискурсів, за винятком декількох барокових віршів, роздумів
про марноту людського життя, Божий суд, але щоденно присутній опис погоди
під час походу чи подорожі, іноді описи тамтешніх сіл, міст, природи. Через
весь наратив, у кожній поденній записці першим реченням, першим пунктом
лінійно та систематично описується погода. Наприклад, зимова, перед Різдвом:
“Пяток. 24. 1) День был ясен, з жестоким морозом, а посля хмарен, з вhтром;
ноч хмарна, з жестоким самим вhтром и з метелицею снhжною великою, от
которой великіе замети учинілис, декабрь день перед Рождеством” [5, 103];
весняна: “Неделя. 2. 1) День былъ свhтлій, тихій, холодний, а посля от сіянія
солнечного тепел, к вечеру и в ночh жестокий мороз и ясно. Вовтор. 4. 1) День
былъ почасти хмарний, холодний и вhтряний, ноч почасти свhтла, а почасти
хмарна, велми вhтряна и холодна к свhту” [5, 10].
“Вовтор. 13. 1) День был свhтлій по болшой части и теплій, тихій, також
ночь была тиха и тепла, а з полночh теплый дожч до свhта, от чего знову
умножилос доволно води, май” [5, 21].
“Понедел. 23. 1) День был сперва израдний, тихій, теплій и свhтлій, а к
вечеру стали показоватис хмари и слышатис гром; по заходh-же солнца,
надійшла хмара силная з жестокою бVрою и gвaлтoвним дожчем и уставичною
блискавицею и великим громом; и тое тривало до полуночh, а з полуночh
стало випогожуватис и выпогодилос до свhта, толко вhтер не перестал, май”
[5, 27]; осіння: “Пятокъ. 10. 1) День был хмарний, з густим дожчем, которий
через день увес почти ишол; ночь хмарна, вhтряна, з дожчем; к свhту дожчъ
перестал и мало затужавhло, ноябрь 1736” [5, 100].
Теоретично цю щоденникову пам’ятку видавці поділили на 5 частин
(4 частини опубліковані, 3 з яких – зі значними змінами, 4-та – більш точна щодо
оригіналу, а 5-та так і залишилася в архівах Інституту Рукописів). Незважаючи
на стилістичну одноманітність, за змістом та перемінами наративності оповіді
твір можна поділити на такі структурно-змістові частини:
1. 1452 – 1715 – “Хроніка” Павла Полуботка, тестя Якова Марковича.
2. 1718 – 1723 – нотатки цікавих нараторові подій у формі літописної хроніки
як продовження попереднього наративу “Хроніки” П. Полуботка. Наведемо для
прикладу порічні статті, написані Яковом Марковичем 1718 року.
“Того ж року, по Воскресеніи Христовом, мая – Печерскій монастир, кромh
печер, весь згорhл зо всhми скарбамы и церковнимы украшеніямы. Потом, на
третій день, Подол – Кіев мало не въвесь, кромh коллегіума да побережных
дворов, тако ж погорhл” [1, 7].
“Того ж року по том кіевском пожару, Чорнhгов, старое мhсто, все вигорhло,
тилко на мhстh заледво осталася катедра архиепископа чернhговского, якую
уже й занявшуюся заледво угасили” [1, 7].
“Король шведскій Кароль убыт в Норвекгіи, под городом названним
Фридерпітат, от дацкого войска, картечою з города вистреленною, октовр” [1, 8].
3. 8 березня 1723 – 1725 “Протокол домашній”, як назвав його сам Маркович,
у котрому наратор акцентує увагу на державних та домашніх справах. На цьому
етапі даний наратив набуває форми щоденника.
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4. 20 травня 1725 – лютий 1727 – наратив набуває форми похідного
щоденник а з елементами подорожніх записок. У цей проміжок часу
Яків Маркович брав участь у Сулацькому та Дербентському походах.
5. Грудень 1727– липень 1729 – щоденник, ведений у формі подорожніх
записок під час поїздки Якова Марковича до Москви. Ось фрагмент:
“Понеделок. 18. Посля полночи вставши, поехалем и уехалем верст 29, и
сталем в селh Черничином монастира дhвичого, на обhд, проминувши назад
далеко села и деревнh Дяконово и прочее. От деревнh Дяковой ехалем се
поуз рhчку Сейм, которая нам hдучим була у лhвой руцh, и пріехалем верст у
8, от обhда, до перевозу, где через помянутий Сейм перевезшись, пріехалем
в Курск, от перевозу за 8 верст отстоящій, и на предмhстh сталем у купчина
курского дому Никита Петрова Скорнякова. Город на косогорh сидит, рhка
Сейм течот и на ней млини, а взялась она отсюду началом на 40 верст, але
под городом течет рhка Тускар. Всhх верст от Ахтирки до Мирополля 97, а от
Мирополя до Курска 109, от Ахтирки же до Курска всhх 206” [1, 240].
Тут виокремлюється московський період 1 січня 1728 – 29 червня 1729
року. У цьому періоді знаходимо багато матеріалу просвітницького змісту.
Часто в поденних записах, не відходячи від форми діарія, наратор переказує
прочитані книги та розмірковує над ними, робить нотатки про зустрічі з відомими
людьми та про участь у культурних заходах. Часто зустрічаємо перекази
уривків із прочитаних автором книг: “Іоган Францhск Буддhй, в бесhдh своей
богословской на атеистов, повhствует, в главh третей, о догматех з бесбожіем
сопряжонних, тhх догматов вичисляючи, а именно: отреченіе промислу
Божіяго, сумнительство о безсмертіи души, отреченіе ангел благих и злих,
пророчествам и чудесам невhріе, христіянского благочестія опроверженіе,
писанія священного достоинства обруганіе, з которих числом о втором
разсуждаючи, приводить древних египтян, исповhдавших безсмертіе души, но
сим самим утверждаху духопрехожденіе, то-есть тhлу умершу, душа в другое
рождающееся тhло переходит, и тому умершу – в инное, поколь в человhка,
знову от животних повернется, которий поворот щитали били за 3000 лhт.
Умнhйшіи же з египетских филозофов рассуждали, что душа человhческая
по умертвіи тhла, к Богу или к души мира всего, которую и толь дhлному
животному признавали быть, нhкоторую тонкость вишниего воздуха. Другіи
же оную душу частію существа Божіяго признавали, но под такою силою
хитростно и безумно, признавая оную душу мира за бога, якою ересю и
ПhΘагор поврежден, которій хотя и смерти душh не признавал, однакож оной
и чистого безсмертія не исповhдал, но некоторое по смерти тhла причhненіе
и оную сказивал бити небезматріялную, или небезтhлесную, понеже по его
системиатh, и Бог тhлесен же, хочай тончайшего самого состава, в якой
силh и Платон филозоф тож безсмертіе души Vтверждал. Аристотель же тако
признавал як его толковник арапин Аверроес, гишпанец родомь, свhдчит,
тоесть духи движущіе, разумніе всякому кругу определивши с тhх духов и кругу
земному единого духа разумного, от которого и души человhческіе бывают,
признал и оного частію существа Божіяго и послhдователно безсмертного
показал; души же человhческіе, яко множественніе смерти и тлhнію причел,
1728 4 октября” [1, 253].
Як бачимо, розповідач у своєму творі дає пояснення іншим наративам, які
для нього виявилися актуальними й важливими за сенсом, і він вирішив їх
увести до свого тексту, аби донести цю інформацію до реципієнта. Тобто в
даному тексті розглядається інший текст. “Текст у тексті” – це специфічна
риторична побудова, у якій різниця в закодованості різних частин тексту стає
виявленим фактором авторської побудови й читацького сприйняття тексту.
Переключення з однієї системи семіотичного усвідомлення тексту в іншу на
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якомусь внутрішньому структурному рубежі складає в цьому випадку основу
генерування сенсу [3, 39].
17 жовтня 1737 – 18 лютого 1738 – форма щоденникового наративу
змінюється з такої причини: “Болhе не записовал щоденних резолюцhй ради
болезни ручнои, которая так была умножилас. что дhйствителного движенія
не имhл чрез долгое время”. Наратив набуває своєї початкової форми хроніки.
18 лютого 1738 – 1747 – “Домашній протокол”. Нотатки за 1744 – 1747 – не
опубліковані.
Проаналізувавши найбільш актуальні теми та погляди свого часу, яких
торкається наратор у своїх щоденних записах, можемо говорити про загальну
ментальність народу вищого суспільного прошарку України в цю непросту
історичну добу XVIII ст., що й надає цінності “Діаріушу” Якова Марковича.
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Саєнко В. Сучасна українська література :
компендіум. – Одеса : Астропринт, 2014. – 352 с.
“Сучасна українська література” – компендіум (короткий
підручник), розрахований на вивчення лекційно-практичного
курсу, який слухають студенти Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова. Він має на меті осмислення
постмодерного етапу вітчизняного літературного процесу.
Посібник складений із чотирьох розділів: 1) Програма
курсу; 2) Практичні заняття; 3) Рекомендована література;
4) Вибрані лекції. Серед порушених тем курсу – жанрова
своєрідність “Повісті про сімдесят літ” Анатолія Дімарова,
поезія і проза Ірини Жиленко, роман-містифікація Валентина
Тарнавського “Матріополь”, образна система й поетика
композиції роману Миколи Вінграновського “Северин
Наливайко”, художня своєрідність збірки Валерія Шевчука
“У череві апокаліптичного звіра”, постмодерні риси в романі
Василя Шкляра “Ключ” і Шевченкові інкрустації в його ж таки
творі “Чорний Ворон. Залишенець”, проза Бориса Нечерди,
поетика кіноповісті О. Жовни “Визрівання”. Видання містить
також іменний покажчик, який полегшує роботу з посібником.
О. Б.

92

Слово і Час. 2015 • №10

Написане
лишається
ВОЛОДИМИР ТА РОЗАЛІЯ ВИННИЧЕНКИ:
РОДИННЕ ЛИСТУВАННЯ (1921–1949 РОКИ)1
1924 рік
№ 120
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Рауен – Фрідріхрода]

19-ІІІ-[1924]

Моя прекрасна Дитино! Сьогодня одержала від тебе ч о т и р і! картки і листа
від 14-го! От, тепер я вже бачу, хто винний в твоїй неакуратности. Прости,
Голубонько, за докір несправедливий.
Я так раділа листам, що ти собі і уявити не можеш! Все прекрасно. Мені дуже
подобається твоя теорія крику клітин і далі. Здається, коли б лікареві треба було
пояснити подібні явища, і він поставився б до справи добросовісно, він би не міг
краще пояснити, ніж ти. Я, як професіонал, спіймала себе на тому, що обов’язково
мушу запам’ятати всю схему, щоб потім нею користувавсь в практиці.
Дуже добре, що покинув думку про поворот, що приймаєш цілу систему лікування
без зайвої критики, що не одштовхують тебе навіть дратуючі души. Мені самій
хочеться спробувати холодні обтірання, я певна, що вони на мене дуже добре
поділають. Але з тим потім.
Не журися, мій єдиний, що нема часу для праці. Ти працював вже стільки, що можеш
собі дозволити н і ч о г о не робити. Крім того, я вважаю, що для продуктивного
спочинку навіть треба нічого не робити, що й весь режім санаторний до того
свідомо примушує. Отже – наплювать! Як приїдеш в доброму стані, а я цьому
певна, то наженеш все, що упустив. Хочеться мені, щоб твоє товариство було
тобі цікаво, щоб і “романчик” був. Це надає легкости, гнучкости; трохи оп’яняє і
все робить цікавим. Дуже вдячна твоїй ботічелевській панні. (А я якраз у неділю
була в музею в Берліні і бачила Ботічелівську Мадонну і Венеру!) Тільки цього ти
все ж не кажи їй, а то вона ще в претензії буде, що ти мені про неї написав.
Мене все тішить, тільки непокоїть, що у тебе грошей мало і що ти мусиш
тиснутись. Що б таке зробити? Скільки тобі треба грошей, щоб почувати себе
вільно? Завтра спробую зміняти гроши в Фюрстенвальде1, і, як удасться – пошлю
тобі. В Берлін ще не хочу їхати, дуже він мене зтомлює. Дітонько, напиши Ю[лії]
В[олодимирівні] і Марк[уші] привітання з днем народження. Це вже пройшло (М[арк]
завтра, 20-го), але це нічого, їм буде приємно. Ю[лія] В[олодимирівна] підписалась
на картці з новосілля, це ти не помітив, вона навіть багато дечого понаписувала,
та я не пам’ятаю, в якому само місці. Я тобі послала сьогодня ноти. “Брехні”,
на жаль, у нас нема. Завтра посилаю “Чесність”. Послала “Пантеру” на всякий
випадок. Щоб було що дати перечитати твоїм новим знайомим. Цікаво, чи хоч з
ким-небудь у тебе лишиться зв’язок після повороту до Берліну? Ой, як хотілось
би мені побачити тебе одним оком, так, щоб ти й не знав, що я на тебе дивлюсь!
Дітонько! Користуйся випадком, що мене нема з тобою, а то ти ж пам’ятаєш, що я
всім твоїм романам заважаю! То-то ж! Якби Ю[лія] В[олодимирівна] могла сьогодня
1

Продовження. Початок див.: Слово і Час. – 2015. – № 1-9.

Слово і Час. 2015 • №10

93

заглянути в мене і побачити, як я раділа, що тобі в цьому смислі інтересно там.
Але вона своїм власним очам швидче б не повірила, а ніж припустити щось їй не
зрозуміле.
Ти напрасно мені робиш закиди, що я шпарю. Голова боліла через Боткін, а живу я
так само, як і при тобі. Погода у нас не добра. Холод, зараз піднявся вітер і видув
з хати тепло, але все одно лягати спать треба. Неприємно те, що у мене опухло
повіко лівого ока і дуже заважає робити. Почалося ще в Берліні, потім трохи ніби
покращало, а сьогодня знову. Завтра замовлю собі мазь і не читатиму нічого,
хоч це надзвичайно тяжко. Але, раз це ліве, себто здорове око, то це дурниці.
Дітонько, Пан написав мені картку2, що він хотів просити тебе поклопотатись
про візу для них до Праги. Вони не можуть прожити більше на те, що мали.
“Спомини” 3 друкуються в Амеріці, але грошей не присилають. Пан каже, що
може помре, бо надокучило вже таке собаче життя. Прохає хоч не протиділати
(щоб Гром[адський] Коміт[ет])4*, якщо не захочуть допомогти в візі. Хочеться
йому одержати посаду бібліотекаря при академії. Чи не можна помогти йому5,
Дітонько? Шкода старого. Все життя щось корисне робив, а тепер, як пес
бездомний. Не справжній же він монархіст, в самом ділі, не буде же він політики
робити, а сидітиме тихо і працюватиме. Напевно, принесе більш користи, ніж
багато завзятих “соціалістів”. От і зіпсувала листа, але не могла нічого не
написати про це. На добраніч, моя дитинко! Хай тобі [далі текст дописаний на
полях другої сторінки] сняться чудові сни. Резьку я вщипнула, вона якась млява
зробилася, не весела, все спить. Сьогодня приїздив покупець на віллю. Все
нічого, але далеко; купує для матері старенької. Ціну вже сказав Mösch 20. Але
він (Mösch) і це находить що забагато. На мою думку, за менше продавати гріх.
[На полях першої сторінки дописано:] Покупець же зовсім не казав, що дорого.
Навпаки, у мене склалось вражіння, що це дешево. Він сам з Colpin’a6. Обіцяв
потелефонувати, але я не надіюсь. Посилаю тобі членську картку. Може для
Kur[кінець слова нерозбірливо] треба буде.1
Спати не хочеться, а треба. Зроблю компрес на око і завтра не писатиму.
Листа не буде. Цілую золоті окі і все тільце згори до низу. Твоя.
[Лист друкований на машинці, на полях написане від руки].
№ 121
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Фрідріхрода – Рауен]

19-ІІІ-24

Я бачу, дитинко, що ти, дійсно, не всі мої листи одержуєш: я давно вже тобі
написав, щоб ти мені вислала “Lüge”, а ти навіть у своїх листах не згадуєш про
це. Пришли, Кохонько, “Lüge”, “Чорну Пантеру” (на нім[ецькій] мові) й “Чесн[ість] з
соб[ою]” (на нім[ецькій] мові). Вишли швидче. А як нема, потелефонуй Лівицькому
й попрохай його потелефонувати Kiepenheuer’у й попрохати вислати якомога
швидче п’єси.
В мене нічого нового. Перечитую рукопис “С[онячної] М[ашини]”. Як скінчу,
приступлю потрошки до переробки кінця. “Роман” мій затих і ніякого руху. Та,
правду сказати, обстановка дуже несприятлива тут. Шкода тільки, що вправ
у нім[ецькій] мові через це немає. Нудно мені з ними до нестями. Тікаю до себе в
кімнату й працюю. Це мені миліше, ніж сидіти в салоні й натягнуто посміхатися
на нудні віци1 бідних пацієнтів.
Тут справжня зіма: мороз і сніг, як на Різдво. Не віриться, що може бути весна й
літо. Та й у вас, мабуть, так само? Бідна моя Кроха, як тобі повинно бути тяжко
від цих холодів. Мені хоч тепло. Так тепло, що вікно майже цілий день одчинене.
Присилай грошей, голубко, бо боюсь, що не вистачить заплатити за новий
рахунок.
Що нового в Берліні, у Віленських, у Лєночки? А в політиці є щось цікаве? Цілую!
*

Взяті в дужки слова вписані над текстом.
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№ 122
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Фрідріхрода – Рауен]

