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ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПОЛІЛОЗІ
(ПЕРЕДНІ МІРКУВАННЯ ДО ТЕМИ)
Стаття містить розгляд – у пропедевтичному, почасти полемічному плані – деяких літературноісторичних і методологічних проблем, які, на думку автора, є посутньо важливими для
багатоаспектної розробки означеної теми.
Ключові слова: полілог, європеїзм, окциденталізм, народність, мова, національна ідентичність.
Yuriy Barabash. Taras Shevchenko in European literary polylogue of cultures (Introductory
remarks)
The article offers propedeutic, rather polemical analysis of historical, literary and methodological
problems which, in the author’s opinion, could be of significant importance for multiple investigation
of the topic of discussion.
Key words: polylogue, Europeism, Occidentalism, national character, language, national identity.

З-поміж численних мітів різного штибу, навкололітературних пліток,
псевдонаукових стереотипів і перéдсудів, які, варіюючись у деталях, та не
змінюючись у суті, от уже протягом десятиліть довгим шлейфом тягнуться за
Шевченковим ім’ям, – з-поміж усіх них до найпоширеніших (і то далеко не тільки
в масовій свідомості, а ледве чи не більшою мірою в мистецько-інтелектуальній
опінії), притому, сказати б, “найцупкіших”, належать три.
Один – це повторювана з упертістю, гідною кращого застосування, теза
про невисокий рівень поетової освіченості та культури, отже, фатально,
наперед суджена соціальним походженням і долею і в подальшому так нібито
й не подолана поетом вузькість його інтелектуальних та творчо-професійних
обріїв. Міт другий – як наслідок первісного ґанджу – реґіонально-національна,
почасти й хуторянська локальність поетової творчості, “фольклорна”
обмеженість тематичного та поетикального репертуару, назагал – недостатня
“окультуреність”. І міт третій: під оглядом щойно сказаного – “логічний”
висновок про вузьконаціональні, “хуторянські” рамці творчості Шевченка, її
відгородженість від європейського, поготів світового літературного процесу,
брак вселюдського засягу.
Хронологічні та географічні межі поширення подібних поглядів і, що цікаво,
розмаїття вихідних мотивацій, арґументів, нюансів вельми широкі. Про
традиційне – печерного ґатунку – великодержавницьке та великоросійське
українофобство (на рівні як імперсько-урядовому, так й індивідуальноментальному) та звиклу піддзявкувати їм “усю малоросійську рать” годі й
говорити. Але існує значно різноманітніший спектр чинників і постав, зокрема,
хоч і як це дивно, у представників начебто активно “прошевченківського”
прямування, чиї погляди, однак, об’єктивно, у кінцевому рахунку ведуть
до схожих, якщо не тих самих, висновків. Тут і ревні хранителі досі не
зруйнованої “Картагени нашої провінційності”, загумінкового “мужико”-
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фільства, котрі підходять до проблеми з позиції непримиренної опозиції
(прошу дарувати мимовільну тавтологію) “своє – чуже”, “наське – “німецьке”,
“православне – “бусурманське”. Тут і войовничо наставлені прихильники
“чинного” інтеґралнаціоналізму з його засадничими зневагою та підозрою до
вселюдського як такого, що буцімто протистоїть національному. А ще маємо
широкий розмет поглядів од євразійства (російського, а нині й “рідного”)
до окциденталістських крайнощів деяких представників українського
аванґардизму, від академічно стриманого, прихованого неокласичного
снобізму – до новітнього, постмодерністського галасливого епатажу…
У цій строкатій панорамі не бракує й достоту химерних парадоксів. Ось
тільки один. Року 1878-го австрійський письменник і літературознавець Карл
Еміль Францоз у книжці “Від Дону до Дунаю” [29] обґрунтовує – чи не першим
у шевченкознавстві 1 – концепцію універсального значення, національного
та разом вселюдського змісту Шевченкової творчості, чим, властиво, уписує
її в європейський та світовий контекст. Дослівно слідом, майже одночасно
(1879), наш, український, публіцист Михайло Драгоманов у статті “Шевченко,
українофіли й соціалізм” суттю грюкає перед Шевченком європейськими
дверима, формулюючи тезу про “неуцтво” поета, котрий, мовляв, “так і зоставсь
із нахапаною наукою маляра <…> та з “Біблією”, яку товк у дяка…” [12, 40];
висновок більш ніж ясний: яка вже тут, з отаким “вишколом”, Європа, який,
поготів, світовий контекст…
Парадокс, зазначмо, і справді химерний, але він не з нічого взявся, а виник на
певному підґрунті й мав знаковий сенс. Галицько-буковинский єврей Францоз
у своєму розумінні та потрактуванні Шевченка геть вільний як од впливу
дещо європеїзованого кулішівського українофільства, так і – ще більшою
мірою – від тиску російської “старшобратньої” пихи; він міряє поета не на
провінційний копил (дарма що сам виходень з імперської провінції – HalbAsien (“Напів-Азії”), за його висловом [див.: 17]), а справді-таки європейськими
мірками. У нашого головного європеїста Драгоманова інший інструментарій;
йому замало критицизму зрілого Куліша стосовно Шевченка 2 , він воліє
користуватися “общерусским”, у суті – великодержавницьким, аршином,
позиченим у Бєлінського. Наче загіпнотизований “несамовитістю” цього речника
“західницького” духу, Драгоманов пояснює, чому Бєлінський “кріпко нападав на
перві твори Шевченка” (отже, мимоволі визнаючи, що то були саме “напади”,
а не об’єктивні розправи): він виправдовує критика тим, що той, мовляв,
“державсь геґеліанської державної доктрини3 й, окрім того, як чоловік тонкого
естетичного чуття, не міг, не будучи українцем, находити смаку у – скажемо
1

За совєтських часів до цього твердження прийнято було додавати “патріотичне” уточнення – “зарубіжному”,
хоча реальних фактів, які свідчили би про вітчизняні пріоритети в цьому питанні, не наводилося.
2
Є. Нахлік пов’язує цей “нахил Куліша до критичнішого, ніж доти” ставлення до творчості Шевченка
усвідомленням “потреби всебічного аналітичного осмислення її з погляду естетичних критеріїв та
гуманістичної думки світового письменства”, а “не зі зміною особистого ставлення до Шевченка” [21,
332]. Погоджуючись із дослідником щодо акцентування в цьому ставленні світового критерію, я все ж
уважаю, що не слід зовсім не брати до уваги й особистісний чинник, момент поетичних – нехай, можливо,
несвідомих – ревнощів.
3
Це посилання на “геґеліанську державну доктрину” є, суттю, спробою захистити відверто монархічні
мотивації “антишевченкізму” Бєлінського. “Цей хохлацький радикал написав два пасквілі – один на государя
імператора, другий – на государиню імператрицю, – пише славний “революціонер-демократ” у листі до
П Аннєнкова (1–10 грудня 1847 року). І продовжує, на століття випереджаючи совєтського комсомольського
вождя: “Я не читав цих пасквілів <…> але певен, що пасквіль на імператрицю має бути обурливо гидким…”
“Мені не жаль його, був би я його суддею, я зробив би не менше”, – додає він, маючи на увазі заслання
Шевченка солдатом до Оренбурзького полку (помилково: “на Кавказ”) [4, 689-690]. Отакої: від Геґеля – до
“государя імператора”… Знаменно, що цей вилив вірнопідданських почуттів знаходимо не в офіційному
документі (тобто тут не може бути мови про цензуру, вимушеність, тиск “згори” тощо), а в приватному листі.
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правду – дуже необроблених і часом безпорядочних писаннях нашого великого
кобзаря…” [13, 90].
Зловісна тінь безнадійно хворого на шевченко-(й україно-)фобію Бєлінського
ще доволі тривалий час нависала над літературною думкою. І через понад
півстоліття, року1911-го, Ф. Корш, виступаючи в Москві, у рамцях відзначення
(треба визнати, вельми широкого) 50-х роковин з дня смерті Шевченка,
говорив, що Шевченко “…уявляє собою об’єднання, з одного боку, рівняючи
убогої освіти і недостатність розвитку розумового, а з другого боку, безумовної
геніальности”. І тут-таки – посилання на незаперечний, як йому здається,
“авторитет”: “Він (Шевченко. – Ю. Б.) поет селянства, од віршів якого віддає
дьогтем, по вислову критика Бєлінського…” [19; 59, 65]1. А це ж каже не хтось
там, це каже академік Федір Корш, людина знана й шанована в українстві,
співавтор відомої доповіді-записки “Про скасування утисків друкованого
малоруського слова” (1905), автор праць з української історії, культури, мови,
віршування… Гай-гай, “І ти, Бруте!”…
Утім у тому ж самому збірнику, поряд із доповіддю Ф. Корша, надруковані
виступи ґрафа Ф. Де ла Барта, російського та українського історика літератури
французького походження, і тодішнього голови Товариства аматорів російської
словесності Алєксєя Ґрузінського, котрі обидва, цілковито врізнобіч із
доповідачем, наголошують якраз на значенні Шевченка як “першого поета
світового”. А в Петербурзі в цей же час, на урочистому засіданні Академії
наук почесний академік Д. Овсянико-Куликовський у доповіді “Національні та
загальнолюдські елементи в поезії Т. Шевченка” говорить про світові виміри
Шевченкового генія: “Шевченка можна розглядати як поета національного
відродження і як загальнолюдського поета…” [цит. за: 11]2.
Перед нами очевидна контроверсія поміж бєлінсько-драгомановською лінією і
лінією, започаткованою Франком і підтримуваною тверезодумними силами як в
українській, так і в російській науковій та літературній опінії. І. Франко 1882 року в
статті “Темне царство” вперше в українському шевченкознавстві (не так важливо,
що трохи пізніше від Францоза) відзначив “вселюдський рівень” Шевченкового
“Кавказу”, а поему “Сон”, хоча й вирізнив її з європейського літературного
контексту, менше з тим, усе ж зіставив саме із цим контекстом, причім за
художньою силою й напругою антиімперського патосу віддав Шевченковій поемі
перевагу перед типологічно схожими творами Гайне та Гюґо [28, 137].
Треба сказати, що статтю Драгоманова “Шевченко, українофіли й соціалізм”
Франко в цілому ставив високо, назвавши її у своїй передмові до перевидання
1906 року навіть “многоцінною”. Проте відзначив усе ж таки, що є в ній “кваси
та сердитості”, оте “задирливе”, що “давно перейшло до історії та обсипалося
мов відцвілий цвіт” [27, X-XI]. Чи мав він на увазі саме (або поміж іншими)
висловлювання Драгоманова про Шевченка – таке сказати не маємо прямих
підстав, але що об’єктивно, за своєю суттю, заввага Франка, вочевидь, як
вродилася для них – це можна твердити з певністю.
1
Правду сказавши, “мотив дьогтю” віднаходимо не в Бєлінського, а, хоч і як це прикро, у Гоголя, точніше
в запису його відомої розмови 1851 року з О. Бодянським і Г. Данилевським; зробленому останнім.
При цьому Гоголь поставив Шевченка на одну дошку з провансальським поетом Жаком Жасменом,
натякнувши тим самим на реґіональну обмеженість, провінційність українського поета [див.: 8; 479]. Щодо
шевченкофобських єреміяд Бєлінського, то, не згадавши про “дьоготь”, він у зазначеному допіру листі до
П. Аннєнкова (1–10 грудня 1847 року) вповні компенсував цей свій недогляд лайкою достеменно в стилі
петербурзького Сєнного базару, яку повторювати не повертається язик [див.: 4, 689].
2
Цікаво, що й сам Ф. Корш, декларуючи тезу про те, що Шевченка як, мовляв, “поета селянства”, тобто
поета вузького діапазону, “досить трудно порівняти з іншими поетами”, у тій же доповіді порівнює його
(щоправда, доста побіжно) з Пушкіним, Міцкевичем і словенським поетом Ф. Прешерном, отже, бере до
уваги європейський контекст.
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Щоправда, якщо це так, то мусимо визнати, що зарано думати, ніби оте
драгомановське “задирливе” на адресу Шевченка остаточно відійшло в історію;
на жаль, воно ще довго відлунювалося та й відлунюється аж досьогодні,
найчастіше, щоправда, опосередковано, і то головним чином у галасливій
публіцистиці відверто шевченкофобського, – а в суті ледь прихованого
українофобського – штибу, за що на самого Драгоманова, попри всі наші з ним
незгоди, відповідальність, ясна річ, ніяк не можна покладати. На академічному
фронті ситуація інакша. Вкинути ґедзика про “неуцтво” та “нахапану науку”,
поготів схвально процитувати вуличну лайку “несамовитого” авторитета тут нині
нікому й на думку не спаде. Питання про універсальну сутність Шевченкової
творчості, про її загальнолюдську духовну та художню вартість, органічну
“вживленість” у всеєвропейський, ба світовий літературний процес – це питання
як таке давно вже не є предметом суперечок, його неодноразово й недвозначно
декларовано шевченкознавством і практично одностайно прийнято за постулат.
При цьому йдеться не лише про сучасне українське шевченкознавство, на
долю якого випала найтяжча робота з подолання “квасів і сердитостей” усякого
ґатунку; ідеться про наукову шевченкознавчу спільноту в цілому.
Сказане, ясна річ, аж ніяк не означає, що шевченкознавство, наразі його,
сказать би, “європейський” сеґмент, більше “не є місцем для дискусій”; цієї
сумнозвісної постави нехай дотримуються політики, якщо вона їм до вподоби;
що ж до науки, то вона без дискусій не може. Декларування тієї або тієї
проблеми – важливий, але тільки початковий етап, “пункт відліку” на шляху
до осягнення цієї проблеми, що жодною мірою не виключає можливості
різних її потрактуваннь, останнє ж передбачає неуникну множинність
підходів, тлумачень, інтерпретацій, поміж ними часом і суперечливих, і не
вповні прозорих за логікою думки й тому не вельми переконливих. Лякатися
такої множинності не слід, але й пропускати повз увагу ті її прояви, які мають
засадничий характер і потребують вияснення, теж навряд чи корисно. Адже
сама по собі множинність не є самоціллю.
Під цим оглядом дозволю собі доречний, як мені здається, і прямо дотичний
до нашої теми відступ-розмисел полемічного кшталту.
***
Надруковану щомісячником “Критика” розлогу, “двосерійну” студію головного
редактора цього видання Г. Грабовича “Українська література та Европа: апорії,
асиметрії, дискурси” [див.: 15] мало хто з української літературно-наукової
спільноти обмине своєю увагою – і завдяки самій темі, і далеко не останньою
чергою завдяки репутації автора як невтомного збурювача нашого рідного
академічного спокою…
Подібно, як у більшості своїх, треба визнати, з правила ґрунтовних,
т е о р ет и ч н о о п о р я д ж е н и х , х оч а п р и ц ь о м у ч а с т о - г у с т о в и к л и ч н о
контроверсійних праць з історії української літератури (не лише української,
але зараз мова не про це), зокрема шевченкознавчих, які збаламутили – і
небезпідставно – опінію, Г. Грабович і в щойно згаданій студії залишається
самим собою. Працю закроєно замашисто, не без зухвалості, з широким
хронологічним і фактологічним засягом і відверто, якщо не провокативно,
зорієнтовано на “деконструктивістську і ревізіоністичну перспективу”, отже,
на дискусію, і це приваблює. Детальний аналіз Грабовичевого дискурсу,
головних ідей цього дискурсу та йому ж таки (а не тільки літературноісторичному процесові) притаманних “апорій” і “асиметрій” є предметом
спеціальної розмови. Я ж збираюся заторкнути лише один аспект праці
Г. Грабовича, а саме шевченківський, у ракурсі теми своєї статті та
висловлених вище міркувань.
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Найперше, що впадає в око й, м’яко сказавши, подивляє, це місце та
семантична вага шевченківського мотиву як компонента загальної структури
праці. Ось тільки суто кількісний бік справи: на просторому наративному
полі, з-понад тридцяти газетних “колонок” (нехай не всі з них повні) на долю
Шевченка припадає лише одна (!). І то урізана. І то остання, уміщена в самому
кінці, причім через друкарський інтервал – “зірочку”, тобто підкреслено
поза основним текстом статті й, отже, контекстом цілого дискурсу. Увагу й
місце, приділені Шевченкові, не можна навіть віддалено порівняти з тим,
як репрезентовано П. Куліша й осібно Драгоманова, вони є, безперечно,
центральними постатями статті, принаймні її другої частини (“Новітня доба”);
притому присвячений кожному з них фрагмент тексту супроводжується
величезними як на звичайні газетні мірки портретами. У шевченківському
уривку нічого подібного й близько немає, і це аж ніяк не сприймається як
недогляд чи випадковість. Г.Грабович не з тих авторів, у яких трапляються
випадковості.
Тоді в чому ж тут секрет? Перебираю варіанти відповіді.
Може, мається на увазі, що короткий шкіц про Шевченка вже сам по собі, з
огляду на значущість поетової особи (недаремно ж Куліша названо “другою
за важливістю після Шевченка постаттю тієї доби”), виконує підсумкову для
всієї студії функцію, виступає своєрідним висновком, епілогом, “кодою”? Ні,
не випадає. Бо “Висновки”, щоправда “попередні”, передують шевченківській
кінцівці, та й сам фрагмент за своїм характером на роль підсумку “не тягне”.
Може, навпаки, автор вважає, що місце шевченківської теми у структурі статті
якраз відповідає місцю його творчості “на осі Европа / анти-Европа”, що для
серйозної розмови про “європейський” чинник у Шевченка бракує матеріалу
і що така розмова не має ні підґрунття, ані сенсу? У подібне не хочеться
вірити, знаю-бо Грабовича як серйозного шевченкознавця, дарма що нéраз і з
різних приводів з ним сперечався. Грабович завважує, що Шевченкове “місце
на осі”, на його думку, “глибоко неоднозначне” (до цієї тези я ще повернуся),
але прямого заперечення цього самого “місця на осі” тут, визнаймо, все ж,
хвалити Бога, немає.
Припускаю іншу мотивацію авторового наміру. Можливо, Г.Грабович виходить
з того, що дискурс Шевченка як “центральної постаті сучасної української
літератури й націєтворення” не слід “розчиняти” в загальному наративі, що
він заслуговує і потребує окремої уваги, тому й виводить цей дискурс за межі
статті задля акцентування окремішності й осібної значущості, мовби роблячи
тим самим заявку на майбутній, повніший і пильніший, аналіз, а тут подаючи
його своєрідний конспект. Тоді цілком виправданим було б застереження, що
“Висновки” є “попередніми”. Можливо, задум і справді був такий (нагадую,
що висловлюю тільки своє припущення), але в такому разі він не видається
плідним і з методологічного боку коректним. Збагнути його сенс можна лише
після прочитання статті до кінця, а під час читання відсутність (за винятком
двох побіжних згадок) Шевченка в загальному дискурсі полишає відчуття нічим
не вмотивованої (адже нас не попереджено заздалегідь) неповноти, а головно,
порушення структурно-семантичних зв’язків, співзалежностей і пропорцій
усередині літературно-історичного процесу. Друге: сам задум практично все
одно зостається нереалізованим, бо достоту чітко виступає тяглість авторового
розмислу, який, попри суто формальне відокремлення Шевченкового уривку,
прямо “перетікає” з останнього абзацу “Висновків” до тексту цього уривку.
Ідеться про розмисел “драгомановський”.
Сказати, що Г. Грабович високо поціновує Драгоманова, означає нічого
не сказати. Це беззастережна ґлорифікація. Г. Грабович характеризує
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Драгоманова як “найвидатнішого европеїзатора в українській історії”, чиї спроби
“европеїзувати українські культурні та політичні цінності” він вважає не просто
“важливим”, а “навіть героїчним етапом в українській інтелектуальній історії”
по 300 років після Берестейської унії. Єдиним попередником Драгоманова на
цій ниві названо Мелетія Смотрицького, хоча не гріх, мабуть, було би згадати й
деякі інші імена, хоч би Петра Могили й Григорія Сковороди; що ж до “сучасного
відтинку” історії, то тут проіґноровано європеїзаторську, загальнолюдську
(нехай і в химерному поєднанні з хуторянською) складову в діяльності
П. Куліша, що визнавав, до речі, і сам Драгоманов1, а Франка та Лесю Українку
взагалі записано всього лише в “послідовники” Драгоманова. Певна річ, ніхто
не збирається (та й не зможе, якби й захотів) заперечувати роль і значення
Драгоманова, так само й право дослідника на власну концепцію національного
духовного розвою. Мені скажуть: і ви маєте таке право, відстоюйте його,
сперечайтеся… Так-то воно так, але насторожують заздалегідь заготовані
Г. Грабовичем наліпки для тих, хто думає про Драгоманова не так, як він: це
або “цивілізовані й велемовні популісти штибу Грінченка”, або, загрозливіше,
“малоцивілізовані волюнтаристські (крипто) фашисти штибу Донцова”. Після
такої перестороги почухаєш потилицю…
Щодо Шевченка, то його ім’я в міркуваннях Г. Грабовича про Драгоманова не
згадується, однак зв’язок поміж цими постатями, точніше – їхнє зіставлення /
протиставлення, достоту очевидно й промовисто оприявнюється у “стикуванні”
(нехай і через “зірочку”) панівного у “Висновках” драгомановського мотиву з
фінальним шевченківським фраґментом.
Останній потребує окремої розправи способом “повільного прочитання”,
позаяк його текст становить собою вельми складне й суперечливе
переплетіння, у дусі барокового принципу “консептизму”2, слушних завваг – зі
спірними висновками або непроясненими, наче бігма кинутими означеннями,
категоричних (часом аж-аж) тверджень – з ухилистими міркуваннями за
принципом “з одного боку – з другого боку”.
Уже перша фраза шевченківського фраґмента криє в собі приховану
контроверсію. Сама по собі теза про те, що місце Шевченкової творчості
“на осі Европа / анти-Европа” є “глибоко неоднозначним”, ще не викликає
спротиву, якщо розуміти неоднозначність як антипод схематизму мислення
та площинності оцінок, а оту “вісь” уявляти не як щось статичне, затверділе,
а як процес, рух, множинність ракурсів і координат, як притаманну поетичній
творчості еволюційну мінливість. Однак у Г. Грабовича поняття неоднозначності
постає в іншій функції – не діалектичній, а жорстко розмежувальній. Так, каже
він, можна розмістити Шевченка “по боці європейських цінностей свободи
й національної самореалізації”; так, можна шукати й знаходити типологічні
паралелі й навіть збіги, як це роблять “розмаїті коментатори” (зосібна названо
Чижевського і навіть ґлорифікованого щойно Драгоманова), такі підходи до
проблеми можливі (і застосовуються), але, за Грабовичем, не суттєві, “не
це визначає природу, тобто сутність його (Шевченкової. – Ю. Б.) творчости”.
Насправді, вважає він, Шевченкові свободолюбство та гострота соціальної
критики не тільки не корелюють з європейськими цінностями, а протистоять
їм; мовляв, викриваючи “азійський” деспотизм і тиранію царської Росії,
Шевченко тим самим заперечує та відкидає “бюрократично-раціональні
моделі та цінності”, перейняті від Європи російською імперською системою.
1
У листі до М. Павлика (25 листопада 1892 р.) він писав, що, на його думку, Куліш “один з українофілів б’є
в точку – всесвітньої, людської культури…” [22, 106].
2
Польський теоретик бароко XVIІ ст. М.К.Сарбієвський означував цей принцип формулою “узгоджена
неузгодженість, або неузгоджена узгодженість” [23, 5].
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Зізнаюся, що не вловлюю логіки в цьому твердженні. Виходить, Шевченко не
бачив і не розумів соціально-духовної безодні поміж насаджуваними царською
верхівкою “бюрократично-раціональними (чи не дивне поєднання цих двох,
таких цілковито “різнорівневих”, означень? – Ю. Б.) моделями”, запозиченими
від монархічної Європи, і справжніми європейськими цінностями – ідеями
гуманізму, свободолюбства, романтичного поривання до ідеалу, розкутості
мислі, які запліднювали кращу частину загальноросійської духовної простороні,
зокрема і його власну творчу свідомість. Посилання на Шевченкові “іронічні
коментарі про “мудрих німців” (“І мертвим, і живим…”, “Розрита могила”)
незручно навіть спростовувати, аби не образити повáжаного автора підозрою,
буцімто в шевченківському “куцому німці” він справді вбачає етнічного німця
чи то – ширше – європейця, а не “символ позиченого розуму” [24, 51], яким
послуговуються “рідні” безбатченки.
Отака Грабовичева “неоднозначність” – одверто сказавши, не надто “глибока”
й не така вже “неоднозначна”. Утім через кілька рядків частка “не-” легкома (і,
визнаймо, цього разу цілком логічно) взагалі відпадає, і чітко оприявнюється
вповні однозначна теза, згідно з якою постава Шевченка – передовсім як
поета – “не збігається з європейською, чи пак европеїстською моделлю”, у нього
своя думка – “трансцендентна (і часом ірраціональна), архетипна, мітологічна,
міленарна й надчуттєва”, своє “національне й універсальне, незаторкнуте
інтелектуальним, історичним чи культурним посередництвом Европи”.
Отже: ось тут Шевченкові ірраціоналізм і мітологізм (без останнього, ясна річ,
Грабович не був би Грабовичем) – а ось приземлений, буденний європейський
раціоналізм… Ось ментальна українська надчуттєвість – а ось “німецькі”
(в сенсі – європейські) холодний розсуд, бездушна черствість, жорстока
влада грошви… Ось наше “громада – великий чоловік”, наше колективне
(колективістичне) несвідоме – а ось західний культ індивідуального “Я”, прав
особистості… Майже перефразований Кіплінґ: Європа є Європа, Шевченко є
Шевченко, і разом ним не зійтися…
Зізнаюся: подані тут антиномії дещо згущені й загострені порівняно з
Грабовичевими тезами, але, визнайте, що, по суті, вони приховані в цих тезах,
присутні в них у “згорнутому” вигляді, я їх усього лише оприявнив, “розгорнув”,
вивів на поверхню.
Зізнаюся і в іншому: хочеться думати, що метою Грабовича не були
подібні антиномії, що його намір (і він тоді заслуговував би на всіляку
підтримку) полягав у тому, щоби подолати в потрактуванні Шевченкового
європеїзму традицію примітивного, “одноклітинного” окциденталізму як
донцовського штибу, так і совєтського, який замикав цей європеїзм виключно
на “революційних” орієнтаціях і паралелях; що Грабович хотів і намагався
актуалізувати національно-самобутнє в універсалізмі Шевченка, відмовитися
од прямолінійного пошуку “збігів”, запозичень і впливів, запропонувавши
нетривіальний підхід до розуміння національних “закорінености й ідентичности”
мистця як складових його європейськості. Якщо моє припущення має підстави
й задум справді був таким, то заради його втілення, їй-право, варто було би
не пошкодувати сил, часу та газетної площі, розгорнутого й тонкого аналізу
(ба мікроаналізу), переконливої арґументації. Замало суто декларативної
заміни “збігів” – “нéзбігом”, європейського – “своїм”, однієї “моделі” – іншою.
Скоромовка, конспективність, надмірні лаконізм і категоричність аж ніяк не
надаються для розгляду проблеми такого ступеня складності.
Інакше що виходить? Виходить, що отримуємо апорію, сформульовану не
менш однолінійно, ніж ті, яким вона мала протистояти, – апорію “незаторкнутості”
Шевченка “інтелектуальним, історичним чи культурним посередництвом
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Европи”. Звичайно, цнота, незайманість, “незаторкнутость” – великі цінності,
але, погодьтеся, зовсім в іншій сфері людського життя, цнота ж інтелектуальна,
“незаторкнутість” культурна, заперечення духовного “посередництва” як
характеристики мистця не можуть сприйматися за компліменти на його адресу,
вони не є синонімами його національної “закорінености й ідентичности”,
радше – обмеженості та провінційності. Така постава тягне нас назад, до
давно, здавалось би, подоланого, римуючись – хотів того Грабович, а чи ні, –
з гоголівським (“несамовитого” не чіпаю) “дьогтем” та “жакжасменівським”
провансальством і вочевидь із драгомановськими “квасами та сердитостями”,
які, хотілось би сподіватися, навряд чи до вподоби Грабовичеві за всієї його
апологетизації Драгоманова.
Масштаб й інтенсивність європеїзаторських інтенцій і конкретної діяльності в
цьому напрямку Шевченка та Драгоманова Грабович прямо ніде не зіставляє,
проте характеристики кожного під цим оглядом говорять самі за себе. Якщо
Драгоманов – “найвидатніший европеїзатор”, то про Шевченка категорично
сказано, що йому “складно приписати евроцентричну візію чи програму”.
Щоправда, тут-таки, без усякого переходу, Грабович несподівано кориґує цю
свою оцінку: він посилається на відому передмову Шевченка до нездійсненого
видання “Кобзаря” 1847 року й висловлює думку, що поет, згадуючи Скотта,
Бернса, Караджича, Шафарика, нібито “прямо вказує, що писання й друкування
української літератури потребує суворого дотримування міжнародних,
імпліцитно – европейських <…> стандартів”.
Я, правду сказавши, це кориґування не вважаю вдалим ходом Грабовича.
По-перше, якщо прийняти його завваження, мусимо визнати, що Шевченко
своїми спробами спрямувати українську літературу в європейське річище
значно випередив “найвидатнішого европеїзатора”, а це суперечить усій
логіці міркувань Грабовича і про роль Драгоманова, і про місце Шевченка “на
осі Европа / анти-Европа”; кінці з кінцями тут не сходяться1. По-друге, і це
головне: гідне подиву, як Грабовичеві вдалося відчитати в передмові Шевченка
вимогу (бодай імпліцитно висловлену) “суворого дотримання” українським
письменством європейських “стандартів”, поготів відшукати в ній сам цей
термін, який належить радше до сучасного “ділового” sleng’у, а ніяк не до
Шевченкової мовної практики… Про мене, патос передмови, мисль її автора
спрямовані не так на “європейськість” української літератури, як передовсім
на утвердження її національної самобутності, народності, але діалектика в
тому, що саме ці риси визначають її природне й осібне місце на європейському
літературному кону…
Двоїсте враження полишає інше спостереження Грабовича, а саме, що в
своїй передмові Шевченко посилається (наразі без уточнення, в якому контексті
й з якою метою) на приклади виключно з українського та європейського
літературного досвіду, або, словами Грабовича, звертається до “очевидно
неросійських, себто не реґіональних і марґінальних” явищ. Справді, Гоголь,
приміром, ідентифікується Шевченком не так, як російський письменник, як
1
Тезу про “випередження”, якщо вже заторкувати це питання, наочніше міг би проілюструвати інший
приклад; я вже мав нагоду його наводити, нині не втримаюсь від повторення. Справа в тому, що саме
Шевченко першим, і то не тільки в українському письменстві, а в цілому загальноросійському літературному
просторі (до якого він тоді так чи інакше належав), у поетичному фраґменті “Юродивий” (1857–1858)
відкрито виявив, як пам’ятаємо, свої політичні симпатії до принципів західної демократії, до “нового
і праведного закону” – Декларації незалежності США та її батька, Д. Вашинґтона. До цього панівною
була висловлена Пушкіним у статті “Джон Теннер” різко неґативна постава, яка, суттю, поклала початок
антиамериканським настроям у тодішній (і ще більше в сучасній) російській суспільній та літературній
опінії. Цю поставу підтримав Гоголь у “Вибраних місцях із листування з друзями”, назвавши Сполучені
Штати “мертвечиною” [див. про це: 2, 413].
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лише українець, котрий пише російською, бо “свого язика не знає”; є одна,
щоправда, семантично посутня, згадка ймення російського письменника,
це Ґрібоєдов, строфу з його комедії “Горе з розуму”, спрямовану проти
“чужевластья мод”, узято за епіграф до передмови. Цим, властиво, й обмежена
“присутність” у передмові російської літератури. Тож спостереження Грабовича
має під собою ґрунт, але чи дає воно підстави для категоричного висновку,
ніби Шевченко виявляє тут своє ставлення до російської літератури як до
“реґіональної і марґінальної”? Гадаю, що ні. Проблема жодною мірою не
надається для однозначних формул, вона потребує спеціальної, і притому
дуже виваженої, розправи. Що Шевченкові російська література в цілому, за
виїмком кількох імен (Рилєєв, Лєрмонтов, Козлов, Салтиков-Щедрін, Герцен,
не кажучи вже про Гоголя), не була близькою, що він ставився до деяких її
явищ і постатей, зокрема знакових (Пушкін, Нєкрасов), часом байдуже, часом
критично, це річ відома; однак відомим є і те, що він цю літературу добре знав,
кращі її зразки цінував, суттю – так чи інакше перебував у її “оточенні”. До
речі, парадоксальний (утім прикметний для того часу й тих умов) факт: своєю
непересічною обізнаністю з явищами європейських літератур, крім польської
та почасти французької, а отже, опосередковано, спрямованістю вектора своїх
інтересів і розмислів не в російський, а в європейський бік, – цим Шевченко
зобов’язаний “посередництву” якраз російських перекладів. Однак про це, я
певен, Грабовичеві немає потреби нагадувати.
Справа не в тому. На жаль, Грабович робить своє, як уже було сказано,
не позбавлене зерня правди спостереження якось мимохідь, мовити б, “у
дужках”, висловлена у зв’язку з цим мисль веде до сумнівного висновку,
а не до того, який логічно випливає з цього спостереження. Маю на увазі
витоки й напрямок процесу європеїзації української літератури, якими вони
виглядають у Шевченка та в Драгоманова. А висновок такий, що в цьому пункті
вихідні постави обох авторів засадничо різноспрямовані. Шевченка цікавить
безпосередньо першоджерело, європейський літературний процес – нехай і з
усіма його суперечностями, але й з усіма, він певен, плідними, перспективними
для рідного письменства тенденціями. Натомість Драгоманов вирішальним
чинником у справі долучення української літератури до європейських духовних
вартощів, традицій, досвіду вважає передовсім і тільки “посередництво”
літератури російської як, мовляв, більш зрілої, “європеїзованої”. Отакої:
“європеєць” до самої кості й “найвидатніший європеїзатор” українства
відводить українському письменству роль пахолка, якому слід пройти вишкіл
у метрів російського “західництва”, тоді як учорашній кріпак з його “неуцтвом”
і “нахапаною наукою” шукає для рідного письменства шляхів до Європи, і
то не заради “чужевластья мод”, а щоб і в людей повчитись (бо відчуває –
повчитись треба і є чого), але й про себе, про Україну розповісти, відкритися
Європі, світові, людству.
***
…“Читати він (Шевченко. – Ю. Б.), здається, ніколи не читав при мені; книжок,
як і взагалі нічого, не збирав. Валялися в нього і на підлозі й на столі розшарпані
книжки “Современника” та Міцкевича – польською мовою” [2, 390], – так пише
у своїх спогадах російський скульптор і графік М. Мікєшин. Свідченню людини,
яка замолоду була доволі близька поетові, доброзичливо до нього наставлена
й потім багато зробила для увічнення його пам’яті, здавалось би, можна вірити.
Драгоманов і повірив, він охоче цитує Мікєшина, вважаючи, що той потверджує
його тезу про брак у Шевченка “образовання чоловіка взагалі й письменника
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зокрема” [12, 39]1. Сучасний дослідник В. Смілянська тверезо оцінює плюси та
мінуси спогадів Мікєшина, наявність у них поряд зі щирим пієтетом до поета
прикрих елементів суб’єктивізму, що “не додає його матеріалу вірогідності” [25,
10]. Це повною мірою стосується і сказаного Мікєшиним про нібито властиву
Шевченкові байдужість до читання.
Свої спогади Мікєшин писав у зрілому віці, але переповідалося в них враження
сливе двадцятилітньої давності, тож і давалися взнаки незрідка притаманні
молодості поверховість погляду та легковажність суджень. Спростовувати
останні сьогодні – шкода праці, вони давно спростовані українським
шевченкознавством, яке досконало дослідило широчезне коло літературних,
мистецьких, історичних зацікавлень Шевченка, його лектуру, особисту
книгозбірню до- й післязасланчого періоду, без пересади, силу-силенну
згадок, посилань та ремінісценцій у поетових творах, найбільше – прозових
(“Близнецы”, “Художник”), у Щоденнику та листуванні. Достатній ступінь
розробленості питання, зокрема в його “європейському” ракурсі, звільняє мене
від необхідності зупинятися тут на списках і деталях, обмежуся заввагою, що
наразі воно, за всієї його вагомості, цікавить мене не само по собі, а радше
як передумова, доконечний “щабель” для виходу на вищий рівень – до аналізу
заявленої в наголовку теми в системному, компаративістичному аспекті.
Саме з цього пункту погляду мою увагу привернули висловлені В. Матвіїшиним
у вступі до його монографії “Український літературний європеїзм” міркування
про те, що в розробці зазначеної проблеми важливими є “не вишукування
ремінісценцій” і “не з’ясування впливу на українське письменство різних
явищ зарубіжних літератур” (хоча, про мене, у цих застереженнях варто
було б обійтися без зайвої категоричності); важливе, акцентує дослідник,
передовсім “пізнання складного процесу взаємодії самобутніх національних
літературних систем, в якій українська література відіграла важливу роль” [16,
3]. “Процес”, “взаємодія”, “системи” – ці поняття, зведені докупи, справляють
обнадійливе враження, подумалося мені, у кожному разі, маємо не набридлу
“впливологію”… За потвердженням своїх очікувань звертаюся до розділу про
Шевченка. Насторожила назва розділу: “Європейське мистецтво у творчій
рецепції (письмівка моя. – Ю. Б.) Тараса Шевченка” – виходить, мова йтиме
лише про односпрямований процес сприйняття поетом європейського
мистецтва. Щоправда, тут-таки означується й зустрічний рух – сприйняття
Шевченкової спадщини “поза національними кордонами”. Гаразд, обидва
аспекти важливі й, звісно, не викликають сумнівів. Але де ж “взаємодія
систем”, що на неї я покладав надії? На жаль, вона тут трансформована в
невиразно-пасивне “співвідношення”, поняття доволі далеке від декларованої
та очікуваної “системи”… Зникло й поняття “європеїзм”, його заступила
стандартна й розпливчаста формула з рятівним для всіх випадків життя
єднальним сполучником “і” (“Шевченко і світова культура”). Подальші авторові
розмисли не виходять за рамці ретельного (й, поза сумнівом, корисного)
перерахування прикладів обопільної рецепції, тимчасом обіцяних “взаємодії
систем” та “європеїзму” стосовно творчості Шевченка в розділі, на жаль,
шукати годі2.
1
У pendant до М. Мікєшина і в тому ж самому виданні [26] висловився І. Турґенєв: “Читав Шевченко, я
гадаю, дуже мало…” [25, 382].
2
Застережуся, що не кажу наразі про інші розділи монографії, поготів не оцінюю її в цілому. Праця
корисна, насичена цікавими фактами з галузі “рецептивної естетики” (щоправда, я не певен, що цей термін
ужито автором коректно, адекватно принципам “констанцської школи”, зокрема її чільного представника
Г. Р. Яусса) та “інонаціонального буття”, проте боюся, що фактологія тут абсолютно домінує, так і не
перетоплюючись у теоретичний дискурс українського літературного європеїзму.
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Дещо ближче до цих понять стоїть поширений у практиці шевченкознавчої
компаративістики, як і компаративістики взагалі, осібно в “європейському” її
сегменті, підхід, суть якого зазвичай означується виразом “на тлі”. Поширений,
як на мене, понад міру, часом на межі стереотипізації, хоч як такий уповні
придатний для характеристики одного із засобів компаративістичного аналізу,
принаймні його початкової стадії.
Є, однак, у цього “на тлі” діткливе місце – неуникне, не залежне від наміру
дослідника акцентування моменту відстороненості, окремішності центрального
об’єкта від “тла”, що парадоксальним чином вносить у ситуацію зіставлення,
тобто зближення, непередбачений момент розрізнення. Причім розрізнення,
котре йде не на користь “об’єктові”, він-бо внаслідок такого зіставленнярозрізнення хоч-не-хоч опиняється поза “тлом”, бо сприймається не як питома
частка того “тла”, а як щось для нього стороннє, отже, потрібні зусилля, щоб
знайти пункти дотику й тим довести можливість і закономірність порівняння.
Що йдеться не про похибку того чи того дослідник а, а про ґандж
методологічний, закладений у природі самого підходу, наочніше видно на
прикладі не так численних пересічних шкіців подібного штибу, побудованих на
методології “тла”, як радше серйозних праць цього спрямування. До останніх,
поза сумнівом, належить відома в шевченкознавстві розлога студія Ю. БойкаБлохина “Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури”
[див.: 6]. Я в цілому поділяю позитивне ставлення до неї М. Ільницького, який
у своїй ґрунтовній, креативно зарядженій статті про українське еміґраційне
шевченкознавство [див.: 14] слушно завважує засадничу супротиставність
методології Ю. Бойка-Блохина совєтським ідеологічним постулатам, його
наставленість (у низці випадків реалізовану) на виявлення в Шевченка не тільки
збіжностей і паралелей із “західноєвропейською літературою”1 (хоча й вони
цікаві та безперечно потрібні), але передовсім типологічних спорідненостей.
Так, це справді в Ю. Бойка-Блохина є. Прошу, однак, звернути увагу на
недарма вжиті мною застережливі звороти (“у низці випадків”, “не тільки”,
“передовсім”), це не просто стилістичні фіґури, вони мають посутній сенс.
Обраний Ю. Бойком-Блохиним кут зору – “на тлі” – від початку не передбачає
розгляду загальноєвропейського літературного процесу в його найвиразніших,
домінантних компонентах і разом у діалектичній цільності, тому творчість
Шевченка зостається – попри ті чи інші вдалі локальні рішення – збоку від
цього процесу, поза ним, постать українського мистця постає лише як об’єкт
для зіставлення, суб’єктом літературно-історичного розвитку він може стати
лише за умови розгляду його як невід’ємного та повноправного учасника
європейського літературного полілогу.
От ми й підійшли до ключового поняття наших міркувань – до поняття
полілогу.
Є очевидною перевага “методології полілогу” перед “методологією “тла”, і
полягає ця перевага в тому, що письменник уміщується в контекст (систему)
як питома частка (компонент) цього контексту (системи), його творчість
розглядається не просто в зіставленні з іншими, у якомусь сенсі, тією чи
тією мірою суголосними (а чи, навпаки, супротиставними їй) літературними
явищами, а у взаємодії, у взаємовпливі з ними. Притому останні можуть
здійснюватися як безпосередньо, у живий, контактний спосіб, так і в спосіб
опосередкований, “віртуальний”, самими учасниками процесу навіть не
усвідомлений, хоча від того не менш реальний.
1
Не зупиняюся на сумнівності пропонованого Ю.Бойком-Блохиним поняття “західноєвропейськА
літературА” – саме так, в однині, без географічного, національного, генетичного та будь-якого іншого
розрізнення, – це потребувало б окремої розмови й відвернуло б од основної теми.
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Поняття полілогу (наразі – літературного європейського) можна розглядати
у двох значеннєвих вимірах. Один – емпіричний, або комунікативний; тут
поняття “полілог” постає у своєму первісному, денотативному сенсі, тобто як
взаємообмін різноманітною інформацією (думки, міркування, полеміка, репліки,
запитання-відповіді тощо) поміж двома й більше “мовцями” – учасниками
процесу спілкування. Це широкий спектр форм і способів контактування
представників різних літератур, особисте знайомство й дружба письменників,
їхні зустрічі й листування, а чи навпаки – відверта особиста або професійна
неприязнь, неприйняття, незгода в поглядах на творчість одне одного чи на
літературу взагалі, обмін прямими або прихованими полемічними випадами
та ущипками тощо; останнє хіба не є, зрештою, так само своєрідною формою
“полілогу”, дарма що він проходить у, сказать би, “мінусовій” площині?
У другому вимірі, – який, важливо наголосити, не протистоїть першому,
а виявляє інший аспект того ж самого поняття, – “полілог” постає в
метафоричній функції, на означення поліфонічного характеру європейського
літературного процесу, його багаторівневої структури, ідейного, семантичного
та поетикального (не кажучи вже про мовне) розмаїття. Досить глянути хоча
б на кілька довільно обраних зіставлень: літератури анґлійська й, скажімо,
чеська, іспанська та шведська, французька та німецька, данська й українська,
ісландська та російська тощо… А ще ж візьмімо до уваги інші чинники –
наявність чітко окреслених і тією чи тією мірою автономних утворень, як,
приміром, базована на етноісторичній близькості група літератур слов’янського
ареалу або такі цілковито окремішні мовно-літературні феномени, як літератури
угорська, фінська, албанська. А відмінність реліґійно-конфесійних складових
літературної свідомості: західно- та східно(візантійсько)християнська
традиції, католицизм, православ’я, різні відгалуження протестантизму,
ісламські елементи… Яке складне, яке дивовижне плетиво зв’язків, впливів
і взаємовпливів, типологічних зближень і моментів виразного протистояння.
Головний об’єднавчий чинник, запорука плідного співіснування європейських
літератур – полілог як контрапунктова злука, типологічне зближення в процесі
розвитку та функціонування різних, незрідка супротиставних елементів –
схожого з несхожим, гармонії з дисонансами, паралелей з перетинами, впливу
з відторгненням1. Причетність до цього полілогу, пряма або опосередкована
участь у ньому визначають європейський вектор національної літератури,
міру, ознаки та специфічні особливості її європеїзму.
Щодо європеїзму властиво українського (якщо брати наразі поняття
“європеїзм” як термін на означення конкретного культурно-історичного
феномену, а не тяглого й розмаїтого процесу українсько-європейських зв’язків
і взаємовпливів), то такі його особливості опукло виявляються в зіставленні із
зовні, а радше – позірно, схожим явищем в історії російської духовної культури.
Означмо під цим оглядом лише два посутніх чинники.
Перший – хронологія. У російській духовно-культурній історії явище
європеїзму пов’язане й чітко окреслене першими десятиліттями XIX ст.
[див.: 1], тоді як в Україні європеїзм став виявляти перші ознаки лише в
другій половині століття, точніше – навіть пізніше, з появою модернізму, на
зламі століть, у новітній час, і сформувався він не в минущий “момент”-етап
історичного розвитку, не в тимчасове явище, а в тяглий дискурс, який не
втратив актуальності й досі.
1

Зазначу, що в обох наведених вимірах синонімом “полілогу” може виступати поняття “діалог”, яке незрідка
з чистого непорозуміння тлумачиться в сенсі спілкування лише двох мовців: грецький префікс “діа-” (“через”)
помилково береться за числівник “ді-” (“два”). У статті з метою акцентуації моменту множинності перевагу
віддано поняттю “полілог”.
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Другий чинник – соціоідеологічний. Осердя російського європеїзму як
“умонастрою” (означення російського дослідника В. Щукіна [39, 112]) складали
передовсім культурні інтенції дворянської еліти, її тяжіння до європейських
традицій та духовних вартощів, що різко відмежовувало європеїзм від
переважно різночинного “західництва” з його войовничим “ідеологізмом”.
Український же європеїзм від початку ототожнився з окциденталізмом,
властиво – “західництвом”, і то не лише тому, що це поняття ширше від
російського європеїзму, переважно французько-німецького за спрямованістю
(згадаймо хоч би “новий і праведний закон” Вашинґтона в Шевченка), а
передовсім тому, що саме ідеологізм і чіткий національний вектор були і є
для окциденталізму підставовими соціопсихологічними засадами, котрі з
особливою гостротою оприявнювалися на переламних етапах національно
історії (Берестейська унія, діяльність Петра Могили, Івана Мазепи). Парадигма
“Європа” / “Окцидент” стала для України своєрідним “посланництвом”, закликом
до вибору “римського шляху”, до відмежування від “Азіопи”-Москви1; під знаком
цієї парадигми в українській культурній свідомості утверджується гостре,
забарвлене ностальгією та “меланхолією” бажання повернути Україні втрачену
колись її відпочаткову, питому причетність до європейської цивілізації, під її
впливом “формується модерна українська національна ідентичність” [7, 9].
***
…І от – Шевченко.
Як бути в цьому випадку? Чи коректно, з огляду на означені повище
хронологічні рамці “європеїзму-окциденталізму”, уписувати Шевченка в
контекст понять, котрі виникли (принаймні стосовно України) вже після нього?
Чи доречно шукати, слідом за Г. Грабовичем, у програмовій передмові до
“Кобзаря” 1847 року “імпліцитну” орієнтацію на “європейські стандарти”?
Відповім: і ні, і так. Певна річ, з позиції буквальної (щоб не сказати –
формальної) термінології та хронології відповідь напрошується однозначно
неґативна, не інакше. Водночас духовні (отже, і літературні) явища, як ми
знаємо, далеко не завжди чітко дотримуються жорстких, нехай і бездоганно
правильних схем, зчаста “виплескуючись” за їхні межі та примушуючи
дослідника шукати нестандартних, гнучкіших критеріїв і підходів. Так, ані
український “європеїзм”, ані “окциденталізм” як наукові терміни й означенння
за Шевченкових часів ще не ввійшли до національної літературної свідомості,
такою була реальність; але не менш незаперечною реальністю було
існування розмаїтого європейського літературного процесу як складного
та багатоаспектного контексту, усередині якого розгортався – про що вже
йшлося – прямий та опосередкований полілог різних літератур, текстів,
письменницьких доль та індивідуальностей. Подібно як реальністю (так
само незаперечною, дарма що далеко не завжди чітко оприявненою) була,
хоч найчастіше й не пряма, не контактна, а опосередкована, часом самим
мистцем не усвідомлена, його участь у цьому полілозі або принаймні та чи
та міра причетності до нього. Видається очевидним, що значення головного
(а суттю, ледве чи не єдино можливого) методу дослідження набуває метод
порівняльно-типологічний [див.: 18].
От під яким кутом зору я вважаю не тільки можливим і коректним, а й
необхідним звернення до “європейської іпостасі” Шевченка, тим більше
що факти біографії та творчості свідчать про його очевидний інтерес
до “Європи / Окциденту”, тобто Шевченко все-таки був, усупереч думці
Г. Грабовича, “заторкнутий” їхнім “інтелектуальним, історичним чи культурним
посередництвом”.
1

У такому ракурсі окциденталізм розглядається у працях Д. Донцова, В. Липинського, В. Яніва.
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Не кажучи вже ще про одне “тим більше”: дослідження явищ і процесів
минулого зовсім не передбачає обмеження аналітичного арсеналу виїмково
рамцями тогочасних категорій і понять; річ ясна, аналіз провадиться в цьому
“категоріальному контексті”, інакше неуникні зміщення “історичної оптики” в
оцінках та висновках. Водночас жодною мірою не менш важливою є “оптика
історичної відстані”, застосування пізніших, ба сучасних методів, критеріїв,
понять, нового категоріального апарату, що зчаста кидає на явища минулого
нове світло.
Так і з Шевченком. Уникаючи в наших аналітичних студіях примітивного
“осучаснення” мистця, чітко зберігаючи історичну дистанцію поміж його
інтересом, скажімо, до європейського ренесансного малярства, творчості
Данте, Петрарки, Р. Бернса, А. Міцкевича та ін. і такими поняттями, як
“європеїзм”, “європейськість”, “окциденталізм” (до них додаю і “полілог”), не
сахаймося й останніх, якщо хочемо збагатити і вточнити наші уявлення та
критерії.
***
Тут ми опиняємося перед головним питанням: як же саме, яким чином і
способом Шевченкові творчість, світогляд, ідеали, історіо- та націософія,
його літературна свідомість, естетика, поетика прилучалися до європейського
полілогу, ставали його питомими компонентами? Як слово українського поета,
його “голосова партія” впліталися в європейську літературну поліфонію? У які
“силові поля” європейського літературного полілогу він органічно вписується?
Таких “силових полів” означую тут – побільшено та конспективно – три,
застерігшися щодо певної умовності цього розрізнення, оскільки значна
частина контенту становить, як свідчить конкретний аналіз, своєрідний
“спільний знаменник” для всіх трьох сеґментів, мотиви, теми, проблематика,
навколо яких точиться полілог, повторюються за коваріативним принципом.
Менше з тим, проведене розрізнення є необхідним як методологічне підґрунтя
аналізу.
Отже:
Слов’янський ареал. Мотивації та передумови його ваги, біографічні,
особистісні, історичні та геополітичні чинники (найперше стосовно польської
складової), творчі взаємини та перегуки, спільні романтичні ознаки, контактні
зв’язки та типологічні зближення – ці аспекти слов’янської теми в Шевченка
достоту детально досліджені українським шевченкознавством. Головне полягає
в тому, що в сучасній Шевченкові політичній, соціальній та духовній обстановці
на європейських теренах слов’янське питання було одним з ключових, мало
комплексний характер, значною мірою акумулюючи в собі антиімперські (Росія,
Австро-Угорщина) національно-визвольні та революційні устремління1, й ідею
всеслов’янського єднання як антипода імперського панславізму, і проблематику
загальнослов’янського духовно-культурного відродження, утвердження
засад національності та народності, традицій романтичної міфогероїки в її
пов’язаності з історизмом та профетичною вірою в майбутнє слов’янства, і тугий
вузол етнічних, реліґійно-конфесійних, філософсько-етичних, екзистенційних
проблем слов’янського світу. В рамцях цього широкого тематичного спектра
1
Останні, слід застерегтися, виходили далеко за суто слов’янські межі, мали всеєвропейський характер. До
суголосного з Шевченком – змістом і патосом – типологічного ряду романтичної літератури визвольнонаціонального, революційного або, у кожному разі, гостро соціального спрямування, поряд з польською
національно-консолідуючою патріотикою А. Міцкевича, Ю. Словацького, С. Ґощинського, чеським і
словацьким “будительством” Я. Коллара, Ф. Челаковського, належали поети угорської революції Я. Арань
та, за визначенням О. Білецького, “найбільш співзвучний” Шевченкові Ш.Петефі [5, 297], література доби
французької революції 1848 р., німецького “Sturm und Drang”’у, італійського Risorgimento, іспанських
“нумантійців” тощо.
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на європейському полі, у його східному (польсько-українсько-російському),
середньо-східному (чесько-австрійському), балк анському (сербськохорватському) сеґментах розгортався багатоаспектний полілог слов’янських
літератур із часами гостро полемічних питань історичних взаємин, шляхів та
перспектив суспільного, духовно-культурного й інтелектуального розвитку. Як
питомі, причім виразно активні, компоненти цього комплексного полілогу цілком
підставово можуть бути означені Шевченкові поеми “Гайдамаки” (включно
з перейнятою патосом всеслов’янського єднання післямовою) та “Єретик”,
антицаристські, антиімперські твори (“Сон. – У всякого своя доля…”, “Кавказ”,
“Юродивий”), лірика філософсько-етичного спрямування. Вдалими прикладами
такого комплексно-компаративістського підходу я вважаю проведену свого часу
І. Дзюбою взірцеву розправу над Шевченковим “Кавказом” [див.: 10] та аналіз
Є. Нахліком на ґрунті трьох слов’янских літератур романтично-філософського
полілогу навколо міфологеми “Доля”, узятої в контексті історіософської та
екзистенційної проблематики [див.: 20].
Росія. Названа праця Є. Нахліка прикметна, поза іншим, ще тим, що в ній
російська література (зосібна романтична творчість Пушкіна та Лєрмонтова)
розглядається як слов’янська, у рамцях всеслов’янського ареалу; поезія
Шевченка, його екзистенційні рефлексії постають в органічному українськопольсько-російському літературно-філософському полілозі. Відзначити цей
факт важливо з огляду на специфічну ситуацію, що склалася з проблемою
“Шевченко та російська література” в останні роки, коли “повінь” офіціозної
кон’юнктурної тріскотняви змінилася сливе повним, і то не менш кон’юнктурним
мовчанням. Тимчасом проблема не тільки не розчинилася в історичній
простороні, а в умовах посилення на північно-східних слов’янських теренах
тенденцій “нового євразійства” неоімперського штибу набула нової (саме
нової!) актуальності. Стає як ніколи очевидним, що спадщина Шевченка, котрий
жив, “карався, мучився”, творив у загальноросійській простороні, значною
мірою була не чим іншим, як багатолітнім полілогом (діалогом) з російською
літературою і, отже, питомою складовою літературного полілогу слов’янського
й загальноєвропейського. Послання Шевченка “Гоголю”, його захоплення
“Мертвими душами” та “Ревізором”, “благоговіння” перед Салтиковим-Щедріним,
висока (повіримо свідченням П. Куліша та Я. Полонского) оцінка Пушкіна як
поета, творів К. Рилєєва, В. Жуковського, М. Лєрмонтова, навіть Алєксєя
Хом’якова, свого ідейного антипода, – доброзичливо-позитивний аспект цього
полілогу. Водночас лейтмотивом проходить у Шевченка прихована і відкрита
полеміка з тим же Пушкіним (“Мідний вершник”, “Полтава”), яка вочевидь
корелює з антиімперською, антиколоніальною темою як однією з провідних у
всеєвропейському, передовсім слов’янському, літературному полілозі. Подібне
можна сказати і про більш ніж складне ставлення Шевченка до російського
слов’янофільства, особисті дружні взаємини з окремими особами (наприклад,
із С. Аксаковим) уступали в суперечність із категоричним неприйняттям
панславістичної та монархічної за своєю природою концепції. Ці проблеми,
що, суттю, мають, без пересади, всеєвропейський засяг, останнім часом, на
жаль, не привертають до себе такої уваги українського шевченкознавства, на
яку заслуговують. Опріч названої повище монографії Є. Нахліка, можу згадати
вже достоту давню працю знову ж таки І. Дзюби про Т. Шевченка та Алєксєя
Хом’якова [див.: 9], його міркування про кореляційні зв’язки Шевченкової
творчості з контекстом сучасної йому російської літератури, зокрема з
Пушкіним, у монографії “Тарас Шевченко. Життя і творчість” (К., 2008) [див.
про це: 3].
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Народ і слово. Шевченко, імовірно, не знав праць Й. Ґ. Гердера й ніде не згадує
його ймення; з цієї ж причини, очевидно, відсутнє воно й у “Шевченківський
енциклопедії”, що навряд чи правильно, бо говорити про проблему народності
літератури взагалі, зосібна й у Шевченка, обминаючи цього вченого, який, у
суті справи, започаткував й обґрунтував концепцію народно-національних
джерел літератури та мистецтва, неможливо. Ідеї Гердера (що їх іноді
звужено означують як “фольклорний романтизм”) мали величезне значення
для формування засад народності в європейській культурі, історіософській
та естетичній мислі кінця XVIII – початку XIX ст., зокрема й в українських. Є
підстави говорити про опосередкований вплив цих ідей на Шевченка хоча б
уже тому, що ними захоплювався відомий дослідник і збирач документів з
історії України Андріян Чепа (1760–1822), якого деякі дослідники вважають
одним із імовірних авторів “Історії Русів”, а останню Шевченко, як відомо,
високо поціновув, незрідка почерпуючи з неї відомості та сюжети для своїх
поетично-історіософських творів.
Так чи так, очевидним є корелятивний зв’язок з поширеними в Європі
ідеями Гердера знакової Шевченкової передмови до “Кобзаря” 1847 року, яка
об’єктивно вводить проблему народності українського письменства в контекст
європейського полілогу про шляхи зближення національної літератури з
народним життям, звернення до джерел національної історичної пам’яті,
закріпленої в народно-пісенній творчості (“…прочитайте [ви] думи, пісні,
послухайте, як вони (“свої мужики”. – Ю. Б.) співають”, як при цьому “плачуть,
наче справді в турецькій неволі або у польського магнатства кайдани волочать”,
як, нарешті, “вони говорять меж собою шапок не скидаючи”, тобто почуваючи
себе – завдяки мові! – самими собою, рівними поміж рівними, вільними поміж
вільними…
Оця вільна розмова, ця рідна, питоменна національна мова є, впевнений
Шевченко, осердям народності письменства, передумовою й неодмінною
ознакою української літератури: нехай собі інші “пишуть по-своєму, а ми
по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово”. І – звернімо увагу:
відстоюючи це своє твердження, Шевченко посилається на досвід (як
позитивний, так і неґативний) інших європейських літератур – шотландської
(Бернс, Скотт), слов’янських (Караджич, Шафарик, наразі виїмково позитивний,
бо “не постриглись у німці”, хоча так було б їм “зручніше”), поміж ними й
російської (Гоголь), і рідної української… Останню – з усіма її огріхами, але
живу, реальну, таку, що про неї природно судити за європейськими критеріями.
Знаковим слід визнати вже сам факт залучення Шевченком європейських
імен і прикладів до розмислу про українську літературу – він маркує інтерес
поета, його обізнаність в європейській літературі, і це слугує якраз одним
зі свідчень отого самого “посередництва Європи”, що його, як пам’ятаємо,
заперечує та неґує Грабович.
Нагадаю, що я від самого початку означив характер своїх нотаток як “Передні
міркування”. Більш-менш задовільну відповідь на заторкнуті (й незаторкнуті) у
них питання може дати хіба лише розгорнута, багатоаспектна розправа; плекаю
надію, що іще матиму час і сили для такої роботи, а може, це буде колективна
праця. Наразі ж обмежую своє завдання “жанром”, мовить би, передрозгляду.
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ВІРШ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА “ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА…”:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ТЕМИ
У статті поезію Тараса Шевченка, написану 1860 р., проаналізовано з позицій лінгвістики
вірша, герменевтики та міфопоетики.
Ключові слова: ідилія, тема, художній світ, образ, міф.
Vyacheslav Levytsky. Taras Shevchenko’s poem ‘The Water Flows from under a Sycamore’:
peculiarities of thematic development
The article analyzes Taras Shevchenko’s poem written in 1860 from the viewpoint of linguistics,
hermeneutics and mythopoetics.
Key words: idyll, theme, literary world, image, myth.

“Тече вода з-під явора…” [16, 366] – ідилія Т. Шевченка, написана 7 листопада
1860 р. в Санкт-Петербурзі. Чистовий автограф уміщено в “Більшій книжці”
(Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України. – Ф. 1. – Од. зб. 67. – Рукопис. – С. 322). Уперше опубліковано
в журналі “Основа” (1861. – № 6. – С. 48) із неістотними виправленнями в
р. 15. Вірш належить до групи творів 1859 – 1860 рр., позначених елементами
автобіографізму і присвячених темі родинного життя (“Сестрі”, “Над Дніпровою
сагóю…”, “Л.”, “Якби з ким сісти хліба з’їсти…”, “Зійшлись, побрались,
поєднались…” та ін.). Порушуючи проблему гармонійного утвердження людини
у природі й суспільстві, Т. Шевченко осмислював обставини своєї самотності.
Поет екстраполював роздуми про створення сім’ї на художній світ, сповнений
досконалості. Справді, незадовго до написання ідилії митець розірвав стосунки
з Л. Полусмак. Він згадував про цю подію в низці листів 1860 р., зокрема
до В. Шевченка (від 5 жовтня) і М. Макарова (від 31 жовтня, 5 листопада,
9 листопада). Нереалізованість Т. Шевченка-сім’янина компенсувалася
посиленим інтересом автора до побуту дітей (власних небог, племінниці
І. Сошенка, певною мірою – учнів Новостроєнської недільної школи в Києві).
Тяжіючи до усвідомлення себе членом макрородини (пор.: [17, 213]) і до
виходу поза особисті душевні колізії, Т. Шевченко звертається до уснопоетичної
традиції. З нею корелює уявлення про довершену дійсність, яку розбудовано в
аналізованому творі. Письменник використав низку народнопісенних іконічних
складників (рослинні та ін. образи-символи), синтаксичних фігур (паралелізм),
а також наспівний 14-складовий вірш зі схемою (4+4+6)2. Переліченими
структурними елементами забезпечено надання почуттям “я”-поета
типовості й водночас універсальності. Прикметно, що до сьогодні не виникло
загальноприйнятого тлумачення жанру цього твору через співвідношення
з генерикою фольклору. Наприклад, Ф. Колесса вбачав в інтерпретованій
ідилії мотив української пісні “Сосід уже жито сіє…” зі збірки М. Максимовича
“Малороссийские песни” (1827) [6, 201]. Г. Сидоренко не зараховувала
поезію до пісень [13, 114]. Натомість С. Росовецький схарактеризував вірш
як стилізацію народної пісні з оповіддю від гендерно нейтральної 3-ї особи
[12, 328].
При розгортанні теми означено багатоманіття виявів художньої реальності
та зв’язків між ними. З огляду на концепцію Н. Чамати, репрезентовану в
“Шевченківській енциклопедії”, композицію ідилії організовано за принципом
зіставлення іконічних компонентів на основі аналогії. Поезія складається із 3-х
фрагментів, покликаних у різних аспектах розкрити процес співіснування всього
сущого. Упорядкування сюжетних епізодів збігається із власне формальним
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членуванням твору на октети. Згідно з підрахунками, із 57 повнозначних слів,
ужитих у поезії, у 1-й строфі – зачині – використано найбільше іменників у
статусі суб’єкта дії (6). Початковий октет також містить максимальну кількість
синтаксичних одиниць із 2-складовою структурою (5). Зауважені риси
засвідчують посилену описовість у моделюванні художнього світу. Автор
конституює дійсність твору, називаючи складники краєвиду (потік, мальовничий
рельєф тощо). Водночас природу сприйнято в русі: вода тече (р. 1), калина
(“калинонька”) пишається (р. 3, 5) тощо. Динамічним постає й художній простір.
Пейзаж деталізовано завдяки активному чергуванню ракурсів, переходам від
одного образу до іншого: “Явор молодіє, // А кругом <…> верболози // Й лози
зеленіють” (рр. 6–8).
2-а строфа – основна частина – характерна частотним застосуванням
речень, поширених за рахунок іменникових другорядних членів. Ідеться
про підкреслення об’єктів і ознак дії. У рр. 9–16 використано найбільше
субстантивів із функцією додатка чи обставини (6). Вони вдвічі перевищують
число іменників-підметів. Шевченко наголошує, що “хлюпощуться качаточка //
Помеж осокою” (рр. 11–12), а “качечка випливає // З качуром <…>, // Ловить
ряску, розмовляє // З дітками своїми” (рр. 13–16). Як наслідок – бачення
відокремленості явищ природи, притаманне 1-й строфі, змінено на ідею
єдності сущого, насамперед істот. Цьому сприяє вдавання до градації (згадка
про пташенят переростає у змалювання всієї сім’ї качок). Прикметний також
загальний образ – родина, членів котрої зафіксовано у зв’язках між собою.
Роль події – й основної, і побічної – набуває виняткової важливості у 3-й
строфі (кульмінація, що припадає на кінцівку). Тут ужито 10 дієслів – логічних
предикатів та об’єктів, проте лише 5 іменників у статусі суб’єктів. Відповідно
до побудови октету активне начало, вирізнене у природі (“Тече вода” – р. 17;
“Вода ставом стала” – р. 18), переймають персонажі-люди. Наприклад, “дівчá”
не просто “прийшло <…> воду брати” (р. 19). Автор акцентує, що воно воду
“брало, заспівало” (р. 20).
У цілому іменників у поезії застосовано більше, ніж дієслів (30 проти 20).
Так унаочнено суб’єкт-об’єктні відношення, превалювання котрих поступово
означується в семантиці всього твору. Саме на них автор орієнтує реципієнта
в осмисленні зображеної дійсності. Показові також суб’єкт-об’єктні одночасні
відношення, завдяки яким репрезентовано самопізнання автора й ліричних
персонажів – дівчини та її батьків. Тема пошуків другої половини (обговорення,
“кого <…> // Своїм зятем звати?” – р. 24) видається відповідником згадуваних
особистих переживань Шевченка.
Спостережені граматичні особливості поглиблено за допомогою стилістичних
фігур. Зокрема, переважну незмінність ідилічного художнього світу посилено
завдяки прийомам повтору: анафорі (“Тече вода” – рр. 1, 9, 17), епаналепсису
(слово “вода” у рр. 17–18), епанастрофі (дублювання слова “брати” в різних
формах на межі рр. 19–20). Прикметним виявляється вживання анафор
усередині строф. Початкові фрагменти повторено в рр. 3 і 5 (“Пишається”),
19 і 21 (приблизний повтор “Прийшло” – “Вийшли”). Таким засобом марковано
розподіл строф на дві частини, рівні за кількістю рядків і співвідносні за
змістом. Продубльоване слово вміщено у 5-му р. 1-го і 3-го октетів. В обох
випадках це початок нового речення, котре ґрунтується на розширенні теми
попередньої фрази. Відповідно, може йтися про обрамлення 2-ї строфи, у якій
відсутня анафора, конструкціями з однотипним задіянням фігури. У результаті
композицію вірша наділено симетричністю. Простежена риса важить для
розуміння іконічних і міфопоетологічних домінант. Справді, образ річки й
ідентичний міф належать не тільки до центральних, а й до структуротворчих.
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Розгортання сюжету в аспекті динаміки мислиться сумірним змальованій
водоймі. Якщо в 1-й строфі натяково окреслено витік (вода “тече <…> з-під
явора” – р. 1), то в завершальному октеті згадано гирло (“Вода ставом стала” –
р. 18). Водночас симетрична стилістико-синтаксична побудова поезії – це
певний аналог дзеркальної поверхні річки.
Окрім водойми, у художньому просторі наголошено на інших “медіанних
локативах” і “власне медіативах” [14, 58-59], тобто означниках порубіжжя.
Увесь пейзаж складається з об’єктів, котрі ототожнюються з межею: верху/
низу (явір, калина, гора як відповідники світового древа і світової осі [9, 311]);
реальності/потойбіччя, природи/цивілізації (опозиція гай/садок, аналогічна до
поширеного протиставлення селища і лісу, тобто людського світу і дійсності,
ворожої до людини (див.: [10, 49])).
На змістовому рівні аналізу можливі кілька тлумачень вірша. Згідно з
узвичаєним розумінням сюжетного руху у творі простежуємо єднання світів
рослин, тварин і людей [3, 192]. Ідеться про послідовне розгортання в
поезії теми родини. Кожна зі строф містить образ сім’ї, змодельований за
переважання принципу умовності (1-й октет) або правдоподібності (2-й і 3-й
октети). Суттєво, що першу з-поміж однорядних картин родини побудовано
на основі етносимволіки. У зачині калина і явір, за традицією, асоціюються із
жінкою та чоловіком. Це значення притаманне образам названих рослин як у
фольклорі, так і в доробку самого Шевченка (балада “Причинна”, вірші “Чого ти
ходиш на могилу?..”, “Ой три шляхи широкії…”, “Над Дніпровою сагóю…” та ін.).
Лози й верболози, котрі “зеленіють” (р. 8) довкола, доцільно співвідносити з
дітьми. В українській міфології всі згадані рослини нерідко наділено тотожною
семантикою. Наприклад, калина – символ “дорослості дівчини, або повносилої
жінки взагалі”, задіяна у весільному ритуалі, лоза – “також символ дівочості”
[5, 56]. У наступних епізодах при змалюванні сім’ї здійснено помітний відхід од
засобів символізації. Автор веде мову насамперед про конкретні зразки родин
(качина й людська спільноти). Водночас образи качки та селезня також можна
зарахувати до системи символів: у весільних піснях вони маркують наречену
та молодого [1, 406]. Упорядкування сюжету більшою мірою супроводжується
поглибленням паралелізму поміж фрагментами. Ідилічність максимально
виявлено в завершальному уривку. У 3-й строфі прийнято простежувати
традиційну ситуацію, що передує видачі дівчини заміж. Діалог батьків про
зятя мислиться запорукою успішного доньчиного майбутнього. Так письменник
утверджує суголосність між людським щастям і красою природи як “позитивний
ідеал” [11, 139]. Тобто картини співіснування й рослин, і птахів постають
асоціативним позначенням людської сім’ї.
Трактування, близьке до поданого й запропоноване М. Ігнатенком,
ґрунтується на розгляді “сновидчого” посилання як різновиду “онтологічної”
алюзії [4, 4]. Тематику строф зіставлено з етапами “шлюбного щастя”,
про яке мріяв Шевченко. Це заручини, зумовлені взаємним коханням (1-а
строфа); сприятливий побут (2-а строфа); сподівання на вдячність нащадків
(3-я строфа). Окреслене тлумачення можливе лише в разі застосування
біографічного методу аналізу.
Доцільно вести мову і про те, що в інтерпретованому творі проблематизовано
бачення природної гармонії (див.: [11, 139]). У відповідному ракурсі
паралелізм, покладений в основу поезії, базується на таких концептах, як
досконалість рослинного пейзажу, злагоджена розмова пташок, співзвучність
настроїв дівчини та батьків. У розкритті центральної теми можна спостерегти
різнорівневість художнього світу. У 1-й строфі змальовано безпосередньо
природу (рослинність). Образ природної спільноти (сім’я птахів) подано у 2-й
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строфі. 3-ю строфу спрямовано на акцентування в людському соціумі рис
“другої природи”, тобто самодостатнього явища, розбудованого за подібністю
до природи, але залежного від особливих умов існування (пор.: [15, 530]). Для
з’ясування розумінь гармонії, які художньо актуалізував письменник, поезію
слід зіставити із загальною генологією словесних творів. В аспекті зв’язків
із конкретними прототекстами твір ґрунтується на парафразі української
пісні “Сосід уже жито сіє…” або народних пісень, схожих на згадану за
формою та змістом. З огляду на жанрову систему загалом уточнень вимагає
визнання ідилічного начала як домінантного у вірші. Фінал поезії відкритий,
на що принагідно вказував Ю. Шерех [18, 41]. За сюжетом не зрозуміло, з
якої достеменно причини радяться батьки. Ідеться чи про наявність кількох
претендентів на одруження з дівчиною (пор. іронічно потрактований мотив
вибору зятя у вірші “У перетику ходила…”), чи про відсутність нареченого (за
подібністю до поезій “Якби мені, мамо, намисто…”, “Ой маю, маю я оченята…”).
Цікаво, що ліричний суб’єкт названої пісні зі збірки М. Максимовича через
враження від навколишньої злагоди переконується у власному безталанні,
передусім – у нещасливій самотині: “У сосіда хата біла, // У сосіда жінка мила; //
А у мене ні хатинки, // Ані щастя, ані жінки!” [8, 137]. // З урахуванням структури
сюжету доречно звернути увагу на входження аналізованої Шевченкової поезії
до автоінтертексту митця. Зокрема, за змістовими особливостями цей твір
1860 р. співвідноситься з “Думкою” (“Тече вода в синє море…”). Зв’язок між
віршами підтверджено схожістю перших рядків, а також зверненням автора
в обох із них до образів потоку та гирла. При цьому течія води асоціюється
із життям людини, а гирло – з певним вирішальним етапом у ньому. Давнішу
поезію написано з погляду чоловіка, який переживає душевну драму,
покинувши рідних і кохану. Вірогідно, у досліджуваному творі означено
спробу витлумачити ситуацію одинокості з позиції жінки, точніше “дівчати”.
Зіставлення, зумовлене тотожним образним рядом (річка, явір, лоза, дівчата,
гай) і тематикою (пошук родинного щастя для жінки/чоловіка), видається також
допустимим щодо інтерпретованого тексту і згаданої поезії “Над Дніпровою
сагóю”. Зауважені риси не дають підстав для спростування ідилічної сутності
вірша “Тече вода з-під явора…”. У поезії засвідчено елементи романтичного
світогляду, притаманного Шевченкові впродовж тривалого часу. У такій формі
самосвідомості, на відміну від просвітницької, людину не підпорядковано
світові [7, 23]. Тобто гармонія у природі мислиться ідеалом, про втілення
якого у своєму житті людина завжди може тільки мріяти. Мотив страждання
через нещасливе кохання, відповідний одному із прочитань останнього епізоду
шевченківського твору, розкрито й в античних ідиліях (див.: [2, 121, 123]).
Значущі відхилення від картин цілковитої злагодженості наявні й у Шевченкових
віршах, найпослідовніше зарахованих до ідилій. Наприклад, у поезії “Садок
вишневий коло хати…” соловейко, символізуючи надмір природної стихії,
“заважає” матері “научати” [16, 17], а згодом відпочивати.
Отже, у розглянутій поезії узагальнено низку властивостей Шевченкового
доробку, що постав після заслання. Серед них істотним є автобіографічне
начало, реалізоване шляхом моделювання ідилічного часопростору із
центральним образом родини. Художню дійсність змальовано із задіянням
семантичних (іконіка природного світу, міфеми помежів’я) і формальних
(наспівний вірш, упізнавані стилістичні фігури) складників фольклорних
творів. Водночас автор розгортає сюжет, фінал котрого можна трактувати
як відкритий.
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Отримано 3 червня 2013 р.