20-ІІІ-24

Яка все ж таки людина – нахабна свиня: десятки років зтомлювати, псувати,
нищити собі нерви й хотіти в кільки днів відновити попсоване. Я, дитинко, погано
спав сеї ночи й трошки (їй-богу, не багато!) вдарився у песимізм. Голова горіла,
я не міг заснути й думав: “Ніякої зміни! Так, як і було!”.
Насамперед, неправда: бо сьогодні я почуваю себе зовсім не так погано, як
звичайно після неспання. А це ж багато значить. Хай я спав усього години 4.
Але стан у мене тепер кращий, ніж раніше то було б. Потім – була достаточна
причина: я дві з половиною години слухав хорові співи усіх пацієнтів народніх
німецьких пісень! Ти можеш собі це уявити?
Ти запитаєш: а хто ж мене примушував так довго слухати? От-то ж й біда, що
примусили. На свою біду, я маю честь подобатись тутешнім дамам. Причому, тут
здавна існує дві “партії”: одна “партія” –- Empfangdam’и1, а друга “Ботічелівської
Голівки”. (“Партія” “Ботіч[елівської] Гол[івки]”, власне, складається з неї самої,
американки й ще одної невиразної дами). Обидві “партії” виявляють до мене увагу.
Я тримаюсь, розуміється, “партії” “Ботіч[елівської] Гол[івки]”, але вчора вона сама
через ріжні обставини не зійшла на вечерю й цілий вечір пробула в себе в хаті.
Скориставшись цим, Empfangdamа заволоділа мною і учинила концерт з гітарою.
Послухавши з півгодини, я хотів утекти й тихенько вже пішов із голла, але
Empfangdamа наздогнала мене й буквально загородила своїм тілом двері. Щоб не
стягати на бідну “Бот[ічелівську] Голівку” неприємності, я рішив принести себе
в жертву й просидіти цілий вечір. Оправдавшись тим, що мені трудно розуміти
слова пісень, я все ж таки зробив кільки компліментів і лишився. Цим я показав,
що і без Frau von Morgen (= “Ботічелівська Голівка”) дуже добре можу існувати й
що між нами нема ніякої інтимности.
Одначе, щоб увільнити себе від подібних арештів, я сьогодні вже сказав, що спав
дуже погано через напруження і підняття, чим викликав у Empfangdam’и каяття.
Гадаю, що більше мені таких концертів не будуть улаштовувати.
А загалом, я тобі скажу, дитинко, що я хутко звернусь до методу Левана2 й
буду носити на грудях, як сліпі, заяву: “Ich habe liebe Frau”3.
Звичайно, Ботічелівську Голівку я виключаю й готов зазнайомити тебе з нею.
На жаль, вона не берлінка. Дуже мила, симпатична жіночка. Ще зовсім дитинча,
хоч має вже двох дітей і якусь тяжку драму з чоловіком.
От це мої події. Але вночі, боже, як хотілося до тебе, до моєї рідної, ніжної, єдиної,
такої розуміючої, такої ясної. І нічого мені не треба, ні санаторій, ні Голівок, ні
Liegekur’ів4, нічого.
Але… хитра ця санаторська машинерія: з неї легко не можна виплутатись, якось
так воно підстроєно, що ніяк ти меньче трьох тижнів тут не зможеш пробути. Хіба
що прикладатимеш настороженої уваги й зарані заявиш, що хочеш пробути тільки
10 днів і заплатиш уперед. Инакше – слідуючі 10 днів уперед плати, а як не встигнеш
своєчасно заявити, то й треті 10 днів. І цін за лікування не говорять. Навмисно
чи ні, але я й досі не знаю, що коштуватимуть оті вштрикнення та електризації.
Ні, рауенська санаторія краща! Та коли б же ці холоди минали! Що ж це за
нещастя таке?!
З цікавостю чекаю, що принесе нова оповістка. Чи знайдеться покупець? Я
вже підготовляю Прагу про Італію. Хочу на сонці хоч трохи побути. Немає сил
терпіти далі це вічне сіре, мінливе небо. А тобі ж як треба спочинути, очунятись
од цих усіх дрібниць!
Тижнів на два заскочу в Прагу й тоді махнем в Італію. А потім будемо бачити,
що, де і як житимемо. Правда?
Дітонько, неодмінно вишли: 1) Грошей, 2) Укр[аїнські] ноти, зшиток ч. 1,
3) “Чесність з собою” (на нім[ецькій] мові), 4) “Lüge”, 5) “Die Schwarze Panterkatze”5.
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Мушу підтвердити, що я, дійсно, письменник, а то все просять, щоб я щось своє
дав прочитати, а я обіцяю й не даю. В ролі хвастуна я не був і не хочу бути, навіть
у невільній. Ага, ще: вишли цигарок п’ять коробок. Купувати – дорого, та й не
кращі инчі, ніж наша “Extra”.
Ну, хай тобі буде хоч трошки добре, моя ясна й прекрасна дитинка.
Твій
№ 123
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Фрідріхрода – Рауен]

20-ІІІ-24

Спасибі тобі, моя чудесна, за твої листи, а надто за писаний на машинці. Хоч
і на машинці, а такий він легкий, стрункий, повний ніжности й хорошої посмішки.
А приписочка рукою про звірят просто зворушила мене.
Але ти помиляєшся, пишучи, що я дорікав тобі за мало-писання листів. Ти тепер
подібна до мене, коли я, сам захропівши, почав штовхати палицею в бік сусіду1. Це
ти мені дорікала, що я лінуюсь писати. Я ж од тебе хочу тільки (коли, звичайно,
не можна чомусь більшого) два-три слова, щоб знати, що ти жива й здорова.
Одночасно з твоїми листами прийшла й картка від Лєночки. Пише про “неудачу”
в провожанні й сповіщає, що виїжджає хутко додому. (Те саме, що й ти пишеш).
І стало мені дуже сумно й боляче. Чудні відносини, якісь “надірвані”, хоруваті, а
все ж таки є щось і в них таке, що викликає сум і біль од розставання. Написав
їй ніжного, прощального листа.
Через утому від безсоння, а головне від цього суму, відмовився від грандіозної
екскурсії на санках, в яку пішла вся санаторія. (Цікава, між инчим, екскурсія: всі
сідають коло санаторії по парі в саночки для спускання згори, саночки між собою
всі пов’язані, а попереду “запряжено” в ланцюг двоє коней, які мають витягти цю
кавалькаду на якусь велику, довгу й високу гору. А з тої гори всі мають уже без
коней спускатися вниз). Пішов у ліс, сів на сонечку й писав листи. А тепер сижу
дома й пишу тобі. Пацієнтів ще нема з екскурсії. Розумом шкода, що не поїхав, бо
цікаво, мабуть, але чуттям задоволений: було б мені нудно й тягото в такому
настрою бути в веселому товаристві та й перед Лєночкою ніби негарно. Не то
що розумом негарно, а почуттям. Та головне, повторяю, сум одібрав усяку охоту
розважатися.
А побув у лісі, написав листи, походив, подумав і стало якось тихіше.
Розуміється, якийсь кінець повинен же бути. Сумно, що такий якийсь безглуздий,
нелогічний, але – який є, такий є. І мені її шкода, і з щирого серця бажаю їй, щоб
не було там погано. Звичайно, не приїде вона вже за кордон. Чого? По віщо? Хіба
що люто-погано буде там. Але коли хоч трохи буде “так собі”, то не вистачить
у неї ні сили волі, ні бажання їхати до нас. Я вважаю, що як не на завсіди, то на
довгий час ми розстаємось.
Ясна моя Кроха, ти не вдавайся в одчай з приводу твоїх станів. І не думай ти
таких дурниць про дегенерацію. Коли в відсутності (до певної міри!) гармонізації
емоціональної й розумової діяльности з волевою вбачати дегенерацію, то 99,99%
людей – дегенерати раз у раз, а всі 100% спорадично. Бо нема зовсім таких людей,
у яких воля була б раз у раз у цілковитій гармонії з їхнім останнім єством. Иноді
більше, иноді менше, в залежности від обставин, умов, стану здоров’я, нервів і
т.п. Коли б не то що жінки, а багато мужчин були такі, як ти, було б прекрасно.
Чуєш ти? Ти – активна, діяльна, ініціативна і гармонічна там, де в тебе ясне,
виразне почуття і ціль. В тебе нема ще достаточної самодисципліни, нема тісної
пов’язанности “треба” з безпосередньою дією. Але згадай, чого в тебе не було
і як воно з’явилося, неначе народилося. Але народитись воно не могло, а тільки
розвилося те, що було в тобі заложене, й одпало налипне. Та зрівняй ти себе
(об’єктивно зрівняй) з нашими знайомими жінками. Та ти ж зразок волі, певности
в собі, самостійности, ініціативности, активности.
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Що в тебе є “чортики”, які наче всупереч усьому раз у раз нашіптують протилежне?
Так це – не дегенерація, а, очевидно, нормальне в сучасної людини, повної всяких
рефлексій. Мені ці “чортики” у печінках сидять, вони мені, підлі, сон мій псують, але
я зовсім не вважаю себе за нахильну до дегенерації людину. От так само й у тебе.
І, ради бога, закинь ти ці думки, бо вони в тебе такі самі підставні, як у мене, коли
я все звалюю на мою хворобу малюни. Це – тільки автосугестія, це тільки помагає
цим станам цупко триматися в нас й зміцняє “чортиків”. Ні, дитиночко, коли в нашу
свідомість уже ввійшов цей світогляд, то він своє зробить, і ми тільки повинні його
зміцняти в нас. Це не значить, що ми тільки самозадоволеними козирями можемо
виступати в житті, – реальні страждання й перешкоди мусять викликати в нас
відповідні реакції, – але всі “фіктивні”, всі “чортиківські” ми повинні безмилосердно
гнати від себе. І ми на три чверті увільнимо своє життя від тяжкого, бо іменно
на три чверті нашого тяжкого є від “чортиків”, од автосугестії, від відсутности
пам’ятання себе, тримання себе на висотах думки, з яких дрібниці не здаються
такими непереможними горами, як знизу.
І не тільки в санаторіях та Італіях ми повинні бути ясними й сильними, але
скрізь, на кожному місці, в кожній ситуації.
Знов-таки це не значить, що ми не повинні їздити в санаторії та Італії. Ні,
не тільки можемо, але й повинні, бо повинні розумно організувати й раз у раз,
постійно організовувати свої сили для постійної боротьби з “чортиками”, які
так швидко, не жди, не покинуть своїх позіцій. Ми тільки вступаємо на поріг –
мудрости. “Мудрий є артист життя”, – сказав Епікур2. Життя треба творити,
як твір, терпляче й з любовию. І як ми хочемо, щоб наше життя було не нудним,
коротеньким оповіданнячком, а великим художнім романом, то і засоби й методи
для цього повинні бути відповідні. (Треба йти вечерать, – другий ланч!).
21-ІІІ- [1924]
Вчора не дописав листа, – дуже боліла голова. І вночі також. Навіть сьогодні
болить, хоча більш-меньч виспався. Та це, звичайно, дурниця.
Кінчив перечитування “С[онячної] М[ашини]”. Тепер буду пробувати писати. Не
знаю, як це мені піде з такою малою кількостю часу і поганим його розкладом.
Ну, та як не піде, то це нічого, поспішати мені нема чого, бо мої перекладники
мене не швидко доженуть. Послав я дядькові Василеві початок перекладу п[ан]і
Ніжанківської3 та щось досі від нього немає ніякої відповіді.
Щойно одержав 200 марок. Спасибі тобі, моя дитинко. А як ти там з грошима?
Чи є в тебе? Ех!.. Ну, та хай продамо хутір!..
Сьогодні мені дадуть рахунок на 10 днів уперед. Значить, 10 днів ще я тут
напевне буду. Здається, в них такий звичай, що за лікарські штуки дається рахунок
аж у кінці. Як хочеш тоді, так і роби, а плати все, що проставлять. А я попрохав
дати мені рахунок уже тепер. Це, звичайно, трошки здивувало, але мені байдуже.
Мушу ж я знати, що мені коштує те, чому я якраз не надаю особливого значіння.
Голубонько, коли їхатимеш у Берлін, візьми з собою моє друге золоте перо і
дай змінити його. Я хочу, щоб те нове перо писало дуже твердо й тонко. (Перо
лежить у моєму письм[овому] столі, внизу зліва в шухляді, в довгій коробочці).
Надокучило вже мені не своєю манерою писати і зтомлює пальці. Не забудеш?
Присилати мені його не треба, але хочу, щоб воно вже в мене було, як приїду.
Білизни прати тут не віддаю, бо пацієнти зобов’язані віддавати прати білизну
санаторії, а приватним пралям не дозволяється. Отже, я постараюсь обійтися
так, хіба що докуплю ще пару комірчиків.
Про розпорядок мого життя, ванни, вштрикнення і т.п. я вже тобі писав у
попередніх листах.
Ноти й “Чор[ну] Пант[еру]” вчора одержав, спасибі, Кроха моя. Але, мабуть,
даремно я виписав ноти, – без слів німецьких нема охоти в дам співати, а
перекласти в віршах, для співу я, розуміється, не зможу. Та й бог з ним. “Чорну
Пант[еру]” читає вже докторша, і я задоволений, що… таки я не брехав, що
я – письменник. (От така, братюшка, на старість може трапитись ситуація!).
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Ну, от, уже треба йти брати душ, а потім lanten.
З якою жадностю я хочу до тебе!
Твій –
[Під текстом першої сторінки листа в перевернутому вигляді дописано:] Щодо
Fr[au] Otto, то набав їй, звичайно, скільки треба, та й бог з нею.
[Під текстом третьої сторінки листа в перевернутому вигляді дописано:] Вітай же
Резінку, Hanchen, голубів, індика, півня і курочок! Хай вам усім буде добре і ясно.
[Над текстом третьої сторінки листа в перевернутому вигляді дописано:] Хутір
продавай і за 20 000. Байдуже! Геть з Німеччини. Хай їй буде все добре, а сил
більше немає жити в ній. Штурхай за паспортом!
№ 124
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Рауен – Фрідріхрода]

20-ІІІ-[1924]

Доброго ранку, Дітонько!
Як ви спали, що снилося? А я цілу ніч продавала будинок і дуже мені цього не
хотілось. У нас сіро, вітер обірвав двері на горіщі стайні, й вони так безпорадно
лежать серед двору. Чекаю листа від тебе щодо грошей, не охота мені сьогодня
плентатись у Fürstenwalde, буря. Вчора вже про все написала, але забула от
що: мої помітки на рукопису ти, рішучо, не можеш вгадати. Иноді це просто
сумнів, иноді зайвий епітет, иноді зовсім щось незначне. Коли ти почнеш це все
виправляти, то тільки попсуєш річ! Одже, не роби, будь ласка, цього. Багато від
чого я, мабуть, і сама відмовлюсь.
До тебе збіраються їхати в неділю, здається, Нуца, Еліз[авета] Дав[идівна] з
Гіві1 й Аніко2. Гіві вже в Йені3, Еліз[авета] Дав[идівна] має за ним їхати, а через
те, що там три дні свят на службі, то й хотять зробити Auslung до Роди. Не
знаю, чи все це здійсниться, але мене прохали а ні слова не писати тобі, зробить
сюрприз хотять. Отже, ти нічого не знаєш і нікого не чекаєш. Ще питання, чи у
Ел[изавети] Д[авидівни] будуть гроши, але їй обіцяла позичить Ан[на] Іл[лівна].
Я про сніг нічого не казатиму, вони й самі знають певно.
Чи ти ж сам писав вже до Праги? Не треба, мені здається, дуже жалітись на
свій стан. Але “вскользь” і тільки якщо питатимуть.
Коли б у вас погода була гарна. У нас зараз 0, але вночи кілько гр[адусів] морозу, а
головне – нестерпний штурм. Наши садоводи в повному одчаю, нічого не роблять,
нічого не продають. Кажуть, дійсно, що така зима буває на століття раз. І ми маємо
щастя її пережити в Rauen’і! Здається мені, що тепер нам уже нічого не страшно.
Я думаю: а що як ми й за 20 не продамо. Чи ж варто отдавати дім за можливість
прожити рік десь в пансіоні? Чи окупається це? Тепер ми щось маємо. Через рік
ми не матимем ані грошей, ані будинку. Як ми низько впали. З 15 тис[яч] дол[арів]
до 3. І от я все думаю, що ж нам, власно, робити?
Жити другу зіму – неможливо. Чи не можна було б, справді, заставити будинка і
на ці гроши кудись виїхати. А тут оселить Отто. Правда, це не блискучий вихід,
але що робити?
Це скептицізм є наслідком погоди, штурму і пр[очих] дрібниць. Прийде весна, все
зацвіте і покупці прийдуть en masse4! Крім того, зараз у Німетчині нема грошей
вільних. Значить, вони дуже дорогі, значить, країна багата, значить, це тільки
тимчасова криза, а надалі все зміниться й будинки ввійдуть в ціну. Отже, чого
ми, власне, поспішаємо. Спокій потрібно нам. Моє золоте Дитинча, ніколи я не
можу дати тобі спокою! Мені так хотілось, щоб тобі було там добре, так жагуче
хотілось, і от ти сидиш без грошей, боїшся рахунку і все через мене. Я в повному
одчаю. Голубчику мій, ясний мій! Любов моя єдина і вічна. Пригортаюсь до тебе
всією душею. Обнімаю, любов моя!
Твоя К[оха]
[Лист в архіві не на місці, а серед листів за 1923 рік. Упорядником рік проставлений
за змістом і за поштовим штемпелем]
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№ 125
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Рауен – Фрідріхрода]

20-ІІІ-[1924]

Я тільки сьогодня одержала твою картку від 18-го з проханням грошей. Я була
певна, що тижневий рахунок заплачено і вже не так турбувалась. Прости, Діто,
за невільний гріх. Мені тяжко, що без потреби підвела тебе, дуже тяжко. Зараз
іду в Fürst[enwalde] і пошлю гроши. Не знаю, чи візьмуть телеґр[афом] і чи це не
смішно буде таку суму? Побачу.
Послала почтою, але швидкою. Завтра ти повинен одержати. Твої останні
карткі сумні, й для мене зразу ж перестає світити сонечко. А у мене знову надії
на те, що добре продамо хату й поїдемо вільні птахи. Одержала листа від Вери1.
Кличе до себе, каже, що коштуватиме тільки дорога, що живеться їм значно легче.
Моє око поправляється, вже не боляче, тільки трохи спухле.
Бувай, мій дорогий!
[Над текстом у перевернутому вигляді дописано:] Цілую в ясні, правдиві, єдині
на світі очи!
[Листівка]
№ 126
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Рауен – Фрідріхрода]

20-ІІІ-[1924]

Прости, Дитинко, що пізно послала гроши, мені не прийшло в голову, що можуть
мої розрахунки бути неправильними. Напиши, як одержиш. Обнімаю! К[оха]
[Написано на зворотному боці квитанції про пересилку Розалією Яківною
200 марок].
№ 127
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Фрідріхрода – Рауен]

21-ІІІ-24

Дитинонько, наші ausflüg’ери попадуть у те саме неприємне становище, в
яке я попав, коли виїдуть у неділю: будуть 5 годин чекати в Fröttstadt’і. Потяг у
неділю іде тільки ввечері о 8-10 хв[илин]. Коли б я знав напевне, що вони приїдуть
у неділю, я б виїхав у Fröttstadt і там з ними пересів би. А не знаючи напевне, не
хочеться їхати на можливість самому там нудитись. Отже, я їх у неділю навіть
не чекатиму, а як буде знову екскурсія на санках, то поїду. Коли вони ввечері в
неділю приїдуть, то ми побачимось у понеділок уранці.
Рідна моя, не мучся за гроші, я ще не платив і тільки боявся, що підсунуть такий
рахунок, що не буде чим заплатити.
А що ж то в тебе за надії на добру продаж? Ти вже не конспіруй, коли що-небудь
маєш реальне, а й мене зрадуй. Мабуть, з Mösche’м говорила? Чи просто так
собі надії вибухли?
Щодо твоїх уваг з рукопису, то я рішив їх з тобою разом переглянути й, що
треба, повиправляти. Бо, дійсно, деякі просто не можу розгадати.
А Лєночка, значить, не приїде з кумпанією? І ти ні? Звичайно, я буду радий
Basuch’ові2, але ще більше радий був би, коли б ти й Лєночка були з ними. Ну, та,
очевидно, це не можливо.
А в Італію ми таки поїдемо. Продамо хату, ти зразу ж на місяць у санаторію
(хоч би в цю саму), я в Прагу, а тоді разом “закатимось” у Рим і далі. Правда? І
бог з ним, з хутором. До речі, ти помиляєшся: не на 3 т[исячі] ми “впали”, а на
5 (= 20.000). Але… кушайте, г[оспо]жа Швіц. І будемо кушати й наплювать. Ми
вклали в хутор 700, а візьмемо 5000. Хіба це вже таке низьке падіння?
Часто я думаю про раутенські бурі. І так мені сумно й боляче за тебе, Кроха
моя! Але єдина потіха: хутко кінець!
1
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Спасибі твоєму окові, що вже перестало боліти. Поцілуй його за мене, добре?
У нас теж мороз, сіре небо, хмуро, непривітно. Пацієнти кисленькі, нудяться.
А я воюю з “чортиками” й радію з перемог. Обнімаю мою рідну Діту всім серцем.
В
[По краю дописано:] Вітай Віл[енськ]их. Чого ж вони ні слова, паршиві, не
напишуть?
[Листівка]
№ 128
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Фрідріхрода – Рауен]