м. Київ

Медицька М. С. Літературознавчі статті, спогади,
матеріали. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. –
352 с.
До книжки, присвяченої передчасно померлій Мирославі
Медицькій (Хороб) (1978 – 2010), доцентові Прикарпатського
університету ім. В. Стефаника, увійшли наукові статті із
зарубіжної літератури та компаративістики, опубліковані в
українських і польських виданнях, доповіді на всеукраїнських
і зарубіжних конференціях. Вона належала до наймолодшого
покоління вчених-полоністів; до кола її наукових зацікавлень
входили, зокрема, українсько-польські літературні взаємини.
Монографії вченої “Творчість Станіслава Виспянського
й українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття:
рецепція і типологія” і “Порівняльне літературознавство
(Українська література в світовому контексті)” вибудовують
своєрідну концепцію дослідження українських і польських
письменників.
У книжці вміщено статті й рецензії про життя і творчість
М. Медицької, матеріали до бібліографії, а також спогади
рідних, друзів, колег, учнів світлої, доброї, щирої Мирослави.
С. С.
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НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА ТА ШІСТДЕСЯТНИКИ
У ПРАЦЯХ ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА
У статті аналізуються дослідження Ю. Лавріненка про Нью-Йоркську групу та шістдесятників.
Ключові слова: Нью-Йоркська група, шістдесятники, ідіостиль, літературознавчі концепції.
Svitlana Lushchiy. The New York Group and the artists of the 1960s generation in the works by
Yu. Lavrinenko.
The paper focuses on Yu. Lavrinenko’s research works which deal with the New York Group and
the representatives of the 1960s generation.
Key words: the New York Group, artists of the 1960s generation, idiostyle, concepts of literary studies.

У 1950 – 1960-ті роки еміграційний критик, літературознавець Ю. Лавріненко
щиро зустрів появу талановитої молоді в діаспорі та в Україні. Він покладав
великі надії на Нью-Йоркську групу й шістдесятників, уважаючи їх майбутнім
новітньої української літератури. У листі до письменника В. Барки від 3 травня
1971 р. зізнавався: “Я болію Н[ью]-Й[оркською] Групою, бо це ж зрештою єдине,
що ще є в нашій літературі. Шістьдесятників там уже майже задушили1” [23,
114]. Про це йдеться також у листі літературознавця до молодої письменниці
Ж. Васильківської: “Мені болить до нестями, до розпачу, що такий чудовий
геніальний початок обірвано рукою варвара. Я захопився Вашою групою,
як надією, що зрізане тодішнє молоде ось відросте і розквітне з НОВОЮ
оригінальною силою і формою, і характером” [23, 113].
Ю. Лавріненко прагнув об’єктивно прочитати творчість Нью-Йоркської групи,
не поспішав з остаточними висновками й оцінками. У листі від 9 жовтня 1959 р.
до головного редактора польського видавництва “Культура” Є. Ґедройця,
стараннями та з ініціативи якого побачила світ славнозвісна антологія
Ю. Лавріненка “Розстріляне відродження” (1959), учений просив звернути
увагу на обдаровану молодь:
“Дорогий Пане Редакторе!
Забув написати про одну справу. У нас є така “Ньюйоркська група” – молоді
укр[аїнські] письменники і поети. Я з ними чимало працював.
На мою пораду вони вислали Вам свої книжкові видання і перше число свого
журналу “Нові поезії”.
Я думав, що було б добре, якби Ви послали те п[ану] Лободовському, може
б, він набрався охоти написати рецензію для “Культури”, якщо б Ви вважали
таке за бажане для Вас.
Цю молодь вже лаяла київська преса.
Є тут проблема еміґраційної літературної молоді, яку якось обговорювала
польська преса еміґраційна (як вона – ця проблема стоїть в поляків). Пару
аналогій чи відмінностей тут не шкодило б провести” [4, 659]. Через рік
1

Тут і далі зберігаю авторську орфографію, лише пунктуацію уніфікую за сучасними правописними нормами.
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польський критик Ю. Лободовський написав розвідку про поетів Нью-Йоркської
групи з метафоричною назвою “Молодий ліс на чужині”.
Я. Поліщук справедливо наголошував на тому, що “Юрій Лавріненко виявився
не тільки першим, а й найпослідовнішим та найпереконливішим у підтримці
Нью-Йоркської групи, тоді як інші критики або недобачили появи молодих,
або їх проігнорували, або, що було також типовою реакцією, – висміяли,
обкидавши страшними звинуваченнями. Лавріненко був єдиним із еміграційних
метрів, хто заслужив цілковите право називатися “духовним батьком”, хоча
подібних формулювань не любили самі “нью-йоркці”, підкреслюючи своє
“безбатченківство” [17, 74].
З великою повагою, симпатією та вдячністю згадував про Ю. Лавріненка
нью-йорківець Ю. Тарнавський: “Людина вже п’ятдесятилітня, коли з’явилися
ми, поети нового покоління, що пізніше стали знаними як Нью-йоркська
група, він все таки інстинктивно горнувся до нас, себто горнув нас до себе, і
уможливлював нам зайняти місце в українській літературі. Для Юрія Лавріненка
в українській літературі як на батьківщині, так і на еміґрації, панувала в той час
змора, і прихід нового покоління зі свіжими формами і ідеями був “повстанням”
проти цієї змори… Отже, любив Юрій Лавріненко молоде й нове тому, що воно
відродження, воскресіння. Його любов до молодих була любов’ю до української
літератури, бо знав він, що без молоді література помре. Живе література
тільки тоді, коли її продовжує своєю творчістю нове покоління” [18, 35-36].
Ю. Лавріненко пильно стежив за появою нових творів членів Нью-Йоркської
групи та шістдесятників й відразу реагував на них розлогими рецензіями. Так,
рецензію на другу поетичну збірку Богдана Бойчука “Спомини любови” [див.:
1] учений розпочинає такими словами: “Кожного разу, як з’являється нова
книжка поезій, беру її до рук мов… телеграму з фронту, де зводять бій життя
і смерть. І коли справді за обкладинкою книжки в сухих її рядках запахне мені
квітка поезії, я радію – значить смерть програє. Людина – явище культури і
Духа – завше б’ється на межі, над краєм безодні, і поети – перші звітодавці
тієї битви. Ось чому не можу без хвилювання стежити за новими поетичними
паростками дома і на еміґрації” [10, 42].
Ю. Лавріненко завжди радо й дуже оперативно відгукувався на появу
поетичних збірок, статей чи зініційованих та упорядкованих видань НьюЙоркської групи. У журналі “Сучасність” з’явилася рецензія на впорядковану
Б. Бойчуком книжку “Театр-Студія Йосипа Гірняка – Олімпії Добровольської”
(УВАН у США. Вид-во Нью-йоркської групи, 1975) під назвою “Першоджерельна
книжка до історії модерного українського театру” [див.: 16]. Ця тема була
актуальною і для Ю. Лавріненка. Протягом 1940 – 1950-х років він неодноразово
підтримував у періодиці Театр-Студію та його керівників, загадати хоча б книжку
“В масках епохи; Йосип Гірняк” (1948), написану у співавторстві з В. Хмурим
та Є. Блакитним, і низку статей “Думки під час проби (До прем’єри “Зайвих
людей” в Театрі-Студії Й. Гірняка) [20, 6], “В дзеркалі страшної доби…” [21, 3],
“Поезія сцени. Ювілейна прем’єра “Лісової пісні” в Театрі-Студії Й. Гірняка…”
[22, 3], “Акторка великого покоління. Тридцять п’ять років акторської праці
Олімпії Добровольської (1915–1950)” [14, 21-24], “Життя сповна віддане
театрові. Олімпія Добровольська: актор-режисер-педагог” [11, 19-20]
та ін. Ю. Лавріненко високо оцінив книжку та її упорядника й за вдалий підбір
документів, і за ретельно зібрані неопубліковані архівні матеріали, інтерв’ю з
керівниками Театру-Студії, щоденник актора Володимира Змія, а головне за
“дисципліноване самообмеження автора, який не спокусився пройтися відразу
по всіх проблемах українського театру 20 століття та поставити передчасні
крапки на багатьох дискусійних “і” [16, 104]. Імпонує Ю. Лавріненкові й те,
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що у книжці Б. Бойчука Й. Гірняк постає продовжувачем кращих традицій
українського модерного театру Леся Курбаса на еміграції: “Театр-Студія
наче перекинула місток у майбутнє через прірву розстріляного Відродження
українського театру 20-их років (надто ж якщо 80-літній Йосип Гірняк матиме
змогу і щастя зібрати, доповнити в цілість фрагменти своїх спогадів і статей
про Леся Курбаса і “Березіль”)” [16, 108].
Протягом 1953–1958 рр. з’явилося чимало статей Ю. Лавріненка про НьюЙоркську групу в журналі “Листи до приятелів”, англомовні рецензії на їхні
твори в американському часопису “Books Abroad”. Разом з І. Кошелівцем на
сторінках “Української літературної газети” Ю. Лавріненко друкував твори
членів Нью-Йоркської групи – Е. Андієвської, Б. Бойчука, Ж. Васильківської,
П. Килини, Б. Рубчака, Ю. Тарнавського та власні літературознавчі розвідки
про молодих письменників. Про це згадував І. Кошелівець у книжці спогадів
“Розмови в дорозі до себе”: “…Опоненти Нью-йорської групи, зокрема з кола
традиціоналістів, яким несприйнятні були новації в поезії, незалежно від їх
джерел, не без зловтіхи закидали нам з Лавріненком, ніби ми виплекали тих
шаленців на свою голову, бо ж вони тепер допікають і нам.
Ці закиди не мають під собою жадного ґрунту. Вони несправедливі супроти
учасників Нью-йоркської групи, яку ніхто не міг би штучно виплекати, якби
поява її не була на часі і не народилася вона спонтанно сама, незалежно від
того, хотів її хтось “плекати” чи ні. Супроти нас з Лавріненком обвинувачення
безпідставні в тому сенсі, що, друкуючи нью-йорківців в “УЛГ”, ми виконували
просто редакторський обов’язок і цим не робили їм жадних послуг, як і
кожному іншому авторові; а надавати вирішального значення для існування
Нью-йоркської групи схвальному виступові Лавріненка можна було б лише за
умови, що без того група не існувала б. Що вже просто смішне, бо нью-йоркці
самі були досить крикливі, щоб нагадувати про себе” [7, 149].
У численних виступах на радіо “Свобода” Ю. Лавріненко також активно
пропагував творчість літературної “парості”: “П’ятидесятники і шістдесятники –
Нью-Йоркська група і Київська група поетів”, “Емма Андієвська – провідний
поет молодої української літературної генерації за кордоном”, “Нові книжки
поезій Емми Андієвської (“Кути опостінь” і “Первні”)”, “Богдан Бойчук”, “Богдан
Бойчук. “Вірші до Мексики”, “Женя Васильківська – з плеяди молодих поетів на
еміграції”, “Віра Вовк – поетичний гість із Бразилії”, “Поезія Патриції Килини”,
“Легенди і сни” – нова книжка поезій Патриції Килини”, “Юрій Коломиєць:
“Гранчасте сонце”, “Поезія Вадима Лесича”, “Леся Масюк: “Світлини з
Мангетену”, “Нова книжка поезій Богдана Рубчака “Дівчині без країни”, “Поезія
Юрія Тарнавського”, “Чар і вага любовної лірики (З приводу нової книги Юрія
Тарнавського “Ідеалізована біографія”)”, “Надбання еміграційної літератури
61-го року” та ін.
У згаданих радіопередачах та літературознавчих розвідках Ю. Лавріненко
намагався окреслити прикметні особливості творчої манери членів НьюЙоркської групи. Іноді лише однією фразою вчений міг влучно передати
своєрідність і неповторність ідіостилю кожного молодого письменника. Так,
про творчість Патриції Килини він писав: “Адекватне поетичне схоплення
і поєднання шляхетної простоти, дитячої свіжости із тривожним відчуттям
глибоких тайників буття являє для мене один із естетичних чарів лірики Патриції
Килини” (книги “Трагедія джмелів”) [8, 270]. Про екзистенційну спрямованість
лірики Ю. Тарнавського, її надзвичайну емоційність неодноразово йшлося
в багатьох рецензіях Ю. Лавріненка: “Любовні вірші Тарнавського власне
являють такий акт відкриття – і естетична творчість тут наче є частиною
універсальної життєтворчости” [12, 35]. Окреслюючи визначальні риси Віри
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Вовк, літературознавець на перше місце ставив вишуканість її поезії, і в цьому
був суголосний з Б. Бойчуком, котрий також писав про “делікатність, тонкість,
якою вона пронизує дуже глибоко”. “Витонченість і ориґінальність образів,
витонченість рядків і проникання особистого в надчасове – це та нова грань,
яку Віра Вовк внесла в українську поезію” [17, 30].
Не оминув увагою Ю. Лавріненко і творчість Емми Андієвської. Проналізувавши
поетичні збірки “Поезії” (1951), “Народження ідола” (1957), “Риба і розмір”
(1961), “Кути опостінь” (1962), він наголошував на тому, що авторці притаманні
“первісність дитячої уяви і бачення”, прагнення оновити застарілі слова,
надати нового звучання традиційній українській лексиці: “В неї часто одно
слово служить, мов призма, для спектралізації іншого слова. Її світ у своїй
розмаїтості і плинності єдиний, мов океанічна сфера, немов “водоймище
речей”, за її власним виразом” [13, 51]. “У Андієвської трапляються
новотвори, але її основний засіб – це оновлення старих і прастарих слів… Ми
переживали це чудотворне оновлення слів у “Соняшних клярнетах” Тичини,
у “Будівлях” Бажана, у віршах Йогансена, Свідзінського і Антонича. Емма
Андієвська належить до цього цеху “чудотворців” оновлення слова” [8, 262].
Заглиблюючись у художній арсенал авторки, літературознавець відзначав
насамперед неповторні алітерації в її віршах, ґрунтовно аналізував оригінальні
запашні метафори, зазначаючи, що метафоричність – основна ознака поезій не
лише Е. Андієвської, а й інших членів Нью-Йоркської групи та шістдесятників.
Досліджуючи стильові домінанти творів Е. Андієвської, Ю. Лавріненко слушно
наголошував на тому, що поетеса “розвинула послідовно сюрреалізм як стиль,
з його казковою метафорою і гіперболою” [13, 52]. Або: “Формально Андієвська
сягає рівня сучасної світової поезії, і це улегшує їй оформити своє власне
нове відчуття світу. В нестримній чудесній грі її метафор відкриваються зрідка
більші глибини духа” [8, 255].
У книжці “Зруб і парости” Ю. Лавріненко проаналізував тропи та віршові
розміри нью-йорківців, зокрема Б. Бойчук а. Він намагався означити
неповторність художньої манери письменника: “Нове для поетичної творчости
Бойчука в цій книжці – її своєрідна музичність. Досі Бойчук в його поезії
здавався нам більш скульптором-образотворцем, ніж музикою. Тепер ці
складники – метафора і ритм – урівноважилися. Вся книжка побудована
в своєрідному ритмі, в якому ямби, хореї, анапести мають додаткові
навантаження…” [8, 292].
У кількох статтях критик розглядає творчість Б. Рубчака, акцентуючи на одній
із її прикметних рис – інтелектуалізмі, або, як зазначає літературознавець,
“високості” змісту. Розвідка Ю. Лавріненка про поему Б. Бойчука “Подорож
з учителем” під назвою “Подорож з Учителем і без нього”, написана 1976 р.
для журналу “Сучасність”, так і не була опублікована. Літературознавець
звертає увагу на художні особливості цього твору, прочитує його крізь призму
необароко. 20 січня 1976 р. він робить запис у робочому зошиті, в якому
містилися підготовчі матеріали до статті про поему Б. Бойчука “Подорож з
учителем”: “На дорозі далі за модернізм” [15].
Подібні думки висловив один із членів Нью-Йоркської групи Б. Бойчук у
статті “Декілька думок про Нью-Йоркську групу і декілька задніх думок”: “Але
найособливішим у творчості Тарнавського є те, що його несподівані й крайньо
модерністичні метафори вставлені в строгу структуру чи композицію не лише
окремих віршів, але цілих збірок” [17, 26]. Ю. Лавріненко також зауважував
схильність Ю. Тарнавського до частого вживання метафор. Він наголошував,
що “іноді автор зловживає метафорами, вживаючи їх без конечної потреби”
[8, 284].
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Літерат урознавець відгукнувся рецензією на першу книжк у поета
Нью-Йоркської групи Юрія Коломийця – полтавчанина, інженера за фахом –
“Гранчасте сонце: Поезії” [див.: 6], зазначивши, що автор-початківець приємно
вразив свіжими оригінальними метафорами та неповторною ритмікою. Однак
у висновку вимогливий критик відмітив, що лише четверта частина віршів – це
справжня поезія. Аналізуючи творчість шістдесятників, Ю. Лавріненко у статті
“З поетичної весни на Радянській Україні” [див.: 8] теж указував на схильність
молодих авторів з материкової України до метафоричності. Йому імпонували
оригінальні метафори Ірини Жиленко: “Жиленко має в собі щось від Антонича
і Пастернака, але вона вміє бути і по-маланюківськи ґравером філософічної
метафори” [8, 311]. Літературознавець окреслив такі риси поетичних творів
І. Жиленко, як музичність, асоціативність, імпресіоністичність, звернув увагу
на поєднання в її поезіях реалістичного й казкового, символізму і психологізму,
особистого і загальнолюдського, буденного і надзвичайного.
У цілому Ю. Лавріненко наголошував на тому, що метафори та інші художні
засоби й поетів Нью-Йоркської групи, і шістдесятників мають виразне
українське підґрунтя. Їхня поява в літературному процесі 1950 – 1960 рр. – це
логічне продовження літератури “розстріляного відродження”. З цією тезою
Ю. Лавріненка не погоджувалися нью-йорківці. У 1990-ті рр. Б. Рубчак у
виступі на симпозіумі в Колумбійському університеті, присвяченому відкриттю
архівної колекції Ю. Лавріненка, зазначив, що дослідник так і не зрозумів
підтриманої ним молоді із Нью-Йоркської групи. Він висловив думку про те, що
літературознавець дивився на цей рух крізь призму літератури “розстріляного
відродження” й намагався спрямувати молоде покоління стати продовжувачами
літературних традицій 1920-х років. Це, як стверджував Б. Рубчак, зашкодило
Ю. Лавріненкові побачити оригінальність творів молодих письменників на
еміграції, які намагалися йти в літературі власним шляхом.
Однак згадувана літературознавча концепція не завадила Ю. Лавріненку
визнати новизну й неповторність творчої молоді. Зокрема, він наголошував
на тому, що модернізм та екзистенціалізм – це естетична та філософська
площини творчості нью-йорківців та шістдесятників. Тому важливу роль у
їхніх творах, і на цьому неодноразово акцентував увагу літературознавець,
відіграють часові категорії “минуле–майбутнє”. Так, поетесу Віру Вовк
надзвичайно цікавить минуле (українське та південноамериканське), тоді як
Ю. Тарнавського сучасне. Б. Бойчук постійно звертається до трьох часових
вимірів – теперішнього, минулого, майбутнього. На думку дослідника, у творах
схильної до філософічного осмислення буття поетеси-інтелектуалки В. Вовк,
яка ще дитиною писала тексти для вертепу, тісно переплетені християнські
мотиви, містика, фольклорна символіка, помітні сліди німецької, бразильської
та гуцульської міфології, а також Біблії.
У журналі “Листи до приятелів” Ю. Лавріненко відреагував на вихід книжки
Б. Бойчука “Спомини любови” розвідкою “На труднім шляху до перемоги” [див.:
10]. Критик порівнював другу поетичну збірку Б. Бойчука “Спомини любови”
[див.: 1] з першою збіркою “Час болю” (1957), у якій екзистенційна проблематика
була визначальною, простежуючи поетичне зростання автора. Попри деякі хиби
(слова-кліше, розтягнену композицію, не завжди вдале завершення твору), на
його глибоке переконання, “це збірка перемоги” [10, 42]. Літературознавець
наголошував на тому, що автобіографічний чинник досить помітний в обох
збірках Б. Бойчука, котрий у тринадцять років став сиротою, у шістнадцять
вирушив на Захід, у таборах Ді-Пі завершив освіту в українській гімназії, а
1949 року переїхав до США на постійне місце проживання. Ю. Лавріненко
також перебував в еміграції, тому добре розумів почуття молодого емігранта,
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який змушений жити на чужині, оскільки повернення на Батьківщину було
неможливе. Звідси відповідна емоційна настроєвість віршів Б. Бойчука,
екзистенційна проблематика, яка, утім, притаманна кожному членові НьюЙоркської групи. Так, у творах Ю. Рубчака надзвичайно сильно звучить думка
про конечність людського буття і світу: “Поруч з мотивом кінецьсвітности,
дегуманізації людини і життя, Богдан Рубчак не раз обробляє мотив трагедії
молодої сили в її зударі з мертвою дійсністю. Він обробляє цей мотив
по-різному: то як євангельський мотив Христа, то як біблійно-клясичний мотив
першопочатку світу, коли Ікар хотів літати, то як казку про однорога, якого
знищили тільки за те, що він цілком своєрідний, не схожий був на інших”
[8, 302]. (Ідеться про книжки “Камінний сад” (1956), “Промениста зрада” (1960),
“Дівчині без країни” (1963)). У творах Патриції Килини, наприклад, прочитується
“криза сучасної людини” [8, 271], кінець цивілізації, дегуманізація, трагедія
урбанізму. Літературознавець наголошував на урбаністичності поезій членів
Нью-Йоркської групи, а Ю. Тарнавського вважав “чи не першим органічно
урбаністичним українським поетом, навіть маючи на увазі Семенка і Бажана”
[8, 260].
Екзистенційність, як стверджує Ю. Лавріненко, – одна з основних ознак
поезій Ю. Тарнавського: “…В його поезії – крик самітньої і опозиційної до
всього світу душі” [8, 257]. “Тему смерти і зустрічі з нею суспільно усамітненої
людини Юрій Тарнавський розробляє в своїй збірці детально і робить із
неї своєрідний вихідний програмовий пункт. В цьому на послуги йому став
сучасний літературний екзистенціалізм (головне французький). Ми бачимо це
з переспівуваних поетом відомих екзистенціялістичних мотивів “загублености”
людини, її самотности у пустці світу “серед байдужих законів природи”, а
значить і повної незобов’язаности людини супроти будь-чого та права людини
“вибирати” який хочеш шлях і вихід” [8, 258]. У підсумку літературознавець
зазначав, що збірка “Життя в місті” – “перша програмово-екзистенціялістична
збірка поезій в українському письменстві” [2, 258]. Але, на думку Ю. Лавріненка,
твори Нью-Йоркської групи та шістдесятників оптимістичні. У них перемагає
любов до життя, віра у краще. Про це свідчить книжка Ю. Тарнавського “Життя
в місті. Поезії” (Нью-Йорк, 1956): “Так парадоксально глибоке пережиття теми
смерти дало перемогу життю” [8, 259].
Це одна з основних тез відомої концепції Ю. Лавріненка: за смертю прийде
життя, після знищення настане відродження. Ця концепція визначила і
структуру збірки “Зруб і парости”, в якій автор розглядав літературний процес
1920-х років та кінець 1950-х – 1960-ті роки й на поблемно-тематичному,
і на мовно-стильовому рівні. У першому розділі автор звернувся до
видатних постатей “розстріляного відродження” – П. Тичини, М. Рильського,
М. Хвильового, М. Куліша, Л. Курбаса, Т. Осьмачки, М. Семенка, М. Бажана,
М. Ялового, О. Досвітнього, К. Буревія, В. Домонтовича, О. Курило,
В. Ганцова, О. Білецького. А третій розділ логічно присвячений молодим
українським митцям (“парості”), які продовжили кращі традиції покоління
“розстріляного відродження”: Е. Андієвській, Б. Бойчуку, Ж. Васильківській,
М. Вінграновському, Є. Гуцалу, І. Драчу, І. Жиленко, С. Йовенко, Патриції
Килині, Л. Костенко, В. Коротичу, В. Лучуку, Б. Рубчаку, В. Симоненку, А. Тарану,
Ю. Тарнавському, Г. Тютюннику, В. Шевчуку, критикам І. Дзюбі, В. Іванисенку,
Н. Кузякіній, М. Малиновській, Є. Сверстюку, І. Світличному, Л. Танюку.
У спогадах про літературознавця, який так щиро й послідовно давав дорогу
молодим, Ю. Тарнавський наголошував на тому, що саме лавріненківська
метафора “зруб і парості” постійно витала в повітрі, не втрачаючи своєї
актуальності. Ю. Лавріненко неодмінно наголошував на зв’язку Нью-Йоркської
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групи з письменниками 1920-х років, згадував про те, що Б. Рубчак разом
із С. Гординським видали твори Б.-І. Антонича. Аналізуючи поетичну збірку
Б. Бойчука “Вірші до Мехіко”, він простежив спорідненість ритміки та строфіки,
не завжди виправдано прив’язуючи поетичну манеру автора до традицій
літератури “розстріляного відродження”: “Окремі місця своєю загущеністю
енергії, фарби, ваговитим ритмом нагадують барокові строфи раннього Бажана
(але без наслідування чи копіювання)” [8, 292]. “Для стилю поезії Богдана
Рубчака прикметний стоп ліризму і філософічного думання, рафіноване
точне слово, поєднання класичної кольорової пластичности з необароковою
музичністю слова і внутрішньою антитетичністю та драматизмом метафори”
[8, 299]. Однак літературознавець постійно говорив і про впливи світової
поезії на творчість Б. Рубчака: “Щождо тем і мотивів його поезії, то треба
насамперед відзначити їх кількісне багатство й різноманітність, включно з
книжними мотивами, взятими із світової літератури й історії… Також і щодо
стилістики можна сказати, що Рубчак любить мандрівку по світовій поезії (тут
йому стає в пригоді його начитаність і ерудиція). Рубчак поєднує новаторство із
традиційністю” [8, 299]. Про національні витоки поетичної творчості Б. Рубчака
йшлося також у статті про поета, уміщеній в “Історії української літератури.
ХХ століття”: “Загальна орієнтація поетики Б. Рубчака, що зближує поезію
20-х – 40-х років В. Свідзинського, Б.–І. Антонича, П. Тичини, Є. Плужника
із сучасним поетичним модерном в особі І. Римарука, В. Герасим’юка,
І. Малковича, О. Лишеги та інших представників нової генерації” [5, 215].
Сучасні літературознавці, як і Ю. Лавріненко, говорять про зв’язок творів
Нью-Йоркської групи та шістдесятників з літературою 1920-х років. Так, на
думку А. Ткаченка, І. Драч близький до натурфілософізму Б.-І. Антонича,
сонцепоклонства П. Тичини, “футуристичного космізму нашої поезії 20-х років”
[5, 138].
На переконання Ю. Лавріненка, твори В. Стуса та Е. Андієвської перегукуються
із творчістю П. Тичини та раннього М. Бажана: “Поетичні господарства Емми
Андієвської, як колись поетичні господарства Павла Тичини і Миколи Бажана,
безмежні, як світ, і просякнуті могутньою творчою стихією універсуму” [2, 205].
Чимало статей Ю. Лавріненка про нове літературне покоління 1950–1960- х
років було присвячено саме Нью-Йоркській групі. Про шістдесятників критичних
розвідок значно менше. Серед них варто згадати статтю “З поетичної весни
на Радянській Україні”, в якій він розглядає цю обдаровану молодь як
чергову хвилю культурного відродження України: “…Через чверть століття
після Розстріляного Відродження Україна живе, перестала бути “бездітною
вдовицею”, має нове сильне духом і талантом молоде покоління” [8, 315]. Про
появу в радянській Україні шістдесятників літературознавець згадував також у
статті “Новини до десятиліття молодої поезії за кордоном”: “Аж ось прийшло
суцільно молоде віком і духом покоління, яке назвало себе шестидесятниками
і яке проломило лід “соцреалізму”. Нове покоління (шестидесятники) назавжди
останеться епохальним поняттям в історії нашої поезії” [9, 53].
У відомій антології “Панорама найновішої літератури в УРСР” І. Кошелівець
зараховував шістдесятників до четвертого покоління українських письменників.
Обидва літературознавці розглядають усі чинники, які зумовили появу
молодої генерації письменників у радянській Україні, наголошуючи, що зміни
в українському суспільстві кінця 1950 – 1960-х років були невипадковими.
Вони викликані як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. У світі, особливо
у країнах Східної Європи, у цей час також спостерігалися зрушення в усіх
сферах життя (політичній, соціально-економічній, культурно-мистецькій).
Ідеться про крах колоніальної системи, розкол у “соціалістичному таборі”,
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боротьбу за соціальну справедливість та права людини, студентські
заворушення, пошук нових мистецьких форм, авангардні напрямки в усіх видах
мистецтва. Шістдесяті роки в Україні – “час виникнення нових продуктивних
тенденцій у літературному процесі, піднесення загального ідейно-художнього,
інтелектуально-філософського рівня в мистецтві, час творчого оновлення
“третього цвітіння” старших майстрів пера <…>, приходу нової хвилі в поезії,
прозі, критиці” [5, 7].
Літературна молодь не сприймала традиційної для 1930–1950-х років
заідеологізованості, лозунговості літератури. Їхні твори, філософічні,
метафоричні, композиційно ускладнені, вражають читачів небаченою
“асоціативністю”, своїм “космізмом”. “Можна відзначити принаймні три джерела
“космічної теми” в молодій поезії 60-х років: політ людини в міжпланетний
простір, традиції української поезії 20-х років і “космічність” художнього мислення
у творах О. Довженка, Є. Межелайтіса та ін.” [5, 30]. Молодь відстоювала
право на свободу творчості, ініціювала перевагу насамперед індивідуальних
цінностей кожної людини, прагнула правдиво відображати тогочасну дійсність.
Шістдесятники, на відміну від поетів Нью-Йоркської групи, були ближчими до
фольклорної традиції. Материковій літературі властиві насамперед такі теми,
як історична пам’ять, зв’язок поколінь, продовження національних традицій,
пошуки родового коріння. Ця тема – одна з визначальних у прозі, ліриці,
драмі (наприклад, “Деревій”, “Батьківські поради” Гр. Тютюнника, “Балада
буднів”, “До джерел”, кіноповість “Криниця для спраглих” І. Драча). Звідси
розвиток історичного та історико-біографічного роману на материковій Україні.
У літературознавчих розвідках про шістдесятників Ю. Лавріненко акцентував
увагу на філософізмі, психологізмі та загальнолюдській проблематиці
їхніх творів. Про Л. Костенко літературознавець писав: “Часом їй щастить
із шекспірівською або шевченківською величавістю довершити технічну
досконалість поезії, здобуваючи на вищу музичну й інтонаційну інструментовку
поезії і з цим на справжню трагедійність. Це мистецтво таке глибоко людське,
аж надлюдське” [8, 314].
Літературознавець аналізував особливості поетики, ритміки та строфіки
творів Нью-Йоркської групи й шістдесятників, виокремлюючи спільні та відмінні
риси обох угруповань. З притаманною йому образністю та емоційністю він
писав про особливості ідіостилю членів Нью-Йоркської групи й шістдесятників.
Про поетичну манеру І. Драча Ю. Лавріненко висловився так: “Іноді його поезії
нагадують музичні композиції Прокоф’єва – те саме уміння схоплювати в
образах і ритмах панораму живого життя в його незміренному діапазоні – від
великих вибухів епічної пригоди до невловимих повівів пелюсток на квітці чи
волосин над ніжністю дівочої скроні” [8, 318].
У статтях Ю. Лавріненка надзвичайно цікаво виписані літературні паралелі,
іноді досить несподівані й часто провокативні. Поетичну збірку Ю. Тарнавського
“Ідеалізована біографія” літературознавець порівнюва за ідейним та
настроєвим звучанням із Біблією, зокрема “Піснею пісень”: “…Їхня щира,
майже молитовна врочистість і еротична чистота нагадують біблійну “Пісню
пісень”. З нею ріднить їх також химерна верліброва строфа, часом складена
з одного речення…” [12, 33]. Книжку Ю. Тарнавського “Спомини” (Мюнхен;
Нью-Йорк, 1964) – із твором Артура Рембо “Les Illuminations”, аргументуючи,
що обидва твори ріднить наявність оригінальних і глибоких метафор,
ритмічність зображення, зворушливість інтонацій. Аналізуючи поетичну
творчість Ю. Тарнавського, дослідник проводить паралелі з американською
літературою, зокрема з поетом Каммінґсом. Наголошуючи й на впливах
світової літератури, Ю. Лавріненко відзначав також національні витоки творів
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Ю. Тарнавського: “Він базує свою поезію на ритмі, який йому вчувається в
самому змісті, матеріялі, думці, почутті. Цей ритм базується на складових
частинах речення (а не на складах) і цим нагадує нам класиків вільного
вірша від Вітмена до Льорки і Еліота, як також раннього Бажана та Шкурупія”
[8, 256].
Отже, творчість Нью-Йоркської групи та шістдесятників Ю. Лавріненко
розглядав насамперед у тісному взаємозв’язку з літературою “розстріляного
відродження”. Цей зв’язок він простежував на рівні філософської тематики,
поетики, жанрово-стильових систем. Щоправда, коли йшлося про НьюЙоркську групу, учений говорив і про впливи “пражан” та західноєвропейських
літературних традицій.
Нью-Йоркська група й шістдесятники – нове мистецьке покоління ХХ ст. Як
тільки на еміграції молоді письменники заявили про себе першими творами,
Ю. Лавріненко відразу відгукувався у пресі розлогими рецензіями (про ньюйорківців писали дещо пізніше В. Барка, В. Лесич, І. Костецький). Учений
дослідив ті причини, які зумовили появу нової літературної молоді, висловив
цікаву й дуже слушну думку про те, що на еміграції МУР відіграв важливу роль у
формуванні подальшого літературного процесу: “…Саме в час МУР-у з’явилась
у Богдана Рубчака і його колеґ з Нью-йоркської групи охота писати поезії”
[8, 295]. Ю. Лавріненко був переконаний, що в радянській Україні кіноповісті
О. Довженка стали передвісниками руху шістдесятників, а також мали вплив
і на членів Нью-Йоркської групи: “Насамперед тягнуть їх зразки творчости на
вищому мистецькому рівні, в яких поєднується суто український національний
первень з загальнолюдськими мотивами… Чи це буде українська пісня і дума,
чи “Слово о полку Ігоревім”, чи поезії Шевченка, раннього Тичини та інших
поетів Розстріляного Відродження, чи перші українські фільми Довженка – це
все речі, в яких радість і трагедія українського життя звучать як твори світові.
Українська поезія прорвалась у світ” [3, 58].
Ю. Лавріненко був прихильником формально-естетичного аналізу
літературних творів, тому в літературознавчих дослідженнях, присвячених
Нью-Йоркській групі та шістдесятникам, він комплексно досліджував поетику
творів, сюжетно-композиційні особливості, ритміку та строфіку, зауважуючи
культурну та літературну взаємодію Нью-Йоркської групи й шістдесятників.
В “Історії української літератури ХХ століття” у статті про Нью-Йоркську групу
також окреслено згадуваний аспект: “Ця спорідненість виявляється передусім
у перевазі особистісного начала, через призму якого розкриваються найбільші
трагедії світу, а також у деканонізації поетичної мови, оновленні стилю” [5, 32].
Ю. Лавріненко розумів, що талановита літературна молодь – це наступний
після “розстріляного відродження” етап у розвитку українського письменства
1950–1960-х років. І поети Нью-Йоркської групи, і шістдесятники вписали
яскраву сторінку в історію новітньої української літератури.
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У НОВЕЛІСТИЧНІЙ КРАПЛИНІ ПОЕТИЧНОГО ВСЕСВІТУ
ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
У статті розглянуто новаторські елементи новелістики В. Симоненка (зб. “Вино з троянд”,
1965) крізь призму “поетичної асоціації ідей” (І. Франко), “єдності ефекту і враження” (Е. По),
ущільненості стилю із т. зв. “соколиною теорією” (П. Гейзе), символічного “демаскування
характеру” (Л. Фриде), еволюції поглиблення письменником художньо-образної системи, що
здатна підкорити часопростір рецептивній свідомості по-особливому, тобто не називаючи речі
своїми іменами. Інтерпретація художніх текстів В. Симоненка здійснюється з урахуванням їхньої
короткометражної кінематографічної інсценізації, біографічних фактів митця та соціальнополітичних подій епохи українського шістдесятництва ХХ ст.
Ключові слова: новела, мікроновела, новаторство, часопростір, поетична асоціація ідей,
поетика, метафора, українське шістдесятництво, сюжет, твір.
Andriy Pecharsky. Vasyl Symonenko’s poetic universe as seen through the ocular of his short stories
The paper offers to look at the innovations of V. Symonenko’s short stories from the collection
“Rose Wine” (1965) through the prism of “poetic association of ideas” (I. Franko), the “unity of effect
and impression” (E.A. Poe), style condensation by means of the so called “falcon theory” (P. Heyse),
symbolic “unmasking of character” (L. Fryde), the ongoing complexification of the writer’s poetological
devices that subordinate the chronotopos to the consciousness of the recipient in an indirect way, that
is, without calling things by their proper names. The interpretation of V. Symonenko’s literary texts thus
takes into account their short cinematic staging, the biographical facts of the artist, as well as social
and political events which defined the profile of Ukrainian 1960s generation.
Key words: short story, micro short story, innovation, chronotopos, poetic association of ideas,
poetics, metaphor, Ukrainian 1960s generation, plot, work.