22-ІІІ-24

Моя ніжна, ясна, – перший день весни! Вночі була страшенна буря, я не міг
довго заснути, але я з радостю слухав бурю, – весна ж це! Думав і про тебе, як
це повинно бути в Рауені, але мені було не так уже сумно, – бо це ж весна гуде.
Значить, буде вже тепло в тебе, привітніше, легче.
Я – зовсім не виспаний, але це байдуже, – все одно нічого не роблю. Власне, я
вже не тут, мені вже тут тісно. Трошки набрався сил (трошки!) й мене тягне
зараз же витратити їх, як тим шалапутам, що позичать десь пару карбованців
і почувають себе завойовниками життя.
В кожному разі я звідси можу вивезти от що: 1) я – здоровий з багатьох боків,
2) щоб відновити моє нервове здоров’я, мені треба вернути свій сон. Це є
найголовніший пункт. Не малюна, не нерви, ніщо, тільки сон. Бо я бачу, що за
якихсь 10 днів я можу бути фізично цілком “поправлений”. Коли б мені нормальний
сон, коли б я міг, як другі, при всяких умовах спати по 8 годин, я був би невтомний.
Отже, дитинонько, пошукай ти в Берліні справжнього гіпнотизера. Ми будемо
пробувати самі зпочатку, ми вживемо радикальних заходів, щоб ти могла усипити
мене, але, як не вдасться, то щоб можна було зразу звернутись до досвідченої
людини. Я мушу цього свого “чортика” вигнати з себе за всяку ціну! Я мушу
одвоювати свій сон.
Думаю про те, що, приїхавши, побуду з тобою якусь пару тижнів і знову
розлучатись. І просто туга бере. А нічого не зробиш. Ти повинна поїхати кудись
сама на місяць, найменьче. І знаєш що, Кроха моя: ти не повинна їхати капцанкою,
як я. Абсолютно ні! Або як слід, або ніяк. Ти повинна мати пристойну білизну, сукні,
черевики, всю одіж, ти повинна мати досить грошей на всякі сторонні видатки,
ти повинна мати як не найкращу, то гарну кімнату і т. д. і т. д. Це – немов
дрібниці, але це в цих умовах псує життя. Коли мені це дряпає, то я й думки не
можу допустити, щоб ти була в гірших умовах, ніж якісь инчі жінки. Краще тобі
зовсім не бути там, де вони.
Отже, хутір нам треба продати. Правда, знову тинятися? Але в Рауені жити
теж неможливо. Значить, нема чого про це більше думати.
Коли я відвоюю собі сон, ого, як ми з тобою заживемо, як ще пополазимо по
Італії. Хоч місяць-два, а пополазимо!
А яке було б щастя, коли б ти могла мене всипити й наказати мені все, що ми
хочемо. А я тобі.
Мрії знову? Ну, хай і мрії, аби вони були гарні й посували на рух, діяльність, давали
радість хоч би нетривку.
А може ж, і не така вже неможлива мрія? Чого ж удається другим?
А коли навіть і це не вдасться і сон мій таким і зостанеться, то все ж таки наша
воля, наше нове знання, стремління, все ж це в кожному разі є в нас й лишиться скрізь…
А це – цілком реальне, можливе й воно вже починає діяти в нас і давати радість.
Словом, “ничего, мамаша, все будет хорошо”. Правда, Ді? Правда, мій Золот?
Ну, хай тобі буде весняно-весняно на душі, моя Яснюта. Цілую тебе всю з голови
до ніг!
В
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[Над текстом третьої сторінки в перевернутому вигляді і над текстом першої
дописано:] Якщо завтра грузинки приїдуть, то доведеться мені автом везти їх з
Fröttstadt’а до Friedrichroda. Потелефоную на станцію о 3-й годині й запитаю, чи
є такі-то. Як є, поїду за ними, тільки це буде, мабуть, здорово коштувать? Сам
не знаю, що робити. Шкода, що будуть 5 годин сидіти на станції. Біда капцанам!
Тутешні буржуї не задумувались би. Мені радять це, як цілком натуральне. Ех!…
[Під текстом першої сторінки в перевернутому вигляді дописано:] А рахунку все
ж таки й досі нема! От паршиві!
№ 129
Володимир Кирилович – Розалії Яківні
[Фрідріхрода – Рауен]

22-ІІІ-24

Моя Кроха ніжна, спасибі тобі за твої чудесні листи, за бадьорість, за твою
ніжність!
“Ч[есність] з с[обою]” одержав, уже пішла по руках. Боюсь, що моральних німців
вона перелякає на смерть.
Сижу в лісі. Ще сніг, але вже значно тепліше. Сижу й думаю: що ж мені завтра
робити: чи привозити грузинок на авті з Fröttstаdt’у, як приїдуть, чи нехай сидять до
вечора. Не можна сидіти, з ними буде Гіві, ввечері трудно буде йти пішки з вокзалу.
Отже, треба, очевидно, це зробити. Ну, та нічого. Рахунок, слава богу, не такий
страшний, як я боявся = 204 м[арки] за 10 день з усіма процентами, ліками й т. п. За
перший лікарськ[ий] огляд він, свиня, взяв 15 марок! За один гіпнот[ичний] сеанс – 10!
Можеш собі в’явити, як би мені було приємно платити за його дурні невмілі маніпуляції,
що більше дратували б мене, ніж усипляли, по 10 марок! Добре, що відмовився. Але
вштрикнення – тільки 2 м[арки] і електр[изація] – 3 м[арки]. Цілком прилично.
Отже, в мене лишається ще 100 м[арок], і я, здається, можу взяти авто. Скільки
воно може коштувати, не знаю.
Дітонько, меньче як за 20 т[исяч] ніяк не продавай. Це вже чорт зна що. Я радив
би з Маркевичем дати ще одну оповістку в 22000 (= 5000 дол[арів]). Телеграму
В[іленськ]им з поздоровленням послав. Завтра напишу Ю[лії] В[олодимирівн]і. Вона
написала милого листа. Так з продажом планів провалилась справа? Яка шкода!
Що ж вони бідні будуть робити? Шукатимуть инчих покупців?
Іду додому на вечерю. Хай тобі буде затишно і легко на серці, моя єдина.
[Збоку дописано:] Резька, мабуть, вагітна, паршивка! Роби обтирання, дитинко!
Тепер уже тепло.
[Листівка]
№ 130
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Рауен – Фрідріхрода]

[22-ІІІ-1924]

Мій Малютка, син мій ясний!
Я тобі почала писати листа від Марк[уш]ків, але не дописала, та так і покинула.
Була я в четверг в Берл[іні], щоб послати тобі гроши. Застала я М[аркушек]
в страшному стані. Повний, глибокий одчай. Дал[інда] нічого не зробив, каже,
що суми уплати за плани піднялись так, що совітські представники мусіли
їхати до Москви за указівками. Але, мабуть, це все брехня, в кожному разі у Юлії
Володимирівни упала вся енергія, і вона плаче без перерви вже три дні. Думбадзе –
на нього абсолютно ніяких надій. Він одмовляється платить якім буть своїм
кредиторам. Жінці, що близька йому, що віддала йому останні свої гроши, коли
у його була скрута в Петербурзі, і яка, він знає те, – продається, щоб існувати,
він дав за весь час перебування в Берл[іні] 20 доларів. Мак[ушка] хотів радитись
з тобою, чи протестувати йому розписку, видану йому Думб[адзе], в суд. Ясно,
що без такого втручання той не заплатить а ні копійки. Тепер перед від’їздом
кудись підманув Вороб[йова]1 і той підписав крадькома від [нрзб.] якійсь папер.
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Тепер Дум[бадзе] в Парижі. На телегр[афне] запитання, коли приїде, відповідає
туманними словами, що чекає приїзду двох американців, і т. п.
Коли він приїде до Берл[іну], – Марк Григорович, мабуть, передасть адвокатові
росписку й вимагатиме уплати від Думб[адзе], але Ю[лія] В[олодимирівна] каже, що
Думб[адзе] депонує ці гроши в суд, а процес тягтиме роками. Що їм робити – не знаю.
Ю[лія] В[олодимирівна] каже, що М[арк] ховає від неї, очевидно, справжній стан
річей, що стан ще гірший, ніж вона собі уявляє.
Поки що Далінда сидить в Едені 2, винний гостинніці по горло і без копійкі.
Очевидно, справа з пароплавами не така проста та вигідна? Не розумію, в чому
діло? Чому поза жуліками нічого не можна зробити?
Сьогодні їду знову в Берлін. Святкують рождіння М[арка] Гр[игоровича]. Я б не
поїхала, але Ю[лія] В[олодимирівна] дуже прохала, і тепер їм якраз треба почувати
більшу увагу близьких.
Цікава річ: Далінда ненавидить Думб[адзе] і обіцяє втопити його. Каже, що скоро
починає кампанію в часописах, що одберуть у того гроши, і хай він тоді побачить,
що то значить бути нечесним з людьми. М[арк] готовий вірити про Думб[адзе]
всяким спльоткам. Навіть припускає, що той був шпіоном під час війни.
Ну, годі вже. Я в мій останній приїзд не бачила Леночки. Сьогодні бачитиму
у М[аркуш]ек, а завтра поїду до неї. Дуже сумно, що вона виїздить, але я
певна, що приїде ще сюди, особливо, коли ми будемо тут і кликатимем її до
себе. Треба їй ізжити “дім”, “мати”, а потім приїхати вже без зайвих ілюзій та
сантіментальностів.
Життя там страшне. Її родина живе в двох кімнатках, в душ, здається, вісім.
Леван має “угол” там же. І от туди, в таку обстановку поїде Л[єночка], замісць
Італії. Я певна, що її не на довго вистарчить там. І нехай вона знає, що у неї є
можливість вирватись сюди.
Бідна Леночка! Яка сумна перспектива. Але вона каже сама: “Ну я поживу з пару
місяців, не можу ж я на вікі там лишатись?”.
Я ще не знаю, в якому стані її паспорт. Чи, взагалі, вона може сподіватись
виїхати швидко з Німетчини. Напишу тобі, як дізнаюсь. Шкода, Дитинко, що не
поїхав ти на саночках! Так мало у тебе розваг, а ти й від останньої відмовився.
Чому ж ти не можеш проспівати українських пісень? У тебе ж найдеться
акомпаніаторша? Дітонько, зроби це, проти цього трудно устояти кожній жінці.
З власного досвіду говорю!
Посилаю тобі листа Гасана. Добре, принаймні, що обізвався. Я одповім йому,
але й ти зроби, якщо не лінь.
Ти мене не послухав і працюєш замісць того, щоб спочивати. Це – шкода. Може
й почуваєш себе через це не добре. Що перевтомлюєшся? Голубе мій, я вже з
нетерпінням чекаю, коли ми вдвох почнемо боротьбу з “чортиками”! Я й сама борюся.
Тепер потрошку починаю бути иноді собою задоволена, але це все нетривке, не
постійне, не глибоке. Хочеться бути зовсім иншою. Ти мені даєш багато надій,
але може ти, взагалі, переоцінюєш мої сили та якости? Почуваю я тілько, що ми
можемо безконечно більше зробить з собою, ніж ми це до цього часу робили. І це
мені дає надії! Починається, я чую, Нова Доба в нашому життю. Не треба, як ти
кажеш, сподіватись на раптове видужання від хронічної хвороби, але треба діяльно,
уперто, свідомо і постійно до цього видужання прагнути. Мені так часто хочеться
поділитись цим простим рецептом з другими, але я цього не роблю. Це буде ні до
чого, незрозуміла фантазія. Треба кожному самому прийти до ціх висновків.
[На полях першої й другої сторінок дописано:] Чого головний біль? Що це ще
таке? Чому настрій такий пригнічений? А хто обіцяв бути спокійно-іронічним?
Моя радість ясна! Спасибі тобі за все. Щоб це я була без тебе?! Я твоя вся без
найменшого остатку.
Око моє вже майже зовсім загоїлось. Почуваю себе не зле. Не нуджусь і вже
2 дні не працюю, та й завтра нічого не робитиму, але це нічого. Треба поїхати
пожуірувать життям! Обнімаю мого єдиного з білью і ніжностю.
Твоя К[оха]
[Лист датований упорядником за поштовим штемпелем]
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№ 131
Розалія Яківна – Володимиру Кириловичу
[Рауен – Фрідріхрода]

23-ІІІ-[1924]

Мій дорогій, я закутіла! Вчора попала на званий вечір. Були: Леночка, Таня,
Аріадна Петр[івна] з чоловіком, Діасамідзе1 з дочкою й мовчазний Лівцевіч2, та
Рахманов3. Випили пляшку коньяку й наливки, з’їли всі запаси Юл[ії] Вл[адимирівни]
і старалісь веселитись. Кінчилось це біля третьої години. Лен[очка] лишилась
ночувати у Неткі4, а ранком ми пішли фотографуватись. Потім я з Лен[очкою] в
ресторан, потім в кіно на Нібелунгов5. А тепер лягаємо спати. В кватирі тихо,
чисто, порожне. Говоримо ми з Лен[очкою] вже години 6 і все про ріжне. У неї
нема сили хотіти, нема бажання жити, невміння творити. Каже, що вже стара,
як Мафусаил6. Я спробувала переконати її, що це все дурниця, і трохи, здається,
вдалося переконати.
Про свій поворот за кордон вона говорить, як про факт і цілком ґрунтовно
пояснює це. Приїде до нас – напевне. Почуваю я себе з нею дивно добре, і шкода
мені її й хочеться помогти. Їхати вона боїться, грошей немає, обідралась зовсім.
Якби було у нас хоч трохи – ми б помогли, правда, Дитинко? Але тепер що ми
можимо? Про тебе говорили багато. Лен[очка] говорить з такою теплотою,
сердечностью, ніжностю, що я зворушена. Хороша вона, але хвора, слабовільна, не
пристосована до боротьби. Їхати боїться до серцебієнія, і очі робляться лякливі,
як у лані. Завтра я їду додому, лишаю її саму.
Може сьогодня у тебе вже Нуца та Еліз[авета]. Да?
Якій чудовий день був сьогодня! Може, ви гуляли, говорили про нас. Тобі повинно
було схотітись, щоб і я з Лен[очкою] приїхали? І мені так сумно, що мене нема. Я
чогось сьогодня так багато сумного і трогательного думаю про тебе. Мені вже
здається, що ти довго-довго там. Що ти весь змінився, що ти, може, одвик од
мене трохи? Моя ясна любов і щастя моє, коли ми знову житимем разом, але я
вже не буду докучати тобі своїмі балачками.
Хочеться спати. Минулу ніч тільки 5 год[ин] спала. На добраніч, моя дитинко.
Вибач за млявість листа, але я втомлена і тільки з-під попелу десь горить
ніжність до тебе.
Твоя Р[оза]
[Наступний текст написаний Єленою Давидівною]: Дорогой Владимир Кирилыч,
писали это письмо ночью – в 2 часа – под аккомпонимент моих бесчисленных
рассказов. Видите, Вы оказались правы – Роза у меня не спит, а болтает – (нрзб.)
совсем! Когда же Вы приедете, с моей визой еще совсем не ясно, повидимому, Вы
меня застанете, если и нет, повидаемся обязательно. А то (нрзб.) очень “без
конца”!! Проще!
[Збоку тим самим почерком дописано]: С бооольшущим приветом
Е[лена] Г[огоберидзе]