Охопити безмежні простори поетичного всесвіту в новелістичній краплині
художнього слова, осягнути незмірну глибину душі в метафоричній ємності
образу, оволодіти великою евристичною силою символа, а відтак освітлювати
найкоротший шлях до “істини” вдається лише одиницям, до яких і належав
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В. Симоненко. Недаремно В. Шевчук назвав його “поетом складної простоти”.
Ця влучна характеристика чи, радше, виведена формула творчої манери
письма Симоненка як поета не має жодних протиріч і на далеких небосхилах
незгасимої зорі його таланту як прозаїка.
Більше того, творчість письменника-шістдесятника, уже віддалена в часі
і просторі, певною мірою врівноважує “терези справедливості” стосовно
суперечки між двома друзями, класиками українського Розстріляного
Відродження, прозаїком В. Підмогильним і поетом Є. Плужником про те, що
становить суть літератури – епос чи лірика. Є. Плужник як доказ того, що
добрий поет спроможний реалізовувати свій талант у сфері епічного жанру,
створив взірцевий роман інтелектуально-психологічної прози “Недуга”, а
В. Підмогильний не ризикнув писанням віршів, проте змалював на епічних
полотнах “Міста” образ поета Вигорського – прототип Є. Плужника.
Такі символізації “творчої гри”, що виростають із життєвих реалій,
допомагають краще усвідомити феномен художнього світу В. Симоненка,
геніальна простота якого йде назустріч обопільним інтересам творчого процесу,
де молодість здебільшого промовляє поезією, а зрілість – прозою. На жаль,
остання струна його Музи раптово обірвалась на 28-му році життя, тому
критикам звичніше говорити про Симоненка як поета, ніж прозаїка. Звісно,
за інерцією літературознавчого мислення простіше звести його малі епічні
полотна до глибокодумної “потенційної незавершеності”, мовляв, навіщо
домальовувати в уяві стиглі плоди зав’язі таланту. Однак на думку спадають
рядки передсмертного вірша Симоненка: “Маленьке – не смішне, / Адже мале
і зерно, / Що силу велетням і геніям несе. / Мале тоді смішне, / Коли воно
мізерне, / Коли себе поставить над усе” [12, 228].
Варто замислитись над словами митця і спробувати в новелістичній краплині
його прозової творчості розгледіти багатогранну мозаїку поетичного всесвіту.
Адже недарма Гр. Тютюнник уважав, що з усіх епічних жанрів новела найбільш
наближена до поезії, бо своєю лаконічною формою вираження, змістовністю та
образною концентрацією думки взорує до “метафори в сюжеті”, притаманної
ліриці.
А. Ткаченко, досліджуючи творчість В. Симоненка, зауважив, що переважну
більшість новел він написав протягом чотирьох місяців. “Таким чином, улітку
1962 року, – конкретизує літературознавець, – визріла прозова збірка, яка
й побачила світ у Львові за три роки, не заставши вже автора живого. Чи
не з підготовкою цього видання була пов’язана поїздка В. Симоненка до
Львова, в результаті якої у тому ж таки зошиті з’явився вірш “Український лев”
(1962)?” [14, 155], – ставить логічне запитання дослідник, адже йдеться про
збірку новел “Вино з троянд”, що вийшла 1965 р. у львівському видавництві
“Каменяр”.
Якщо намагатися окреслити морфологію малої прози В. Симоненка з погляду
композиційної структури, то найвідповідніше їй підходить метафоричний вислів
“новела з нічого” [див.: 7]. Так український письменник і літературознавець
М. Йогансен схарактеризував конструкцію славнозвісного твору “Ти єси!”
Е. По. І це неспроста! Адже сам американський прозаїк зізнавався: перш ніж
братися до пера й паперу, він до деталей ретельно продумував усю фабулу,
твердячи, що більшість його новел “пишеться з кінця”.
Подібних композиційних “пропорцій” у творчому процесі дотримувалося
чимало першокласних новелістів, зокрема В. Стефаник, П. Меріме,
Г. де Мопассан, М. Коцюбинський, С. Цвайґ, А. Чехов, який, до речі, також
запевняв, що написані ним твори складаються “лише з початку й закінчення”.
Часто митці порівнювали цей жанр малої прози зі скульптурою, витесаною
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з каменю: мовляв, потрібно тільки, щоб усе зайве відпало, і перед вами –
новелістичний шедевр.
Щось приблизно таке відбувається й у прозовій творчості В. Симоненка, де
заголовок, початок і закінчення твору підсилюють символічно-смислову єдність
усієї композиційної структури. Адже з погляду жанрології (генології) прозова
збірка “Вино з троянд” містить у своїй основі класичну загальноєвропейську
модель сучасної новели (у деяких випадках – “нарис” або “мікроновелу”, те,
що англійські та американські літературознавці називають short short story,
а німецькі – Kurzgeschichte [цит. за: 3, 30-31]). Усе як по нотах: заголовок
з ідейно-сюжетною віссю, ущільненість стилю, що визначається “єдністю
ефекту і враження” (Е. По), композиція із так званою “соколиною теорією”
П. Гейзе, пуант (кульмінаційна вершина), психологічний злам, несподіваний
завершальний акорд фабули, що органічно пов’язаний з експозицією, – одним
словом, динаміка тексту продумана автором до найменшої деталі.
Симоненко полюбляє використовувати в діалогічних взаєминах між
персонажами натяки, недомовки, зволікання тощо, зберігаючи “сюжетотворчу
загадку”, символічні лабіринти якої розкриваються лише в кінці твору.
Приміром, у мікроновелі “Він заважав їй спати” можемо тільки здогадуватись,
чи повернувся Гнат до своєї дружини Ліди, яка “не розуміла ні його сигарет, ні
його кашлю, ні його снів”, а також “не любила його втому і його ночі” [11, 21].
Однак чоловік не хотів розлучатися з коханою навіть уві сні, де з’являлися
йому всі дівчата, окрім Ліди. Тому він і заважав їй спати. Що це: пристрасть,
прив’язаність, любов – і чи повернеться чоловік до дружини?! Відповідь
на запитання, які логічно постають із фабульної канви твору, автор дає
символічними натяками: “Гнат прийшов у готель і дуже рано вклався в ліжко.
Йому снилася Ліда, паралельні лінії і неіснуючі вуса головного конструктора”
[11, 22].
Ось таке загадкове сюжетотворче завершення, інакше кажучи, хепі-енд! Адже
за все подружнє життя Гнату вперше приснилась Ліда; відтак “паралельні лінії”
їхньої любові нарешті перетнулися вві сні, а тесть (головний конструктор) нехай
намотає собі це на вус. Так автор натякає, що його герой більше не заважатиме
своїй дружині спати, а отже, за логікою конфлікту, повинен повернутися до неї.
Як бачимо, натяк стає основним стрижнем у внутрішній символічносмисловій структурі твору “Він заважав їй спати”, взаємопов’язуючи його
фабульні компоненти. І разом з тим – це найтиповіший елемент новелістичного
авторового мислення, що відкривається “з кінця”, наприклад: “Вино з троянд”,
“Чорна підкова”, “Білі привиди”, “Посмішки нікого не ображають”. Власне,
їхня композиційна організація властивостей змісту і форми є новаторською.
Утім на горизонті сучасності її вага закорінена у свою історичність і підлягає
жанротворчим законам тогочасного західноєвропейського літературного
простору. Адже ще відомий німецький письменник, лауреат Нобелівської премії
з літератури 1910 року П. Гейзе, який видав близько 24 томів малої прози,
у “Спогадах юності і визнання” писав, що новела обмежується лише одним
конфліктом, образом і його “відношенням до цілого через натяк” [18, 344-345].
Цей закон концентрації, що виявляється у творчості В. Симоненка через
натяк “з кінця”, породжує новий тип новелістичного мислення у структурі
відповідного жанру. Така генологічна рефлексія симоненківської форми
вираження хоча й існує в літературознавчих теоріях, проте не має аналогів у
художньо-творчій практиці.
Чимало дослідників творчості Симоненка вбачали в мікроновелі “Він заважав
їй спати” поодинокі вкраплення фактів з біографії самого автора. За спогадами
друзів митця, його творчий процес, як і в головного героя, завжди тривав “у
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сивих кущах цигаркового диму” [4, 38] (М. Сом), та й деякі фрагменти твору,
як слушно зауважує А. Ткаченко, певною мірою нагадують Симоненкове
“автобіографічне квартирування” [14, 161].
Реальні події, що трапилися в житті автора, також лягли в основу твору “Друг
сімейства” – розповіді про безнадійно закоханого, любов якого “була такою
блискавичною” [11, 58], що йому неодмінно “пророкували швидку і легку смерть”
[11, 58]. Щоб зберегти рівновагу духу і ясний розум, він довірив розв’язати
свій морський вузол заплутаних інтимних почуттів приятелю по роботі. Але за
іронією долі рятівник його сердечних стосунків і кохана дівчина одружуються,
а вбитий горем герой не знаходить собі місця. Урешті-решт час лікує усе, і
він стає другом їхньої сім’ї. Утім поворот подій – несподіваний: украденому
щастю настає кінець, і чоловік грозиться дружині розлученням. “Але хай тільки
спробує! На профспілкових зборах – а без них не обійдеться! – виступлю і
скажу, що він за людина. І не подивлюся на те, що він мій друг” [11, 59].
На такій мажорній ноті радянського соцреалізму, що характеризується
парадоксальним посяганням на особисті права і свободу людини, закінчується
твір, лейтмотив якого певною мірою нагадує цілком реальну сімейну історію
Симоненкового приятеля Миколи. Зі спогадів полтавського літераторашістдесятник а Е. Кухаренк а дізнаємося, що найближчим приятелем
письменника був М. Сніжко, котрий ділився з ним усим, навіть особистим:
“Пригадую, – казав в одному із інтерв’ю Е. Кухаренко, – пішли розмови, що між
Миколою і його дружиною пробігла чорна кішка, надумали вони розлучатися.
Микола поділився з Василем своїми думками. Той мовчки вислухав, а тоді
кудись вийшов. Приносить 16 кілограмів солі й каже: “Оце, гади, доки не з’їсте,
не здумайте розходитися”. Не знаю, що саме допомогло, але подружжя живе
й до цього часу” [див.: 13].
Як бачимо, В. Симоненко вірив у цілющу силу любові не лише у творчості,
а й у житті. Тому й назва його збірки новел “Вино з троянд” має глибоке
символічне значення, огорнене багатовіковими святобливими переказами,
міфами й давніми народними звичаями, зокрема серед римлян, у яких було
заведено під час дружніх бенкетів й урочистих церемоній “опускати у вино
трояндові пелюстки зі своїх вінків і… випивати на знак щирої прихильності до
тих, хто кинув їх у чашу” [5, 11]. Недарма німецький філософ Ауербах уважав,
що “в історії квітів – частина історії людства”.
Звісно, у Симоненковому творі вино з троянд символізує не цукерковобукетний період у міжособистісних стосунках молодих пар чи екстракт хмільної
закоханості, а правдиву любов, гармонію душевної й тілесної краси людини,
що розкривається найрізнобарвнішими пелюстками інтимних почуттів. І це
не пафос, не риторика, не смислова порожнеча абстрактної ідеї, а реалії
невичерпних духовних скарбів людини, закладених Богом.
Власне, автор воліє нагадати, що в нашому дзеркалі екзистенції є два
обличчя – тілесне і духовне. Одне із них може бути “спотворене”, як у випадку
з Андрієм, фізичними вадами (“Вино з троянд”). Але в дійсності все виглядає
набагато трагічніше, коли краса людини страждає від порушення не фізичної,
а душевної “симетрії”. Отже, Симоненко засобом поглиблення прийому
контрастів утверджує філософську думку, що “істина – завжди краса, але
краса не завжди істина”.
Такий одухотворений світогляд веде за собою зміни й у просторі інтимних
комунікацій людини. Очевидно, тому надзвичайної вроди Ольга закохується в
кульгавого горбаня, квітникаря Андрія, внутрішній світ якого розцвітав добротою
і щирістю. Психологічний код емоційного стану дівчини стає доступнішим, якщо
спробувати розшифровувати в аспекті релігійному. Ключ до його розуміння
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дає афористичне висловлювання сучасного швейцарського психоаналітика й
письменника В. Альбісетті: “Віра в те, що ми – діти Бога, а не людей, допомагає
нам бути відважними у власних почуттях” [див.: 1]. Так, переживаючи таємницю
краси, Симоненкові герої миттєво експресіонують власну систему цінностей,
цілісний момент усього свого життя, яке, промайнувши тінню старого, дає
можливість освітити нове.
Для художньої реалізації відповідних міркувань Симоненко обрав поетику
контрасту як семантико-функціональну основу текста. Ось чому авторові
новели “Вино з троянд” потрібні були для портретної характеристики своїх
персонажів естетичні категорії “прекрасного” і “потворного”.
“– Мені багато кажуть, що я гарна і тому мене люблять. <…> Хіба моя
врода – це я? <…> Я хочу, щоб хтось полюбив мене, а не мою красу…” [11,
14-15], – говорила Ольга Андрієві, який був таємно закоханий у неї.
Та що з того? Адже він, кульгавий горбань, навіть мріяти не міг про таку
красуню, бо стільки парубків уже пішли з гарбузами від неї, що й не перелічити.
Власне, йому, доброзичливому квітникареві, залишалось дарувати розкішні
букети нареченим і отримувати від них радісні щирі усмішки – ті інтимні
паспорти щастя, громадянином яких йому не поталанило стати. Тому
хлопець цілими днями в поті чола заходжувався коло свого саду, а вечорами
розказував сусідським дітям різні історії та казки, де квіти не лише пахнуть, а
й перешіптуються із зорями, розмовляють, ходять і бавляться. “Квіти люблять
щасливих. У нас від нещасть вони не в’януть, а плачуть. Ви бачили, скільки
вранці на них роси? Ото їхні сльози. Хто росяного ранку знайде незаплакану
квітку, той буде дуже щасливий” [11, 13-14].
По суті, Симоненко порушує проблему добра і зла в естетичних вимірах
людської природи (“прекрасного” / “потворного”), додаючи реалістичним чи
романтичним образам своїх героїв символізації. Так, образ квітучого саду
переростає в символ божественної любові – землі обітованої, береги якої
омиваються водами християнської віри й надії.
Інколи прозаїкам знадобиться чимало сторінок, щоб змалювати те, що
Симоненко може відтворити кількома словами, помістити в новелістичній
краплині цілий поетичний всесвіт. Приміром, як може сором’язливий кульгавий
горбань зізнатися у своїх почуттях вродливій дівчині?! Адже з художньоестетичного боку це абсурд, з погляду психології виглядатиме жалюгідно, а з
позиції життя – нереально. Автор із цього “бермудського трикутника” виходить
просто геніально. Його герой Андрій, котрий дарує нареченим тільки букети
квітів, пропонує Ользі від щирого серця зробити в день її весілля вино з троянд
і так виявляє своє особливе ставлення до дівчини. З контексту зрозуміло, що
вино з троянд символізує внутрішню правдиву духовну любов.
Таким чином, у Симоненка несказані слова ніколи не кануть у небуття, розбите
серце ніколи не втомлюється любити, зрубане дерево ніколи не падає, щоб не
пустити паросток надії. Так і в новелі “Вино з троянд” довгоочікувана вродлива
дівчина таки приходить до кульгавого горбаня за квітами. Щоб підсилити їхнє
духовне єднання, автор показує, що Ользі шкода було рвати такі красиві квіти
й вона повертається з порожніми руками. Насправді ця, на перший погляд,
начебто незначна ситуація вибору (“зривати чи не зривати троянди”) та логіка
прийняття рішення дівчини супроводжується вкрай важливою екзистенційною
установкою “-бути-”, яка, за Е. Фроммом, є суттєвою ознакою життєствердного
продуктивного способу існування людини.
Для кращого розуміння американський психоаналітик у своїй праці “Мати чи
бути?” проілюстрував відповідну проблематику на прикладі двох близьких за
мотивами поетичних творів – японського поета XVII ст. Б. Мацуо й англійського
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митця ХІХ ст. А. Теннісона. У першому випадку в ліричного героя з установкою
“-бути-” не виникає бажання зірвати випадково побачену квітку під час
прогулянки, тому він навіть не торкається пелюсток рослини, милуючись
божественним витвором природи, а в другому – оповідача з деструктивною
установкою “-мати-” охопила пристрасть заволодіти квіткою, її рідкісною
красою, яка “стає жертвою виявленого інтересу до неї” [див.: 16].
Отже, Симоненко утаємничує інтимні почуття своїх героїв, приховує їх у
глибинах істинної любові. Приміром, у новелі “Вино з троянд” можемо тільки
здогадуватись, для кого просить Ольга приготувати цей особливий хмільний
напій любові. “– Мені жаль рвати їх (троянди. – А. П.), – соромливо зізналася. –
Вони такі гарні. Краще я зайду іншим разом. Добре?
Він іде з нею до хвіртки і мовчить. Дівчина виходить на вулицю і, дивлячись
у синій неспокій його очей, тихо каже: – А до весілля ти неодмінно приготуй
вино з троянд…” [11, 15].
Так закінчується твір. Слова тут зайві – почуття соромливості, тиха інтонація
дівчини, її трепетне ставлення до квітів, неймовірне бажання ще раз зайти в
Андріїв сад говорять самі за себе. І як тут не згадати “гімн Любові” апостола
Павла: “Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов
не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки
свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться
правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить!” [2; 1
Кор.: 13; 4-7].
Ці новозавітні слова постають невидимим епіграфом до всієї новелістичної
збірки В. Симоненка, що прочитується між рядків. Приміром, у новелі “Весілля
Опанаса Крокви” жертовна любов “не шукає тільки свого”, тому здатна
врятувати життя іншим, як це зробили у воєнне лихоліття дід Опанас і баба
Орися; у творі “Вино з троянд” справжнє кохання дивиться на красу людини не
“очима тіла”, а “очима духу”, що спонукало вродливу дівчину Ольгу погасити
вогонь тілесної пристрасті у своєму серці вогнем духовності, себто полюбити
кульгавого, горбатого, але доброго душею Андрія; у мікроновелі “Він заважав
їй спати” любов “довготерпить”; у “Чорній підкові” вона ущасливлює молоду
пару; у творі “Посмішки нікого не ображають” – “милосердствує”; у новелі
“Кукурікали півні на рушниках” – “не величається… усе зносить, вірить у все”,
як це вчинила Ониська: бачачи зверхність й егоїзм коханого Віктора, урештірешт змусила себе відмовитись від одруження з ним задля збереження чистоти
і святості почуттів. Адже любов у Симоненкових героїв не сліпа, тому не сіє
жодних ілюзій, “не радіє з неправди, а тішиться правдою”, хоч і гіркою.
Неймовірно, але, виявляється, цілюща сила любові здатна вгамувати навіть
гострий фізичний біль. Так, у творі “Бальзам” В. Симоненка, де в медовий
місяць молодого подружжя раптово ввірвався зубний біль, Миколі не могли
зарадити ні пігулки, ні примочки, ні бальзам, а лише тепле слово коханої Тоні,
що свідчило про її любов. Це сталося в ту мить, коли вранці сусідка прийшла
скаржитись:
“– Чого ви цілу ніч товклися і палили світло?
– У нас болить зуб, – простодушно відповіла Тоня.
“У нас”, – іронічно подумав Микола.
І раптом біль зник. Тільки голова гуділа від безсоння.
– Тоню! – гукнув він, падаючи на ліжко. – Кидай свою ворожбу. Наш зуб уже
не болить!” [11, 56].
Колись давньогрецький мудрець сказав, що для нього людство поділяється
на тих, хто вміє радіти життю, і тих, хто не вміє. У цьому справді глибоко
філософському сприйнятті світу криється ключ до деяких сторін людського
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буття, на які націлені мистецькі стріли симоненківської дотепності. Так, у
мікроновелі В. Симоненка “Посмішки нікого не ображають” автор пародіює
шаблонний образ так званої “радянської людини”, її “моральний” кодекс
повсякденного життя, культивований соціалістичним псевдореалізмом. Твір
побудований не на сюжетних колізіях, а на змінах настроїв, психологічних
станів героїв. Це своєрідна антидидактична новела з анекдотичним пуантом,
яка охоплює один момент “демаскування характеру” і в якій істотною гарантією
постає не подія, а “власне єдність переживання” (Л. Фриде) [див.: 17], себто
дотеп. Справді, новела – дитя анекдота, бо знаменує своє зародження як
самостійного літературного жанру з появи “Декамерона” Дж. Боккаччо.
Недарма В. Симоненко слідував порадам уславлених німецьких новелістів,
які запевняли, що дотеп цікавий лише один раз (“Der Witz gilt nur ein Mal!”).
У мікроновелі “Посмішки нікого не ображають” автор передає єдиний кумедний
фрагмент непорозуміння між чоловіком похилого віку й молодими хлопцем і
дівчиною, котрі, сидячи на лавці, своїми усмішками випромінювали внутрішню
радість. Власне, дотеп у творі відіграє важливу роль і використовується як
основний елемент символічності, зсуву психічної реальності. Адже гарний
настрій – це найкраща пора року, тому не потрібно приховувати від людей
свою радість.
Новаторство В. Симоненка як новеліста полягає в еволюції поглиблення
художньо-образної системи, що здатна “розірвати” час і простір, перемогти й
підкорити їх рецептивній свідомості по-особливому – не називаючи речі своїми
іменами. Такого надзвичайного ефекту хронотопу більшою чи меншою мірою
можна досягти лише в поезії, що пояснюється законом поетичної асоціації ідей,
який відкрив І. Франко в науковому трактаті “Із секретів поетичної творчості”.
Адже у прозових жанрах (навіть у безфабульно-фрагментарних) підкорити
часопростір, не називаючи речі своїми іменами, дуже важко (практично
неможливо), тому що втрачатиметься сюжетотворча логіка твору.
Однак В. Симоненко в силу свого поетичного таланту зумів осягнути виміри
хронотопу подібним способом у жанрі малої прози. Якось, аналізуючи поетичну
збірку Л. Костенко “Мандрівки серця”, він з глибиною роздумів та щирим
здивуванням захоплено сказав, що “рецензувати поезію значить цитувати
її” [10, 501]. І в цих словах є велика частка правди, бо, урешті-решт, жодні
літературознавчі теорії чи аналітичні міркування не в змозі відтворити всі порухи
душі людини, її багатогранну художньо-образну гаму творчих можливостей. За
порадами В. Симоненка, годиться й нам зацитувати один із фрагментів його
новели “Кукурікали півні на рушниках”, щоб показати новаторські елементи в
поетичному осягненні часопростору:
“Тільки татові могла Ониська довірити, чого коштувала їй та розв’язаність.
Тато був зовсім юний. Він пішов на війну тридцятилітнім і таким залишився
навіки. Ониська часто хотіла побачити його сивим і вусатим. Не виходило.
Мати поздоровкалася зі старістю, а тато залишився молодим. Час уже втратив
над ним владу.
– Ой, як мені важко, тату, – казала Ониська, опускаючи до пояса чорну тугу
своїх кіс. – Як я його люблю і як… ненавиджу! – тупала маленькою ніжкою. –
Що мені робити, тату?
Але батько мовчав, і тоді дуги дівочих брів сповзалися до кирпатого носа,
а вії швидко-швидко кліпали, заганяючи назад неслухняні сльози. Осінні
світанки тривожні, як марення. Ониська заспаними очима обмацувала їх сиву
бездонність і пірнала в їхню тривогу” [11, 16].
Звернімо увагу на те, як майстерно автор передає екзистенційні виміри
відтворення художньої реальності. Він-бо жодним словом не прохопився
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щодо смерті Ониськиного батька. Більше того, метафорична система
проілюстрованого епізоду затемнює відповідну інформацію, адже в тексті
взагалі відсутнє уподібнення тих образів (наприклад, “могила”, “надгробний
вінок чи квіти”, “гаснуча свічка”, “захід сонця”, “фотографія”, “спогади” тощо),
які в певному контексті могли б асоціюватись із покійником. Зрештою, авторові
на якусь мить узагалі вдається посіяти в читача сумніви щодо смерті свого
героя. Навіщо?! Такий художньо-образний ефект був потрібен, щоби показати
духовно-емоційний зв’язок дівчини з дорогою їй людиною – батьком, який
завжди житиме в її серці. (“Він пішов на війну тридцятилітнім і таким залишився
навіки… Час уже втратив над ним владу”). Ониська дуже хотіла побачити
його “сивим”, але їй залишалось обмацувати заспаними очима лише “сиву
бездонність” тривожних осінніх світанків.
Далі завдяки “внутрішньому монологу” героїні Симоненко образно відтворює
глибину й істинність оптимістичного християнського світосприйняття, яке
запевняє, що “смерть”, як і “зло”, набуває тимчасового (перехідного) характеру.
На відміну від “життя” і “добра” воно не має буття, а існує лише з причин
первородного гріхопадіння людини, її пошкодженої природи – як паразит чи
хвороба на здоровому тілі.
Ось так автор за допомогою метафоричної асоціації ідей “розриває” час
і простір у новелістичній краплині свого поетичного всесвіту, підкоряючи їх
рецептивній свідомості. Такий спосіб осягнення хронотопу у прозі можна
сміливо назвати новаторським. Щоправда, модерна література в цьому жанрі
знає чимало різновидів внутрішнього мовлення, зокрема “потік свідомості”, але
на відміну від поетичного ефекту асоціації ідей, як, приміром, у Симоненка,
вони руйнують живі волокна художньої правдоподібності в епічній “нервовій
системі” жанру.
Як майстерно в новелі “Кукурікали півні на рушниках” автор змалював
картину втрати дорогої людини, не спохопившись жодним словом про ті
реалістичні образи чи речі, які б нагадували про її смерть. Більше того, він
навіть не використовує елементи умовності, зсуву реальності, містифікацій, за
допомогою яких прозаїки долають часопростір, щоб відтворити певний “об’єм
подій”. Це характерно для фрагментарної “картинної” стилізації побудови
сюжетної лінії, що є літературним різновидом кінематографічного монтажного
принципу.
Відрадно, що творчість В. Симоненка актуалізується у студентському
кінематографічному середовищі Київський національний університет
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Зокрема, ідеться про
режисерську роботу В. Білика за мотивами твору В. Симоненка “Кукурікали
півні на рушниках”, екранізованого 2011 року. Не заглиблюватимемось у надто
критичні міркування, адже об’єктивну оцінку режисерській роботі вже дали
фахівці – С. Чернілевський і М. Ладо, завваживши, зокрема, недоцільність
застосування крупних планів у деяких епізодах, відсутність гармонійності
образотворчих композицій, ритму й темпу, невиправдану “американізацію”
в поведінці героїв (наприклад, класти ноги на стіл у радянські часи т. зв.
“хрущовської відлиги”), а найголовніше – недостатнє володіння українською
мовою, що позначилося на акторській майстерності виконання ролі.
І як тут не згадати золоті слова Т. Шевченка: “Учітесь, читайте, і чужому
научайтесь, й свого не цурайтесь”. Зрештою, не варто дорікати майбутньому
режисерові В. Білику за мовний конформізм, бо не завжди бажання людини
збігаються з її можливостями.
Відтак один із найавторитетніших дослідників творчості В. Симоненка
А. Ткаченко не покладає надії достукатись до театральних і кінематографічних
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сердець чиновників, щоб інсценізувати студентську п’єсу письменника “Там,
де вишня біла…” чи екранізувати пунктири сценарію “Бенкет небіжчиків”, які,
на його думку, могли б увінчатися успіхом серед глядачів, а особливо молоді
[див.: 9]. Адже перенесення законів одного виду мистецтва на інший у їхній
модифікації, як слушно зазначав Ю. Лотман, це “активний чинник культури –
семіотичної системи, що працює” [8, 152].
До короткометражних кінематографічних реалій узорує чимало новел
В. Симоненка, зокрема “Чорна підкова”, де розподіл простору й часу ускладнює
символічне розуміння стосунків у парі молодих закоханих. На перший погляд,
наче нічого особливого не відбувається – емоційна розмова між хлопцем і
дівчиною, яка звинувачує його в тому, що він не воліє бути щасливим з нею, а
лише хоче ощасливити її. Цей парадоксальний гордіїв вузол інтимних взаємин
розплутує сама природа й випадкова знахідка чорної підкови: “Тягуче закашляв
грім, і об листя запорощали великі, мов боруб’яхи, краплі. З хмар виринули
двоє. Вони трималися за руки і бігли прямо під клен. Зупинилися захекані і
мокрі, щасливі, що знайшли таку густу крону.
– Дивися, підкова, – вигукнув хлопець.
Вони присіли біля чорної дуги, впаяної в зелене божевілля. І якось
несподівано зустрілися їхні очі, потім руки і губи.
– Підкову знаходять на щастя, – прошелестіли її вуста.
Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають про того, хто загубив її” [11,
19-20].
Так закінчується новела. Діалогічне мереживо останньої фрази блискуче
інтерпретує М. Ільницький, зауважуючи: “Ця сентенція – не просто афоризм,
вона випливає з ситуації і є натяком на те, що двоє, які знайшли підкову щастя,
можуть теж її загубити…” [6, 445].
У своїй вихідній позиції певні міркування в дечому зближуються із лейтмотивом
новели “Ніхто не знає”, в якій сімейна любов Ольги й Петра розбивається об
життєйську суєту та сірі будні. І думка про те, що ніхто не знає їхніх справжніх
емоційно прохолодних, збайдужілих один до одного стосунків, важким тягарем
лягала на душу чоловіка. Його оголений нерв совісті відіграє важливу роль,
бо підсилює функціональність художніх деталей.
Заголовки в новелістиці В. Симоненка не лише символічно розкривають
головну ідею твору, а й несуть композиційно-смисловий сюжетотворчий
елемент, що допомагає глибше зрозуміти недомовки, зволікання, натяки героїв
і наратора, те, що “французи називають другим сенсом (Ie sens second)”
[цит. за: 3, 15]. Приміром, у новелі “Вино з троянд”: якби Ольга зірвала квітку,
то опинилася б у “статусі” Андрієвих прихильників, бо даровані ним букети
людям – ознака доброзичливості, а вино з троянд – це щось більше.
Інакше кажучи, заголовки – ключ до розуміння символічної фабульної канви
письменника, який полюбляє в кінці твору спантеличувати читача, залишаючи
йому невловимий слід сюжетотворчої загадки. Наприклад, ми можемо лише
здогадуватись зі слів Ольги, для кого вона просить у закоханого в неї Андрія
приготувати “вино з троянд” з однойменного твору; також утаємничене
закінчення щодо повернення чоловіка до своєї дружини в мікроновелі
“Він заважав їй спати”, про яке можна судити лише тоді, коли вдасться
розшифрувати символічний сон Гната; щось подібне відбувається й у творі
“Білі привиди”, де після першої зустрічі з хлопцем дівчина тривожно й легко
зітхає, а “у сні в неї з очей росли фіолетові квіти?” [11, 40].
Цей новелістичний універсалізм особливої манери письма В. Симоненка
неодноразово завважувала критика. Так, М. Ільницький щодо несподіваного
завершального акорду творів митця слушно запитує: “Чому, наприклад,
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Ониська з оповідання “Кукурікали півні на рушниках”, яка любить Віктора (“в
Ониськи дерев’яніли ноги, коли десь поруч дзвенів його голос”), і Віктор має
намір одружитися з нею, чому вона все ж відсилає його, коли він прийшов
сватати її; чому Слава, тільки вже від’їжджаючи після столичного вузу на
роботу в провінцію, признається в коханні дівчині, з якою зустрічався кілька
років, та ще й у такий дивний спосіб, що заклеює листа в пакет (“Сірий пакет”),
чому, нарешті, Оксана покидає роботу, яку батько знайшов для неї з такими
труднощами “Наївне дівчисько”?” [6, 444-445].
Ось вони – живі плідні запитання, що виникають із композиційних переходів,
символічних взаємозв’язків початку і кінця новели, так би мовити, із усієї плоті
і крові Симоненкового твору! Відповіді на них до деякої міри можна прояснити
словами сучасного американського письменника Дж. Елдреджа: “Бог мусить
забрати від нас той рай, який ми собі створюємо, щоб він не обернувся пеклом”.
Така літературознавча рецепція можлива завдяки закону поетичної асоціації
ідей, про який писав І. Франко в науковому трактаті “Із секретів поетичної
творчості”: “Часто, щоб осягнути надзвичайний ефект, збудити напруження
нашої уваги, поет поступає противно, веде нас від цілості до часті. Відси до
ще меншої часті і так далі, аж до якоїсь дрібної точки, в котрій, власне, чи
природно, чи тільки переносно лежить уся вага його твору. Є се так званий з
французької пуант (pointe), так сказати, вістря, яким кінчиться твір” [14, 69].
Як бачимо, у новелістичній краплині В. Симоненка віддзеркалюється всесвіт
цієї поетичної градації (шляхом асоціації ідеї від частини до цілого і навпаки).
Відразу помітно, що у прозовий світ ступила нога великого поета, у творах якого
живуть цілісні окремі “світи”, перебуваючи в кожному атомі людського буття.
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РИТУАЛЬНО-МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА
ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА
У статті проаналізовано поезію Василя Голобородька, увагу акцентовано на використанні
елементів міфологічного світогляду та їхньому вияві у творчості поета.
Ключові слова: циклічний характер, ритуально-міфологічний цикл, календарно-обрядова
поезія.
Olesia Rebryk. Ritual and mythology in Vasyl Holoborodko’s poetry
The article explores the poetry by Vasyl Holoborodko, paying special attention to the elements of
mythological worldview and their poetic equivalents.
Key words: recurring character, ritual cycle, mythology, calendar ritual poetry.

У поетичному просторі Василя Голобородька виразно виявляється циклічноповторювальний характер ритуалів. Легко побачити, що найповніше відображені
обрядові дійства зимового циклу. Це пояснюється семантикою святкування
одного з найважливіших християнських свят – Різдва Христового, адже в ньому
органічно переплелися традиції язичників та християн. Румунський дослідник
міфології М. Еліаде так означив це таїнство: “Кожне щорічне відтворення
землі, яке здійснюється під час новорічного обряду, забезпечує продовження
життя і родючість світу. <…>. Обряди Великого Дому відновлюють космос у
його цілісності” [3, 219]. Не випадково і для В. Голобородька все починається
“з порогу”, до того ж зимового. Образ цього “порогу” трапляється в поезії “У
країні Інії був початок…”, яка чітко визначається першою ланкою календарнообрядового циклу:
У країні Інії був початок –
Все першим було найпершим.

Все починалося з порогу,
Узлісся було зимовим.

Поняття “початку”, “найпершого” поет пов’язує також зі словом (“…Були, як
найперше слово…”). Образ слова у творах В. Голобородька може базуватися
й на сюжетах, що подаються у формі розповіді, а також реалізовуватися як
ім’я. Нагадаю, що О. Лосєв наголошував на домінантній позиції імен серед
інших слів: “…У слові, – казав він, – а особливо в імені – усе наше культурне
багатство, нагромаджене протягом віків, і не може бути жодної психології
думки, так само як і логіки, феноменології й онтології, поза аналізом слова й
імені. У слові й імені – зустріч усіх можливих і мислених шарів бутя” [4, 25].
Поезії В. Голобородька саме і притаманна національна проблематика. Це
зумовлює пильну увагу митця до концептуальних образів слова, оскільки
виразником національного є мова. Недаремно збірки “Калина об Різдві” та
“Слова у вишиваних сорочках” починаються віршами про мову, що слугують
своєрідним заспівом. Уже самі промовисті назви згаданих збірок відсилають
читача до фольклорного коду. Поет відразу спрямовує творчу уяву читача в
асоціативне – “калина” та “Різдво” з’єднані архаїчним сполучником “об”. За
В. Жирмунським, це тематична лексика: “Кожне слово, вжите поетом, є вже
темою і може бути розвинуте у художній мотив…” [1, 270].
Гол обородьк ові властиве природне відчуття цілісності, цик лічної
завершеності, гармонійного колообігу, що помітно вже в самій структурі тексту
з його варіативними повтореннями:
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Калиною, розквітлою об Різдві,
ти повернувся, Василю, на Україну:
тут сьогодні справджуються твої слова;
хоч і не все сказане тобою справджується,
хоч і справджується не все, про що ти казав,
але все, про що ти казав, має справдитися.

Ця ж поезія постає інтерпретацією “східного вчення про перевтілення
душ”, метемпсихозу – релігійно-містичного уявлення про переселення душі
померлого з одного організму в інший (у новонароджену людину, тварину) або
навіть у камінь. Таке вірування особливо характерне для брахманізму індуїзму.
Проте воно по-різному інтерпретується у різних народів – від аборигенів
Австралії до ескімосів Гренландії, від давніх єгиптян і греків до населення
Бразилії чи Нової Зеландії, і так само поляків й українців. Спільна для цих
різних етнічних варіацій віра у причинно-наслідковий зв’язок: доля людини в
майбутніх перевтіленнях узалежнена від життів попередніх. Звідси й українське
повір’я: “Хто помре рабом у цьому житті, той народиться рабом у наступному”.
Ідеями реінкарнації пересипана різнотематична поезія В. Голобородька. Варто
зазначити, що найчастіше відбувається переродження птаха чи дерева в
людину і навпаки (поезія “Золота птаха”, “Щоб не впізнали…”, “Лісові родичі”,
“А ти як пісок…”, “Живі і мертві”):
Щоб не впізнали:
зломи гілочку вишні і стань на дорозі

а як піднімеш і закриєш нею очі,
то ти станеш вишнею…

Схоже прочитуємо і в інших поезіях, зокрема “Хочу, щоб ти мене боялася…”:
Хочу, щоб ти мене боялася
ягідкою на кущі.
Мене – птаха,що прилетів по ягідку.

Але не дуже бійся: ось я іду мисливцем
і обороню тебе від того птаха”.

Серед міфологем, що прочитуються в поетичній творчості В. Голобородька
і стосуються зимового календарно-обрядового циклу, є міфологема снігу,
що також становить собою останню ланку циклічно-ритуального циклу
води. Поезії “Перший сніг”, “Свято першого снігу”, “Новорічне”, “В один
новорічний вечір…”, “Ішов сніг”, “Сніг уранці”, “Сніг (Приносить у руці…)”,
“Зимовий вечір”, “Сніг (Сніг чорними літерами…)”, “Тепла зима”, “Написи” –
помережані міфологічними символами свята, бентежними передчуттями
його очікування, ритуальними особливостями святкування, які беруть свій
початок і трактування з дохристиянських вірувань українського народу.
Радість, святковість – настрої, які домінують у картинах зображуваного поетом
світу.
Серед міфів і переказів, у яких фігурує сніг, знаємо розповідь Геродота про
територію ще далі на північ від землі скіфів, де не можна нічого побачити, також
туди неможливо проникнути через “летюче пір’я”. Геродот описує землю та
повітря, повні пір’я, і саме це “пір’я” заважає зору. А в південнослов’янському
фольклорі популярна легенда про сніг, який білим кольором і пухкістю
нагадував змолоте зерно: у ньому бачили борошно, що падає з неба. Цей мотив
відбився в легендах “Коли Господь ходив по землі”, а також у повір’ї, яке було
записане в Македонії: “Чому не падає з неба борошно”. Сніг Голобородька – це
причина для свята. Дуже промовистий вірш “Свято першого снігу:
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А тоді мені забажається навіки
– поки зійдуть сніги –

<…>
Слухати свято першого снігу.

При цьому поезія атрибутивна та сповнена кольорів народних гулянь (“зелена
циганська підкова, / по якій хлопці й дівчата ходять”, “защебечуть червоно
птахи суничні”…).
Сніг – це також діюча субстанція, що здатна виконувати функції, притаманні
іншим живим організмам, і переходити типові для них стадії розвитку: “Сніг /
приносить у руці крижаний келих…”; “Сніг чорними літерами / лягає навскоси
на папір…”. В. Голобородько персоніфікує сніг не випадково, він наділяє
його спектром можливостей, проте наголошує на основній – падати “чистою
сторінкою”, не лише приховувати попередній шар, а й виправляти, наповнювати
новими сенсами:
На чистій сторінці невдовзі пишеться новий запис
– сорочих ніжок –
Але це оповідання про інших дійових осіб.

Суттєвий вияв циклічно-ритуальних міфологем у Голобородькових віршах –
весняна складова календарної обрядовості. Весняний “розділ” народного
календаря дуже широкий і містить багато стародавнього. Протягом цього
періоду співають особливі ритуальні пісні – веснянки. Поет по-своєму
використовує жанр веснянок. У назви деяких поезій винесене слово “веснянка”,
проте вірші найчастіше лише структурою відповідають визначенню жанру
(“Кривий танець”, “Веснянки: дівчата дражнять хлопців”). У першому прикладі
маємо використання тексту давньої пісні (“Благослови, боже, / весну закликати!
/ Весну закликати, / Зиму проводжати”) та змалювання ритуалу закликання
весни (гри-гаївки “кривого танцю”). В іншій “веснянці” – приблизно те саме,
окрім відсилання до конкретного ритуалу. “Веснянки: дівчата дражнять хлопців”
іронічно спроектовані на сучасні тенденції життя молоді:
Дівчата носять блузки з викотом –
Виставляють хлопцям напоказ
Довгі шиї до самого пупа:

“Ой піду я до міста
Купувати ремісла…”

В. Голобородько звертається до використання міфічних уявлень предків
про прихід весни (зокрема міф, згідно з яким птахи, повертаючись із вирію,
приносять весну на своїх крилах, пташиними ключами відчиняється небесна
брама, саме через неї весна та її божества приходять на землю) – поезії
“Весна”, “Зелен день”, “Весняне вишивання”, “Веснянки з літака”, “Закликана
весна”, “Протисонця”, “Золота птаха” та ін.). Використавши згадану міфологему,
поет описує трагедію українського села (“Село у маю”): перед читачем постає
село, однак людей у ньому не залишилось після голодомору, тому й зустріти
птахів нікому. “Прийде весна, / птахи з вирію поприлітають” – зачин, виділений
в окрему строфу. Далі схарактеризовані весняні птахи. Коли прилетить перший
птах:
ніхто його цієї весни вже не побачить,
і нікому назвати його по імені:
це той птах, який крильцями сніг розмете,
а ніженьками кригу розтопче –
жайворонок.

46

Слово і Час. 2013 • №9

Не випадково першим птахом з’являється жайворонок – за народним
уявленням, саме його приліт означав кінець зими. Далі Голобородько вдається
до ремінісценції з веснянки “Ой, я тії сніженьки крильцями розжену, / ой, я тії
криженьки ніжками потовчу”. Наступний птах-символ – соловей. Зазвичай він
знаменує прихід іншої весни – кохання. Однак, акцентуючи трагізм того, що
сталося із селом, поет виводить образ солов’я у трагічній тональності:
ніхто його цієї весни вже не почує,
і нікому назвати і другого птаха по імені:
це той птах, який ніколи не спить,
з ранку до вечора,
від вечора до ранку співає.

Ластівка – третій птах у цій поезії. Вона символізує весну, також ластівка
найближча до людських осель. Але
немає вже кому оберігати оселю
і нікому назвати й третього птаха по імені.

Із ластівкою пов’язане ще одне повір’я, згідно з яким біле пір’я на грудях
птаха захищає цілісність гнізда, а у випадку загрози ластівка може помститися
(принести жаринку і спалити хату, де її скривдили):
носить жарину на грудях,
приносить тепло у людські оселі, –
ластівка.

Але інтерпретація давнього міфу у В. Голобородька інакша – його ластівка
має жарину “на грудях”. Вид ластівок, що поширений на території України,
справді має там характерну плямку. Ластівки прилітають в Україну, коли вже
досить тепло. Ота “плямка” знаменує прихід справжнього тепла. Те, про яке
йдеться у вірші, – передовсім тепло людських взаємин.
Використання міфологеми дерева життя, точніше її антиномії – дерева
смерті, реалізується у змалюванні села, в якому навесні не розпочалася
праця на полі, і так дерево життя перетворюється на дерево смерті: “найвище
дерево серед села”, “голе дерево у маю”, на якому “ні листочка” і “ні квіточки”.
Як універсальний образ міфопоетичної свідомості людства Світове дерево
зустрічається в різних народів. Світове дерево було втіленням Великої Богині,
Матері Всесвіту, володарки неба й усієї природи. Найчастіше священними
були дерева, в яких у плодах чи стовбурі знаходили молочний сік, що
асоціювався з молоком Великої Матері Світу. Отже, коли йдеться про смерть
села, що означене символом дерева життя, тоді зникають надії на подальше
повторюване завершення циклу.
У поезії “Золота птаха” зі збірки “Зелен день” деякі рядки конотують із
поганськими замовляннями, що супроводжують ритуал:
Віддай, птахо золота,
Мої руки, моє серце,
Мої очі і мій спокій.

Замовляння притаманні язичницьким ритуалам, у яких зазвичай фігурують
сили природи, містичні предмети та явища, небесні світила, фантастичні істоти
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тощо (“білим небом вишневого молока / літають золоті птахи”). У вірші бачимо,
що “золота птаха” є тією магічною силою, що покликана виконати ритуал.
Філарет Колесса вважав, що у християнстві до формул замовлянь увійшли
книжні християнські та апокрифічні елементи, а часом і цілі уривки навіть
єретичних молитов. В. Голобородько у вірші “Замовляння від печалі” пов’язує
в один “вузол” однокореневі слова – печаль, піч, пекти. Ліричний герой
намагається віддати “печаль” печі, певною мірою як різновид вогню:
На тобі, пече,
мою печаль, хай хліб пече,
а не серце молоде.

Автор розвиває на рівні художньої інтуїції фольклорну “логіку”: співіснування
“пекучого” у природному середовищі та в душі (механізм виникнення
психологічних паралелізмів). Отримали свій відбиток у поезії В. Голобородька
й сакральність образу печі (пор., наприклад, прислів’я “Сказав би, та піч у
хаті”), і властиве народним замовлянням “відсилання” печалі в “зачароване
місце”: “на горі гора, / а на тій горі / піч горить”.
Одна з найхарактерніших ознак давніх замовлянь – алітерація, коріння
якої частково лежить у повторюванні слів, а частково в омонімії (наприклад,
гора – горі – гори – горить). Ця тавтологія – досконале відтворення магії
повторюваних слів. У вірші “Яблуко добрих вістей” теж наявні повтори: “Яблуко,
яблуко…”. Однак у поезії “Замовляння від печалі” цей прийом увиразнює
образ печі, яка й семантично виноситься на висоту: “на горі – гора…”.
Згаданий вірш Тарас Пастух зараховує до поезій, що ніяк не відрізняються
від адекватних фольклорних творів – прислів’я зі збірки Климентія Зинов’їва,
в якому піч і печаль ототожнюються (“піч-бо іменується печаль”). Але ж
у творі В. Голобородька відбувається зіставлення настрою людини і тих
природних та побутових реалій, що існували віддавна, близьких до витоків
національного духу. Той, хто проголошує “замовляння”, у віршах Голобородька
індивідуалізується. У “Замовлянні від печалі” бачимо відбиток стану душі
молодої людини, а у вірші “Яблуко добрих вістей” мовець мріє бути корисним
для людей. З однієї фрази постає характер героя” [7, 211]. Герої ж народних
переказів характеризуються імперсональністю.
Ще одна поезія містить елементи замовляння – “Золоті ключі”. Точніше, є сім
замовлянь (ще один міфологічний елемент полягає у використанні магічних
цифр): “Сонечку, сонечку…”, “Вербо, вербо…” тощо. Їх об’єднує символ “золотих
ключів”. Згідно із В. Голобородьком, ці ключі уособлюють весну, відродження
природи. І оскільки вони належать “сонечку”, спершу автор звертається до
нього: “Подавай золоті ключі вербі”. Верба, розтуливши “листяні віконця”,
передає їх далі вівсянці, вівсянка відмикає “срібну скриньку” й має кинути ключі
до річки – пліточці й карасику. Ще в цьому циклічно-повторюваному “ланцюжку”
є лисиця, квіти та бджоли. Отже, маємо сім складників своєрідного весняного
пробудження. Не випадково першим “власником” ключів стає життєдайне для
природи та людей сонечко. Остання ланка (бджола) теж постає символом –
вона уособлює працю. Ця поезія – масштабна картина весняного пробудження,
енергійного пожвавлення.
Додамо, що ритуальність великоднього свята, його сакральність розкривається
через символіку писанок. Однак у В. Голобородька трипільськими орнаментами
може бути розмальоване навіть село (“Село змінює обличчя”). Навіть не
так розмальоване, як намальоване знову, вдруге, після важких випробувань
голодом, але яке змінює своє обличчя:
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Та люди носили у своїх очах
Красиве креслення світлих будівель,
Та люди брали із поля, із лісу, із води
Рисочки образу села
І повертали йому правдиве обличчя.

Ритуальні міфологеми літнього циклу наявні у багатьох поезіях: “Квітка:
Д звоники”, “Намистинк а”, “Згадк а про літо”, “Похід”, “Коротке літо”,
“Переджнив’я”, “Дорогою через літо…”, “Хлопчик, який стоїть серед літа”
тощо. Ритуали літнього обрядового циклу несуть у собі продовження річної
календарної обрядовості. Тут і зумовлений тісний зв’язок із ритуалами
весняного та зимового циклу. Предки-слов’яни зустрічали прихід літа, коли
остаточно ставало тепло, це означало цілковиту перемогу літа над зимою. Як
і в інші періоди року, ритуали літнього циклу обрядовості містили елементи
найдавніших культів і вірувань, а також давньої міфології.
А п о ге є м л і т н ь о го р и т уа л ь н о го ц и к л у в ва ж а є т ь с я д е н ь К у п а л а –
давньослов’янське свято літнього сонцестояння. Ті свята, що передували
йому, сприймалися як приготування, кожне з них зі щоразу більшою силою
стверджують домінування літа на землі. Назва свята – Івана Купала – поєднує
язичницьке ім’я Купала з ім’ям Іоанном Хрестителем, святом якого православна
церква прагнула заступити купальське задля подолання дохристиянських
традицій.
До цього свята літнього циклу відсилає поезія В. Голобородька “Купальський
мотив”. Хоча ритуали купальські там умовні (“калина вся біла цвіте / дівчина
вся біла цвіте…”), однак навіть і це (ознака найбільшого розквіту й алюзія до
цвіту папороті) відсилає до святкування Купала, а також зумовлює пошук цвіту
папороті, його ритуальну міфологічність.
Свято поєднувало елементи культу Сонця, аграрної магії, очисних та
еротичних обрядів. Зустрічаємо також символ купальського місяця в поезії
“Похід”: “Місяцем зеленим і золотим на Купала…”. Міфологеми цього ритуалу
означені “злиттям” свідомості зі світом і наділеністю світу свідомістю, що часом
виражається в неозначеному мовленні: “Купало, Купало, засвіти ніч!”, “Купало,
Купало, даруй мову рослинам!”. Неможливо зрозуміти, хто це говорить, але
Купало “засвічує” ніч, а квіти починають розмовляти. Тема єдності сущого
втілюється в різних суб’єктних формах.
Завершують цикл сільськогосподарських свят цього періоду жнива, які не
суворо регламентовані в часі. Обряд жнив – це ритуальне завершення збору
злакових культур. Формувався жниварський обряд на етапі переходу історичного
розвитку суспільства – від кочівництва до землеробства. Жниварський обряд
своєю структурою подібний до весільного: в основі обох – згуртована діяльність
сім’ї. Традиції цього дійства мають міцну ритуально-міфологічну основу – вплив
найархаїчніших культів та уявлень, провідною темою яких було вшанування
духів померлих предків. Це пов’язано із вірою в переродження, тобто в те, що
навесні загиблі відроджуються (як квіти, трави, злаки); вважалось, очевидно,
що душі принесених у жертву людей реінкарнувалися колосками, які вдруге
зазнавали смерті під час жнив. Тому в цей період люди задобрювали духа поля.
“Переджнив’я” – так названо одну з поезій збірки “Зелен день”. Вона суціль
дихає цим настроєм:
Жита вродило багато,
Тільки б зібрати учас,
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І проспіваються хати
Наскрізь піснями у нас.
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Несподівано репрезентовану через образ-символ хати міфологему дороги,
пов’язану з мотивами подорожі та спокутування, прочитуємо у вірші “Дорогою
через літо”. У тексті вона сприймається як вигадка, образна оздоба чи сюжетна
схема, що вже стала традиційною. Сягаючи своїм корінням міфу, образ дороги
зібрав у собі велику кількість смислових інтерпретацій. У цьому осібному
випадку В. Голобородько застосовує свій найулюбленіший художній прийом –
уособлення. Хата в нього діє, наче людина:
з ясними очима
на білесенькому обличчі,
одягнена у зелену вишневу спідницю –
крокує дорогою у сонце…

Поет малює ідилічну картину мандрівки хати. Через літо вона переходить,
наповнена книгами, речами, жителями, і постає своєрідним центром
етнопростору, осердям духовного розвитку, підґрунтям для творчого та ідейного
поступу поколінь.
“Хлопчик, який стоїть посеред літа” – своєрідне намагання призупинити
звичайний розмірений плин циклічного руху природних сил, проте це лише
можливий результат поверхового прочитання, першого враження від очевидного
в поезії. Насправді можемо інтерпретувати споглядання “хлопчика” як спробу
самовизначення, спробу знайти своє місце в циклічній життєдіяльності світу
природи:
Ця бджола полетіла із медом,
Що пахне липовим цвітом ─
Набрала у квітці липи,
Ця бджола полетіла із медом,
Що пахне гречаним цвітом ─

Набрала у квітці гречки.
<…>
Ця бджола полетіла із голосом ь-ь-ь,
Що зав’яз метеликом у меду…

Останній етап календарно-обрядового циклу – осіння обрядовість, тісно
пов’язана з попередніми порами року, тому що продовжує їх гармонійно в
тематичному та функціональному вимірі. Водночас осінній цикл завершує
коло обрядовості року та позначений приготуванням до зимових свят.
Циклічно-ритуальна міфологема осені у творчості В. Голобородька найповніше
репрезентована в назвах віршів (порівняно з іншими ланками календарнообрядового циклу): “Осінь”, “Осінь навпаки”, “Вересневі птахи”, “Осінній ліс
присутністю твоєю…”, “Осінні коні…”, “Осіння мозаїка”, “Осінній день”, “Поте
утомилося за літо”, “Потухли осінні дерева…” та ін.
Міфологема осені, що її застосовує автор, символізує зрілість і родючість,
вона наповнена семантикою втоми від праці. Про значення міфологеми осені
в поезії В. Голобородька не можемо судити однозначно, оскільки платформа
для її інтерпретації надзвичайно багата. Зокрема, назви осінніх місяців у
календарі слов’ян ототожнюються з листопадом, у корейському – із росою,
а в календарі французької революції, як знаємо, – зі збиранням винограду.
Образ осені, який знайдено на помпейських та римських фресках, утілено в
образі жінки з виноградною лозою. Ренесансна традиція (власне відроджена
антична) утілювати пори року в постатях язичницьких богів поширила образ
Бахуса (Діонісія) як виразника епохи.
Натомість В. Голобородько лише оголошує для читача своєрідні правила
гри, інструкцію до розуміння та сприйняття цієї міфологеми:
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Осінь: у ярах сині камінці ожини
осінь: над скибками кавунів оси
<…> осінь:
люди на довгих вулицях
кутаються в теплий одяг…

Цю поезію вміщено у збірці “Летюче віконце”, де є також альтернативний
варіант осені (“Осінь навпаки”):
Осінь рухалась, як вантажівка, назад.
У ту осінь яблуня поверталася в себе:
Жовте листя, як горобці, піднімалося
Зграйками з землі і чіплялося на гілки…

Свято Спаса та свято Врожаю – найбільші осінні свята. Ритуали, що
пов’язані зі святкуванням цих днів, містили анімістичні елементи та елементи
тотемізму (поклоніння квітам, деревам, плодам). У творчості В. Голобородька
це простежується вже на рівні називання поезій: “Яблуко добрих вістей”,
“По груші”, “Пахнуть яблука”, “Грушка”, “Знаємо про трьох, які живуть під
однією яблунею…”, “Подарунок твоєму столу…”. Рідше поет звертається до
ритуальних дійств, що супроводжувалися поклонінням землі, поля, природним
силам із нашаруваннями ідолопоклонства.
Як бачимо, ритуально-міфологічною основою поезії В. Голобородька слугує
багатий запас народних вірувань слов’ян, однак це лише складова частина
різноманітного світу міфів ще й інших країн, що оживають у поезіях майстра
слова.
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Ad fontes!
НА ВИСОКОМУ ЗЛЕТІ…
…Не сказати б, що вона була до всіх аж надто привітною (принаймні зовні)
і завжди усміхненою. Скоріше на її личку класичної вроди прочитувалася
невпинна робота думки, неймовірна вимогливість, передовсім, вочевидь, до
себе (нині можемо припускати, що те все, та ще й за надмірної інтенсивності,
таки її виснажувало). Створювалося враження, що вона постійно перебуває у
процесі обдумування чогось надзвичайно важливого й – аж тепер мені раптом
відкрилося – поспішає те все в думках виструнчити, вибудувати… ніхто
й ніщо не має права її відволікати. Ця постійна зосередженість змушувала
сприймати її як суворішу і значно дорослішу, аніж була насправді. Одначе
ніхто не пригадає, щоб вона будь-коли написала чи будь-кому сказала якесь
непродумане нерозважливе слово. Загалом – жодного зайвого слова; така
мовчазність часом могла й дивувати, але не зменшувала поваги.
…Тендітна фігурка, зодягнена вишукано-елегантно, завжди гарна зачіска…
Лише фото зафіксувало прекрасні очі, глибокий погляд…
Ольга Камінчук залишила (як гірко, боляче це писати! Адже вона – з
покоління наших дітей) враження певної загадковості, як здається, навіть
для своїх батьків – знаних талановитих, як і вона, і так само працьовитих
Надії Левчик та Анатолія Камінчука. Іще вчора ми (колектив відділу)
жартували: маємо сім’ю або ж тріо поезознавців і поезотворців…
Уже не дізнаємося повнотою, які істини, пов’язані зі сутністю української
літератури, а може, й іще ширшими високими матеріями, осягнув у
напруженій роботі інтелект Ольги Камінчук. Частину того вона встигла
викласти у двох монографіях – “Поетика української романтичної лірики:
Проблеми просторової організації поетичного тексту” (1998, в основі
кандидатська дисертація) та “Художній дискурс української поезії кінця
XIX – початку XX ст.” (2009, основа докторської дисертації), публікаціяхстаттях за темами дисертацій. Головна думка дослідниці – про природність
еволюції української поезії класичного періоду (попри всі історико-політичні
перешкоди – ніби їх і не існувало), іманентність процесів постійного
оновлення її художньої системи (не замкненої, одначе, у самій собі, що
підтверджує як відповідність тодішнім європейським течіям та напрямам,
так і перекладацька творчість українських письменників, особливо активна
в останню третину XIX ст.). На кілька років раніше з’явилася монографія
Наталі Шумило (котра стала одним із “внутрішніх” рецензентів книжки
О. Камінчук) “Під знаком національної самобутності”, яка виводила аналогічну
концепцію зі спостережень над прозою й літературною критикою кінця
XIX – початку XX ст. Хтось скаже: і загалом то не відкриття, на цю тему
вже писали З. Геник-Березовська, М. Ільницький, Д. Наливайко, та й раніші
критики, серед яких найавторитетніші – І. Франко, Леся Українка. Усе так.
Але: спираючись на їхній досвід, О. Камінчук уперше на такому рівні, крізь
теоретичну призму, проаналізувала величезний масив поетичних текстів –
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від середини (а не лише кількох останніх років, як робить переважна
більшість дослідників) XIX ст., що в жодного – найзатятішого – скептика не
може виникнути жодного сумніву щодо точності й виваженості її концепції.
…На високому злеті, неначе підстрелена пташка, упала та, яка сенс
свого життя бачила в науковій роботі. Усе ж вона встигла вивершити свій
розділ про поезію – найкращий у томі 7-му колективної “Історії української
літератури у 12 томах”, над якою триває робота в нашому Інституті.
Як відповідальний редактор тому стверджую: по суті, Ольга Камінчук
створила його концептуальну основу; на цей напрям більшою чи меншою
мірою намагаємося орієнтувати й інші розділи. Адже проста розмова про
зустріч трьох літературних поколінь, попри всю її цікавість і значущість,
усе ж фіксує передовсім зовнішній вигляд процесу, тоді як він відзначається
внутрішньою глибиною, у ньому закладаються доленосні тенденції
подальшого розвитку нашої літератури.
…Вона любила квіти – живі, ті, що ростуть, і охоче віддавала їм час та
увагу. Принесла разом із мамою Надією Володимирівною кілька вазонів. Серед
них – невеличкий кущик троянди. Буває, особливо влітку, страшенна спека,
не встигається підлити їм води, і тоді кущик наче гине, опадає листячко…
Та, отримуючи воду животворну, знов оживає, навіть квіточка з’являється,
невеличка, але ж така чарівно-ароматна. “Дивись, яка витривала красуня…
як наша Оля…”.
Лариса Мороз

Ольга Камінчук

УДК 821.161.2-1.09”18/19”

ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.:
СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНА ПАРАДИГМАТИКА
У статті досліджується художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії межі століть.
Простежено соціокультурний аспект осмислення національної ідеї, особистісна парадигма
світоглядно-естетичної інтерпретації національної ідеї та її сакралізація.
Ключові слова: національна ідея, світоглядно-естетична парадигма, соціум, особистість,
абсолютна духовність.
Olha Kaminchuk. Artistic interpretations of the national idea in Ukrainian poetry at the turn of the
20th century: ideological and aesthetic paradigms
The article examines the artistic interpretation of the national idea in Ukrainian poetry at the turn of
the century. It analyzes the social and cultural aspects of the national idea’s comprehension, as well
as individual paradigms of its ideological and aesthetic privatization and sacralization.
Key words: national idea, ideological and aesthetic paradigm, society, individual, absolute spirituality.