Коментарі

№ 120
В Фюрстенвальде – Фюрстенвальде (нім. Fürstenwalde / Spree) – місто в Німеччині, в
землі Бранденбург.
2
Пан написав мені картку – Ідеться про картку від Євгена Харлампійовича Чикаленка.
6
“Спомини” – “Спомини” Є. Чикаленка, над якими він почав працювати в 1907 р. і
продовжував, опинившись в еміграції, друкувала з 2 лютого до 28 червня 1924 р. українська
газета “Свобода”, що виходила в Джерсі-Сіті (США) (Детально про історію створення і публікації
споминів Є. Чикаленка див.: Старовойтенко І. Мемуарна спадщина Євгена Чикаленка: історія
створення та перших публікацій // Євген Чикаленко – будитель української нації. (До 150-річчя
від дня народження). Зб. наук. праць / упор. Н. І. Миронець, В. М. Піскун, І. М. Старовойтенко. –
К., 2014. – С. 150 – 184).
4
Прохає хоч не протиділати (щоб Гром[адський] Коміт[ет]) – Вживаючи заходів щодо
переїзду до Чехословаччини, Є. Чикаленко побоювався, що М. Шаповал, який очолював
Український Громадський Комітет і від якого значною мірою залежало одержання візи, буде
1
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чинити опір, бо після виступу Є. Чикаленка в українському тижневику “Воля” (Відень, 23 квітня
1921 р.) зі статтею “Де вихід?”, у якій він схилявся до думки, що в тогочасних умовах України
лише закликаний з іншої країни монарх може об’єднати націю і відстояти власну незалежну
державу, і яка викликала гостру критику багатьох земляків, у тому числі й колишніх прихильників
Є. Чикаленка, М. Шаповал дуже різко, навіть брутально, критикував його у фейлетоні “Голос
землі. (З листа самогубця)” // Вільна спілка. – Львів, 1921. – Ч.1. – 5 травня. – С. 46 – 58.
Однак побоювання Є. Чикаленка виявилися марними, візу він отримав.
5
Чи не можна помогти йому – У листі до Є. Чикаленка В. Винниченко писав 17 травня
1924 р.: “Дорогий Євгене Харламповичу, незабаром я маю бути в Празі. Там уже знають, що
Ви хочете туди перебратись, і з боку М. Шаповала й його товаришів ніяких перепон чинитися
Вам не буде (та й ніколи ні в кого такого наміру не було!). Коли Ви ще візи не маєте й до того
часу не матимете, то я постараюсь у Празі зробити все, що буде в моїх силах, щоб помогти
Вам у сій справі” (Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902 – 1929 роки. – С. 347).
6
з Colpin’a – Колпін – містечко поблизу Рауена.
№ 121
1
посміхатися на нудні віци – віц (нім.) – дотеп, жарт.
№ 122
1
Empfansпdam’и – Еmpfansgdame (нім.) – адміністратор у санаторії.
2
до методу Левана – Ідеться, очевидно, про Левана Ґоґоберідзе.
3
“Ich habe liebe Frau” (нім.) – “Я маю кохану жінку”.
4
ні Liegekur’ів –Liegen-Kur (нім.) – лікування лежанням.
5
“Die Schwarze Panterkatze” (нім.) – “Чорна Пантера”.
№ 123
1
коли я, сам захропівши, почав штовхати палицею в бік сусіду – Цей епізод зі свого життя
В. Винниченко часто згадував, коли співбесідник звинувачував його в тому, в чому сам був
винуватий. У листі до Є. Чикаленка від 20 липня 1916 р. він описав випадок, який трапився,
коли він перебував у тюрмі в одній камері з С. Єфремовим і В. Степанківським. “Я мав дуже
поганий сон, не міг спати, як хтось хропів. Через це мої сожителі розрішили мені мати в
себе на ліжку довгу палицю, якою дозволялось мені штурхати в бік того, хто хропів. От раз я
прийняв велику дозу вероналю і міцно заснув. Але тут же мусів прокинутись, бо хтось у хаті
страшенно хріп. Звикнувши до палиці та до того, що хропіння йшло від Степ[анківського], я
схопив палицю і зі сну штурнув його в бік. Він страшно здивувався й обурився, бо спокійно
сидів на ліжку й читав. Хропів же, виявилось, я сам” (Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування.
1902–1929 роки. – С. 283–284).
2
сказав Епікур – Епікур (341 до н. е. – 270 до н. е.) – давньогрецький філософ-матеріаліст.
За Епікуром, основне правило мудрості – вміти відхилятися від незадоволення, страждань.
Ідеться саме про “відхилення” від страждань, а не про гонитву за задоволенням бажань.
Гонитва за бажаннями завжди приносить свою протилежність – невдоволеність. Епікур створив
життєствердну етику, яка за своїм спрямуванням оптимістична й утилітарна. Згідно з нею,
моральне життя потребує дотримання міри в усьому. Ідеал – у задоволенні природних, а не
надуманих бажань. Справедливість у тому, щоб не шкодити іншому і не зазнавати шкоди
від іншого. В основі взаємозв’язків людей лежить особиста вигода, що розповсюджується і
на безкорисливу дружбу. Мудрість (філософія) не тільки дає знання, а й духовну насолоду.
Мудрець – не безтурботний пустельник, що відійшов від життя, а знавець життя, який піднявся
над буденністю, здатний виявляти свою волю.
3
п[ан]і Ніжанківської – Нижанківська Меланія (уродж. Семак, 1898–1973) – перекладачка на
німецьку мову, автор статей на музичні та літературні теми, біографічної повісті “На зеленій
Буковині”. Дружина визначного композитора, піаніста й педагога Нестора Нижанківського
(1893–1940), який у 1923–1929 рр. викладав теорію музики і композиції в Українському
високому педагогічному інституті ім. Михайла Драгоманова в Празі.
№ 124
1
з Гіві – Гіві – син Єлизавети Давидівни Ґоґоберідзе, сестри Єлени Давидівни.
2
Аніко – Анна Іллівна Ґоґоберідзе.
3
Гіві вже в Йені – Йе́на (нім. Jena) – університетське місто в Німеччині в землі Тюрингія,
друге по величині після Ерфурта.
4
en masse (нім.) – масово.
№ 125
1
Одержала листа од Вери – Ідеться про Віру Яковенко, сестру Розалії Яківни.
№ 127
1
ausflug’ери (з нім.) – екскурсанти.
2
буду радий Besuch’ові – Вesuch (нім.) – візит.
№ 130
1
підманув Вороб[йова] – Воробйов Іван Іванович – діловий партнер М. Віленського у справах,
пов’язаних із продажем планів кораблів кораблебудівного заводу в Петрограді. Частина
прибутків від цієї продажі мала бути передана на українські громадські справи.
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2
сидить в Едені – Еден (фр. Hesdin) – місто у Франції, розташоване в 54 км на захід від
Арраса і в 76 км на південь від Кале, на березі річки Канш.
№ 131
1
Діасамідзе – Діясамідзе – спільний знайомий Віленських і Винниченків. Про нього
В. Винниченко записав у щоденнику 4 лютого 1923 р., коли той гостював у них разом із
Віленськими: “Діясамідзе – літ 54, високий, стрункий, гарний, з горбкуватим носом і лисою
головою, повтиканою сивими, твердими, ріденькими волосинками. “Болтун”, – за 10 хвилин
розмови висловив симпатії до есерів, есдеків і комуністів. Так що невідомо, хто ж він. Колишній
адвокат, тепер літератор. Нікому не давав говорити, але ввічливий, видно, не злий і з гарячим
національним почуттям до Грузії” (Винниченко В. Щоденник. – Т. 2. 1921–1925. – С. 184–185).
2
Лівцевіч – особа не встановлена.
3
Рахманов – Рахманов Н. Н. – знайомий М. Віленського, якого В. Винниченко в щоденнику
характеризував як людину, що справляє враження ділової, сильної, енергійної. “А в дійсності –
ледачий, інертний, нездатний до боротьби. Всю родину годує жінка-німкеня, яка служить
десь продавщицею”. “А він любить випити і має хворобливу пристрасть до карт. Вражіння
людини не дуже глибокої, може, запальної, але не сильної” (Винниченко В. Щоденник. –
Т. 2. 1921 – 1925. – С. 351, 455).
4
у Неткі – Нетка – особа не встановлена.
5
в кіно на Нібелунгов – “Нібелунги” (нім. Die Nibelungen, 1924) – німий художній фільм Фріца
Ланга за мотивами середньовічної німецької епічної поеми “Пісня про Нібелунгів”. Через дуже
великий метраж (майже 5 годин) фільм вийшов на екрани в двох частинах: “Нібелунги: Зігфрід”
(Die Nibelungen: Siegfried) і “Нібелунги: Помста Крімхільди” (Die Nibelungen: Kriemhilds Rache).
Прем’єра першого фільму дилогії відбулася в Берліні 14 лютого 1924 р., другого – 26 квітня.
6
Мафусаил – Мафусаї́ л (івр., метальник списа) – у Біблії (старий Заповіт), один із
патріархів, прабатьків людства, син Еноха та дід Ноя. Згідно з Біблією прожив 969 років і,
отже, є найстаршою людиною, чий вік вказаний у Біблії. Його ім’я стало позначальним для
довгожителів.

Отримано 13 серпня 2015 р.

Далі буде.
Упорядкування, примітки та коментарі
Надії Миронець.
м. Київ

Оксана Гарачковська. ХХ століття в українській
поезії крізь призму сміху. – К.: Альфа-М, 2015. –
560 с.
Монографія присвячена комплексному осмисленню
жанрово-стильових модифікацій української віршованої
сатири й гумору ХХ ст. Матеріалом дослідження стали
гумористично-сатиричні вірші, травестії, гуморески, пародії,
епіграми, памфлети, фейлетони, шаржі, послання та інші
жанри, які розробляли М. Вороний, О. Олесь, Б. Лепкий,
П. Карманський, В. Самійленко, В. Еллан (Блакитний),
В. Сосюра, Остап Вишня, В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч,
М. Холодний, П. Глазовий, В. Неборак, О. Ірванець та багато
інших українських письменників.
У книжці обґрунтовано жанрову типологію української
віршованої сатири й гумору ХХ ст.; висвітлено етапи процесу
розвитку віршованого сатирикону впродовж ХХ ст., з’ясовано
спадкоємні зв’язки та новаторство, а також специфічні
риси кожного періоду; співвіднесено генологічну свідомість
українських сатириків зі світовою традицією; розглянуто
картину світу, проблему митця і влади в художній практиці
українських сатириків у контексті антитоталітарного дискурсу.
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Р ецензії
ДУХОВНІ ВЕРХОВИНИ
ВОЛОДИМИРА КАЧКАНА
(ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Качкан Володимир. На гребені думки. Вибір праць
у трьох томах. – Івано-Франківськ: Місто-НВ,
2015. – Т. 1. – 396 с.; Т. 2. – 416 с.; Т. 3. – 424 с.
У кожного вченого, митця свої духовні верховини.
Із вагомим ужинком підійшов до власного ювілею
Володимир Качкан – талановита людина надзвичайної
працездатності в багатьох галузях гуманітаристики, що
засвідчують, зокрема, вибрані твори в трьох томах.
Володимир Качкан відомий як доктор філологічних наук,
професор, академік Академії наук вищої школи, член
Національних спілок письменників і журналістів, автор
понад вісімдесяти книжкових видань, що відіграли важливу
роль у науці й культурі України. Коло наукових зацікавлень
ювіляра – історія і теорія літератури; фольклористика;
історичне й літературне краєзнавство; пресологія. Варто
назвати бодай декілька праць: “Українське народознавство
в іменах” (1994–1995), “Хай святиться ім’я твоє: Історія
української культури та літератури в персоналіях ХV – ХХІ
ст.” (десять великих за обсягом томів, 1994–2008), “Журавлі
повертаються…: З епістолярної спадщини Богдана
Лепкого” (2001), “Віщі знаки думки, серця і руки: Антологія
українського автографа” (два томи, 2010, 2012), “Постаті”
(два томи, 2012, 2013). Крім того, вчений і письменник –
автор книг поезії і прози (особливо тут можна виокремити
двічі виданий любовний роман “Небесія”), історії рідного
села Рибне Тисменицького району Івано-Франківської
області (“Незнищенне село”).
Ще в молодості Володимир Качкан
задекларував основоположний
принцип документальної персонології,
взявши за основу вислів-настанову
Т. Шевченка: “Щоб знать людей, то треба
пожить з ними. А щоб їх списувать, то
треба самому стать чоловіком, а не
марнотрателем чорнила і паперу. Отойді
пишіть і друкуйте, і труд ваш буде трудом
чесним”. Після цих слів, наведених
в одній із перших своїх книжок “У
творчій лабораторії публіциста” (1977),

106

автор наголосив: “Справжній публіцист
завжди додержує заповіту Кобзаря”.
Відтоді В. Качкан на своєму унікальному
творчому досвіді переконливо довів
правильність обраного – заповітного –
шляху.
Рецензовані три томи вибраних праць
Вол одимира Качк ана – своєрідний
п і д с ум о к і з в и вч е н н я та л а н о в и т и х
українських особистостей. Їх створено
на величезній фактологічній основі
(оригінальні твори, епістолярна
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й мем уарна, рук описна спадщина ,
автографи творів, щоденникові записи,
архівні документи біографічного
характеру, спогади, світлини, раритетні
в и д а н н я ) . Та к , д о п е р ш о г о т о м у
“Фольклористика, літературознавство”
ввійшли розвідки , нариси про такі
постаті, як В. Атаманюк, М. Бучинський,
К . Гр и н е в и ч е в а , О . Д у ч и м і н с ь к а ,
Г. І л ь к е в и ч , Р. К у п ч и н с ь к и й ,
К. Малицька, О. Огоновський, У. Самчук,
А. Свидницький, Р. Федорів та ін.
Володимир Качкан не обминув своєю
увагою наших національних геніїв –
Тараса Шевченк а та Івана Франк а.
У нарисі про Т. Шевченка “За всіх сказав,
за всіх переболів…” логічний заклик:
“Українці! Зробімо так, аби повернулася у
наші помешкання прекрасна батьківська
традиція: під вишиваними рушниками
висять два портрети – Шевченко у
смушковій шапці, що під вусом тримає,
як діаманти, слова улюбленої пісні
“Забіліли сніги” – і поруч “весняний” у
вишиванці Франко, що ніби молиться до
нас рядками своїх же майових елегій:
“Весно, ти мучиш мене…”. Повернімо
новітній зміст цим портретам, як святим
образам апостолів нації” (389).
К ож е н і з д ва д ц я т и п ’ я т и н а р и с і в
п е р ш о го т о м у в і д к р и в а є ч и т ач е в і
огром фактів із життєписів, творчих
здобутків. Автор талановито пише про
оригінальність постатей та вагомість
їхнього внеску в духовний розвій України.
Назва кожного есею ніби подає певний
імпульс посутнього в характеристиці:
проста констатація, девіз, кредо, вислівцитата: “Стихло відлуння січовик а”
(В. Атаманюк), “Орач” (Я. Гавучак),
“Я родився там, де Черемош і Сян”
(М. Кічура), “Засвітив “Червону Калину”
(Р. Купчинський), “Стремено сивого коня”
(Р. Федорів), “Як два крила: і праця, і
любов” (І. Франко), “Крона розкішного
саду” (І. Хланта).
Та к и й п і д х і д д о з а гол о в к і в –
сформована ознака стилю вченого і
письменника В. Качкана, який відчуває
букву й дух творчості багатьох класиків,
м и т ц і в - п о п е р ед н и к і в і с у ч а с н и к і в .
Літературознавство, фольклористика
завдяки цьому постають як енергійні
пласти естетичного осягнення,
забарвлені людинолюбною і допитливою
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натурою автора, який у багатьох випадках
бере на себе сміливість заперечити
усталені оцінки, традиційні погляди або
ж, навпаки, погодитись, бути суголосним
зі спостереженнями та узагальненнями,
що їх висловили, скажімо, авторитетні
д о с л і д н и к и С . П етл ю р а , І . Д з ю ба ,
Ф. Погребенник, О. Мишанич, Г. Клочек
ч и м ол од і д о п и тл и в ц і - д и с е рта н т и .
Фрагменти із періодики ХІХ–ХХ ст.,
положення й оцінки з кандидатських
і д о к т о р с ь к и х д и с е рт а ц і й , вл а с н е
листування з багатьма митцями, та
найцінніше – фак тол огія з архівів,
уперше оприлюднена ювіляром. Звідси й
особливість дослідження – спрямованість
на відкриття, новий погляд, додатковий
штрих до портрета, промінь перспективи
як запоруки уникнення догми, “останнього
слова” в науці. Провокуючи колег, читача
на дискусію, полеміку, автор, звичайно ж,
навів чимало вагомих аргументів, цікавих
коментарів. Прагнення якнайповніше
висвітлити тему – ознака ідеальна. Свого
часу О. Потебня заявив: “Існує багато
створених поезією образів, в яких не
можна нічого ні додати, ні відняти; але
нема і не може бути досконалих наукових
праць”.
Студії про персоналії різноманітні за
обсягом, дослідницьким інструментарієм,
щед р о о г р а н е н і д ум к о ю й ч у т т я м
дослідника. Стиль його праць у змістовому
складнику, безперечно, належить до
наукового. Проте це специфічний, не
академічний, а вільний вияв світопізнання
й світовідтворення (йдеться про світ
фольклору, літератури), у якому важливе
все, та передусім – творча особистість,
людина-автор, народ-автор. Наукове,
науково-популярне письмо В. Качкана
емоційне, розколосисте, думки прозорі,
настрій енергійний, часом вибуховоінвективний, спонукально-закличний,
переважно оптимістичний. До кожної постаті
він добирає свій ключик, намагається
висловитись то ніжніше, м’якше, то
суворіше, та найважливіше – посутньо,
характерно. В есеї “Жбан покутянина”
про лауреата Шевченківської премії
Я. Гояна зазначено: “І коли перейдешся
сторінками Гоянових писань-книг, то
направду вловиш оком і відчуєш душею,
що його біографічна документалістика,
його літературознавча повістевість якби
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сягає своєрідної тривимірності: найперше
логічний зміст, творений натрудженим
раціо, тримається не на гливкому перебігупереказі біографізму, а на по-своєму
потрактованих фактах, узятих в суцілості
тогочасного соціуму; кожний обзмемок
введений в коло загальнохудожньої
концепції; і, нарешті, весь “будівельний
матеріал” так окрилено-омузичений
почуттєвою гранню автора, так улюбленоопісеннено котурнований висотою стилю,
що пересічний читач навряд чи повірить,
що це не чистої проби художня річ, плід
творчої уяви письменника” (76-77). Або
ще така коротка характеристика стилю:
“Я. Гоян не “порпається” під ковдрою, не
шукає отих, як кажуть, “смажених шкварків”;
він поволі, тихоплинно від засновкунастрою розгортає ліричний текст, з якого,
наче з новенького гуцульського килима,
пахнуть свіжістю, приємно разять око
відтінками кольорової гами нитки, де не
знайдеш жодного гудзочка – усе гладеньке,
досконало-майстровите” (76).
Такого самого характеру матеріали
вміщені й у другому (“Історія,
філософія”) та третьому (“Пресологія,
публіцистика) томах. Герої наукових
есеїв В. Качк ана – велик а плеяда
істориків, філософів, публіцистів, тих
діячів науки і культури, хто здійснив
значний внес ок в українознавство,
р о з б у д о в у Ук р а ї н с ь к о ї д е р ж а в и .
На відміну від матеріалів першого
тому, тут автор розлогіше розповідає
п р о з а с л у г и в и д ат н и х п о с т ат е й –
П. Куліша, В. Антоновича, М. Павлика,
родину Барвінських, В. Навроцького,
А. Лотоцького, С. Петлюру, Ю. Липу,
Б. Бору та ін. Висвітлено й діяльність
представників української інтелігенції
ХХ – початку ХХІ ст. (М. Крушельницька,
Ю. Романчук, Ю. Шкрумеляк, М. Думка,
О. Гринів та ін.).

Отримано 16 липня 2015 р.

Структура кожного тому чітка: “Закличне
слово”, розвідки, есеї, нариси подані за
абетковим принципом, список умовних
скорочень та “Скрвавок про автора”.
Можна було б у межах томів згрупувати
матеріали за науковими напрямами
досліджень, застосувавши хронологічний
підхід. Непросте завдання, адже
багатогранність талантів українських
діячів науки і культури спричинена
передусім історичними обставинами та
прагненням якнайповніше прислужитися
рідном у народові в різних галузях
державотворення. Тому певний елемент
умовності як дослідницький компроміс
сприймаємо, адже, скажімо, про Івана
Франка можна розповісти як п р о
літературознавця, фольклориста (що
й зроблено в першому томі), а також
як про історика, філософа, публіциста,
журналіста, знавця преси (в другому
й третьому томах). Або, наприклад,
П. Куліш, М. Павлик потрапили до другого
тому. Чи переважають у їхній творчій
спадщині історичні та філософські праці?
На наш погляд, ці постаті доречніше було
б подати в першому томі. Воля автора
розпоряджатися матеріалом за власним
баченням.
Отже, до свого ювілею Володимир
Качкан підійшов із фундаментальними
трьома томами вибраних праць “На
г р е б е н і д у м к и ” , я к і п р и с л у ж ат ь с я
філологам, історикам, культурологам,
краєзнавцям – усім, хто пізнає Україну
в її найвищих інтелектуальних злетах
впродовж двох століть. У листі П. Куліша
від 15 квітня 1889 року до О. Огоновського
Володимир Качкан відшукав знаковий
вислів: “Не пишеться – не живеться”.
Тож нехай Вам, дорогий Володимире
Атаназійовичу, ще довго-довго пишеться
й живеться!

Микола Дмитренко
м.Київ

***
Редакція журналу “Слово і Час” також щиро вітає зі славним 75-літтям
свого давнього автора, видатного діяча науки й культури України Володимира
Атаназійовича Качкана. З роси й води!
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ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЗБІРНИК І ДОВКОЛА НЬОГО
Султанівські читання : [збірник статей] / редкол.:
І. В. Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ :
Симфонія форте, 2015. – Вип. ІV. – 208 с.
Те, що збірник наукових праць “Султанівські читання”
претендує на статус солідного видання міжнародного
ґатунку, видно неозброєним оком: статті навантажені
довідковими матеріалами, ретельно уніфіковані, відібрані
за численними показниками, подані мовами оригінальних
досліджуваних текстів. Матеріали структуровані за
рубриками (“Порівняльне літературознавство”, “Українська
література”, “Література слов’янських країн”, “Література
країн Європи та США”, “Методика викладання літератури”),
більш чи менш рівномірно наповненими. Рівень рубрикації
статей, характер посилань, цитувань, приміток, загального
оформлення й редагування заслуговує на високу оцінку.
П о с л і д о в н а н а с та н о ва у к л а д ач і в
збірник а (насамперед головного
редактора, професора Ігоря Козлика)
на академізм дає підстави для
розмови на загальніші теми науковополітичного рівня, якщо можна так
висловитись. Маю на увазі теперішній
стан українських фахових видань
(імовірно, біля слова “фахові” тепер
треба вживати сполучення “так звані”),
які знову перебувають у стані змін. Усі
попередні реформи, хоч би якими були
конкретні вимоги, загалом відповідали
простій та всім зрозумілій умові: це
неодмінна ланка у процесі апробації
кандидатських і докторських досліджень.
За два десятиліття вищі навчальні
заклади України зуміли налагодити
видання фахових журналів, які, тією
чи тією мірою, задовольняли потребу
в підготовці кадрів вищої кваліфікації.
Потроху рівень цих видань таки
зростав і давав підстави сподіватись
н а з а га л ь н и й п р о г р е с у к р а ї н с ь к о ї
науки. Але еволюція – вочевидь, не
наш шлях, бо ми любимо революцію.
Із початком революційної євроінтеграції
усі попередні здобутки укотре скасовано
з огляду… на невідповідність наших
видань європейським стандартам (отут
додаток “так званим” уже проситься).
Отож, любі члени редколегій, закотіть
ізнову рукава й дострибніть до Європи.
Тим паче, що вимога друкуватись у
закордонних виданнях мусить бути
в и к о н а н а вс і м а п р ете н д е н та м и н а
науковий ступінь.
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Одразу попереджу: я не консерватор
і не маю жодних сентиментів щодо
радянської науки, нашого найближчого
м и н у л о г о . О с о бл и в о з о г л я д у н а
г ум а н і та р н і н ау к и . Н а Є в р о п у н а м
треба орієнтуватись. Утім, науковці
(якщо вони науковці) уже давно,
послідовно та ґрунтовно це роблять: за
двадцять років у нас повністю оновилась
методологія досліджень, надолужені
прогалини, зумовлені попередніми
з а б о р о н а м и , п р оч и та н і й з а с во є н і
чи не всі вартісні надбання західної
науки, ба більше – чимало перекладено
українською мовою, а тому засвоєно,
починаючи зі студентських наукових
розвідок. Сучасний рівень українського
літературознавства дає змогу ставитись
до західної науки навіть дещо критично,
принаймні не бути її провінційними
епігонами. Але чиновників від науки
ці успіхи не цікавлять. Їм потрібні чіткі
критерії “євроінтегрованості”, які легко
перевіряти. Публікація у виданнях, що
входять до солідних наукометричних
баз, – простий і, здавалось, надійний
критерій. Але, на жаль, не в часи вмілих
інтернет-махінаторів. Попит породжує
пропозицію: треба – зробимо, лише
платіть… Чи не найбільш вимогливий
критерій упав чи не найскоріше:
це бачимо із численних прик ладів
дискредитації добрих справ. Нас вкотре
накриває хвиля махрового формалізму:
видимість і ще раз видимість, інше нікого
не хвилює.
Я переконана: гуманітаристика
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невідривна від національного дискурсу.
Звісно, універсальний знаменник можна
знайти для будь-як ої науки, але в
гуманітарній галузі універсальні речі
не мають переважувати (тим більше –
затирати) індивідуальні, породжені
історією розвитку кожної культури, яка не
буває інтер- чи безнаціональною. Навіть
космополітизм виростає з національного
ґрунту. Гуманітаристика мусить бути
передусім самодостатньою, бо на ній
тримаються соціальні інституції держави.
Її не можна перекладати з одного ґрунту
на інший без огляду на глибинні потреби
і процеси. Бездумне (формалістичне –
зазвичай бездумне) наслідування чужого
закріплює за культурою стан дрімучого
хуторянства (навіть якщо цей хутір
укомплектований найновішою технікою).
Хоч би якою загроженою була
українська історія, проте за тисячу років
нація таки ж надбала чималі цінності.
Гуманітарії мусять дати раду і лад саме
цим надбанням. Ясна річ, без зіставлень
із надбаннями інших (передусім
найближчих сусідів) тут не обійтися.
Треба стежити і треба знати. Але якщо
технології легко піддаються підробці
(успіхи Китаю у справі підробок – яскраве
тому свідчення), то творчий продукт
завжди унік альний. Саме на ньому
тримається будь-яка культура, завдяки
йому рухається до самоусвідомлення
й самоствердження. Гуманітарні науки
опікуються не просто людською істотою
в усіх її виявах, вони дбають про пізнання
феномена людини, який найяскравіше
демонструє себе у творчому процесі.
Літературознавство – це наука про
м и с те ц т во с л о ва . Ц е н т р о ва н ау к а
гуманітаристики, хоч би хто там що казав
про філософію чи психологію. Українська
література, незважаючи на тотальні
утиски, давно спромоглася вийти на
європейський рівень. Що заважає бути
таким самим літературознавству? Ніщо,
крім нас самих, скутих комплексами
меншовартості.
Те п е р п о в е р н і м о с ь д о о б ’ є к т а
рецензування: збірник а наукових
праць Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника.
Ту т у м і щ е н о с т а т т і у к р а ї н с ь к о ю ,
російською, білоруською, польською,
чеськ ою, англійськ ою, німецьк ою і
французькою мовами. Не-поліглотові
серед читачів не місце… Автори –
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переважно науковці Прикарпатського
університету. Звісно, честь і хвала
ф і л ол о га м з а к л а д у : д і а п азо н м о в ,
яких навчають студентів, тут цілком
достатній, особливо як для потреб
євроінтеграції. І загалом “міжнародність”
видання актуалізована щонайкраще.
А л е … Я к о м у ч и тач е в і а д р е с о ва н о
зб і р н и к ? Н а в і т ь , я к що з н а й д у т ь с я
філологи (вони таки ж знайдуться), які
більш-менш читають усіма зазначеними
мовами, про фаховість рецепції не
й т и м ет ь с я в ж о д н о м у р а з і . А д ж е
поцінувати, приміром, тонкощі стилю
німецькомовного тексту здатен лише
добрий германіст. Кому і що ми в такий
спосіб демонструємо? Створюється
видання цілком формалістичне,
нечитабельне?
Утім, ці риторичні питання адресовані
аж ніяк не укладачам збірника, цілі
яких зрозумілі й виправдані з огляду
на ситуацію з науковими виданнями.
Власне, дискусії варта інша прикметна
ознака збірника – назва… Вона
традиційна для конференцій і семінарів,
але не зовсім вписується в численні
“вісники” і “студії”, які виходять при
університетах. Ця назва зобов’язує, і не
так у справі пошанування науковця, імені
якого присвячене періодичне (!) видання,
як необхідністю концептуалізувати зміст.
Видання з назвою “Султанівські читання”
мусить, так чи так, розвивати (чи бодай
тримати в полі зору) концепції, закладені
Ю. Султановим. Настанову такого типу у
збірнику ніби простежуємо: визначальним
в и гл я д а є р о зд і л і з п о р і в н я л ь н о го
літературознавства, також великий
блок присвячено методиці викладання
с в і т о в о ї л і т е р ат у р и . Ч и в д а с т ь с я
структурувати збірник у такий спосіб і
надалі? І чи полягає в цьому принципова
п оз и ц і я р ед к ол е г і ї ? В і д п о в і с т и н а
поставлене питання необхідно, бо
вже в першому випуску вчувається
певний дисонанс “методичного” розділу
з рештою матеріалів. Хоч як розширюй
і п о гл и бл ю й м етод и к у в и к л а д а н н я
літерат ури до літерат урознавства,
проте вона була й залишиться в галузі
педагогіки. Наскільки можливо (і чи це,
знову-таки, позиція редколегії, чи просто
ввічливий жест з огляду на обрану назву
і прізвище науковця, у ньому зазначене?)
поєднати академічне літературознавство
і педагогіку, без утрат і в одному, й
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у другому? Це все ж рівень видань,
призначених для школи. Утім більшість із
них мають статус фахових у філологічних
науках, отож поєднання цілком імовірне
й навіть доцільне як для потреб освіти.
Але в такому разі ще гостріше постане
проблема читацької аудиторії…
Здається, що зміст збірника, загалом
визначений рубриками, дещо дисонує з
його формою. Якщо літературознавство
п л ю с м ет од и к а – ц е од и н р і в е н ь
вимог, то академічна наука – інший.
Редколегія, хоче того чи ні, змушена буде
визначатись.
Насамкінець бодай кілька слів про
враження від конкретних статей збірника.
Уже йшлося про загальний високий
рівень: помітно, що розвідки аспірантів не
менш ґрунтовні й академічні, аніж статті
шанованих учених. Літературознавець
будь-якої спеціалізації знайде у збірнику
публікації, котрі не зайве прочитати.
Зосереджуся на компаративному розділі,
до як ого можна бул о б зарахувати
принаймні ще дві статті розділу
“Література слов’янських країн”: статтю
білоруського дослідника Юрія Стулова
про роман афроамерик анського
письменника Джона Олівера Кілленза
“Великий чорний росіянин”, зокрема,
про описане в ньом у перебування
О. Пушкіна в Могильові, та статтю
В. Казаріна й М. Новикової “Украинский
контекст творчества М. Ю. Лермонтова
(некоторые методологические аспекты)”
(цю розвідку надруковано також у журналі
“Слово і Час” (2015. – №5.). – Ред.).
Хоча Лермонтов не входить до сфери
моїх наукових зацікавлень (стежу за
публікаціями знаного літературознавця
М а р и н и Н о в и к о во ї ) , од н а к с тат т ю
прочитала з великим інтересом. І річ не
в тому, що вперше для мене проглянула
“українськість” іще одного російського
класика (під “українськістю” маємо на
увазі переважно кримськотатарські
зв’язки митця). Це з багатьох поглядів
зразкова порівняльна розвідка, яку варто
пропонувати для осмислення кожному
компаративістові-початківцю, та й не
тільки. Стаття писана, вочевидь, до того,
як Крим став російським, а тому сьогодні

Отримано 13 липня2015 р.

Слово і Час. 2015 • №10

набуває додаткової актуальності, бо ж
базується на тому, що Крим – це таки
частина України.
Ця публікація суттєво відрізняється
од розвідки Б. Єгорова, присвяченої
зіставленню творчості Б. Чичибабіна і
Ю. Кузнецова, і не тільки тому, що обрано
інший період та інші автори. Саме такого
типу розвідок у нашій компаративістиці
більшість.
Зіставляти можна, як відомо, усе з усім,
але щоб із того вийшла наука, потрібно
добре усвідомлювати підстави (бажано
їх найдокладніше аргументувати), а
головне – отримувати із зіставлення
такі висновки, які б хоч трохи виходили
за межі загальника (усі письменники
чимось подібні і чимось відмінні…).
У цьому сенсі стаття В. Казаріна й
М. Новикової справді методологічна,
бо не лише актуалізує для обізнаних
читачів маловідомі контексти творчості
М. Лермонтова, а й чітко формулює
засади, на яких нові наукові факти
встановлені.
Не знаю, чи стало це наслідком свідомої
позиції укладачів, але компаративний
розділ загалом склався внутрішньо
дискусійний і презентаційний. До нього
ввійшли цікаві порівняльні студії про
Станіслава Пшибишевського і Ольгу
Кобилянську, здійснені Тамарою Ткачук,
про образ Кассандри в Лесі Українки і Елізи
Ожешко (автор Ірина Спатар), зіставлення
прози О. Назарука та Л. Фейхтвангера
(– Так!) в німецькомовній статті І. Козлика
та Г. Проців. Не поступилася своїм колегам
і Н. Ботнаренко, зіставляючи дитяче
світосприйняття в новелі В. Стефаника
“Діточа пригода” та оповіданні А. Чехова
“Спати хочеться”. Тут маємо й цікаві
та нові повороти наукового пошуку,
відкриття важливих штрихів у дослідженні
зазначених письменників і творів. Бажаю
редколегії збірника надалі тримати реноме
солідного компаративного видання, бо
саме таких в Україні бракує. В авторів
і засновників наукового збірника є всі
підстави саме цей статус підтверджувати
кожним наступним номером. Усе інше –
додасться.