Культурно-історична ситуація в Україні останніх десятиліть XIX – початку
XX ст. зумовлювала увагу діячів мистецтва до питань національної
самосвідомості, формувала активну позицію письменника в націєтворчих і
державотворчих процесах. Актуальність художньої інтерпретації національної
ідеї для української поезії кінця XIX – початку XX ст. виявлена творчістю
багатьох поетів цієї мистецької доби – від пізніх творів П. Куліша й поезії
М. Старицького до творчого доробку М. Вороного і Г. Чупринки. Прямування
до естетичної самодостатності художнього слова синтезувалося в поезії межі
століть з осмисленням важливих проблем життя суспільства, культуротворчою
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функцією діяльності митця. Духовну місію української поезії, як і літератури
загалом, у збереженні національної ідентичності, розвитку національної
культури, становленні ідеї державної незалежності України в умовах її
колоніального становища чи не найвиразніше характеризує вислів поетамолодомузівця В. Пачовського: “Доки ми є поневолена нація, доти мистецтво
мусить заступати храм держави” [4, 31].
Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця XIX –
початку XX ст. відбувалася в контексті взаємодії та еволюційного руху
світоглядно-естетичних парадигм, типів художнього мислення. Тому в поезії
межі століть виокремлюються парадигматичні моделі світоглядно-естетичного
бачення національної ідеї, що координуються з провідними структурносемантичними тенденціями художнього розвитку поезії цього періоду, а також
простежується еволюція художніх концепцій інтерпретації проблем буття нації.
Поезії останніх десятиліть XIX ст. притаманне осмислення національної
ідеї в соціальному аспекті. Значна увага до національно-визвольної
проблематики в поезії 70–90-х років (пізня творчість П. Куліша, поезія
М. Старицьк ого , О. Кониськ ого , П. Грабовськ ого , М. Вербицьк ого ,
Б. Грінченка, Олени Пчілки) мала у своїй основі світоглядно-естетичний
синтез романтизму і просвітництва, виявлений в акцентуванні суперечності
соціального ідеалу і конкретної суспільної ситуації, утвердженні соціальної
активності особистості, спрямованої на духовне вдосконалення суспільства.
На межі ХІХ – ХХ ст. модифікацію соціальної парадигматичної моделі
художньої інтерпретації національної ідеї репрезентувала творчість поетівнеокласиків, аксіологічно зорієнтована на розвиток духовних цінностей
національної культури як протидію панівній імперській культурі (І. Франко,
В. Самійленко).
Провідне значення у формуванні соціальної парадигми світоглядноестетичного бачення національної ідеї належить пізній творчості П. Куліша,
художньо-світоглядною основою якої стала культуроцентрична концепція.
Осмислення розвитку культури, поширення науки й освіти як необхідних
передумов повноцінного духовного буття нації становить семантичну домінанту
пізньої лірики поета. Акцентована культуротворча роль праці об’єднує поезію
Куліша з романтично-просвітницьким дискурсом поезії другої половини XIX ст.
У ліриці Куліша праця осмислюється не лише в позитивістичному сенсі як
служіння громаді (“праця праведна у послузі народу”), а насамперед як духовна
основа людського буття. Поет підносить працю до трансцендентної світової
сили, яка визначає подвижницький шлях творення культури й духовності
(“Піонер”), і в цьому плані з ним повністю солідарний пізніший Б. Грінченко
(“Праця єдина з неволі нас вирве…”). Рецепцію традицій української
просвітницької поезії виявляє інтерпретація генетично біблійних структур
поетики: символіки світла, мотиву духовної сліпоти, емблематики поля, оранки,
сіяння, образів “правди святої”, “воскресіння України”, “церкви вселенської
правди”, “Раю Господнього”, “слова спасенного” та ін. Серед прикметних
рис творчої індивідуальності поетичної культурософії пізнього Куліша –
утвердження науки як провідного чинника духовного розвитку суспільства.
На думку поета, наука слугує імпульсом інтелектуального вдосконалення
особистості (“Молитва”) і гуманістичного відродження нації (“До пекельного
наплоду”). Художньому світогляду Куліша властива аксіологічна рівнозначність
освіти, науки, інтелектуальних засад людського буття і сфери абсолютної
духовності, оскільки людина мислиться часткою Божого творіння; акцентується
ідея освячення її духовних сил волею Всевишнього. Актуалізуючи ідею
Бога-творця в поезії “Молитва”, структурованій мотивами культової лірики,
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письменник стверджує особистісну цінність “світу науки”, осяяного променем
божественного абсолюту.
Суттєвим формантом культурософської концепції поезії Куліша постає
висока оцінка націєтворчої ролі мови як духовного надбання народу, гаранта
збереження національної своєрідності. Духовний скарб рідної мови бачиться
противагою антигуманним суспільним силам (“До рідного народу”). Заклик
“Отечество ж собі ґрунтуймо в ріднім слові” (вірш “До Марусі В.”) демонструє
переконаність поета в необхідності розвитку мови й мистецтва слова для
повноцінного буття нації. Мова, за Кулішевою концепцією, зберігає “предківську
основу” нації – духовну спадщину минулих епох, культурні традиції.
Позиція оборони національної самобутності української культури в поезії
Куліша поєднується з обстоюванням засвоєння духовних здобутків інших
народів, утвердженням вільного діалогу культур (цією ідеєю зумовлена активна
перекладацька діяльність письменника – переклад творів Шекспіра, Байрона,
Гете, Шіллера, Гейне, переклад Біблії українською мовою).
Соціокультурне бачення національної ідеї в поезії Куліша твориться в
полемічно загостреному запереченні опозиційних тенденцій. Публіцистична
гострота вислову найбільшою мірою властива віршам збірки “Хуторна
поезія” – “До рідного народу”, “На сповіді”, “До пекельного наплоду” – як
форма осуду бездуховності суспільства, рабської свідомості, національного
безпам’ятства. Серед найпоказовіших зразків композиційної структурованості
вірша за принципом полемічної антитези – поезія “До рідного народу”.
Різкий протест проти деструктивних соціальних сил (“Народе без пуття, без
честі і поваги…”) змінюється обстоюванням культурницької діяльності, а
утвердження центральної для художнього світогляду поета концепції мови як
провідної духовної цінності нації переростає в неприйняття денаціоналізації
українського суспільства. Пізній поезії Куліша властива чітко означена
негативна оцінка насильства як способу національно-визвольної боротьби й
соціальної трансформації в цілому. Як наголошують дослідники, у руйнівній
силі повсталого люду Куліш убачав передусім загрозу знищення культури,
духовності, загальнолюдської моралі [2, 31]. У поезіях “На сповіді”, “Епілог”,
“Заспів”, “Побоянщина”, “Дума-пересторога” акцентовано на руйнівній,
деструктивній сутності й соціальній безперспективності насильства,
антигуманності стихії натовпу. За переконанням поета, насильницькі способи
визвольної боротьби позбавили Україну державної незалежності (“Ой чом же
се, браттє, чом воно так сталось…”). Просвітницький антимілітаризм зумовлює
переосмислення романтичної концепції історії, деміфологізацію козацької
епохи. Епоха козацтва, визвольні змагання того часу характеризуються як
“гайдамацтво”, “орда”, “руїнна слава” і протиставляються ідеї духовного
відродження суспільства на просвітницьких засадах.
На межі ХІХ – ХХ ст. в українській поезії відбувається становлення
особистісної парадигми світоглядно-естетичної інтерпретації національної
ідеї, започаткованої творчістю Лесі Українки. Акцентування на вольових
визвольних прагненнях нації, осуд рабської свідомості як першопричини втрати
національної ідентичності ґрунтуються в українській поезії на задекларованих
Лесею Українкою світоглядних ідеях суверенної особистості, визволення
особистості в суспільстві та духовного провідництва соціально активної
особистості [6, 236-237]. Особистісний аспект художнього бачення проблем
буття нації найширше функціонує в контексті неоромантичних художніх
тенденцій, що характеризуються осмисленням особистості як фундаментальної
онтологічної категорії, утвердженням духовної самодостатності особистості
та багатовекторності її творчої активності в індивідуальному й суспільному
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планах (поезія Лесі Українки, Уляни Кравченко, М. Чернявського, Олександра
Олеся). Особистісна парадигма інтерпретації національної ідеї репрезентована
також творчістю поетів-символістів (М. Вороний, П. Карманський, Г. Чупринка).
Особистісна парадигматична модель художньої інтерпретації національної ідеї
слугує важливим формантом творчої індивідуальності поезії Олександра Олеся.
Широка розробка національно-визвольної теми світоглядно опосередкована
в поезії Олеся увиразненням неоромантичної ідеї визволення особистості.
Важливий сенсотворчий елемент поезій національно-визвольної семантики –
осуд рабської свідомості, національного безпам’ятства (“Для всіх ти мертва
і смішна…”, “І ви покинули…”, “Колись здавався ти мені орлом підтятим…”,
“В міщанській одіжі і в рідному вінку…”, “Щоденно ворони летять…”, “В яких
боях ти пам’ять розгубив…”, “Прокляття, розпач і ганьба!..”). Протест проти
процесів денаціоналізації, зумовлених втратою історичної пам’яті, синтезується
з утвердженням націєтворчої функції мови (“О слово рідне! Орле скутий!..”).
Поет часто використовує романтичний символ орла, громадянського звучання
набуває мотив сліпоти, актуалізується символіка, започаткована Т. Шевченком
у поемі-містерії “Великий льох” (ворони). Загострена публіцистичність
вислову вірша “Прокляття, розпач і ганьба!..” продовжує традицію інвектив
М. Старицького, П. Куліша. Зразком використання фольклорної поетики в
алегоричному розкритті теми національного безпам’ятства і громадянської
пасивності постає вірш “Ой була на світі та удівонька”. Три сини уособлюють
три шляхи ставлення до горя матері (України), виконання свого синівського
обов’язку – зректися, керуватися егоїстичною позицією або бути нездатним
допомогти. Сюжетні елементи, образи, ритмомелодика народних пісень і дум
органічно поєднані у вірші з біблійними символами.
У творчості Олеся виявляється характерна для української поезії кінця
XIX – початку XX ст. естетизація визвольної боротьби. Звільнення від
рабської свідомості, боротьба “за волю, за життя” для поета-неоромантика
набувають естетичної цінності (“Яка краса: відродження країни!..”). Краса
громадянського почуття, жертовного подвигу утверджується у вірші “Життя
чи знову животіння?..”.
На ідеї надцінності вольового визвольного прагнення нації акцентують
поетичні твори Олеся, у центрі яких – збройна визвольна боротьба.
У насичених військовою лексикою, побудованих на маршовому ритмі віршах
“Ми не кинемо зброї своєї…”, “Не треба струн! Меча мені гостри…”, “Прибув
з України і все розказав…” та ін. розгортається теза Лесі Українки “загине або
переможе”. Поезія “Три менти” вирізняється поєднанням мілітарних мотивів і
поетики символізму (сугестивності образів і ритміки, настроєвого нюансування).
Разом з тим у поезії Олеся немає безапеляційної апологетизації збройних
методів боротьби. З позицій християнської етики у віршах “Ах, минали б
бенкети криваві…”, “Весна ішла. Дерева шумом крила…”, “З мечем і келихом
вина…” розкривається антигуманність насильства. Осуд насильства стає
особливо виразним у віршах початку 1920-х років, написаних як відгук на події
громадянської війни в Україні.
Національно-визвольна боротьба, формування національної самосвідомості
та державотворчі процеси визначають ідейні пріоритети художньої концепції
історії, репрезентованої поезією Олеся. Визвольну боротьбу минулих епох поет
осмислює як чинник пробудження національної свідомості сучасної України.
Історіософську концепцію Олеся розкриває насамперед збірка “Княжа Україна”.
У програмному вірші “Заспів” задекларовані основні принципи інтерпретації
історичних подій у збірці – державотворення й захист вітчизни: “Хто боровсь за
Україну, за державність, за народ”. Давньоруська доба постає “золотим віком”
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України, коли джерелом добробуту є вільна праця, а запорукою свободи –
оборона рідного краю (“Початки Києва”). Поет зупиняється на етапних
подіях у розвитку давньоруської держави (“Аскольд і Дір”, “Олег”, “Похід на
Царгород”, “Ярослав Мудрий”), подає обробку легендарних сюжетів (“Княгиня
Ольга”, “Печенізька облога Києва”). Вплив романтичної історіософії помітний
у відтворенні вільного життя давніх слов’ян, увиразненого картинами буяння
незайманої природи (“Україна в старовину”, “Наші предки – слов’яни”). Тема
історичної пам’яті актуалізована також поза збіркою “Княжа Україна” у творах,
асоціативно пов’язаних із козацькою добою. Віршам “Ланцюги… Могили…
Мури…”, “Я бачу вас, святі могили…”, “Гробниці лицарів і статуї над ними…”
притаманні ремінісценції з поезії Шевченка, історіософська символіка могили,
бандури, кобзаря.
Обстоювання громадянської місії мистецтва, служіння поета національновизвольній боротьбі в поезії Олеся базоване на світоглядній першорядності
ідеї соціально активної творчої особистості. Активну позицію митця у
визвольних змаганнях нації знаково репрезентує художня функція образу
слова-зброї, що перебуває в неодноразово відзначеному дослідниками зв’язку
творчої наступності з поезією Лесі Українки [7, 205; 5, 19]. Поет розширює
асоціативний ряд образу: крилаті, вогняні стріли, що влучають у серця катів
і зрадників, блискучі й палкі іскри промов поета, спрямованих проти тих, хто
йшов разом із катами (“Не слів мені, а стріл крилатих, вогняних!..”). Глибина
символічного змісту образу розкривається у вірші “О слово рідне! Орле
скутий!..”. Інтерференція образу слова-зброї та міфологем сонця й води (дощу)
увиразнює його семантичну бінарність, синтез двох значеннєвих планів –
знищення зла, очищення від деструктивних сил і духовна енергія творення
національного культурного простору:
О слово! будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.

Розвитком світоглядно-естетичних тенденцій символізму в поезії початку
XX ст. зумовлена переакцентація художнього осмислення національної ідеї на
сферу абсолютної духовності, що належить до провідних формантів художньої
своєрідності символізму в українській літературі. Розкриття абсолютно духовної
сутності національно-визвольних прагнень, сакралізацію національної ідеї
репрезентувала передусім поезія В. Пачовського і Г. Чупринки. Сакральна
парадигматична модель світоглядно-естетичної інтерпретації проблем буття
нації актуалізується також у поезії Олександра Олеся як вияв взаємодії
художніх тенденцій символізму й неоромантизму.
Сакралізація національної ідеї визначальна для символістичної естетики поезії
В. Пачовського, одного з найвідоміших представників літературного об’єднання
“Молода муза”. “Поет національної ідеї” – саме таку цілком умотивовану
характеристику творчої індивідуальності В. Пачовського формулює дослідник
його художньої спадщини М. Ільницький [3, 43]. Художня інтерпретація проблем
буття нації в аспекті цінностей абсолютної духовності, ідея трансцендентної
детермінованості історичної долі України становить семантичний центр
багатьох творів поета, серед яких – вірші “До схід сонця”, “Вічний народе,
генію туги…”, ліричний цикл “Розгублені звізди”, поеми “Сріберний дзвін”,
“Князь Лаборець”, “Золоті ворота” та ін. Духовне відродження нації, провідним
чинником якого мислиться культуротворча місія поета, означене у вірші “До
схід сонця” біблійним сенсонаповненням поетичного образу слова, символікою
церкви як об’єднання суспільства високими духовними цінностями, а також
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через рецепцію романтичної історіософської ідеї месіанізму української нації.
Сакралізація національної ідеї в поезії В. Пачовського – основоположний
аксіологічний компонент художньої концепції творчості, про що свідчить
вірш “Золотий сум”. Окремі поезії Пачовського, такі як “Вічний народу, генію
туги…”, наближені до експресіоністичного розкриття трагізму життя народу
й потужності духовного потенціалу його визвольних прагнень (структурну
специфіку вірша визначає апокаліптичний образ пожежі світу, характерний
для поетики символізму та експресіонізму).
Осмислення національно-визвольної ідеї в її духовній сутності перебуває
в поезії Пачовського в найбезпосереднішому зв’язку з осудом рабської
свідомості та національного безпам’ятства як ментально-психологічних причин
бездержавного становища України. Спробою художнього моделювання ситуації,
коли колоніальний гніт позбавляє українців можливості для повноцінної
самореалізації на батьківщині, і вони змушені ставати “розгубленими зорями”
на чужих небосхилах, стає ліричний цикл “Розгублені звізди”.
Поеми “Сріберний дзвін”, “Князь Лаборець”, “Золоті ворота”, в яких
національно-визвольна ідея розкрита на історично-легендарному матеріалі,
вирізняються структурованістю фольклорно-міфологічними символами.
В основі сюжету поеми “Сріберний дзвін” – легенда про срібний дзвін князя
Ярослава, що символізує визволення України від колоніального поневолення.
У поемі “Князь Лаборець”, центральним у якій виступає казково-легендарний
сюжет про перстень Дажбога, національно-визвольна й патріотична інтенція
синтезована з філософською проблематикою. На тлі відтворення подій
історії давньоруської епохи (боротьба за незалежність західноукраїнських
земель у IX ст.) акцентується ідея духовного розвитку особистості й нації
(“Мус підняти на весь ріст Свого духа вище звізд”), кордоцентризм етичного
принципу (“Тілько в серці найдеш ціль за діла праві”), духовна цінність пізнання,
творчої активності (“Цвіт той – камінь всезнання”). Головний персонаж поеми
“Золоті ворота”, жанрово визначеної самим поетом як “містичний епос”, –
фольклорно-міфологічний образ Марка Проклятого, знакова семантика якого
проектується на проблему бездержавності української нації. Пачовський,
пояснюючи в автобіографічному нарисі символічний зміст образу Марка
Проклятого в цьому творі як уособлення трагічної напередвизначеності марних
зусиль українського народу здобути державну незалежність, наголошував:
“Над усіми українцями тяжить прокляття бездержавності, почуття вини і гріху
за розвал своєї держави, який жде відкуплення через жертви героїв. Над
усіми тяжить первородний гріх нашої нації, що завалила свою державу за
татарських часів татарськими людьми. Ось і генеза Марка Проклятого” [4, 53].
Поет також розкриває етнопсихологічну співвіднесеність роздвоєності душі
персонажа, його двох облич – “Митуси, співця безверхих руїнників татарських”
і “Святослава Хороброго, лицаря великого чину нашої держави”. За аналогією
до “Божественної комедії” Данте [1, 18] поема складається з двох частин –
“Пекло України” й “Чистилище України” (поема залишилася незакінченою,
оскільки автор планував ще третю частину “Небо України”). У характеристиці
свого твору Пачовський акцентував на принциповій для естетики символізму
містико-інтуїтивній означеності, яка зумовлює художню структуру поеми: “Щодо
змісту мій Марко Проклятий – це не Іліяда, ані епопея, а ряд візій трагедії
і нового зриву мого народу, не реальні картини, а експресія душі народу,
прочута моєю інтуїцією на основі пережитих подій” [4, 53]. Реальні історичні
події визвольного руху в Україні перших десятиліть XX ст. переплетені в поемі
із символічними картинами-візіями, історичні особи з різних епох (княгиня
Ольга, Роксолана, Мазепа, Шевченко, Гоголь, Драгоманов, Леся Українка,
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Юрій Коцюбинський, Махно, Хвильовий, Шептицький та ін.) діють поряд із
міфологічними й легендарними персонажами (легендарний оборонець Києва
князь Михайлик, Боян, Маруся Богуславка, Вій, Агасфер, Див).
Репрезентована українською поезією кінця XIX – початку XX ст. світоглядноестетична парадигматика художньої інтерпретації національної ідеї означила
онтологічну багатоплановість осмислення проблем буття нації в категоріальних
вимірах соціуму, особистості та абсолютної духовності, що функціонує в
контексті структурно-семантичної поліваріантності художнього феномену поезії
межі століть і філософської концептуальності поетичного дискурсу, а також
засвідчила властивий українській поезії органічний синтез соціокультурних
чинників і процесів художнього розвитку.
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АГІОГРАФІЧНИЙ КАНОН: ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ
У статті зроблено спробу узагальнити поняття агіографічного канону як символічної форми,
системи формальних вимог і можливостей, характерної для житійної літератури на певному етапі
її розвитку. Водночас розглядаються явища, у котрих агіографічний канон виступає різновидом
ширшого поняття канону, властивого для всього ранньохристиянського мистецтва, зокрема ікони.
Ключові слова: агіографія, канон, житійний канон, біблійне цитування, автор житія.
Dariya Syroyid. The hagiographic canon: issues of reception
The paper conceptualizes the hagiographic canon as a symbolic form, a system of formal
requirements and possibilities inherent to hagiographic literature at a certain stage of its
development. At the same time, as the author states, the hagiographic canon can manifest
itself as a variant of more comprehensive canons typical to all early Christian art, in particular
to icon.
Key words: hagiography, canon, hagiographic canon, biblical citation, hagiographer.

Поняття агіографічного канону в українській філологічній науці супроводжує
чи не кожну розмову про житійну літературу, перетворившись на своєрідний
топос. Здебільшого його трактують як обов’язкову схему, відповідно до котрої
розповідь ведеться від початку до кінця життя святого, з обов’язковими
перипетіями, що через них має пройти святий. Той, хто вперше подав
таку дефініцію, мав, очевидно, на увазі певний агіографічний текст, який
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уважав стандартним для всієї літератури. Проте в розмаїтості агіографічних
сюжетів легко переконатися, узявши до рук хоча б один із томів “Четій Міней”
свт. Димитрія Туптала. Та й чи може поняття канону стосуватися лише
сюжету? Як категорія естетики він зазвичай стосується не предмета, а способу
зображення, що особливо характерно для мистецтва Середньовіччя, котре ще
називають “ритуалізованим мистецтвом” чи “мистецтвом естетики тотожності”.
Канон: традиція інтерпретації
Наукова традиція поняття “агіографічний канон” має свою вузьку локалізацію:
воно відсутнє у статтях Оксфордського словника Візантії Олександра Каждана,
присвячених агіографії [24] і канону [23], на нього не вдалося натрапити й
у найновішому з “панорамних” видань “Візантійська агіографія. Том 1: час і
простір” [17]. Однак поняття канону, застосоване до агіографії візантійської
й тієї, що формувалася під її впливом, зокрема давньокиївської, дає змогу
описати прикметні особливості цієї літератури в певний період її розвитку. Воно
поєднує агіографію із близькими їй явищами, які виходять з того ж світовідчуття
й мислення, з його допомогою легше проникнути в таїну захованих у житійних
творах сенсів. І саме тому, що іконописний канон і явище візантійської ікони
набагато краще досліджене, ніж агіографія, це поняття, за аналогією, може
стати ключем розуміння як майстерні агіографа, так і сподівань середньовічного
читача1.
Труднощі дефініції криються в багатозначності поняття “канон” та в його
інтерпретаціях на різних часових зрізах. Подібно як риторика – наука не лише
доведення, тлумачення, а й розуміння, канон – це не лише припис і норма, а і
спосіб пізнання. Ю. Лотман слушно застерігає, що, розуміючи таке мистецтво
як реалізацію певних правил, ми знімаємо лиш один структурний пласт
[9, 317]. Механізм дії канонічного тексту відрізняється від тексту сучасного:
основна його функція мнемонічна, себто пригадування. Інформація міститься
не в самому тексті, а поза ним, “однак потребує наявності певного тексту
<…> як неодмінної умови свого вияву” [9, 318]. В. Бичков називає канон
“знаком архетипу, носієм переказу, і знаком не простим, а знаком–моделлю
недосяжного для розуму духовного світу” [3, 149]. На думку Ю. Лотмана, якщо
деканонізований текст виступає джерелом інформації, то канонізований стає
її збудником [9, 320]. І тут читач відіграє значно активнішу роль, аніж за умови
новітнього, неканонічного тексту.
Власне багатозначність чи багатогранність “канону” виявляється й у
вузьких межах агіографії, виходячи зі значення слова “canon” – “правило,
норма, керівний принцип” і похідних: “канонічний – визнаний Церквою”,
“канонізований – уведений у канон Церкви” тощо.
Поняття канону стає ключовим у ранньохристиянській Церкві. Христос
Яннарас у книзі “Свобода етосу” висвітлює особистісний аспект канону й певних
приписів, котрі регулюють життя Церкви, стосуються як її адміністративної
структури, так і правила участі в церковному житті кожного вірного. На його
переконання, “мучеництво стало головним каноном життя Церкви, практичним
свідченням того способу існування, який вирізняє “нове створіння” християн
від способу існування решти світу; воно є мірилом усвідомлення істини
всіх наступних канонів, запроваджених Церквою” [16, 160]. У подальшому
житті Церкви роль канонів розширилася. Х. Яннарас наголошує на їхньому
аскетичному характері, на подоланні індивідуального задля особистісного.
1
Аналогія між іконою та житієм така природна, що висловлювалася принагідно, без особливих обґрунтувань
у різних дослідників. Можна згадати хоча б М. Грушевського, котрий називає стиль Нестора-агіографа
іконописним [5, 88]. Як ширшу проблему її сформулював В. Лєпахін [7]. Ю. Бертнес порівнює Житіє
Теодосія Печерського з іконою [19, 68-81]. Див. також мою статтю про Несторове “Читання” як ікону [13].
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“Кожен канон потверджує можливість і сам уможливлює спорідненість
особистості з усім тілом Церкви й підпорядкованість індивідуальності спільній
участі всіх вірників у єдності церковного життя” [16, 161].
Власне, це те, що Валерій Лєпахін називає соборно-індивідуальним
характером і житія, й ікони: “Все тимчасове, історичне <…> у міру можливостей
іконописного (а в житії словесного) мистецтва приглушене або цілком усунуте,
щоб якнайповніше виявити у людині її соборну духовну сутність. Проте
соборне начало <…> не придушує начала індивідуального” [7, 198]. За вдалим
спостереженням дослідника, на іконі спершу впізнається святість зображеної
особи, а тоді вже її індивідуальні риси [7, 199].
Наскільки безпосередньо пов’язане написання житія з канонізацією –
процесом прийняття до лику святих – важко сказати, бо бракує документальних
свідчень. Безсумнівним залишається те, що найперше завдання агіографа –
презентація певної нової особи як святої. Відтак риторика, котру обирає
агіограф, – це риторика переконування.
Жанр житія
У контексті розмови про агіографічний канон треба згадати ще одне поняття –
“канон жанру”: система правил, визначальних для жанру в період його розквіту.
Найпростіше й найзагальніше визначення агіографії – це розповіді про
святих. Проте, як зауважує Іполит Деле, далеко не кожний документ, котрий
стосується святих, можна вважати агіографічним. Власне, метою агіографа,
зазначає вчений, були не реальні історичні факти, а “релігійна віра й певні
моральні принципи” [20, 67]1. Христофор Лопарев констатує, що це “твори,
написані майже винятково духовними особами на пам’ять, похвалу й честь
святих” [8, 1]. В Оксфордському словнику знаходимо ще таке доповнення як
“створення ідеалу християнської поведінки”, а також указівку на документальну
й розважальну функції агіографічної літератури [24, 867].
Схему виникнення й розвитку агіографії, котра вже стала хрестоматійною,
уклав Хр. Лопарев. Два головні прозові жанри грецької агіографії – мартирологи
(μαρτύρια, acta, passiones, gesta martyrum) і житія (βίοι, vitae). Жанр
мартирологу виник на основі протокольних записів розправи над християнами,
а також записів свідків-християн у час, коли вже припинилося переслідування
за віру. Це зумовило дві характерні риси мучеництв – їхню структуру, бо
розповідь зосереджено на діалозі між мучеником і катом та на описі мук, і
певну легендарність, зумовлену як часом, що минув, так і подібністю розправ,
а також швидким ростом народного культу мучеників [8, 3-4]2.
Виникнення власне житія пов’язане безпосередньо з Міланським едиктом
313 р. й появою християнських подвижників, котрі утверджували віру вже не
смертю, а життям. Отже, за словами Хр. Лопарева, міняється підстава для
тексту: якщо основою для мартирологу були судові протоколи, регістри, то
тепер – особисті спогади або перекази про святого [8, 13]. І тут особливо
актуальним стає поняття канону в широкому сенсі: і як “передумови аскези”,
і як “універсального досвіду істини” (Х. Яннарас). Отож початок формування
агіографічного канону можна відраховувати від Житія Антонія Великого –
“ключового тексту”, який мав великий вплив на східну й західну агіографію
[21, 18].
1

Іполит Деле, реагуючи на великі розчарування в агіографії як історичному джерелі, наголошує на цілком
іншій меті агіографічного твору, але також на іншому розумінні історії в Середньовіччі: “Під історією в
Середні віки розумілося все сказане, все, що було написане у книгах” [20, 67].
2
І. Деле зупиняється на проблемах впливу культу поганських героїв та адаптації поганських легенд,
комбінування сюжетів і перенесення властивостей одних святих на інших, зокрема проблемі т.зв. святих
тезок [20, 112-115].
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Житіє Антонія, можна вважати, заклало основи жанру. Сам святий
став прикладом богонатхненного подвижницького життя, а твір Атанасія
Олександрійського – прикладом того, як можна написати про святого [18; 21].
Житійні тексти мали стільки різновидів, скільки існувало способів служіння
(святі анахорети, святі монахи, юродиві, єпископи тощо). Різні осередки
чернечого життя (Палестина, Сирія, Єгипет та ін.) вносили свої нюанси не лише
в монастирський устрій, а й у життєписання святих подвижників. Небезпідставно
вершиною такого письма вважаються твори Кирила Скитопольського (VII ст.),
автора семи житій палестинських святих [26]1.
Наступна віха в розвитку візантійської агіографії пов’язана з постаттю
Симеона Метафраста (Х ст.), який зібрав і переповів 148 агіографічних творів,
уклавши їх за календарним принципом [22]. Роль Метафрастової збірки для
розвитку агіографії оцінюють неоднозначно, залежно від акцентів і параметрів
дослідження. Коли мова заходить про канон, то якраз явище метафразису,
переповідання зумовлює його завершення. Від Житія Антонія Великого до
Менологіону Симеона Метафраста триває так званий “дометафрастівський”
період – модель розвитку канонічної агіографії, яку так чи так повторювали
літератури візантійського впливу. Мета преподобного Нестора (ХІ ст.) –
написати справжнє житіє – робила його, здається, навіть ретельнішим у
дотриманні канону від візантійських агіографів, на творах яких учився. А в
Житіях Святих свт. Димитрія Туптала (кін. XVII – поч. XVIII ст.) натрапляємо
хіба на рудименти канону. Це вже інформативний текст нової літератури [11].
Автор житія
Спробу розглянути житійний канон крізь призму читацьких сподівань,
окресливши агіографію як літературу-посередницю, зробив Б. Берман [2, 159183]. Проте не менш важливою в цьому контексті виступає особа автора,
що здебільшого був учнем (безпосереднім чи опосередкованим) святого.
Він починав записувати біографію свого вчителя тоді, коли святість ставала
очевидною: або одразу ж після смерті, або ж іще за життя святого. Складність
полягала в тому, що в образі вчителя автор бачив і незбагненну у своїй святості
людину, і дуже близьку особу. Вражала, мабуть, близькість до таємниці.
Відтак і завдання автора було амбівалентним: він мав не лише дотримуватися
настанови “те, що говорю вам у темряві, говоріть на світлі” (Мт. 10:27), а й бути
хранителем, оберігачем таємниці. Про таємне ж можна було написати лише
символами. І сформована досвідом символічна форма в той момент була
вельми потрібна авторові, даючи розуміння того, як про ЦЕ можна написати.
Утілення канону
Власне, ця загальна концепція письма складалася з багатьох дрібних
прийомів, які ніде й ніколи, здається, не були описані, проте, аналізуючи
різні житія, можна переконатися – їх неодмінно використовували агіографи.
Загальний зовнішній виклад був переконливо риторичний з уже згаданої
причини: житіє писалося про нового святого і його завданням було
переконати читача у святості зображеної особи. Менш видимий, через те
важчий до схоплення рівень тексту складався із численних “пригадувань”, які
вибудовували всю архітектоніку образу.
Одним із відчитуваних рівнів є біблійний. Святе Письмо присутнє в усіх
жанрах давньої літератури, проте в кожному з них по-особливому. У проповіді,
наприклад, біблійна цитата має здебільшого подвійну функцію: це те,
1