Марія Моклиця
м. Луцьк
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ТРАНЗИТ ЗІ СТАНЦІЇ “ЧОРНОБИЛЬ” ПОВЗ СТАНЦІЮ
“ВІЙНА” ДО СТАНЦІЇ “МАЙБУТНЄ”
Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної
травми : Статті та есеї. – К.: Грані-Т, 2013. – 548 с.
(“De profundis”)
Є книжки, написані немов би на злобу дня, чий потенціал нібито повністю
розкривається з виходом тексту до читачів. Але після несподіваного
повороту історії починаємо усвідомлювати, що за першим, раціональним
шаром такого тексту ховалися майбутні ірраціональні незбагненні
профетичні прозріння, зрозумілі лише в погляді з майбутнього в минуле.
Але чому ж ірраціональні? Навпаки, книжка Тамари Гундорової вибудувана
за точними канонами літературознавчого й культурологічного дискурсу,
власне, так, як і має у взірцевій перспективі існувати гуманітарнонауковий текст. На великий подив, це модерне дослідження довгий час
на батьківщині залишалося поза увагою критиків. Причина у тому, що
українська гуманітаристика досі не звикла до складних модерних текстів, до
методологічної трансреферентності, до орієнтації на західний ускладнений
науковий дискурс, не поверхово сприйнятий на рівні цитування, а глибинно
застосований до східноєвропейських реалій і розвинений на національному
ґрунті.
І раптово цей текст 2013 року, що
генетично походить ще від попередніх
зацікавлень науковця, відрефлектованих
і висловлених у таких монографіях,
як “Femina melancholica. Стать
і культура в гендерній утопії Ольги
Кобилянської” (Київ: Критика, 2002);
“ П і с л я ч о р н о б и л ь с ь к а б і бл і о т е к а .
Український літературний постмодерн”
(Київ: Критика, 2005; друге розширене
в и д а н н я 2 0 1 3 ) ; “ К і т ч і л і те р ат ур а .
Травестії” (Київ: Факт, 2008), – стає
напрочуд актуальним саме сьогодні.
Адже студія аспектів постколоніальної
травми отримує нові додаткові неосяжні
й невичерпні значення в добу справжньої
н е о к ол о н і а л ь н о ї в і й н и , р оз п оч ато ї
колишньою метрополією проти колишньої
колонії; нині травмованою виявляється
вся країна вже не в минулому, яке
треба відрефлексувати в письмі, щоби
позбутися його негативних наслідків у
теперішньому, – а в цьому теперішньому,
де психологічна неоколоніальна травма
поєднана з реальними смертями, ранами
й руйнацією зовсім не психологічного
плану. І тут книжка Т. Гундорової може
пояснити і прояснити те, що відбувається
з нами зараз.
У вузьк ом у розумінні монографія
належить до постколоніальних студій,
одного з найпопулярніших за останні
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півстоліття дослідницького тренду в
галузі cultural studies, зокрема того
сегмента , що розглядає зрощення
постколоніальної та пострадянської
(посттоталітарної) критики, популярної
останнім часом у країнах колишнього
С Р С Р, а т а к о ж ц і л и й к о м п л е к с
суміжних дисциплін, із цим пов’язаних,
як-от студії травми, що інтегруються в
постколоніальні дослідження в жанрі
роману генераційної постколоніальної
травми; дек ол онізаційний естезис;
трансгенераційний аспект
постколоніальності, що визначається
як генераційний синдром ; а так ож
проблеми гібридних ідентичностей,
транскультурація тощо. І тут, незважаючи
на чималу кількість дослідників, які в
Україні цікавляться згаданою тематикою,
найавторитетнішою слід визнати саме
авторку “Транзитної культури...”.
В л а с н е , п е р е н е с е н н я і н те р е с у з
орієнталізм у, заснованого С аїдом ,
д е д о м і н у ва в п о гл я д м ет р о п ол і ї
на колонії, – на окциденталізм, де
створювався погляд колоній на
метрополію, – надавав можливості опису
радянських та пострадянських практик
як імперської системи з категоріями
колоніального та неоколоніального
поневолення та залежності. Уперше про
застосування постколоніальних підходів
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до вивчення посткомунізму було сказано
у відомій статті Девіда Чіоні М ура
[10, 115], але в сучасних постколоніальних
студіях його думки поділяють далеко не
всі дослідники.
“Рецепція постколоніалізму на Сході
Є в р о п и з а га л о м м а є д ва п ол ю с и :
партик улярність vs гомогенність, –
зауважує Т. Гундорова у збірнику статей
“Постколоніалізм. Генерації. Культура”. –
Одні автори говорять про непорівнянність
колоніального досвіду, расистського
зокрема, в країнах Третього світу і того
тиску тоталітарної влади, що мав місце за
соціалізму та комунізму. Інші дослідники
вбачають небезпеку в тому, що надмірна
локалізація різних постколоніальних
історій та їхня екстраполяція
на інші сит уації означає цілк овите
розмивання поняття колоніалізму, і
весь радикалізм, від початку властивий
постколоніальній критиці, зникає, а сам
термін перетворюється на порожню
о б ол о н к у. І вс е ж з а га л о м д ед а л і
більшу популярність здобуває думка,
що постк ол оніалізм і постк ом унізм
об’єднуються, бо обидва демістифікують
великі наративи минулого, колоніального
та радянськ ого відповідно; обидва
інтелектуальні напрями аналізують
персональну та колективну пам’ять
і дослідж ують природу спротиву
владі. Ці та інші питання постають
з н о в у й з н о в у, к о л и й д ет ь с я п р о
актуальність постколоніальної теорії
для посттоталітарного регіону Східної
Є в р о п и . П р и ц ь о м у м етод ол о г і ч н о
важливим стає не лише перенесення
західних методик та інтелектуальних мод
на нові східноєвропейські терени, а й
розгортання тут власне постколоніальної
критики завдяки введенню нових аспектів
і напрямків дослідження <…> Водночас
унесення посттоталітарних досліджень
у ряд досліджень постколоніальних
відкриває нові можливості для
аналізу способів письма та способів
читання, що розгортаються сьогодні на
східноєвропейських кордонах Західного
світу. Саме тут орієнталізм зустрічається
з окциденталізмом…” [Див.: 2; 7].
От же, у сучасному українському
гуманітарному знанні посттоталітарний,
а скоріше антитоталітарний, дискурс
о б ’ є д н у є т ь с я з п о с т к ол о н і а л ь н и м .
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У цьому специфіка української культурної
антропології, що переводить загальний
посттоталітарний (пострадянський)
вектор із плану внутрішньої колонізації,
як це відбувається в дослідженнях
російських культурологів [Див.: 9], у план
колонізації зовнішньої. Микола Рябчук,
наприклад, твердить, що “фактично
всюди за межами Росії внутрішній
колоніалізм набув ознак колоніалізму
зовнішнього, російсько-радянського”
[8, 123]. Протилежність антиколоніалізму
як дзеркального відображення
колоніалізму і ліберального
постколоніалізму як постмодернізму
завважив іще Марко Павлишин у відомій
статті початк у 1990-х рр., до речі,
передрукованій як засаднича, зокрема,
російською мовою уже у 2000-і роки
[див.: 5; 6]. Російський культуролог
І л л я Ге р а с и м о в у н е щ о д а в н ь о м у
спеціальному сучасному українському
форумі міжнародного наукового часопису
“Ab Imperio” (США – Росія), присвяченому
вивченню націоналізму й нової імперської
історії на пострадянському просторі,
називає український Євромайдан
“першою постколоніальною революцією”
[Див.: 1]. Позначення української ситуації
на міжнародному науковому рівні як
ситуації постколоніальної вже вельми
симптоматичне.
Попри те, що з часу розгортання
раннього українського постколоніального
дискурсу 1990-х минуло більше
20 років, проте події сучасної вітчизняної
історії ніяк не сприяють звільненню від
тягаря колоніальної травми, незважаючи
на постійні спроби її відрефлексувати в
літературі, публіцистиці, критиці. Війна –
не найкращий період для рефлексій, але
водночас сучасний аналіз літературного
пострадянського дискурсу 1990-х рр.
призводить до невтішного висновку, що
основоположні міфи постколоніалізму,
т о ч н і ш е , а н т и к о л о н і а л і з м у, к о т р і
існували раніше у витончених шатах
постмодернізму, посутньо не змінилися
й досі живі.
К н и ж к а Т. Г у н д о р о в о ї – ц е
систематизований і цілісний тек ст,
хоча складається він із дуже різних
за матеріал ом розділів. Гол овна її
мета – репрезентувати пострадянську
у к р а ї н с ь к у к ул ьт уру я к т р а н з и т н у,
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перехідну від колоніальної,
антиколоніальної, постколоніальної,
деколоніальної в суспільній свідомості,
у рефлексіях, у читанні й письмі –
до справді вільної, незалежної від
історичного к ол оніального досвіду,
відрефлексованого і перебореного в
такий спосіб. Ця “болісна самотерапія”,
на жаль, українськ ою к ульт урою й
у к р а ї н с ь к и м с ус п і л ь с т во м н е бул а
здійснена ані на час виходу книжки,
ані сьогодні. Транзитна культура – це
ще й присвоєння наявного буття у
стані транзитності, зависання в ньому.
Транзитна культура небезпечна тим,
що в ній минуле впливає на сучасне
і створює загрозу для майбутнього.
“Травмована свідомість, травмована
історія, травмоване тіло є, однак, не
лише сховищами нових смислів, а й
загрозою для свідомості, історії, тіла”
[3, 16], – вважає дослідниця. Книжка
подає спробу відрефлексувати
травматичні місця української культури
п оч ат к у Х Х І с т. : п о с т к ол о н і а л ь н и й
ресентимент, розрив генерацій і пам’ять
про минуле, масову культуру як засіб
з а с во є н н я т р а вм ат и ч н о го д о с в і д у.
Авторка розглядає твори О. Забужко,
Ю. Андруховича, Л. Костенко,
Є. Кононенко, С. Жадана, О. Ушкалова,
сучасну поезію, сучасну молодіжну
літературу у зв’язку із симптоматикою
хворого тіла й постаттю лузера як героя
часу.
Головний сюжет книжки, що, проте, не
вичерпує весь її зміст, – це література
п о с т к ол о н і а л ь н о ї т р а вм и . Гол о в н і
“персонажі” такого сюжету – уявні Батько
і Мати, образи яких видозмінюються
згідно з положеннями психоаналітичних
методик, пристосованих до
постколоніального й антиколоніального
дискурсів. Так само й генераційні студії
з центральною категорією generation
gap – генераційного розриву –
інтегруються у світ постколоніальних
досліджень. Щойно вийшов друком
спільний українсько-польський збірник
статей за тематик ою генераційних
досліджень у постколоніальних
ст удіях, де Т. Гундорова – один із
двох редакторів й авторка статті про
роман генераційної травми [Див.: 7].
Мабуть, у подібній інтеграції класичної
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теорії травми й генераційної теорії в
постколоніальну дійсність – ознака як
методу дослідниці, так і самої транзитної
української культури. “Поняття травми
стає одним із центральних для сучасної
гуманітарної науки, всю історію XX ст.
можна осмислювати в категоріях травми”
[3, 152].
Хоча йдеться переважно про українську
літературу, але дискурс авторки має
широкий компаративний характер, що
дає змогу розглядати рідну культуру не
як виняткову історію національних рухів і
суто національного спротиву, а як частину
світового постколоніального процесу, що
має спільні риси з багатьма явищами
різних постколоніальних культур на
різних континентах. Так, міфологізовані
романтичні уявлення Ю. Андруховича
про “мою Європу” Габсбургів, позначені
почуттям ресентименту й невдоволенням
своїм сучасним місцеперебуванням
разом із привласненням чужої культури,
слушно порівнюються з аналогічними,
більш органічними й реальними,
рефлексіями поляка Анджея Стасюка,
де почуття ресентименту долається,
й автор не зависає у транзитном у
постколоніальному неповноцінному
існуванні.
Роман О. Забужко “Музей покинутих
секретів” у формі родинного
наративу к ласифік овано як типово
постколоніальний, що зберігає
антиколоніальні риси, і зіставлено з
такими постколоніальними романами,
як “Бог малих речей” Арундаті Рой,
“Улюблена” Тоні Морісон, “Чекаючи на
варварів” Максвелла Кутзее, “Опівнічні
діти” С. Рушді. Цікаво, що й попередній
знаковий роман письменниці “Польові
дослідження з українськ ого сек су”
(1996), зокрема , російські критики
вважають безпосередньо створеним
за постк ол оніальними к онцепціями
аналітичної літератури, але в
к о н це п та х в н у т р і ш н ь о ї к ол о н і з а ц і ї
[Див.: 4].
“Український палімпсест” – це недавня
книга інтерв’ю польської журналістки
Ізи Хруслінської з українською
письменницею (2013 – польськ.; 2014 –
укр.). У передмові до польського видання
головний редактор “Gazeta Wyborcza”
Адам Міхнік зазначав, що О. Забужко
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весь час показує українське минуле
як постійну боротьбу з чужоземною
агресією, переважно із російським тиском.
Виключення з української ідентичності
русифік ованої радянськ ої історії в
художньому світі знакової письменниці
України і зведення цієї ідентичності до
історії в суто західному галичанському
варіанті як історії УПА притаманне
обом її романам – першому й наразі
останньому. Приватна доля української
людини в такому контексті не включає
в себе загальну радянську історію як
елемент національної суб’єктності.
Тобто постколоніальний комплекс ідей
письменниці не змінюється від першого
роману до сьогодення, до останніх
за часом інтерв’ю й дуже сумнівних
висловлювань стосовно “понаєхавшего”
“некиянина” М. Булгакова. За
класифікацією Марка Павлишина, це
комплекс старих антиколоніальних ідей,
в яких імідж Росії – завжди імідж Чужого
як ворога… Т. Гундорова розглядає
останній роман письменниці як об’ємну
р од о ву с а г у, з р о ще н у з м і с т и ч н и м
д ет е к т и в о м , щ о “ п е р ет в о р ю є т ь с я
на популярну soap opera, де панує
однозначна логік а відповідностей і
повторів. Такий гомогенний простір
масової літератури…” [3, 139]. Варто
погодитися з дослідницею, що “сагасеріал О. Забужко справді спрямований
не так на історію славної історії УПА,
скільки на героїзацію сучасників, зокрема
Дарки Гощинської” [3, 140], героїні роману,
котра, додамо, як і в першому романі –
лише alter ego самої письменниці. Отже,
маємо вузьк онаціональний варіант
такого собі суб’єктивного
антиколоніального письма…
Є в рецензованій книжці моменти, що
їх можна назвати справді профетичними.
Так, майже не поміченою співвітчизниками
залишилася полеміка Т. Гундорової
з концепцією внутрішньої колонізації
російських учених на чолі з А. Еткіндом.
Згідно з цією концепцією, яка за рік
після виходу книжки перетворилася на
загальнодержавну російську ідеологію
Новоросії, “М ал оросія” була лише
внутрішньою колонією Російської імперії,
такою, як Сибір, адже “малороси” –
це с во ї , це н е к о н фл і к т н а ч а с т и н а
російського народу за типом культури,
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такі дещо спрощені екзотичні брати.
Коли відбувалася ця полеміка, ідея
Новоросії ще не була настільки
загрозливою й не викликала уваги в
Україні. Але вона вже тоді існувала в
академічних колах і тоді ж отримала
відсіч у кількох публікаціях Т. Гундорової,
присвячених постколоніальним аспектам
пострадянської культури. Дослідниця
називає цю ідею внутрішньої колонізації
України повторною колонізацією вже
одного разу колонізованого іншого народу
й доводить, що поняття внутрішньої
колонізації існує лише в межах
імперського дискурсу. Отже, “Транзитна
культура...” свідчить про небезпеку
не тільки непроробленої травмованої
свідомості, а й неуваги до провісників
майбутнього, неуваги, досі притаманної
національній ідентичності, замкненій
у колі власної постколоніальної уяви,
що повністю викреслює зі своєї пам’яті
імперсько-радянське минуле й сучасний
російський ментальний дискурс. Один з
основних принципів постколоніального
письма й постколоніальної свідомості –
виключення домінантної культури зі свого
осяжного світу як протест проти уявного
імперського Батька. На жаль, українська
свідомість часів війни наочно демонструє
цю типово постколоніальну ознаку –
виключення російського світу із власної
орбіти. Авторка “Транзитної культури...”,
натомість, ніколи не замикалася в колі
національної культури й тому бачила те,
що в минулому було схованим від очей
сучасних гуманітаріїв.
Особливе зацікавлення у “Транзитній
культурі...” викликає розгляд категорії
постколоніального ресентименту, тобто
історичної образи на колонізатора, якого
давно вже немає. Ресентимент свідчить
знову-таки про зависання у транзиті й має
бути подоланим. Небезпека історичного
національного ресентименту сьогодні
п і д т ве рд ж у є т ь с я т и м , що г і б р и д н і
транскультуральні явища отримують
недостатню увагу й застосування до них
поняття ресентименту, актуалізованого
неоколоніальним вторгненням давнього
колонізатора може надовго залишити
трамвай національної державності й
культури (малюнок на обкладинці книжки
Т. Гундорової) у стані безкінечного
транзиту… Витоки теми ресентименту
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в українській модерністській літературі в
антиколоніальному романному наративі
авторка вбачає в незавершеному романі
початку ХХ ст. “Андрій Лаговський”
А. Кримського: “І втеча у віртуальність,
і ресентимент, і лузерство виявляються
формами постколоніального мислення
в Україні” [3, 204].
К а т е г о р і я т р а н з и т н о ї к у л ьт у р и
якнайкраще “працює” в розгляді роману
С. Жадана “Ворошиловград”, котрий,
на думку дослідниці, “оповідає про
транзитну Україну – ту, що переходить
від радянського минулого до ринкового
суспільства, від моноетнічної вкоріненості
до транснаціональних міґрацій і
полікультурних спільнот. Україна також
стає країною переселень, місцем зустрічі
Заходу і Сходу <…> Тут, у порожнечі,
символізованій Ворошиловградом у романі
Жадана, відбувається постійна міґрація і
народів, і топонімів…” [3, 232]. У цьому,
додамо, і запорука виходу із ситуації
культурної й державної транзитності,
але, на жаль, це досі залишається лише
постколоніальним ідеалом…
Трохи осторонь постк ол оніальної
тематики перебувають у книжці
д о с л і д н и ц ь к і с ю ж ет и , п о в ’ я з а н і і з
сучасною масовою культурою як мідкультурою (середньою чи серединною
культурою) – ще одна постійна тема

наукових зацікавлень авторки. Широкий
розгляд теорії питання у світовій науковій
літературі, починаючи з П. Бурдьє з його
теорією літературного поля, можливо,
міг би далеко завести від попередніх
систематизованих постколоніальних
сюжетів, але якщо вважати, що сучасна
українська мід-культура теж перебуває
в полі постк ол оніальності , то слід
погодитися з такою структурою книжки, а
широкий компаративний інонаціональний
матеріал “літерат урного ярмарк у ”,
безумовно, вартий уваги.
Наостанок деякий позадослідницький
сумнів у загальному захопленні
постколоніальними розвідками в Україні.
Чи не поглиблюють ці студії комплекс
вторинності української культури й
державності, щоразу нагадуючи про її
імперськи-колоніальне минуле і щоразу
артикулюючи, що образ колишнього
колонізатора – це не образ Іншого, а
образ Чужого, тобто ворога? Відомо,
що думки здатні матеріалізуватися і
проектуватися у майбутнє. Чи непоборена
постколоніальна – антиколоніальна –
свідомість не викликала в реальності
те пек л о, як е переживає у своєм у
транзиті українська дійсність сьогодні?
І чи не надовго затримує стан
постколоніальності український трамвай
на транзитній зупинці?
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У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст –
інтертекст – контекст. – Л.: Інститут Івана Франка НАН України,
2015. – 543 с. – (Серія “Літературознавчі студії”. – Вип. 21).
Нова монографія Євгена Нахліка – це комплексне синтетичне дослідження
творчої спадщини І. Котляревського, в якому враховано найкращі
напрацювання літературознавців. Тут узагальнено і систематизовано
найголовніші спостереження науковців над вузловими проблемами генези і
поетики творів письменника. Залучено як малознані та призабуті публікації
ХІХ – початку ХХ століття, так і порівняно недавні розвідки, тобто проведено
свого роду всеохопну ревізію всіх дотеперішніх студій, яка давно була на
часі. Каталізатором появи книжки Є. Нахліка стала підготовка академічної
Історії української літератури у 12 томах, три томи якої (1-2-й і 4-й) вже
вийшли друком.
Д ослідник чи не вперше з так ою
п о в н ото ю і вс еб і ч н і с т ю р оз гл я д а є
історик о-літерат урні передумови
появи “Енеїди”, зокрема всі твори,
писані народною мовою, адже поема
Котляревського “була закономірним
продовженням процесу періодичного
звернення віршарів до народної мови”
(53). Крім того, “Енеїда” засвідчила
неперервність літературного процесу
та спадкоємність традицій в умовах
занепаду в підросійській Україні книжної
української та слов’яноруської мов
під тиском русифікаторської політики
царизму.
Є. Нахлік зважено й аргументовано
говорить про наслідування в поемі
Котляревського аналогічних травестій
М. Осипова та О. Котельницьк ого .
У тому чи тому контексті науковець
ретельно порівнює український твір із
російським передтекстом, виявляючи
численні прямі запозичення, впливи,
аналогії тощо. Водночас на основі праць
попередників і власних спостережень
дослідник наголошує на індивідуальнотворчій і національній самобутності
української “Енеїди”. Необізнаність із
творами Осипова – Котельницького
мала наслідк ом подек уди хибні
висновки літературознавців про
цілковиту оригінальність тих чи тих
художніх знахідок Котляревськ ого .
Бездумне захвалювання лише принижує
письменника, тоді як неупереджений
аналіз дає змогу окреслити специфіку
т а л а н т у у к р а ї н с ь к о го м и т ц я , й о го
новаторство. Формулюється й актуальне
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завдання суцільного зіставлення
текстів Котляревського й Осипова –
Котельницького, чого досі ще не зроблено.
Так само, підкреслює Є. Нахлік, глибшого
вивчення потребує проблема звернення
українського письменник а до твору
Вергілія (в оригіналі чи російському
перекладі – остаточно не з’ясовано).
У монографії “Енеїду” проаналізовано
також із погляду літературних напрямів
і течій. Автор обґрунтовує тяжіння
поеми до просвітницького реалізму,
наявність у ній ознак сентименталізму
та преромантизму, рясно ілюструючи
міркування прикладами із твору. Крім
того, “Енеїда”, як доводить науковець,
сприйнята свого часу в руслі поетизації
козаччини, справила помітний вплив на
зародження українського романтизму
(175).
Одне з давніх дискусійних питань –
припущення про наявність підтексту в
поемі. Дослідник наводить усі відомі
спроби його розшифрування, зважено
розглядаючи аргументи на користь того
чи того прочитання, і доходить висновку,
що наскрізної аналогії козаків до троянців
чи латинян та рутульців у поемі немає, –
і тих, і тих автор із козаками зіставляє
епізодично. На думку Є. Нахліка, поет не
мав наміру послідовно перетворити свою
травестію на алегорію, витриману від
початку до кінця в єдиному ключі (216).
Науковець докладно аналізує й інші
складні моменти у розумінні тексту поеми.
Наприклад, він розвиває спостереження
К. Студинського про неоднозначність
зображення Низа та Евріала,
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прямолінійно героїзованих у багатьох
публікаціях педагогічного спрямування,
але визнає, що Котляревський все-таки
схиляється до їхнього уславлення. Утім,
навряд чи може викликати схвалення
різанина, яку вчинили Низ та Евріал у
ворожому таборі.
Спростовано й інші поширені неточні
або і взагалі хибні інтерпретації на зразок
того, що рядки “Я музу кличу не такую: /
Веселу, гарну, молодую” нібито вказують
на свідомий розрив письменник а з
попередньою літературною традицією.
Є. Нахлік резонно зауважує: “Те, що
молода муза, яку він кличе, – естетично
нова, поет не говорить, це вигадка,
домисел інтерпретаторів, які таким
трак т уванням не відтворювали хід
авторських думок, а, розглядаючи поему
в історик о-літерат урном у к онтек сті
то го ч а с у, с а м і в к азу ва л и н а н о в і
художні якості в ній” (269). У цьому та
багатьох інших випадк ах дослідник
наполягає на необхідності суто наукового
підходу до розгляду складних проблем.
Йому вдається уникати традиційної
тенденційності, пок лик аної шт учно
піднести художній рівень української
“Енеїди”, яка цього не потребує.
Аналізуючи мовне багатство поеми,
автор серед іншого шукає і відповідь на
питання про велику кількість русизмів
у творі: вони були наслідком, з одного
боку, засмічення у той час української
розмовної мови загалом, а з другого –
негативного у цьому разі впливу російської
травестії Осипова – Котельницького,
яку перелицьовував Котляревський.
Перек онливо к ласифік овано мовні
засоби, застосовані у поемі, зокрема
фразеологізми, які “найбільше надають
мові “Енеїди” специфічного народного
характеру” (299).
Застереження викликає використання
зу ж и то го те р м і н а “ к отл я р е в щ и н а ” ,
яким сукупно зневажливо означують
явища наслідування творчої манери
і стилістики Котляревського, надто
різнорідні для того, щоб кожного разу
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вдаватися до одного поняття. Попри те,
що слово досі використовують у багатьох
сучасних працях, варто було б від нього
відмовитися бодай тому, що воно має
в собі негативні конотації, невластиві
термінові.
Певною мірою запозичивши в
“Наталці Полтавці” фабульну схему
“Козака-стихотворца” О. Шаховського,
Котляревський запропонував п’єсу
з народного життя, у якій майстерно
втілено національні харак тери. Це
підтверджує думку про секундарну,
за визначенням М. Зерова, природу
таланту Котляревського. Як слушно
вказує Є. Нахлік, “Наталка Полтавка” –
приклад літературного наслідуваннявідштовхування (381), адже специфіка
обдарування українськ ого к ласик а
полягала в тому, що він потребував для
самостійної творчості певного орієнтиру.
“Козак-стихотворец” став для нього
тим текстом, який вимагав художньої
полемічної відповіді.
Найімовірнішими, на переконання
дослідника, літературними джерелами
мандрівного сюжету “Москаля-чарівника”
є підстави вважати французьку комічну
оперу “Солдат-чарівник”, російську
перекладну “Повесть о удалом молодом
солдате” та російську комедію “Солдат
на ночлеге” (430). Присвячений водевілю
“ М о с к а л ь - ч а р і в н и к ” р озд і л м і с т и т ь
багато нових спостережень, які стали
результатом уміл ого вик ористання
можливостей сучасних повнотекстових
електронних ресурсів, каталогів світових
бібліотек тощо.
Фундаментальну монографію
Є. Нахліка вирізняють скрупульозне
опрацювання всіх деталей, які стосуються
аналізованого питання, максимально
повне вик ористання досвіду інших
дослідників, оригінальне бачення низки
проблем творчості І. Котляревського.
Ясна річ, подальші студії над спадщиною
класик а української літератури
неможливо уявити без цієї монографії.

Олександр Боронь
м. Київ
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ІДЕЙНИЙ ЗАПОВІТ ФРАНКА
Баган Олег. Іван Франко: інтерпретації. –
Дрогобич, 2015. – 184 с.
Нова книжка Олега Багана “Іван Франко: інтерпретації”
стала своєрідним “підсумк овим звітом” цього
самобутнього науковця за певний період студій у
царині франкознавства. Нагадаю, що О. Баган розпочав
свою наукову кар’єру також із книжки про І. Франка ще
1991 р., й вона мала назву “Іван Франко і теперішнє
становище нації” (Дрогобич: ВФ “Відродження”). Тоді
молодий вчений і публіцист відважився поставити
низку кардинальних проблем перед франкознавством,
яке щойно вилонювалося з тісних лещат радянської
ідеологічної цензури. Він наголосив на кількох творах
у спадщині І. Франка, які, зрозуміло, були заборонені в
СРСР і в яких звучала переконлива критика марксизму
і ширше – усього світоглядного соціалізму. Дослідник
загострив питання про нереалістичний теоретичний тип
мислення в естетичних студіях І. Франка пізнього періоду
творчості, що тоді було цілком новаторською тезою;
навіть більше, автор уперше у франкознавстві заговорив
про подолання Франком власного позитивістського
(тобто раціоналістичного) філософського мислення. На
прикладі філософського діалогу “На склоні віку. Розмова
вночі перед Новим роком 1901” О. Баган, також уперше
в українському літературознавстві, озвучив світоглядну
тенденцію мислителя до ідей консерватизму (стаття
“Консерватизм, або Несподіваний Іван Франко”).
Зауважу, що ідеї О. Багана натоді були
настільки революційними у франкознавстві,
що на книжку молодого науковця із
провінції просто побоювалися посилатися.
Лише згодом літературознавці застосували
концептуальні, переосмислювані думки
вченого у підручнику для університетів
“Історія української літератури ХІХ ст.:
70-і – 90-і рр.” / За ред. О. Гнідан (К.: Либідь,
2003).
Щ од о п у бл і ц и с т и к и в а ж л и в и м у
збірнику О. Багана було те, що він
запропонував цілісну систем у для
актуалізаційного прочитання політикофілософської спадщини І. Франка, яку так
цинічно перекручувала радянська наука,
роблячи з митця “інтернаціоналіста”,
“атеїста” тощо. До речі, О. Баган тоді
вперше сформулював тезу про імпульси
ідейного вольового націоналізм у у
пізніших статтях І. Франка, що ґрунтовно
змінювало погляд на місце Каменяра в
історії розвитку української політичної
думки.
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Рецензована книжка містить студії
автора у трьох основних напрямках:
світоглядна еволюція І. Франк а,
компаративістичні аспекти його художньої
творчості, проблематика викладання
Франкових творів у школі. Центральною
тезою першого розділу книжки виступає
с т в е рд ж е н н я - о б ґ р у н т у в а н н я т о го ,
що у світоглядній еволюції нашого
класика треба вирізняти саме 1895-й
рік як переломний, такий, що відкриває
нові шляхи в його духовно-ідейному
з р о с та н н і . З аз н ач у : це п ол ож е н н я
О. Багана уже увійшло в академічну науку,
і воно, як мені відомо, буде відображене
у відповідному розділі 12-томної “Історії
української літератури”, над котрою
нині працює Інстит ут літерат ури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Саме
1895 р. І. Франко, на думку дослідника,
почав кардинально й різко критикувати
соціалістичні теорії, до яких перед тим
ставився з пієтетом; від цього року
в його публіцистиці дедалі твердіше
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й наступальніше з’являються нотки
й заклики до завзятої національної
боротьби, до формування активістичного
світогляду в українстві, аж до наскрізь
героїчного вірша “Конкістадори” (1904);
1895 р. І. Франко пише свій перший
неоромантичний художній твір – п’єсу
“ С о н к н я з я С вя то с л а ва ” , і в і д тод і
неоромантично-модерністські струмені
в його творчості лише наростатимуть.
О. Баган пояснює переломність 1895-го
року трьома об’єктивними чинниками:
у 1895 р. помер М. Драгоманов,
д о в гол і т н і й к ум и р і а вто р и тет д л я
І. Франк а, ліберал і соціаліст, який
десятиліття тяжів над письменником
зі своєю догматик ою прогресизм у,
раціоналізму й гуманізму; це сковувало
творчий потенціал великого галичанина,
заважало йому здійснити потрібні ідейні
кроки в бік до філософії ірраціоналізму,
традиціоналізму й націоналізму; на цей
рік загострилися конфлікти І. Франка
з польськими громадськими діячами
й культурник ами, на порозуміння з
якими останні 10 років він сподівався,
с п і в п р а ц ю юч и в п ол ь с ь к о м о в н о м у
львівському часопису “Кurjer lwowski”:
публіцист нарешті збагнув, що, попри
декларації про “солідарність” і “спільні
соціалістичні та ліберальні інтереси”
польських та українських демократів,
у вирішальні моменти історії польські
діячі керуються чіткими національними
принципами і зміцнюють свою
гегемонію над українцями; об’єктивно
в 1890-і рр. І. Франко щораз більше
переймався ідеями ідеалістичної
філософії, яка наростала в Європі,
від Ф. Ніцше до Г. Чемберлена, і котру
він раніше як раціоналіст-соціаліст
зневажав (наприклад, відома низка
іронічних висловлювань нашого класика
п р о ф і л о с о ф і ю А . Ш о п е н га ве р а й
Е. Гартмана). Усе це змінило українського
мислителя й поступово сформувало
в нього ідеалістично-національний
світогляд.
Використовуючи глибокі спостереження
н а д і д е й н о ю е вол ю ц і є ю І . Ф р а н к а
Д. Донцова та Є. Маланюка, О. Баган
малює драматичну картину пошуків та
борінь (часто із самим собою) діяча,
я к и й п е р еж и в у с во є м у с в і то гл я д і
надзвичайно складну історію змагань
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“між раціоналізмом і християнізмом”. Це
внутрішнє протиборство, яке відбиває і
складнощі становлення цілої української
модерної культури у другій половині ХІХ ст.,
є одним із найцікавіших моментів в
українській гуманітаристиці. Адже й
сьогодні з’являються дослідники й
розвідки , к отрі намагаються як ось
принизити, маргіналізувати І. Франка,
вл а с н е , з а й о го к а р к ол о м н і і д е й н і
пошуки між матеріалізмом, атеїзмом та
релігійністю, креаціонізмом. Натомість
О . Б а га н п о к азу є І . Ф р а н к а н е я к
вузького догматика (таким був, скажімо,
його довголітній друг і с оратник у
громадянських змаганнях М. Павлик), а
як мислителя щирого, прометеївського
формат у, к отрий духово горів, аби
світити для інших.
Особливо актуальна студія “Проблема
Росії для українського національного
руху: погляд Івана Франк а”, у якій
зроблено спробу систематизації думок
письменника щодо Росії як імперії і
понадчасового чинника впливу на Україну.
Тут наведемо лише висновок: “І. Франко
виявив головну прикмету всіх провідників
російського імперіалізму: зливати різні
течії і особливості російської культури
в одну суміш і штучно роздмухувати
навколо цього “ідеологію” “винятковості”
всього російського. У галицьких
москвофілів це виглядало так: “…отсе
все – і романтичний республіканізм
Рилєєва, і безпомічний гуманізм
Пушкіна і Лєрмонтова, і трохи містичне
народництво Герцена, і соціалістичний
радикалізм Чернишевського, і реакційний
аскетизм Достоєвського і Толстого –…
зливає в один ківш і видає за “ідею
руського народа” (84) (остання цитата із
Франкової статті “Ідеї” й ідеали галицької
москвофільської молодежі”).
Загалом можна сказати, що на сьогодні
Олег Баган, котрий, як відомо, активно
вист упає і як політол ог та ідеол ог
правого спрямування, визрів на одного
з найцікавіших і найпродуктивніших
і н те р п р етато р і в с а м е п ол і т и ч н о го ,
ідеологічного складника у спадщині
І . Ф р а н к а . То м у о ч е в и д н о , щ о
запропонована книжка стане добрим
с т и м ул о м д л я с у ч а с н и к і в гл и б ш е
зрозуміти ідейні заповіти Каменяра.
Оригінальні аспекти знайшов автор
і в темі міжлітературних впливів, які
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виявляються в доробку письменника.
Та к , н а у к о в е ц ь ( з н о в у в п е р ш е в
літературознавстві) розпрацював тему
впливу творчості визначного польського
прозаїка-реаліста Б. Пруса, зокрема його
роману “Лялька”, на прозу українського
класика, – власне, на його найкращий
роман “Перехресні стежки”, який в
останні десятиліття увійшов до нашої
шкільної програми, а тепер чомусь із
неї вилучений. Зауважу: це прочитання
перегуку геніїв в О. Багана вийшло
повчальним, навіть філософським, бо
науковець на прикладі двох визначних
романів дав цік аве тлумачення
морально-інтелектуальних устремлінь
цілої епохи позитивізму.
П од і б н е п р оч и т а н н я бач и м о й у
студії, присвяченій проблемі ставлення
І. Франка до Модернізму. Ця тема також
відома більшості українців через Франків
вірш “Дек адент”, яким він обурено
відповів В. Щурату. О. Баган доводить:
ця різк а відповідь була зумовлена
не так тим, що критик назвав поета
декадентом за збірку “Зів’яле листя”, як
його образою за знецінення Щуратом
Франкових ранніх прозових творів.
Уже в радянський час навколо цього
конфлікту було розбудовано великий
міф про нібито підлий напад злого
“буржуазного націоналіста” на видатного
митця, що явно розходилося із правдою:
означенням “декадент” Щурат робив
комплімент Франкові, адже ця стилістика
була тоді останньою французьк ою
літературною модою.
Однак ст удія О. Багана про
основи стилю й епохи М одернізм у
найбільше цікава не тим. Насамперед
це оригінальне переосмислення
с в і то гл я д н и х та і н тел е к т уа л ь н о ціннісних джерел та основ Модернізму
як велик ого к ульт урного стилю, це
продуктивна полеміка з дослідниками
українського літературного Модернізму
Г. Грабовичем, С. Павличко та ін., це
критика загрозливих і деструктивних
інтенцій Модернізму як усе-таки явища
безтрадиційного, раціоналістичного, на
що, здається, досі не наважився ніхто в
сучасній українській науці.
Кілька концептуальних штрихів до
переосмислення теми “Франко в школі”
науковець зробив, виходячи зі своєї
методичної засади уважного стеження
за світоглядною еволюцією Каменяра.
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Зокрема, він радить учителям чітко
пояснити школярам кардинальні зміни в
поглядах Франка і їхні причини – і тоді не
буде суперечності, коли зіставлятимуться
часто відмінні за внутрішнім наповненням
твори й думки письменника, наприклад,
соціаліста раннього періоду літературної
діяльності та націоналіста-неоромантика
в останні роки життя. Школярі повинні
запам’ятати три головні ідейні етапи
розвитку І. Франка: соціалістичний,
позитивістський і національноволюнтаристський. У ці періоди в нього
були цілком різні ідеали, і він по-різному
розумів засоби досягнення національної
свободи: спочатк у вірив, що лише
матеріальне визволяє людину, потім –
що найважливішим для неї є наука, а
врешті збагнув: нація зростає тільки тоді,
коли має сильну волю, характер і велику
віру у своє покликання створити власний
самобутній світ.
О. Баган обґрунтовує потребу вивчення
новели “На дні” у школі, бо, на його
переконання, ніхто так повно в українській
літературі, як І. Франко, не виразив
естетики натуралізму, а цей стиль мусить
бути представлений у програмі; потребу
ширшого ознайомлення школярів із
пізньою філософською лірикою Франканеокласика, по суті.
Як бачимо, ця порівняно невелика
книжка містить цілий простір
переосмислення глобальних проблем
у нашому сприйнятті І. Франка.
Д р о го б и ц ь к и й н а у к о в е ц ь д о б и р а є
дуже промовисті, глибокі й оригінальні
думки письменника й національного
м и с л и т ел я , а р г у м е н т у ю ч и в л а с н і
трактування, і цим створює напружену
і драматичну, осягальну й повчальну
картину інтелектуальних борінь генія.
Тому книжка читається як науковий,
філософський, культурософський, можна
сказати, по-платонівськи піднесений,
діалог про вічне і прекрасне.
Своєю франкознавчою працею Олег
Баган продовжив світлі традиції кафедри
української літератури Дрогобицького
педуніверситету, які ще зовсім недавно
т в о р и л и й о г о п р е к р а с н і вч и т ел і ф р а н к оз н а в ц і – п р о ф е с о р и З е н о н
Гузар і Адам Войтюк. Від першого
науковець перейняв уміння вчуватися
в нюанси художнього слова, у красу
літерат урного жест у, від другого –
уважність до теоретичних роздумів
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письменника, широту бачення культурної
проблематики. І це показово: кожна
кафедра має бути школою.
Свою книжку вчений присвятив матері
Любомирі, яка народилася біля рідного
села Івана Франка – Нагуєвичів і, напевно,
запалила першу іскрину пошани до духу генія

Отримано 18 липня 2015 р.

й у нього. І цей жест символічний: у певний
момент життя треба вміти “зачаруватися”,
як казала українська письменниця-філософ
Дарія Віконська, загорітися, щоб збагнути
для себе щось таке глибоке й невимовне,
як талант Івана Франка.

Ігор Набитович
м. Люблін, Польща

Albert Nowacki. “Mysli pod prąd”. Twórczość
Mykoły Chwylowogo w kontekście ukraińskiej
dyskusji literackiej lat 1925–1928. – Lublin: Wyd-wo
KUL, 2013. – 225 s.
Видана Інститутом слов’янської філології Відділення
гуманітарних наук Люблінського Католицького університету
ім. Івана Павла ІІ ґрунтовна монографія Альберта Новацького
“Думки проти течії”. Творчість Миколи Хвильового в контексті
української літературної дискусії 1925–1928 рр.” є гарним
прикладом розвитку українознавчих студій у сучасній Польщі.
Знищення цензури й відкриття архівів у незалежній Україні
дало змогу поглянути на відомі в українській літературі
постаті під новим кутом зору. Книжка складається з трьох
розділів: “Українське літературне середовище 20-х рр.
ХХ століття”, “Боротьба за літературу, або Літературна
дискусія 1925–1928 рр.” та “Модернізація традиції – відлуння
літературної дискусії в прозі Миколи Хвильового”, в яких
різнобічно й ретельно досліджено спробу колишнього палкого
комуніста поєднати ідеологію, прибічником якої він був,
з ідеєю українського культурного відродження. Здійснено
також літературознавчий аналіз прозових творів і памфлетів
письменника.
В.Л.
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Літописподій
КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКІЙ
Продовжуючи традицію організації щорічних всеукраїнських конференцій, Інститут Івана Франка
НАН України 5 червня 2015 р. провів наукову конференцію “Йшла не тільки з духом часу, але й
перед ним”, приурочену до 160-річчя від дня народження української письменниці, першої засновниці
жіночого руху в Галичині Наталії Кобринської. Уже традиційно конференція була виїзною. Зустріч
учасників відбулася у Львові, в Інституті Івана Франка, а урочисте відкриття конференції та секційні
засідання – на малій батьківщині письменниці, у м. Болехові на Івано-Франківщині. Щоб відзначити
ювілей Н. Кобринської, відчути магнетизм цієї непересічної особистості, до гостинного Болехівського
краю з’їхалися учасники з усієї України: Києва, Львова, Івано-Франківська, Кам’янця-Подільського,
Запоріжжя, Чернівців, Рівного, Сєвєродонецька, Сум, Дніпропетровська. Н. Кобринська крізь
час згуртувала навколо себе сучасних літературознавців, як колись збирала у своїй хаті відомих
письменників, громадських діячів, визначну еліту Галичини, Наддніпрянщини, Європи. Із вітальним
словом на урочистому відкритті конференції біля пам’ятника Наталії Кобринській виступили Почесна
голова Болехівської міської організації Союзу Українок Л. Дармохвал, директор Музею історії міста
Болехова імені Романа Скворія О. Півень, голова Всеукраїнської громадської організації Союзу
Українок О. Хомик. Наукову доповідь про Н. Кобринську під промовистою назвою “Найбільша жінка
Галицької землі, яка завжди вміла бути собою” виголосила заступник директора з наукової роботи
Інституту Івана Франка НАН України А. Швець.
Основними напрямк ами секційної частини к онференції бул о осмислення творчості
письменниці в контексті ідейно-естетичних, стильових пошуків кінця ХІХ – початку ХХ століття,
ейдологічно-інтерпретаційний діапазон художнього тексту, контактно-критична проблематика,
інтердисциплінарний дискурс.
Засідання першої секції під метафоричною назвою “Щоб достроїтися до живчика творчого
Її життя”: Наталія Кобринська та її текст” (голова секції М. Легкий, секретар М. Лапій) відкрила
О. Турган (Запоріжжя) доповіддю “Дух часу як універсалія в творчості Наталії Кобринської”.
Т. Конончук (Київ) виголосила доповідь “Наталія Кобринська, або Життя як Божий дарунок”.
О. Єременко (Суми) зосередила увагу на екзистенційних вимірах “Воєнних новел” Н. Кобринської,
а В. Кравченко (Запоріжжя) розповіла про “Правду і поезію” у казці Н. Кобринської “Рожа”. М. Лапій
(Львів) присвятила свій виступ “мікропоетиці прозових дескрипцій природи Наталії Кобринської”,
а О. Мельник (Львів) розкрила “Імагологію старіння в художньому письмі Наталії Кобринської”.
На гендерному аналізі ґрунтувалися доповіді М. Крупки (Рівне) “Емансипаційна парадигма творчості
Наталії Кобринської” та Р. Жаркової (Львів) “Жіноче письмо Наталії Кобринської в інтертекстуальному
вимірі ХХІ століття: діалог / дискусія модерну і постмодерну”. Про поетику текстів маловідомих творів
Наталії Кобринської розмірковував М. Легкий (Львів). Фольклорознавчий характер мали виступи
Г. Сокіл (Львів) “Наукові здобутки Наталії Кобринської у контексті української фольклористики” та
Г. Коваль (Львів) “Календарно-обрядова поезія в записах Н. Кобринської: теми, мотиви, образи”.
Учасники другої секції “Розбудження духу через літературу”: проблеми поетики та інтерпретації”
(голова Г. Александрова, секретар Г. Лишак) говорили про “Поезію Івана Стешенка в контексті
художніх шукань кінця ХІХ – початку ХХ ст.” (Г. Александрова, Київ), “Марево війни у творчості
львівської письменниці Віри Марської” (О. Бєлявцева, Львів), “Гендерну проблематику в малій
прозі Ірини Вільде” (О. Світлицька, Львів). Окрему тематичну групу секції сформували доповіді, що
стосувалися життєтворчості І. Франка. І. Горошко (Львів) виступила з доповіддю “Любов – се запах
пахощів понад усі аромати”: олфакторний код прози Івана Франка”, М. Барабаш (Львів) заглибилася
в “Підгірський настрій Івана Франка як рецидив “нічних дум”, про кольористику пейзажу у творах
письменника розмірковувала Т. Трачук, Г. Лишак (Львів) розповіла про персонажне маскування у
Франковому оповіданні “Батьківщина” і повісті-новелі “Сойчине крило”, а Б. Тихолоз (Львів) зосередив
увагу на “Філософському осмисленні війни у науково-публіцистичному дискурсі Івана Франка”.
На засіданні третьої секції, що мала назву “Навчитися берегти прикмети нашої питомої вдачі…”:
інтелектуальний діапазон української фольклористики, мовознавства та краєзнавства” (голова
С. Пилипчук, секретар О. Пеньковська), С. Пилипчук (Львів) присвятив свій виступ одному з
найзаслуженіших діячів на полі українознавства – О. Бодянському в оцінці І. Франка. А. Франко
(Львів) проаналізував редакторську роль І. Франка у журналах “Зоря” та “Літературно-науковий
вісник” для утвердження національної ідентичності, О. Пеньковська (Львів) осмислила дослідження
М. Возняка про Франкову причетність до розвитку галицької жіночої періодики, а Н. Сокіл-Клепар
(Львів) описала “Ономастикон малої прози Наталі Кобринської”. На композиційно-мовленнєвих