Едуард Шварц так характеризує стиль Кирила Скитопольського: “Риторики він, на щастя, не вивчав; але у
своє письменство приніс щось таке, сам того не усвідомлюючи, що властиве лише нащадкові старої духовної
традиції, інстинктивне розуміння того, що давнє вчення про стиль називало ο κονομία, яка розкривається
як у кожному окремому оповіданні, так і в цілому життєписі” [25, 410].
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що тлумачиться, і те, чим аргументовано думку 1. У житіях біблійні цитати
набувають цілком іншого структурного характеру: це дослівно паралельна
площина тексту, яка, накладаючись на земну біографію святого, провадить
читача з видимого в невидиме. Відразу зазначу, що ця особливість структури
дала змогу так легко спрощувати текст – до короткого проложного житія, а
згодом переписувати його за іншими наративними принципами.
Ще одна особливість цього рівня – повторюваність цитат. Набір цитат у
різних житіях подібний, а в кожному окремому одна із цитат стає основною,
повторюючись через певний проміжок тексту. Часом цитата стає елементом
сюжету: Боже Слово скеровує до певних учинків або ж загалом міняє життя,
як у Житії Теодосія Печерського, Антонія Великого чи інших зразках жанру.
Ідея особливої ваги біблійного цитування має свою історію у студіях давнього
письменства й виникає часто незалежно, підтверджуючи насамперед наявність
предмета розмови. Спостереження над оригінальними й перекладними
житіями давньокиївського періоду дали мені підставу трактувати біблійний
текст у житіях як внутрішню форму [12]. Рікардо Піккіо говорить про існування
так званого біблійного тематичного ключа [10]. Цікаво, що свою тезу про
функцію біблійного тексту й особливу цитату – тематичний ключ – Р. Піккіо
розгортає насамперед на агіографічному матеріалі – Житії Кирила й Методія,
а також “Сказанні про Бориса і Гліба”. Аргументація дослідника переконлива
й загалом суголосна з моїм розумінням, однак важко сприйняти поширення
цієї інтерпретації на всю давньоруську оригінальну чи перекладну літературу,
бо так нівелюється поняття жанру. Насправді кожен із жанрів у свій спосіб
користає зі справді всюдисущого біблійного цитування.
Топоси, які переходять із житія в житіє, цей “інструмент абстрагування,
засіб упорядкувати, систематизувати строкатість явищ дійсності, зробити
цю строкатість легко схоплюваною для розуму” [1, 16] – не лише свідчення
середньовічної нарації, а й певні вказівники: “старший”, визнаний святий
позичає слів новому. І, власне, цей момент стає каменем спотикання:
визначальне для житія не те, що зі святими стаються подібні речі (ця обставина
або життєвого, або метафізичного характеру), а те, як про ці речі прийнято
говорити. Агіографічним топосам присвячена велика розвідка Томаса Прача
[25], який на матеріалі “дометафрастівської” агіографії уклав своєрідний
каталог житійних топосів, класифікувавши їх відповідно до певних можливих
періодів тексту, наприклад, “батьківщина, батьки, народження” (πατρισ, γενοσ,
γεννεσισ), “дитинство і юність” (νεπιοτες και νεοτες) тощо. Такий каталог стає
ілюстрацією метафори Е. Курціуса про топіку як комору із припасами [6, 92].
Доволі результативною виглядає спроба порівняти ікону та житіє у плані
співвідношення окремих прийомів. Принципи оберненої перспективи, внутрішня
щодо зображення позиція автора (і читача), принципи змальовування головних
і другорядних персонажів, статичність тощо [15] легко відчитувані в житійному
тексті [13]. Наприклад, Ю. Бертнес обґрунтовує використання літературного
прийому, суголосного оберненій перспективі, у Житії Теодосія Печерського,
коли Нестор розповідає про монастирський період Теодосія [19, 72].
Тайнопис житій можна пробувати ще і ще відчитувати, здогадуючись, які
враження й асоціації викликало те чи те слово в їх сучасника, бо, як твердить
Ю. Лотман, канонічний житійний текст – це не джерело інформації, а лише її
інспіратор. А життя святого – нагода до спогадування ще чогось важливішого –
1

Скажімо, Йоан Златоустий у Третій бесіді про покаяння тлумачить притчу про десять дів, пояснюючи, хто
такі діви мудрі і немудрі, що таке вогонь і що олія. Пояснюючи, називає ряд біблійних імен, що прояснюють
ті чи ті слова: як каятися, коли згрішив, – як Давид, як плакати над гріхом – гірко, так, як апостол Павло.
Слова зі Святого Письма вплітаються у загальну нарацію [14, 304-316].
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через ідею “возведення (αναγωγη) людського духу за допомогою образу до
Істини й архетипу” [4, 91].
Житійний текст мислився як сакральний. Повні (канонічні) житія святих
переписувалися без змін (за винятком хіба тих дрібних, що виникають при
копіюванні тексту від руки). Єдиний виправданий спосіб – скорочення тексту
для читання на службі. Однак і цей спрощений, фактично інформативний
текст виступав у парі з головним, стаючи так само не джерелом інформації, а
пригадуванням. І зрештою, час бароко, лишаючись у свій спосіб риторичним,
відходить від канону жанру, перетворюючи канонічний текст на інформативний.
У різних прозових і віршованих формах переповідаються історії життя святих,
викликаючи розчулення й подивування читачів, але це вже інша нарація й
інші враження.
Так чи так, а цей момент свідчить про занепад жанру. Тоді, за словами
В. Лєпахіна, “агіограф втрачає почуття внутрішнього к анону, житіє
перетворюється або в розповідну літературу, або офіціозну, у якій панує вже
зовнішній канон” [7, 195].
Нарешті, хотілося б нагадати про ще одну категорію житій, породжену
святістю, про котру вони розповідають, – свободу, бо “святий звільняється від
своїх зобов’язань щодо суспільства і влади і скоряється лише Богові, задля
якого готовий терпіти вбогість, страждання й тортури” [24, 897]. У впізнавану,
канонічну форму вкладаються сюжети, котрі не можуть повторитися за рівнем
свободи сприйняття життя як Божого дару.
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Тетяна Кобзар. Сценічна мова: Техніка мовлення:
Навчальний посібник. – Черкаси: Вид.
Ю. Чабаненко, 2013. – 402 с.
Сценічна мова – одна з важливих складових театрального
мистецтва. Т.Кобзар має багаторічний досвід викладання
в Київському національному університеті театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, зйомок у кіно, роботи
на радіо та Першому національному каналі українського
телебачення. Цього року побачила світ її нова книжка
“Сценічна мова: Техніка мовлення”, яка нараховує понад 400
сторінок і рекомендована Міністерством освіти, науки, молоді
та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів. Каркас підручника складають чотири
теоретичні й практичні частини: “Анатомічно-фізіологічні
особливості мовного апарату”, “Артикуляційно-акустичні
норми українських звуків”, “Вправи для мовно-голосових
тренінгів”, “Логіка мови”.
Новим у праці є те, що систематизований теоретичний
матеріал проілюстровано графічними малюнками. Значна
кількість таких відомостей про артикуляційний, дихальний,
фонаційний відділи докладно розглядається у відповідних
розділах першої частини посібника. Схематичні зображення
дають можливість не лише наочно познайомитися з
анатомічною будовою органів мовлення, а й суттєво
допоможуть під час навчального процесу. У другій частині
посібника вміщена докладна інформація про акустичноартикуляційні властивості звучання українських голосних
та приголосних звуків у мовленнєвому акті. Третя частина
книжки вміщує добірку вправ з дикції, дихання та резонансного
звучання не лише в статиці, а й в умовах динамічної сценічної
дії. А четверта – подає визначальні положення логічної
послідовності розкриття й донесення змісту текстового
матеріалу, які можна використати як для самостійної, так і
для планової роботи.
Праця Т. Кобзар спрямована на подолання студентами
різних етапів (від найпростіших до найскладніших) при
розв’язанні цілого комплексу практичних вправ (зокрема й
авторських) для групових мовних тренінгів, для індивідуальної
та самостійної роботи над оволодінням зовнішньою та
внутрішньою технікою мовлення. Структуровані завдання, що
допомагають росту професійної виконавської майстерності,
формують особистість у загальнокультурному, індивідуальнопсихологічному плані.
Наталя Єржиківська
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СТРАСТІ ЗА БІЛОСНІЖКОЮ,
АБО ПРО ФЕНОМЕН ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО КОЛОВОРОТУ
У статті подано компаративний аналіз декількох версій сюжету про Білосніжку – чарівної казки
братів Грімм 1812 р., популярного мультфільму “Білосніжка та сім гномів” В. Діснея 1937 р.,
постмодерністського іронічного роману “Білосніжка” Д. Бартельма 1967 р. Мета дослідження –
виявити модуси взаємовпливу та взаємообміну двох медіа – літератури й кіно.
Ключові слова: казка, мультфільм, екранізація, роман, порівняльний аналіз, інтермедіальність,
екзистенціалізм, абсурдизм, психоаналіз, гендер, інтерпретація, масова культура.
Olena Dubinina. Snow White passion, or, The phenomenon of intermedial circulation
The essay presents a comparative analysis of several versions of Snow White plot: fairy tale version
by Brothers Grimm (“Snow White”, 1812), popular cartoon version by Walt Disney (“Snow White and
Seven Dwarfs”, 1937), and postmodern ironic literary version by Donald Barthelme (“Snow White”,
1967). The objective of this research was to investigate the modes of interference and interchange
between two media – literature and cinema.
Key words: fairy tale, animated film, screen version, novel, comparative analysis, intermediality,
existentialism, absurdity, psychoanalysis, gender, interpretation, mass culture.

“Зі сторінки – на екран” – такий традиційний, популярний напрямок
взаємодії літератури та кіно широко обговорюється в компаративістиці та
інтермедіальних студіях. Водночас зворотний напрям взаємодії – “з екрану –
у книжку” – привертає досить мало уваги академічної спільноти, адже, як
правило, пов’язується з явищем новелізації 1, що має сумнівну художню
репутацію. Проте якщо відволіктися від такого вузького розуміння процесу
переходу кіно в літературу, то можна помітити, що історія мистецтва ХХ ст.
пропонує унікальні приклади того, як екранний твір зумовлює народження
справжнього літературного явища. Саме так і сталося зі славнозвісним
романом Дональда Бартельма “Білосніжка” (“Snow White”, 1967).
Проте заявлена думка потребує пояснення. На перший погляд здається, що
назва твору американського письменника відсилає не до чого іншого, як до
відомого літературного першоджерела – однойменної народної казки, записаної
братами Грімм. Але не може не викликати подиву той факт, що Бартельм,
знаний майстер “чорного гумору”, чия іронія часто сягає пронизливості
сарказму, надихався у створенні свого гостро критичного пастишу чарівною
дитячою казкою. Дивина ця стає зрозумілою, якщо зауважити, що письменник
звертається до казки “Білосніжка” не безпосередньо, а через культурний
медіатор – мультиплікаційну екранізацію казки Волтом Діснеєм під назвою
“Білосніжка та сім гномів” (“Snow White and the Seven Dwarfs”, 1937). Унаслідок
1

Новелізація (від англ. novel – роман) – створення роману за мотивами певного екранного твору (кінофільму,
телесеріалу, коміксу, відеогри). Явище новелізації виникло як додатковий чинник суспільної популяризації
фільмів, а пізніше набуло значення для прихильників і фанатів кінотворів та іншої візуальної продукції
[див.: 13].
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цього маємо рідкісний приклад інтермедіального коловороту, коли від
вербальної творчості сюжет перейшов до візуальної, а звідти знову потрапив
у царину словесності. У сутності цього непересічного явища і спробуємо
розібратися.
Текст “Білосніжки” (“Schneewittchen”) з’явився 1812 року в першому виданні
братів Грімм “Дитячі та домашні казки”, і в такому вигляді (за винятком лише
деяких незначних змін, внесених у наступних виданнях самими Гріммами) ця
казка проіснувала понад століття. Але з появою в 1937 р. мультфільму Діснея
цей сюжет набуває нового життя – як у прямому, так і у фігуральному сенсі.
Дісней створював фільм у ті далекі часи становлення Голлівуду, коли
к омерційний успіх твору часто визначався його мистецьк ою якістю
та новаторством. Робота над м ультфільмом була наполегливою та
експериментальною. Насамперед Діснеєві та групі сценаристів потрібно було
детально розробити сюжетні ходи стрічки, адже текст казки Гріммів надавав
лише загальну схему подій. Далі були запрошені професійні художники,
які ретельно вивчали пластику рухів людини та тварин, щоб потім точно
відтворити її на екрані, зверталися до відомих художніх традицій, приміром,
доби Відродження (образи гномів), або німецького кіноекспресіонізму (готичний
замок королеви-відьми) тощо. Унаслідок такої кропіткої праці було створено
неповторний візуальний малюнок, що не лише став пізнаваною зображальною
технікою всіх діснеєвських фільмів, а й вплинув на розвиток світової
мультиплікації в цілому. Величезна увага у фільмі приділялася також звуковому
ряду, адже це був не просто звуковий мультфільм, а мультиплікаційний
мюзикл, над музичним оформленням якого працювали відомі композитори та
виконавці. Завдяки такій титанічній праці виник унікальний мистецький продукт,
котрий багато в чому був першим: перший в історії кіно повнометражний
мультфільм, перший кольоровий мультфільм, знятий за технікою “Техніколор”,
перший фільм, до якого було окремо записано саундтрек, перший фільм у
діснеївському каноні тощо. Такий високий рівень виконання приніс мультфільму
“Білосніжка та сім гномів” широке визнання в кінематографічних колах, що
засвідчила премія Американської академії кіномистецтв 1938 р., до того ж
для цього випадку спеціально було зроблено одну велику та сім маленьких
статуеток “Оскар”. Мультфільм отримав позитивні відгуки колег, серед яких
були такі маститі метри, як Ч. Чаплін та С. Ейзенштейн, і тоді ще початківці
О. Веллс та Ф. Фелліні [див.: 8]. Зрештою, усе це принесло Діснею неабиякий
успіх у публіки: мультфільм був показаний у 41 країні світу, його головні музичні
композиції (“Heigh-Ho”, “Some Day My Prince Will Come” і “Whistle While You
Work”) стали популярними піснями, а саундтрек був перекладений десятьма
мовами.
Проте не лише завдяки мистецькій якості та гучному резонансу цей
мультфільм увійшов в історію світової культури. Пам’ятний він і тим, що утворив
один із перших міфів масової свідомості: зображення Білосніжки та гномів
стало одним з найупізнаваніших, а сюжет казки – одним із найпопулярніших
у культурі ХХ ст. Проте така міфологізація була зумовлена не лише художнім
рівнем екранного твору, а й іншим, уповні прагматичним чинником –
широковідомою комерційною хваткою Діснея. Ще починаючи з Міккі Мауса,
мультиплікатор заробляв великі гроші, радо перетворюючи своїх персонажів на
комерційний бренд: вони з’являлися на сторінках коміксів, використовувалися
при виробництві годинників, одягу, меблів та інших товарів, рекламували різну
продукцію, продавалися у вигляді іграшок. Саме завдяки такій діяльності
автора герої славнозвісного мультфільму “Білосніжка та сім гномів” вийшли за
межі казкового простору в повсякденне життя, поступово перетворившись на
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стереотипні образи масової свідомості1. Утім така популяризація приховувала
свої небезпеки: коли зникає магічний флер, казкові умовності руйнуються,
поступаючись місцем перекрученим і часто збоченим уявленням. Це і сталося
з диснеївською “Білосніжкою”, чиє позаказкове побутування оголило всі
небезпеки сюжету, зокрема зумовлені екранізаційними трансформаціями.
Особливості екранного мистецтва, вимоги раціоналістичної свідомості
доби та, безумовно, прагнення комерційного успіху диктували свої вимоги
Діснею під час роботи над візуальною версією казки про Білосніжку. А отже,
мультиплікатор удається до художніх рішень, які призвели до суттєвих змін
усередині сюжету та виявилися доленосними для його подальшого життя в
культурі. Першим принциповим рішенням Діснея було значне збільшення ролі
гномів у кінотворі порівняно з казкою братів Грімм – про це свідчить уже зміна на
рівні паратексту, адже мультфільм називається не “Білосніжка”, а “Білосніжка
та сім гномів”2. Тому левова частка кінострічки присвячена стосункам принцеси
з кумедними доброзичливими чоловічками. Більше того, кожен із гномів
наділяється особистістю, що виявляється його прізвиськом – Розумник,
Скромник, Чхун, Веселун, Простак, Сплюх, Буркотун, – і така персоніфікація,
звичайно, принципово відрізняє мультиплікаційних персонажів від безіменного
узагальненого образу гномів у казці Гріммів.
Друге визначальне рішення Діснея стосувалося відносин Білосніжки та
Принца. У тексті братів Грімм ця любовна лінія існує лише периферійно і
слугує тільки для реалізації щасливої розв’язки твору. Мультиплікатор не
задовольняється такою ситуацію, а навпаки, робить особливий смисловий
наголос на стосунках Білосніжки з Принцом, вирішуючи цю сюжетну лінію у
кращих традиціях любовної літератури. У мультфільмі, на відміну від казки,
де героїня та Принц не були попередньо знайомі, Білосніжка зустрічає Принца
ще до її втечі в ліс, закохується і протягом усієї дії мріє про нього. Показово,
що лейтмотивом образу Білосніжки в мультфільмі стала її пісня “Some Day My
Prince Will Come” (“Колись мій Принц прийде”)3. Більше того, сам кульмінаційний
момент твору – отруєння Білосніжки мачухою-відьмою – безпосередньо
пов’язується із коханням дівчини: зла жінка переконує пасербицю з’їсти
фатальне яблуко, запевнивши її, що це яблуко бажань. А отже, в інтерпретації
Діснея Білосніжка гине не через свою невинну наївність, як у Гріммів, а через
мрію та любов, що, ясна річ, додає сюжету мелодраматичності.
Отже, завдяки запропонованим Діснеєм змінам у мультфільмі формується
відмінна художня структура, ніж у казці Гріммів: у первинному варіанті
домінантною сюжетною лінією був конфлікт Білосніжка – Мачуха, а інші дві
існували як сателіти; у Діснея ж кумедні стосунки Білосніжки та гномів, а також
романтична колізія Білосніжка – Принц виходять на перший план, тоді як лінія
Білосніжка – Мачуха набуває дещо периферійного значення. Унаслідок такої
наративної трансформації, відповідно, відрізняється і смислове навантаження
двох версій сюжету. У записаному Гріммами варіанті казки “Білосніжка”
прочитується як своєрідна морально-етична притча про людські заздрощі, про
межі зла, до яких може дійти заздрісна людина, і, зрештою, про справедливе
покарання злочинця та тріумф безневинного героя/героїні. У редакції ж Діснея
казка стає історією взаємин Білосніжки та гномів, а також сприймається як ще
1

Поняття “масова свідомість” і далі по тексту “масова культура” використовуються в розумінні,
запропонованому на сторінках ґрунтовного дослідження Дж. Сторі “Теорія культури та масова культура”,
з акцентом на кількісному та комерційному атрибутах визначення цих явищ [6, 25].
2
Задля справедливості варто зазначити, що таке художнє рішення не було новаторством Діснея: він
запозичив його з відомої бродвейської вистави 1912 р. “Білосніжка та сім гномів” за однойменною п’єсою
В. Еймса.
3
Ця пісня зараз виконується як популярний джазовий стандарт.
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один твір про Велику Любов. Проте небезпечною була не так зміна сенсу, як той
факт, що своїми трансформаціями Дісней необережно розворушив небажані
підтексти відомого сюжету, значно притлумлені в народній казці. Ці підтексти
якраз і виходять назовні, коли магія казки заміщується тверезістю буденного
раціоналістичного погляду.
Передусім це стосується дражливого питання співмешкання Білосніжки
та семи гномів, котре, опинившись на центральному плані оповіді, почало
породжувати сумнівні підтексти, зокрема сексуальні. Однак, як доводить
В. Пропп у своїй праці “Історичне коріння чарівної казки” (1946), такі підтексти
в казці насправді не випадкові. Вони – наслідок тих соціально-історичних
інститутів, що існували у прадавні часи й закарбувалися в редукованому та
секуляризованому міфі, яким, по суті, є чарівна казка. У випадку “Білосніжки”
йдеться про т. зв. “великі доми” в лісі, які були характерні для родово-племінної
мисливської формації. У таких “домах” жили та дорослішали юнаки племені, і
саме тут часто практикувалися поліандричні стосунки: спілкування з жінками
племені хлопцям суворо заборонялося до закінчення періоду ініціації, але
поряд із ними часто жили так звані “сестриці” – дівчата, яких наймали для
різнобічного (господарського та сексуального) обслуговування членів цієї
чоловічої спільноти [4, 106-109]. Проте у процесі народження казки (точніше
переродження міфу в казку) і сам звичай, і пов’язані з ним уявлення вже стали
далекою минувшиною, а тому малозрозумілі й часто просто неприйнятні для
наступних генерацій підтексти сюжету почали притлумлюватися. Так, у казці,
записаній Гріммами, на початку твору повідомляється, що пригоди Білосніжки
починаються, коли їй виповнилося сім років. Отже, до гномів вона потрапляє
дитиною, і вони так до неї і ставляться. Та й сам образ гномів у казці, як уже
зазначалося, дуже умовний. У варіанті цієї ж казки, наведеному у збірнику
О. Афанасьєва під назвою “Чарівне дзеркальце” [див.: 2], прямо заявлено,
що дванадцять королевичів відмовляються від бажаних близьких стосунків
із королівною, яка до них потрапила, тому що не можуть вирішити, кому з
них вона має належати. О. Пушкін, коли створював синонімічну “Білосніжці”
казку “Спляча красуня”, також, очевидно, відчув небезпеку сюжету і, щоб
уникнути перекручених інтерпретацій, так само ввів обговорення цієї теми
безпосередньо в текст: богатирі прямо пропонують царівні обрати одного з
них для шлюбу і, лише дізнавшись, що вона вже має обранця, погоджуються
вважати її сестрою.
Дісней, як уже зазначалося, пішов своїм шляхом і актуалізував небезпечні
смислові модуляції, несвідомо посиливши їх ще й самими візуальними
образами персонажів. Так, щоб намалювати образ Білосніжки, мультиплікатор
змушений був вирішити проблему невизначеності віку героїні в казці Гріммів:
на початку твору їй лише сім років, а наприкінці казки вона виходить заміж
за Принца. Тому за зовнішніми ознаками візуального образу (статура, одяг,
взуття на підборах) діснеївська Білосніжка вже не дитина, а дівчина на виданні,
що знімає смислову напругу з одруженням, але дещо посилює її у стосунках
героїні з гномами. Пошук візуальних відповідників образів гномів призвів
до виразної їх антропоморфізації, зокрема маскулінізації. І хоча очевидно,
що безневинні стосунки Принцеси з маленькими чоловічками начебто й не
вимагають, як у Пушкіна, додаткових пояснень, у наративі мультфільму все
ж наявні деякі епізоди, котрі необережно вносять двозначні натяки: приміром,
проводжаючи гномів на роботу, Білосніжка як зразкова дружина цілує кожного
з них, а гноми демонструють закоханість у прекрасну дівчину; незадоволений
діями Білосніжки, Буркотун презирливо виголошує: “Жінки! Такі підступні!
Дай їм палець, відкусять усю руку!” [14], – що увиразнює гендерний характер
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стосунків Принцеси та гномів. Отже, в інтерпретації Діснея казка ніби знову
повертається до первинних уявлень, на ґрунті яких вона колись з’явилася.
Але водночас важливо, що повернення це відбувається в добу, коли самі ці
уявлення втратили свій сакральний сенс і перестали бути нормою1. Тому в
контексті західної культури ХХ ст. специфічні сексуальні підтексти мультфільму
“Білосніжка та сім гномів” створюють підґрунтя для непристойних інтерпретацій
казки. А отже, не дивно, що, потрапляючи в середовище масової культури,
“Білосніжка” стає одним із найпопулярніших сюжетів порноіндустрії.
Поряд із сексуальними підтекстами історія співмешкання Білосніжки та
гномів актуалізує питання, сказати б, побутово-гендерне. Уже в казці братів
Грімм звертає на себе увагу один делікатний момент: коли Білосніжка
потрапляє в будиночок гномів, вона бачить там виняткову охайність та чистоту.
Дівчинка просить гномів залишити її, вони висувають їй умови: “Хочеш вести
наше господарство, куховарити, прибирати ліжка, прати, шити, в’язати, усе
утримувати в чистоті та порядку, – якщо ти згодна на це, можеш залишитися
у нас, і всього в тебе буде вдосталь” [див.: 11]. І Білосніжка на це радо
погоджується. Якщо подивитися на цю ситуацію під кутом зору світоглядних
позицій людей, що створювали та переповідали казку, то така побутова ініціація
дівчинки, яка мала стати господинею в патріархальній родині, зрозуміла. Але
для свідомості сучасної людини, перейнятої гендерними питаннями, тут відразу
виникає проблема рецепції. Саме в такому зрізі неодноразово коментували
казку “Білосніжка” дослідники, як, приміром, Н. Жирардо, який інтерпретує
образ Білосніжки як утілення невинної, пасивної та домашньої жінки на
відміну від активної та агресивної мачухи-королеви [див.: 10]. Створюючи
свій мультфільм у 1930-х рр., Дісней, очевидно, відчув незручність такого
образу Білосніжки в контексті сучасної суспільної ситуації, а тому дещо змінив
первинний сюжет. У мультфільмі Білосніжка, потрапивши до будиночку гномів,
бачить там жахливу занедбаність. Вона це виправляє та сама пропонує гномам
доглядати за їхнім господарством в обмін на притулок. Такий сюжетний хід
Діснея із добровільним господарюванням Білосніжки, ясна річ, знімає питання
про пригнічене та пасивне положення жінки, але водночас неабияк загострює
саме гендерну інтерпретацію казки, адже гноми та Білосніжка опиняються у
стереотипних родинних гендерних ролях іншого ґатунку: охайна працьовита
жінка-домогосподарка, без якої чоловік просто не може дати собі ради.
Більше того, у мультфільмі виразно прописується виховна та керівна функція
жінки щодо чоловіка, адже Білосніжка швидко стає господинею ситуації та
наполегливо вчить гномів правильній поведінці. Це промовисто тому, що у
світовій культурі неодноразово виникатимуть пародії на гендерні стосунки,
заявлені в сюжеті мультфільму, як, приміром, у відомому кліпі німецької металгрупи “Rammstein” на пісню “Sonne” (2001), де стосунки Білосніжки та гномів
зображено в садомазохістському ключі: вона постає господинею, яка примушує
гномів-шахтарів видобувати для неї наркотик – золотий пилок.
Нарешті, поряд із попередніми двома продуцентами сумнівних сенсів не
менш важлива й заявлена Діснеєм мелодрама Білосніжка – Принц. Дивно
не лише те, що, на відміну від казкової Білосніжки, “чекати на Принца” стає
основним сенсом життя мультиплікаційної героїні, а й те, що це здебільшого
чекання заради чекання, а не задля порятунку, як у більшості казкових
сюжетів. Надавши виняткову вагу лінії Принц – Білосніжка, творці мультфільму
водночас зменшили саму героїчно-рятівну функцію Принца, адже “брудну
1

Протягом історії поліандрія зустрічалася як норма соціальних стосунків у різних народів. Приміром,
як свідчать деякі дослідники [9], поліандрія побутувала в давніх бритів, у XIX ст. – в алеутів, ескімосів; а
пізніше збереглася в деяких етнографічних груп Південної Індії, Тибету, Африки тощо.
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роботу” покарання злої відьми тут виконують гноми, а йому залишається лише
найприємніше – поцілувати красуню та отримати її кохання. Така інтерпретація
“Білосніжки” дещо порушує традиційний канон чарівної казки 1, адже, як
правило, недостатньо просто мати благородне походження, щоб отримати
руку й серце красуні. Треба пройти якісь випробовування чи якось заслужити
любов героїні. У Діснея Принц вартий Білосніжки вже просто тому, що він принц.
Отже, саме ці небезпечні підтексти діснеївських трансформацій казки про
Білосніжку й надихають Д. Бартельма на створення однойменного роману.
Проте не задля сміху чи забави американський письменник робить героями
свого твору казково-мультиплікаційних персонажів. Для нього, знаного
нонконформіста та викривача химер споживацтва й масової свідомості,
мультфільм Діснея стає твором-симптомом, що завдяки своїй фетишизації з
мистецького виробу перетворюється на вмістилище суспільних стереотипів
та поведінкових шаблонів. Іншими словами, створюючи свій роман за
мотивами екранізації Діснея, Бартельм здійснює дуже непересічну художню
акцію – він використовує мультфільм “Білосніжка та сім гномів” як форму для
постмодерністського препарування масової свідомості.
***
На перший погляд, у романі Бартельма презентовано суто трешеву 2
версію казки, яка цілком базується на її небезпечних підтекстах. Білосніжка,
двадцятидворічна 3 “висока красуня-брюнетка, яка має багато гарненьких
мушок – усі розташовані зліва більш-менш рядочком” [7, 3], живе із сімома
чоловіками в інтимних та господарчих стосунках. Вона наполегливо чекає
на свого Принца, а той вагається у виконанні своїх обов’язків. Зрештою,
у неї закохується місцевий ловелас Хьюго де Бержерак (очевидно,
пародійний персонаж, якого в казці про Білосніжку немає), а його колишня
к оханк а Джейн виявляється тією самою відьмою, як а хоче отруїти
Білосніжку, але натомість труїть Принца. Проте низка художніх елементів
роману виводить його далеко за межі суто “стьобного” твору масової
культури.
Насамперед звертає на себе увагу той факт, що, на відміну від казки Гріммів та
мультфільму Діснея, події “Білосніжки” Бартельма відбуваються не в казковому
просторі. Поза всією умовністю художньої картини хронотоп твору визначити
нескладно. У тексті щедро розсипані імпліцитні часо-просторові маркери
(війна, натовпи на вулицях міста, забруднення повітря, політична корупція,
роздуми про демократію), а також уводяться і прямі визначення, приміром,
коли Президент (один з епізодичних, але функціональних персонажів) говорить:
“Я хвилююсь про хлопчиків та Білосніжку… Тому що я Президент. Зрештою.
Президент цілої грьобаної країни. А вони американці. Мої Американці” [7, 81].
Отже, очевидно, ідеться про реальний простір США повоєнних часів, в який
і вписано казкових героїв.