Слово і Час. 2015 • №10

123

особливостях оповідань і повістей Н. Кобринської зосередила увагу Н. Зубець (Запоріжжя), у доповіді
Г. Якимів (Болехів) ішлося про Р. Скворія, краєзнавця, автора праці “В Болехові баталія…”, Ю. Філіп
(Чернівці) звернулася до постаті О. Поповича як редактора “Бібліотеки для молодіжи” – першого
дитячого видання на Буковині, Д. Ільницький (Львів) осмислив “Дискусію про “національне мистецтво”
у міжвоєнному Львові (Богдан-Ігор Антонич і контекст)”, а В. Задорожний (Київ) з’ясовував, про
що ж “мовчать упорядники” творів Б.-І. Антонича, аналізуючи першу строфу Антоничевого вірша
“Apage satanas”.
Теми виголошених доповідей на четвертій секції “Злитися в одно з своєю суспільностею…”:
проблеми контактології та художньої типології” (голова Н. Тихолоз, секретар О. Салій) були
сконцентровані, головно, на творчих контактах і особистих взаєминах Н. Кобринської та І. Франка.
Н. Тихолоз (Львів) у своєму виступі розповіла історію хрещення Франкового первістка Андрія,
якого тримала до хреста Н. Кобринська, М. Зубрицький (Дрогобич) окреслив проблему діалогу
І. Франка та Н. Кобринської як вчителя та учениці, О. Луцишин (Львів) зосередилася навколо теми
участі Франка у розвитку жіночого руху, зокрема, його співпраці з Кобринською у підготовці видання
“Першого вінка”, М. Вуянко (Івано-Франківськ) присвятила свою доповідь “Відновленню діяльності
Союзу Українок Івано-Франківщини як продовження справи Наталії Кобринської”. М. Дерев’яна і
Х. Ворок зі Львова занурилися в художній світ творів Франка і Кобринської, досліджуючи шляхи
виходу їхніх персонажів із життєвої кризи та особливості зображення онейричних візій у малій
прозі письменників. Тема “Першої світової війни як великої драми “маленької” людини” прозвучала
у виступі О. Салій, яка проаналізувала антивоєнні мотиви у прозі Кобринської та її сучасника
М. Черемшини. На “Націєтворчому дискурсі епістолярію Наталії Кобринської” ґрунтувалася доповідь
В. Пустовіт (Сєвєродонецьк).
Творчість Наталії Кобринської, більшість творів якої ще чекають на свого видавця, відкрила
учасникам конференції широкі обрії літературознавчих досліджень, адже тематика й проблематика
багатьох соціально-філософських, морально-етичних, а, разом із тим, глибоко психологічних текстів
письменниці актуальні і сьогодні. Фахові, різнотематичні доповіді розгорнули широке коло проблем,
закроєних на межі філософії, антропології, психології, культурології і літературознавства; загострили
інтерес до тематично-образного, жанрового, стильового, інтертекстуального планів художнього
письма Н. Кобринської – письменниці, яка своєю оригінальною творчістю і багатогранною діяльністю,
справді, “йшла не тільки з духом часу, але й перед ним”, створюючи передумови для формування
й утвердження свідомої нації й духовно зрілого українського жіноцтва. Ця ювілейна конференція
відкрила широкі горизонти для наступних наукових досліджень постаті Н. Кобринської, оприявнила
важливі ідеї щодо її популяризації й повноцінного представлення в історії української літератури,
назрілу потребу комплексного видання її художньої, публіцистичної, епістолярної, фольклористичної
та літературно-критичної спадщини.
За матеріалами конференції організатори готують науковий збірник доповідей.

Отримано 22 липня 2015 р.

Галина Лишак
м. Львів

ДНІ НАУКИ В ІНСТИТУТІ ЛІТЕРАТУРИ:
ПРО НОВЕ, НЕВІДОМЕ І НЕДОСЛІДЖЕНЕ
26–27 травня ц. р. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України в рамках “Днів науки”
запросив усіх, хто цікавиться літературою і літературознавством, на презентації, доповіді та круглий
стіл, присвячені найцікавішим проблемам української і світової літератури. Захід організували молоді
учені інституту за підтримки й допомоги усього колективу установи. Науковці Інституту літератури
розповіли широкому загалу про цікаві й актуальні напрямки своєї роботи, про виклики, які сьогодні
постають перед українським літературознавством. Про специфіку практичного застосування
наукових розробок академічної науки в українській освіті розповіла гостям Раїса Мовчан. Слухачі
дізналися, як співіснують наука про літературу й освіта, почули, чому так багато нарікань на шкільну
програму, довідалися, як у роки незалежності України формувався корпус творів, призначених для
вивчення у школі. Рецептами успіху української поезії та секретами взаємодії радіо й літератури
поділилися літературознавець і поетеса Надія Гаврилюк та журналістка Марина Муляр.
26 травня представники різних відділів Інституту і водночас різних галузей літературознавства
познайомили гостей із перспективними напрямками сучасної науки про літературу, спробували
окреслити місце художнього слова в нинішньому динамічному і мультимедійному світі. Про найновіші
українські дослідження популярної нині літератури фентезі розповіла Тетяна Рязанцева. Зв’язки
літератури з живописом, телебаченням, театром, кіно, музеями і туризмом були у центрі уваги
молодих дослідників Олени Поліщук, Олександра Михеда, Людмили Бербенець. Про те, як піарили
Тичину і що з того вийшло, та про нестандартні підходи до прочитання Шевченка розказали Ярина
Цимбал і Олександр Боронь. Крім того, слухачі познайомилися з останніми виданнями Інституту
літератури, зокрема з шевченкіаною до 200-ліття Кобзаря, а також відвідали спеціальну виставку
інститутських видань, яку підготували працівники бібліотеки. Цього ж дня Т. Рязанцева презентувала
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свою монографію “Стихія в системі (Європейська метафізична поезія XVII – першої половини ХХ ст.:
мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика).
27 травня відділ компаративістики Інституту літератури запросив на тематичні читання “Література
в системі мистецтв”. Ішлося про синтез мистецтв узагалі, а також про монтаж, анаморфозу, екфрасис,
синестезію, зв’язки між літературою і кінематографом. У читаннях взяли участь Дмитро Наливайко,
Тетяна Свербілова, Тетяна Рязанцева, Олена Дубініна, Олександр Брайко, Яніна Юхимук, Ганна
Стембковська. На довершення Юлія Шутенко зробила яскраву презентацію книжкової серії “Теплі
історії”.Усі гості “Днів науки” в Інституті літератури мали змогу переконатися, що літературознавство –
це цікаво, потрібно і захопливо!
Дізнатися більше про “Дні науки” в Україні (2015) можна тут: http://dni-nauky.in.ua/

Отримано 9 липня 2015 р.

Ярина Цимбал, Людмила Бербенець
м.Київ

КОНФЕРЕНЦІЯ В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ
Проведення щорічної літературної конференції у стінах університету вже стало доброю традицією.
Цьогоріч всеукраїнська науково-практична конференція мала назву “Феномен шістдесятництва в
контексті літератури ХХ століття” (2-3 квітня 2015 р.). Організувала захід кафедра української мови
і літератури Національного університету “Острозька академія”.
У роботі конференції взяли участь науковці, громадські діячі, дослідники літературної спадщини
письменників – представників когорти українського шістдесятництва. На заході були присутні багато
відомих діячів, зокрема, син Василя Стуса Дмитро Стус, поет і учасник літературної групи “Бу-Ба-Бу”
Олександр Ірванець, актриса Галина Стефанова, а також дисидентка Віра Гірка та ін. Загалом на
конференції було репрезентовано понад тридцять вищих навчальних закладів, музеїв і установ
України, зокрема, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Національний
музей Тараса Шевченка, Музей Лесі Українки (м. Ялта), Національна спілка письменників України,
Інститут філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Національний
університет “Києво-Могилянська академія”, Харківський національний педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Національний
університет біоресурсів і природокористування України, Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Житомирський державний університет
імені Івана Франка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Глухівський
національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Рівненський державний
гуманітарний університет, Бердянський державний педагогічний університет, Ізмаїльський державний
гуманітарний університет, Запорізький державний медичний університет, Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука та ін.
Учасників конференції привітав проректор із навчально-наукової роботи Острозької академії
проф. П. Кралюк, котрий виголосив доповідь “Козацька тема у творах шістдесятників”. Професор
кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія” С. Кочерга
виступила з доповіддю “Творчість Лесі Українки і герменевтичні горизонти шістдесятництва”,
доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки Т. Левчук виголосила доповідь “Зміна критеріїв художності в
естетиці шістдесятництва”.
Дисидентка В. Гірка поділилася спогадами про зустрічі з В. Стусом, В. Чорноволом, В. Івасюком.
Після пленарного засідання в актовій залі університету відбулася презентація фільму “Палімпсести”
за участю членів творчої групи – професора Оттавського університету і Національного університету
“Києво-Могилянська академія” Р. Веретельника та актриси Г. Стефанової.
Робота конференції продовжилася в таких секціях: “Філософсько-світоглядні основи творчості
шістдесятників” (керівник – С. Кочерга), “Актуальні питання літературознавства” (керівник –
В. Мацько); “Лінгвостилістичний аналіз тексту” (керівник – І. Хом’як).
3 квітня відбулася зустріч із директором Національного музею Тараса Шевченка Д. Стусом.
Далі конференцію продовжив письменник О. Ірванець доповіддю “Рецепція комуністичної ідеї у
творчості шістдесятників”. Завершила ж серію мистецьких подій конференції презентація збірки
російського поета П. Кричевського “Ехо”, яка містить переклади російською поезій Ліни Костенко,
О. Стефановича, С. Жадана та ін. Поет приїхав до Острога на запрошення свого творчого побратима,
поета, доцента кафедри української мови і літератури А. Криловця. Тож, як бачимо, цьогорічна
літературна конференція виявилася багатою і плідною як на наукові здобутки, так і численні
мистецькі заходи.

Отримано 7 липня 2015 р.
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Юрій Миненко
м. Острог
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Скупейко Л.І. Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі
Українки / Вид. друге, доп. – К.: Фенікс, 2014. –
236 с.
У другому, доповненому виданні монографії Лукаша
Скупейка “Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки” на основі
аналізу художньо-образної системи, композиції, хронотопу,
основних мотивів запропоноване оригінальне тлумачення
драми-феєрії в контексті народної календарно-обрядової
символіки. Залучений значний фольклорно-міфологічний,
теоретико-літературний матеріал.
У першому розділі “Лісова пісня” і фольклор: пошуки нової
теоретичної парадигми” дослідник завважує, що драма-феєрія
Лесі Українки – це не міфотворчість, а спосіб художнього
у з а га л ь н е н н я , я к о м у п р и та м а н н е а к т и в н е о с во є н н я
міфологізованих форм свідомості. Міфологічні структури
під пером геніальної письменниці “олітературюються”,
тобто частково руйнуються, розпадаються у творі на
структурні складники (архетипи, ідеологеми, мотиви тощо).
Часопросторова й художньосемантична структури “Лісової
пісні” співвідносні з міфосемантик ою та символік ою
календарно-обрядового циклу; автор доводить це твердження,
послуговуючись як текстом твору, так і прикладами з
української та світової міфології.
У другом у розділі “Людина і природа в системі
міфопоетичного світосприйняття” окремо розглянуті пролог
як міфообраз світу; форми ритуалізованих взаємин, зокрема,
діалог як стратегія буття на прикладі дядька Лева; казка
як віщування долі Лукаша. Учений підсумовує, що саме на
стику міфології й суб’єктивності народжується художньодраматична колізія.
Уважному аналізу персонажів Лукаша і Мавки, їхнього
кохання присвячений третій розділ книжки “Лукаш і Мавка.
Одкровення”. У четвертому розділі “Міфологія “Пізнього літа”.
Драма” дослідник виокремлює такі підрозділи “Лукаш і Мавка:
“свій у чужому” і “чужий у своєму”; “Забуття не суджено мені”
(пам’ять як духовна парадигма буття)”; “Тепер я мудрим став”:
символіка “другого народження” (Лукаш)”; “Грай же, коханий,
благаю!” (магія духовного прозріння)”.
Автор підсумовує, що “Лісова пісня” – твір неоромантичний
і за задумом, і за жанром, і за змістом. Ця календарнообрядова містерія підпорядкована виявленню екзистенційних
і духовних вимірів людської особистості у взаєминах із
людьми та природою. За словами Юрія Барабаша, Лукаш
Скупейко виявив себе як вдумливий, чутливий, заглиблений
у матеріал і цілковито ним захоплений дослідник і вивів
цю драму “на широчезний простір національної та світової
літератури та наукової думки”.
Ю. Ш.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
Ярослав Полищук. Эффект Евромайдана и
литература
В статье рассматривается фактор Евромайдана
в трех характерных проекциях – общественной,
м ед и а л ь н о й и л и те р ат ур н о й . М а й д а н с та л
важным событием в современной Украине, но
его резонанс к асается также более широких
контекстов – постсоветского пространства, Восточной
Европы или Европы и мира в целом. Каждый из
рассмотренных аспектов отражает действительные
и л и п р о г н оз и р о ва н н ы е и з м е н е н и я в ж и з н и
общества. Медиальный образ Майдана в большой
степени обеспечил успех Революции достоинства.
Многочисленные проекты в области литературы и
искусства, созданные в 2014–2015 гг., подтверждают
высокий креативный потенциал Евромайдана.
Активное участие в этих процессах писателей –
А. Куркова, О. Забужко, Ю. Андруховича, С. Жадана
и др. – является свидетельством этапности события и
необратимости постреволюционной трансформации
украинского общества.
Ключевые слова: Евромайдан, событие, массмедиа, информация, контент, литература, искусство,
культура, герой.
Леслава Кореновская. Многоаспектность
таланта Петра Сороки
“Лирические дневники” под названием “Жезл
и посох” состоят из трех частей: мини-новеллы,
в которых собраны биографические фрагменты
разных по специальности, возрасту и социальному
статусу литературных героев – реальных людей;
литературные мемуары, в которых Сорока выражает
критически субъективную оценку современного
литературного процесса в Украине. “Ненаписанные
стихи” представляют разнотематические поэтические
произведения. То, что харак теризует стиль
писателя, – это лапидарность выражения, скупость
художественных средств образности, исповедальный
тон, точность слова.
Ключевые слова: дневники, мини-новелла,
художественные средства образности, литературные
мемуары, расширенная метафора, лапидарность
выражения, разнотематичность стихотворений.
Елена Дубинина. К проблеме экранного воплощения
драматических произведений
В статье предложен компаративный анализ самого
процесса экранизации драматического произведения.
Цель анализа – выявить важнейшие нюансы
такого интермедиального перевода, акцентировать
факторы, влияющие на процесс художественной
перекодировки.
К л юч е в ы е с л о в а : э к р а н и з а ц и я , д р а м а ,
экранизированный театр, интермедиальность.
Александр Брайко. Кинематографический
потенциал литературного текста: моделирование
пространства в творчестве В. Дрозда
В статье предпринята попытка интерпретировать
поэтик у прозы В. Дрозда с позиций теории
киноискусства. Автор доказывает, что характерные
с р ед с т в а к и н е м ат о г р а ф и ч е с к о го ч л е н е н и я
пространства можно обнаружить и в манере
визуализации изложения в творчестве известного
украинского писателя второй половины ХХ в.
Выяснены художественные функции и стилевая
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природа вербальных аналогов кинематографической
образности.
Ключевые слова: глубинное построение кадра,
далекий план, крупный план, монтаж, ракурс.
Лариса Мороз. Модерность драматургии
Котляревского: восприятие и обновление традиций
На материале пьес И. Котляревского
рассматривается своеобразие функционирования
украинских извечных традиций – общекультурных,
а не только литературных. Речь идет о постоянном
обновлении украинской литературы и в идейном, и
собственно, художественном аспектах.
К л юч е в ы е с л о ва : т р а д и ц и и , о б н о вл е н и е ,
национальная идентичность, универсализм,
христианская этика, сердце, разум.
Алла Швец. “Наибольшая женщина Галицкой
земли, которая всегда умела “быть собой””
(к 160-летию со дня рождения Наталии Кобринской)
В с т ат ь е п р о а н а л и з и р о в а н ы в а ж н е й ш и е
мировоззренческие константы Н. Кобринской:
европеизм, национализм, феминизм, которые стали
определяющими в ее литературно-критической
практике, художественном творчестве и общественной
деятельности. Исследовано творческую эволюцию
писательницы от реализма к модернистским стилевым
экспериментам. Рассмотрено жизнетворчество
писательницы на фоне ее интеллектуального
о к ру ж е н и я и то гд а ш н е й к ул ьт ур н о й с р ед ы ,
сквозь призму ее сложных контроверз с галицкой
общественностью и критикой.
Ключевые слова: европеизм, национализм,
феминизм, творческий феномен, мировоззрение,
психология, реализм, модернизм.
Людмила Иванникова. “Как москаля у шоры
убрать”: фольклорные сюжеты ХVІІ–ХХІ вв. о
козацкой “трикстериаде”
Автор статьи прослеживает динамик у
функционирования отдельных фольклорных сюжетов
в устной традиции Юга Украины от первой их фиксации
(І половина ХVІІ в.) вплоть до нашего времени. Для
анализа избраны наиболее популярные сюжеты
легенд и преданий о смекалке и хитрости козаков.
Методом сравнительного текстологического анализа
разновременных записей автор раскрывает такие
явления, как трансляция и трансмиссия фольклора,
межжанровая диффузия, а также наблюдает процесс
фольклоризации отдельных литературных текстов.
Ключевые слова: Юг Украины, козацкий фольклор,
функционирование фольклора, фольклоризация
текстов.
Ольга Зинченко. Нарративные стратегии в
“Дневных записках” Якова Марковича
В статье охарактеризованы особенности подачи
информации автором (нарратором) в “Дневных
записках Якова Марковича” о себе и своей жизни
и событиях исторического значения, и очерчено
признаки художественности памятки на структурном
уровне и раскрыта сущность образа автора, который
является главным в дневниковом произведении.
Ключевые слова: дневник, Яков Маркович,
нарратология, нарратор, рассказ, текст, диарист,
денные записки.
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