1

Канон чарівної казки порушує і той факт, що Принц рятує Білосніжку тільки поцілунком, адже
традиційно він має позбавити її від якогось отруйного атрибуту, приміром, шматочка яблука, як у казці
Гріммів, чи шпильки для волосся, як у казці Афанасьєва. Наявність саме такої атрибутики в чарівній казці
зумовлювалася специфікою закодованих у ній магічних поглядів.
2
Треш (від анг. “trash” – непотріб, сміття) – умовне позначення низькоякісних творів літератури, кіно,
музики (макулатурні романи, фільми категорії “Б”, музична попса тощо). Утім сучасні письменники
(Х. Л. Борхес, У. Еко, М. Павич, Дж. Фаулз та ін.) часто використовують трешеві форми як засіб вираження
не-сміттєвих ідей [1, 179].
3
Вік героїні Бартельма іронічно вказує на те, що за американськими законами вона вже повнолітня, а отже,
ідеться не про дитячу казочку.
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Однак і самі персонажі виглядають не такими вже й казковими. Так, гноми, які,
до речі, у тексті ніколи не називаються “гномами” 1, мають не чарівні прізвиська
Веселун, Чхун, Буркотун тощо, а звичайні чоловічі імена Кевін, Едвард, Хуберт,
Генрі, Клем, Ден та Білл; тут орудує не чаклунка-королева, а зла сусідка Джейн;
замість Принца тут фігурує безробітний юнак Поль. Усі персонажі виконують
реальну роботу: гноми миють будинки, Джейн та Хьюго де Бержерак працюють
в офісі, Поль шукає своє призначення то в абстрактному експресіонізмі, то в
монастирі в Неваді; вони їздять на справжніх машинах, ходять у справжні бари
тощо. Словом, якщо відволіктися від казкових паралелей, перед нами життя
пересічних американців середини ХХ ст., і навіть богемний образ митця-ченця
Поля досить вдало доповнює загальну суспільну картину США 1960-х рр.
У такому реальному контексті співжиття Білосніжки та гномів сприймається як
умовна модель життя стандартної родини: чоловік щоденно ходить на роботу,
увечері розважається з друзями за пляшкою пива; дружина-домогосподарка
цілий день хазяйнує; поєднує їх спільний дім та регулярний секс.
Але якщо так визначити персонажів роману, то виникає вельми логічне
питання: до чого ж тут казка про Білосніжку? Відповідь криється в наративній
формі роману, що становить собою колаж монофрагментів від імені когось
із персонажів. Унаслідок такої суб’єктивізації оповіді дія твору переноситься
у внутрішній світ героїв і перед читачем розгортається ландшафт свідомості
персонажів. І от саме тут, у цьому психоемоційному просторі і виникають
паралелі з казковими героями. Інакше кажучи, не зовнішні чинники, а винятково
власні внутрішні уявлення та потреби “прив’язують” персонажів роману до
відомих образів, змушують почуватися повинними “відповідати” певній ролі,
поводитися згідно з усталеною моделлю. У тексті ж цей зв’язок маркується
умовно-іронічно: приміром, т. зв. гноми всюди доречно або ні проговорюють
відомий приспів діснеївських персонажів “Heigh-Ho”; Джейн ідентифікує себе
як злу особу, а отже, мусить діяти відповідно; Поль розмірковує про краплини
королівської крові, що течуть у ньому та до чогось його зобов’язують; головну
ж героїню просто звуть Білосніжка, і це само по собі визначає її долю.
Проте, можливо, у романі йдеться про свідомість романтичну чи казково
замріяну? Але тип мислення зображених персонажів виразно демонструє,
що відчуття казковості вони не мають, значення магічних атрибутів забули
й до казки ставляться суто механістично та раціоналістично. Промовистий
у цьому сенсі один із центральних епізодів роману, коли Білосніжка спускає
своє волосся із вікна кімнати на вулицю. Цей сповнений романтичного, навіть
сакрального значення вчинок сама героїня здійснює задля того, “щоб якось
освіжити своє сексуальне життя” [7, 8]. Чоловіки ж, котрі бачать, як волосся
струменить з вікна, або не знають, що це означає, або сумніваються, чи варто
приймати цей виклик, адже напевне “до волосся додається ще й голова якоїсь
жінки, а потім усі ті обов’язки, зуби, уроки гри на фортепіано…” [7, 13]. Так стає
зрозуміло, що у свідомості персонажів казкові образи функціонують лише як
порожні, позбавлені духовного сенсу формули, а отже, особливо дивно, що
ці люди вперто намагаються прив’язати до них своє життя.
Розкодовуючи художнє інакомовлення автора, можна визначити, що об’єктом
зображення в романі Бартельма стає тип мислення пересічного американця
повоєнного періоду. Цінність же погляду письменника полягає в тому, що він цей
тип не лише окреслює, а й виявляє чинники, які впливають на його формування.
І в цьому сенсі зв’язок із казкою має неабияке значення. За спостереженнями
З. Фройда та К. Юнга, казки відіграють виняткову роль у формуванні психіки
1
Ідея “малості” цих чоловіків усе ж обіграється у творі Д. Бартельма, але суто іронічно й не лише у фізичному,
а й у морально-психологічному сенсі.
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людини. За допомогою казок діти вчаться бути дорослими, самостійними,
долати труднощі, виробляти належні моделі поведінки1. І наче відповідно до
цих поглядів, у романі “Білосніжка” увиразнено зв’язок персонажів із казкою,
однак цей зв’язок впливає на них зовсім не так, як це описували психоаналітики.
Герої Бартельма, навпаки, почуваються безпомічними, залежними, а
головне – нещасними. Білосніжка нещаслива, тому що ніяк не їде принц,
гноми страждають через те, що мають жити з примхливою Білосніжкою, Поль
мучиться тому, що має відповідати своїй ролі, але не хоче й не може тощо. Що
ж саме в такому разі мав на увазі Бартельм: що Фройд з Юнгом помилялися чи
те, що казки вже некорисні для сучасного американця? Але тут треба згадати
той факт, що в романі “Білосніжка” йдеться не так про фольклорну казку, як
про її популярний медіаваріант – діснеївський мультфільм. І тоді глибоко
іронічний та критичний пафос Бартельмового роману стає зрозумілим – він
спрямований не проти самої казки, і навіть не проти самого мультфільму, а
проти процесу фетишизації та стереотипізації казкових образів. Багаторазове
тиражування масовою культурою казкових персонажів перетворює їх із носіїв
цінних сенсів на об’єкти сліпого поклоніння. Як наслідок, вони, подібно до
вірусу, заражають свідомість дитини, а потім доросла людина (не)свідомо
прагне відповідати цим образам, згідно з ними вибудовувати своє життя. Отже,
головний конфлікт у романі Бартельма з площини зовнішньої (як то було в
казці чи мультфільмі) зміщується у площину внутрішню – це конфлікт між
уявним та реальним, але на відміну від романтиків, які писали про конфлікт
мрії та реальності, постмодерніст Бартельм виявляє конфлікт реальності та
стереотипу. Саме цей конфлікт породжує комплекс нещасної свідомості, від
якого страждають усі персонажі твору.
“Абсурд, – проголошує А. Камю в “Міфі про Сізіфа”, – виникає, коли людське
прагнення (до щастя та розумності. – О. Д.) наштовхується на нерозумне
мовчання світу” [3, 38].
Внутрішня криза людини, пояснює американський психоаналітик К. Хорні,
часто зумовлена “відмовою від реального “я” заради ідеального; спробами
актуалізувати це псевдо-я замість наявного людського потенціалу; руйнівною
війною між двома “я”…” [12, 376].
Обидва ці визначення – екзистенціалістське та психоаналітичне –
абсолютно точно характеризують витоки нещасного самовідчуття персонажів
Бартельма, і саме в таких параметрах змодельована ситуація набуває повноти
філософського осмислення у творі.
Настирливі сек суальні обертони в романі Бартельма, безумовно,
умотивовуються, як уже зазначалося, самим сюжетом казки “Білосніжка”,
закарбованим у масовій свідомості. Проте не лише збоченість масового
сприйняття призводить до такого специфічного прочитання. Така інтерпретація
продиктована самою атмосферою доби, коли писався роман. Модель
“богемних” стосунків Білосніжки та семи чоловіків прочитується як авторська
іронія з приводу огульного психоаналізу та замішаних на ньому ідеях
сексуальної революції, що вирували в американському суспільстві 1960-х рр.
Проте ще більша іронія полягає в тому, що, незважаючи на щоденне звільнення
свого лібідо, ані Білосніжка, ані гноми не почуваються задоволеними: вона
направо й наліво сигналізує своїм сексуальним символом – волоссям, а вони
просто перебувають у стані перманентного еротичного марення, і розв’язанню
цих проблем не допомагає навіть найманий психоаналітик. Але, відкидаючи
психоаналіз вульгаризований, Бартельм удається до психоаналізу глибоко
гуманістичного. Сама оповідь твору стає своєрідним психоаналітичним
1

Тема “казка та психоаналіз” добре розкрита, приміром, у виданні “Сказочная энциклопедия” [5, 449].
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екскурсом, який, викриваючи спосіб мислення персонажів, дає змогу дійти
висновку: усі їхні сексуальні проблеми виникають унаслідок стереотипності
мислення, що заважає їм порозумітися із власним єством. Білосніжка
переконала себе, що не може отримати задоволення ні з ким іншим, окрім
Принца, а тому встановлює єдино можливий і дуже специфічний спосіб
сексуального контакту з гномами, поки не з’явиться той єдиний, якому вона
зможе належати повністю. Гноми, своєю чергою, страждають через те, що
змушені терпіти зневажливе ставлення Білосніжки, але не сміють обурюватися,
бо вона господиня в їхньому домі, а крім того, за казкою, вони звикли все робити
лише колективно. “Раніше до появи Білосніжки ми були простими буржуа, а
тепер ми стали складними буржуа, бо почуваємося загубленими”, – жаліються
гноми [7, 88].
Психоаналітичний ракурс роману тісно пов’язаний також із питаннями
гендерними. Звісно, у мультфільмі Діснея, який надзвичайно актуалізував ці
питання, не заявлялося прямого зв’язку між чеканням Білосніжкою Принца та її
становищем у будинку гномів. Проте Бартельм акцентує на взаємозалежності
цих двох ситуацій. Спосіб життя Білосніжки влучно характеризується іронічним
неологізмом автора – “horsewife”, який і граматично, і семантично обіграє
славнозвісне “housewife”1, наголошуючи на тому, що з домогосподарки жінка
поступово перетворюється на ломовика, на що недвозначно вказують наведені
Білосніжкою довжелезні списки зроблених нею за день справ. Поза межами
образу зразкової “horsewife” суто буржуазне мислення гномів сприйняти
Білосніжку нездатне. Тоді як вона, освічена жінка, яка вивчала “англійських
романтиків, класичну гітару, основи психології та реалізм й ідеалізм у
сучасному італійському романі” [7, 25], звісно, прагне чогось значно більшого.
Цим, між іншим, і зумовлюється напруга у стосунках Білосніжки та гномів,
зокрема сексуальних. Можливо, тут прочитується алюзія на славнозвісну “Пані
Боварі”, а можливо, ідеться про справжній феміністичний бунт, коли жінка
відмовляється бачити себе винятково в такій стереотипній ролі. Правда, іронія
полягає в тому, що зламати один стереотип вона прагне за допомогою іншого –
чекає на Принца, на якого покладає великі надії свого щасливого життя.
“Someday My Prince Will Come” – ця відома фраза-лейтмотив діснеївської
Білосніжки стає найбільшою екзистенціалістською метафорою роману
Бартельма, що набуває декількох рівнів осмислення. На відміну від
мультиплікаційної Білосніжки, героїня Бартельма чекає не на конкретну
людину-принца, а на принца взагалі, байдуже якого – “Альберта, Фортінбраса
чи Мишкіна” [7, 77], головне – щоб була королівська кров. Більше того, такий
свій стан вона ідентифікує як “життя-без” (у чому, очевидно, обігруються
екзистенціалістські категорії), що змушує її почуватися нецілісною, а
отже, нещасливою. Кульмінація такого абсурду настає, коли Білосніжка
відмовляється бути разом із закоханим у неї до нестями палким Хьюго де
Бержераком лише тому, що в нього не та кров, а натомість обирає бідного,
невпевненого в собі спадкоємця королівської крові Поля, хоча він їй не надто
й подобається. Уся ця ситуація прочитується як метафора загальнолюдської
проблеми прив’язування свого життя до стереотипних формул та уявлень, що,
зрештою, стає руйнівним для самого життя.
Крім того, не менш значущою у прагненні Білосніжки “чекати на принца”
видається сама сема “чекання”, яка в цьому випадку може перефразовуватися
як “чекати на щастя”, “чекати на краще”, і що вельми вмотивовано спадає на
думку “Чекати на Годо”. Така алюзія, що, безперечно, наголошується самою
1

У слові “housewife” (домогосподарка) перша частина “house” (дім) замінюється на “horse” (кінь), що й
утворює гру слів.
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абсурдистською естетикою роману Бартельма, особливо значуща, адже
відкриває важливі філософські підтексти роману Бартельма, що звучать в
унісон із відомим твором С. Беккета.
Розв’язка зображеної Бартельмом абсурдної ситуації видається вельми
логічною: нарешті наважившись учинити по-шляхетному – випити замість
засмученої Білосніжки склянку горілки, яка й виявляється отрутою, – жаданий
Принц-Поль помирає, а отже, “happy end” уже не можливий. Така кінцівка ще
раз наголошує на тому, що розказана історія має мало спільного з казкою й
навіть із комедією. Це не що інше, як трагіфарс, який болюче оголює трагічний
потенціал масової свідомості.
Отже, на основі казки про Білосніжку Бартельм створює постмодерністську
картину світобачення сучасної людини. Експеримент американського
письменника – звернутися до відомої художньої моделі – виглядає дуже
близьким до експерименту Дж. Джойса в “Уліссі”. На таку паралель указує
й низка алюзій та ремінісценцій у творі Бартельма. Водночас художні акції
двох авторів принципово відрізняються: так, якщо у Джойса відбувається
наповнення відомої міфологічної моделі сучасним значенням, то Бартельм
усіляко увиразнює, що відома модель абсолютно втратила будь-яке значення в
умовах масового споживання, перетворившись на порожній сюжетний каркас,
що нівечить свідомість людини. Саме тому твір Бартельма прочитується як
стовідсотковий постмодерністський пастиш, спрямований на руйнацію тієї
картини світу, яку масовій публіці нав’язує масова культура.
Отже, казковий сюжет про Білосніжку братів Грімм, потрапивши в популярномультиплікаційний світ В. Діснея, зазнає певних трансформацій і вже в такому
зміненому вигляді потрапляє у простір високої літератури та під іронічнопостмодерністським поглядом Д. Бартельма перетворюється на безцінний
матеріал для широких психологічних, суспільних та філософських узагальнень.
І на завершення хотілося б завважити, що як гучний успіх діснеївського
мультфільму відкрив шлях для численних різножанрових та різностильових
екранізацій сюжету “Білосніжки”1, так й інтерпретація Бартельма стала “першою
ластівкою” в низці літературних роздумів навколо відомого сюжету, список
яких особливо активно поповнюється останніми десятиліттями 2. Водночас
не можна не помітити, що твір Бартельма в певному розумінні виявився
значущим також для подальшого екранного життя Білосніжки. Показові в
цьому сенсі останні варіації на тему Білосніжки 2012 р. – американський
комедійний фільм-казка “Дзеркало Дзеркало” (“Mirror Mirror”, “Білосніжка:
Помста гномів” – у вітчизняному прокаті) та англо-американський фільмфентезі “Білосніжка та мисливець” (“Snow White and the Huntsman”). Серед
численних трансформацій системи персонажів, фабули загальної тональності
оповіді на особливу увагу заслуговує суттєва зміна центрального образу
Принцеси в цих кіновиробах. Дівчина постає тут войовничою та незалежною.
Вона вчиться бойовому мистецтву і в кульмінаційний момент сама протистоїть
мачусі-королеві та власноруч карає її за зло. Інакше кажучи, на відміну від
1

Лише у 2012 ювілейному для казки році у світі вийшло чотири фільми за мотивами Білосніжки: (“Брати
Грімм: Білосніжка” (“Grimm’s Snow White”), “Дзеркало Дзеркало” (“Mirror Mirror”), “Білосніжка та
мисливець” (“Snow White and the Huntsman”), “Білосніжка” (“Blancanieves”).
2
Реінтерпретація сюжету “Білосніжки” зустрічається у творах різних жанрів. Серед особливо цікавих
англомовних робіт можна назвати: оповідання “Снігова дитина” А. Картер (“The Snow Child”, 1979), “Сніг,
дзеркало, яблука” Н. Геймен (“Snow, Glass, Apples”, 1998), “Історія про яблуко” Е. Доногью (“The Tale of
the Apple”, 1997); романи “Дзеркало, дзеркало” Дж. Мегьюара (“Mirror, Mirror”, 2003), “Найсвітліша”
Г. К. Левін (Fairest, 2006), “Криваве зізнання” A. M. Ліббі (“The Blood Confession”, 2006); поеми “Білосніжка
та сім гномів” A. Секстон (“Snow White and the Seven Dwarfs”, 1971), “Білосніжка та сім гномів” Р. Дахла
(“Snow White and the Seven Dwarves”, 1982); есе “Лід, Сніг, Дзеркало” A. С. Баєтт (“Ice, Snow, Glass”,1998).
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традиційного образу, сучасна Білосніжка не чекає на щастя, а сама бореться
за нього, займаючи активну життєву позицію. Ясна річ, напряму пов’язувати
таку концепцію із впливом роману Бартельма безпідставно. Але безсумнівно,
що їдка іронія американського письменника не залишилася безплідною для
культури і його роман “Білосніжка” поряд з іншими творами екзистенціалістськопостмодерністської доби посприяв зміні світосприйняття та філософії життя
сучасної людини. Про це і свідчить новий інтермедіальний сплеск сучасних
кіноінтерпретацій казки про Білосніжку.
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Отримано 1 липня 2013 р.

м. Київ

Володимир Державин. Вибране: У 2 кн. – Книга І;
Книга ІІ / Упор. Хороб С. І. – Івано-Франківськ:
Тіповіт, 2012. – 416 с.
Д о п е р ш о ї к н и г и “ В и б р а н и х п р а ц ь ” у к р а ї н с ь к о го
літературознавця, критика, поета, перекладача Володимира
Державина (1899 – 1964) ввійшли як дослідження українських
письменників з далекого минулого, так і досі маловідомі
широкому загалові теоретичні, історико-літературознавчі
студії, статті з мовознавства та перекладознавства.
Це лише невелика частка з майже двотисячного доробку
В. Державина. У своїх працях він приділяв увагу українським
неокласикам та письменникам, близьким до них за поглядами;
це, зокрема, М. Зеров, Ю. Клен, П. Филипович, М. Рильський,
Є. Маланюк, М. Орест, Є. Плужник, О. Теліга, Т. Осьмачка,
Л. Лиман, О. Ольжич.
Особливу цінність становлять статті про Т. Шевченка,
О. Олеся, М. Куліша, П. Тичину, Р. Єндика, Е. Андієвську,
Т. Курпіту, в яких учений прагне об’єктивно оцінити їхні твори
й дати належне новітнє потрактування.
До другої книги ввійшли вибрані літературознавчі праці з
історії української та зарубіжної літератури, теорії літератури,
перекладознавства та мовознавства, написані в різні роки в Україні
та в еміграції, а також вибрані літературознавчі статті про нього.
С. С.
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Написане
лишається
Надія Миронець

УДК: 930. 2 : (092) 82 – 6 “192” Маланюк

НЕВІДОМІ АВТОГРАФИ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА
У статті розглянуто невідомі автографи поезій Є. Маланюка 1925–1929 рр. та його листів
до Зої Плітас, виявлених в Українсько-канадському документаційно-дослідницькому центрі
в Торонто.
Ключові слова: Є. Маланюк, З. Плітас, поезії, листи.
Nadiya Myronets. Yevhen Malaniuk’s unknown autographs
The paper dwells on some previously unknown autographs of poems written by Yevhen Malaniuk
in 1925–1929, as well as on his letters to Zoya Plitas which have been found lately in the Ukrainian
Canadian Research & Documentation Center (Toronto).
Key words: Yevhen Malaniuk, Zoya Plitas, poem, letter.

В Українсько-канадському документаційно-дослідницькому центрі в Торонто
(Ukrainian Canadian research and documentation centre (Toronto)) зберігається
кілька автографів віршів та більше 500 листів Євгена Маланюка до його першої
дружини Зої Плітас1; туди їх передали на зберігання родичі останньої разом
із її родинними документами. Матеріали ще до кінця не описані (тому немає
можливості послатися на архівну справу, указуємо лише дати написання
листів) і не введені до наукового вжитку (лише кілька уривків із листів та
віршів З. Плітас оприлюднила у збірнику, присвяченому 15-літтю від дня смерті
Є. Маланюка [3, 22-27]), тож заслуговують хоча б на побіжний огляд.
Усі виявлені документи за хронологічною ознакою чітко діляться на два
періоди: 1) 1925 – 1929 рр., тобто час знайомства, одруження, подружнього
життя й розірвання шлюбу Є. Маланюка із З. Равич (Маланюк), і 2) 1958 –
1968 рр., період, коли після смерті другого Зоїного чоловіка Олександра
Плітаса вони відновили спілкування й активне листування.
До першого періоду належать 11 поезій Є. Маланюка, частина яких
переписана рукою Зої, і 6 листів. Ці документи дуже цінні для дослідників
творчості Маланюка, вони дають змогу глибше вивчити цей період його життя,
допомагають проникнути у творчу лабораторію поета, зрозуміти спонукальні
мотиви створення деяких віршів, логіку вміщення їх у ту чи ту збірку тощо.
Найперший за хронологією автограф Маланюка, виявлений у цьому архіві,
датований 1923-м роком. Це вірш “Десь сіре небо в чорних круках…”, він
був опублікований у журналі “Нова Україна” (Прага. – 1924. – Ч. 1-3, січень –
березень. – С. 89) під заголовком “Біль”.
1
Плітас Зоя (уродж. Равич, 1903 – 1988) – лікар і громадська діячка. Закінчила медичний факультет
Карлового університету у Празі. Донька лікаря Миколи Равича. Перша дружина Є. Маланюка (1925 – 1929),
після розлучення з яким узяла шлюб із доктором Олександром Плітасом (1896 – 1958). Мешкала в Чехії,
навесні 1945 р. разом із чоловіком емігрувала до Німеччини, 1949 р. – до США, з 1958 р. жила в Канаді, у
Торонто. Працювала за фахом, брала активну участь у житті української громади, була членом Центральної
управи Українського національно-державного союзу, одним із керівників Об’єднання прихильників
Державного центру УНР у Канаді, багато років очолювала Комітет українок Канади в Торонто.
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Переважна більшість віршів датована 1925-м роком, коли Маланюк закохався
у студентку медичного факультету Карлового університету у Празі Зою Равич;
відбулися їхні перші зустрічі, а потім заручини, вінчання й початок подружнього
життя. Зоя стала його музою, вона надихала на створення не лише чудових
ліричних віршів, у яких поет висловив адресовані їй почуття, а й низки творів
громадянського звучання, що ввійшли до його збірки “Земля й залізо” [6] та
інших. Так, Є. Маланюк у листі від 1 липня 1925 р. назвав Зою “матір’ю” поеми
“Варязька балада”, датованої 26-28 червня 1925 р. У листі назва твору не
вказана, але зіставлення дат листів Маланюка до Зої, з яких зрозуміла й дата
попередньої зустрічі, про котру мова у згаданому листі, не залишає сумніву в
тому, що йдеться саме про цей твір. У листі читаємо: “Я ці дні не міг працювати
над науками, але під час зустрічі з Вами у мене народилася поема і я написав
її за два дня по Вашім відїзді1, Ваша ласка запліднила душу і Ви – мати цієї
поеми”. Цей твір Зоя наводить у спогадах про Є. Маланюка як присвячений
їй [11, 24-25].
Серед переписаних Зоєю поезій іще дві датовані 28 червня 1925 р. (“Вечір”
та “Хай темні ми, скалічені і грішні…”), дві без дати (“Був світ шумливий і
широкий…” та “Вже день примружив вії. Тихне шум…”), але порівняння їхнього
змісту й настрою з листом Маланюка від 24 червня 1925 р. дає підстави для
висновку, що написані вони були або того самого дня, або невдовзі після
описаної в листі зустрічі, яка, очевидно, визначила їхню подальшу долю.
Важливо порівнювати автографи Маланюка з переписаними Зоєю текстами,
це іноді допомагає уточнити дати або обставини написання творів. Тексти
зазвичай ідентичні, але документи відрізняються деякими деталями. Так,
під автографом вірша “Ні. Не забуть святі родинні узи…” стоїть дата: 1925,
присвята відсутня. А над цим самим текстом, переписаним рукою Зої, стоять
ініціали “З. Р.”, тобто Зої Равич, дата: “1. VІІ 25”. Це уточнення дати важливе,
бо засвідчує, що вірш з’явився за кілька днів до заручин, тобто в час, коли всі
помисли Маланюка були спрямовані на його майбутнє родинне життя. У той
самий день Маланюк написав Зої листа, у якому він аналізує власні почуття,
ділиться з коханою сумнівами, чесно зізнається, що був час, коли йому
думалося, що краще було б її забути, викреслити зі свого життя, остаточно
стати кам’яним і мертвим. “Тепер, – пише він, – ні. Вірю в радість, в повноту, в
сонце відродження”. До шлюбу він ставився дуже відповідально, у листі від 17
липня писав Зої: “Шлюб для мене не лише леґальна близькість, а – святощі і
таїнство. І було б смертельно-страшно, по незнанню, – оганьбить його”. Він у
черговий раз освідчується Зої в коханні, пише, що йому аж страшно від щастя,
яке дала вона йому, і водночас попереджає, що життя з ним не буде легким.
“…Ви знаєте, що хрест взяв я воїна. І поки я є поетом, – я буду і воїном, себто
революціонером. Спокою, рівноваги і лагоди в житті воїна бути не може.
А живемо в добу вітрову, буряну – сини страшних літ, – наші хати ще довго
будуть палатками походними.
Це все треба відчути і усвідомити. Знати”. Він просить її все зважити, перш
ніж ухвалити прийняти відповідальне рішення.
Під час заручин, які відбулися 5 липня 1925 р., Маланюк написав і присвятив
нареченій вірш:
Ви сказали “для Вас”, “навік”
Ви сказали недавно: “Золотко”.
Пелюстки рожевих повік
1

У цитатах збережено особливості авторського написання.
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Трепотіли так ніжно-солодко.
Як повірити Вам, золота?
Як іржаве життя відродити?
Світлом ранку горить темнота
День встає, ярим сонцем одітий…
5.VІІ.25
Ресторан

Схоже, що це був експромт, написаний Маланюком і переписаний Зоєю прямо
в ресторані. Автограф Маланюка – на вузенькому клаптику паперу. Ідентичний
текст переписаний рукою Зої на більшому аркуші, посередині якого – маленька
фотографія Зої, зверху над текстом праворуч рукою Маланюка написане й
підкреслене слово Заручини. Під цим словом обведено рамочкою: 1) пиво
2) гоускі
3) цигарки
Під текстом ліворуч автографи. Праворуч рукою Маланюка:
Евген Маланюк
Ресторан
Зоя Равич
Grand Hôtel
(Нерозб.)
Podĕbrady.
Як багато інформації дають нам ці деталі! З них дізнаємося і про дату та місце
заручин, і про скромну товариську атмосферу цього дійства, на якому присутні
лише двоє закоханих та один свідок. І в уяві постає столик у фешенебельному
ресторані в чеському курортному містечку Подєбради, за столиком – троє
молодих людей, перед ними – пляшка пива, цигарки й чеська випічка, і тут
же пишеться й переписується вірш, яким так багато сказано… Цей твір Зоя
ввела до згаданого збірника [11, 22].
Серед архівних документів збереглися ще два вірші, переписані її рукою.
Один – із присвятою “Дружині”, датований 17 листопада 1925 р. – “Пишна,
буйна, рубенсівська жінка…”, другий має присвяту “Моїй дружині”. Ці слова
написані й підкреслені зліва над текстом вірша, навкіс, у центрі стоїть цифра
V, що вказувало на те, що це – частина якоїсь поеми. Під текстом дата –
“15. ХІ 1925”.
Цей текст перетворився на частину поеми “Поліття” у збірці “Земля й залізо”
[6, 45] без присвяти, у кінці поеми стоїть дата – “15. 2. 25”. Очевидно, готуючи
збірку до друку вже після розлучення із Зоєю, Маланюк зняв присвяту й
поставив іншу дату, більш ранню, тобто до зустрічі з нею.
Не ввів він у цю збірку і згадані раніше ліричні вірші, присвячені Зої: “Був
світ шумливий і широкий…”, “Вже день примружив вії. Тихне шум”, “Хай темні
ми, скалічені і грішні…”, “Ні, не забуть святі родинні узи…”, “Пишна, буйна,
рубенсівська жінка…”. Додавши написаний у Подєбрадах 7 грудня 1925 р.
вірш “Майже обряд. Молитовно-поважно…”, який закінчується строфою:
“Хай не Джоконда ти, не Клеопатра – / Прóста жінка землі: / Під історичним
вітром – ватра / Не згасає у млі”, – Є. Маланюк об’єднав ці твори символічним
заголовком “Перша весна” і ввів до збірки “Остання весна” [7, 58-61], яку
укладав уже тоді, коли зустрівся із Зоєю після майже 30-літньої розлуки й вони
відновили теплі, дружні стосунки. У цій публікації дати написання окремих
віршів збережені, присвяти до окремих віршів зняті, натомість після заголовка
циклу стоять ініціали З. Р., тобто Зої Равич.
Усі ці вірші, так само як і перші листи Маланюка до Зої, авторка цієї розвідки
проаналізувала у статті “Муза і печаль Євгена Маланюка”, там подано й тексти
листів [див.: 9]. Тож відсилаю читача до цієї публікації, а тут зверну увагу ще
на кілька автографів поета.
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Має зацікавити дослідників такий документ. На звичайному аркуші паперу
олівцем рукою Маланюка написаний текст:
“Молитва Мами (13.VІ)
Під Твою милость прибігаю
Богородице-Діво
Моліннь наших не призрі скорби
Но від бід збави нас
Єдино-чиста й Благословенна
Пресвята Богородице
(Помилуй)1 нас.
3 лютого
1926 р.
Зоїчці”.

Над цим текстом у правому куті чорним чорнилом рукою Зої написано:
“Вірь в нашу долю: вона мусить принести нам щастя й спокій.
В день іменин своїй дружині дарить Зоя. 1926 р. 4 лютого. Подєбради”.
Із цих дат випливає, що в день іменин Є. Маланюка, який відзначали 3
лютого, вони взаємно подарували одне одному цю молитву.
Дата “13.VІ” поряд із заголовком вимагає додаткового дослідження. Можливо,
це дата їхньої першої зустрічі влітку 1925 р., про яку згадувала Зоя? Вона
конкретної дати не називає, пише тільки, що вперше вони зустрілися влітку
під час її приїзду з Праги, де дівчина навчалася, до Подєбрад. А перший
відомий нам лист Маланюка до Зої датований 24 червня 1925 р. Він писав:
“Ви – сонечком глянули крізь хмари мого сірого життя – а поїхали і сонечко –
сховалося. Ви не можете собі уявити, як тяжко мені зараз – чотирі стінки. Вечір.
Самота”. Можливо, що дату першої зустрічі вони добре пам’ятали й саме вона
зафіксована в “Молитві Мами”. Але це лише припущення.
Цікаво, що на зворотному боці аркуша, на якому записана “Молитва Мами”,
рукою Маланюка олівцем українськими літерами, але в російській транскрипції
записано такий текст:
“Ні шороха полночних далєй,
Ні пєсєн, што пєвала мать,
Ми нікоґда нє панімалі,
Тово, што стоіло понять, –
І, сімвол ґорнєво вєлічья
Как нєкій блаґостний завєт, –
Високоє косноязичє
Тебе даруєтся, поет!
Н. Ґумільов.”2

Цей документ – іще одне підтвердження того відомого факту, що Маланюк
із глибоким пієтетом ставився до творчості й постаті російського поета й воїна
Ніколая Гумільова. А “Молитва Мами” в контексті іменинного подарунка – доказ
того, що Маланюк був людиною глибокої віри.
Останній за хронологією автограф вірша Маланюка першого періоду, що
зберігся серед документів З. Плітас, може бути датований лютим 1929 р.
1

Над цим словом написано: спаси.
Є. Маланюк наводить вірш Гумільова “Восьмистишье”, який був уперше надрукований у виданні: Вершины. –
1915. – №25. – Май (із присвятою “В.К. Шелейко”). Увійшов до зб. “Колчан” (1916) (див.: [2, 240; 575]).
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Хоча під ним стоїть дата – 1925, але його зміст говорить за те, що це дата не
створення вірша, а вінчання його із Зоєю, яке відбулося 1925 р.; натомість
вірш, як і сповнений болю й розчарування лист, датований 28 лютого 1929 р.,
написані були в той час, коли Маланюк зрозумів, що їхній шлюб розпався.
Сталося це тоді, коли він, закінчивши гідротехнічний факультет Української
господарської академії в Подєбрадах і не маючи надії влаштуватися в Чехії
на роботу за фахом, у пошуках праці поїхав до Польщі, а Зоя залишилася, бо
ще не завершила навчання.
Не говоритимемо тут про причини розриву, зауважмо лише, що ініціативу,
очевидно, виявила Зоя, і Маланюк пережив почуття глибокого розчарування,
образи, приниженої чоловічої гордості. Адже, як свідчить листування, він кохав
свою дружину, високо ставив її моральні риси. У листі від 29 квітня 1926 р.,
який починається ніжним звертанням “Моя золотаєчка, моя дружинонько
ясна, Зоюня!”, Маланюк дякує коханій дружині за те, що дарувала йому свою
доброту й вогник серця, які пронесла крізь бруд життя “чистими і святими”,
і просить: “Зоюньо, дружинонько моя, сестро моя земна! Заклинаю тебе: не
зійти з тієї висоти, на якій поставив тебе”. Закликає її вчитися, бути лікарем
із великої літери, бо то її покликання, нагадує своє попередження ще перед
шлюбом, що в союзі з ним вона знайде не лише щастя, а й хрест. “Але це не
мусить жахати тебе, – запевняє він, – а, навпаки, – нові сили придавати тобі,
коли вже так сталося, так схотіла ти.
Побачиш, як нам світло буде, як світло нам вже тепер, тільки треба це світло
творити що хвилини нам самім”.
Очевидно, не вистачило обом їм уміння творити те світло, бо пізніше,
зустрівшись майже через 30 років, вони дуже шкодуватимуть, що не зуміли
зберегти сім’ю, і взаємно каятимуться у власних гріхах. Але то буде потім, а
в мить розлучення Маланюк весь свій біль і розчарування виразив у таких
рядках:
Ти стояла у білім завої.
Воском капали білі свічки.
Поруч станув поет і воїн,
Як рапіра стрункий і гнучкий.
Не побачила, не відчула,
Не своєю весною ясна:
Тільки Бог у церковній копулі –

Знав, чия на тобі весна!
Тільки Бог один знав і бачив
Чорну ніч твоєї душі,
Чом же знаком страшним не позначив,
Горла гнівом не задушив?
1925.

У згадуваних уже спогадах, опублікованих у збірнику, який присвячено
15-літтю від дня смерті Є. Маланюка, Зоя Плітас оприлюднила лише першу
строфу… [11, 23].
Минуть роки після події, що породила цей вірш, і доля знову зведе їх на
Американському континенті. У Зої позаду буде смерть чоловіка, з яким у мирі
і злагоді вона прожила майже три десятиліття, у Маланюка – менший досвід
сімейного життя з Богумілою Савицькою, з якою одружився 1930 р. й розлучився
1945 р. через вимушену еміграцію. Дружина й син залишилися в Чехії, а він із
1949 р. жив у Нью-Йорку, контакти з родиною підтримував епізодично через
третіх осіб, хоч постійно вболівав за них і намагався допомогти, чим міг. Зоя
після смерті чоловіка жила в родині своєї сестри Галі Янішевської в Торонто.
Обоє почувалися самотніми. Крок до відновлення стосунків зробив Маланюк.
Через три місяці після смерті Зоїного чоловіка, яка сталася 27 квітня 1958 р.,
він написав їй 30 липня такого листа:
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“Мила Зоє!
Дуже хотів Вас тоді побачити в B. Brook 1, але якийсь справді фатум –
перешкодив. Пишу, не знаючи навіть точної адреси. Але пишу, бо так мені
підказує моя свідомість.
Все менче близьких людей на світі, все хутчіше летить час. Друзі й ровесники
відходять без вороття. Добре було б хоч листами підтримувати звязок (бо ж
самота бездонна). А якщо б Ви випадком були в N. Y., то прошу заздалегідь
повідомити: був би дуже радий Вас зустріти.
Вибачте, що Вас цим листом може непотрібно турбую, і несвоєчасно, але
прошу його прийняти з такою щирістю й безпосередністю, як він написаний.
Цілую руку
Е. Маланюк”.
Зоя, очевидно, прихильно зустріла цей його крок, бо листом від 16 серпня
1958 р. поет дякував їй за те, що обізвалася, цікавився, як довго вона
перебуватиме в Торонто, бо сам він планував бути там наприкінці серпня,
і писав: “…Дуже радий був би Вас побачити”. Із цього часу почалося їхнє
листування й зустрічі або в Торонто, у родині Янішевських, де мешкала Зоя,
або у Нью-Йорку, куди вона час від часу приїжджала.
Листування їхнє було досить інтенсивним. Збереглося близько 500 листів
Є. Маланюка до З. Плітас (як уже згадувалося, архів не до кінця описаний, тому
остаточну цифру встановити складно). Усіх листів З. Плітас до Є. Маланюка,
на жаль, немає в нашому розпорядженні, виявлено лише кілька, котрі вона
або не відіслала з якихось причин, або залишила собі копію. Але можна
висловити припущення, що вона написала листів не менше, бо майже кожний
лист Маланюка починався з подяки їй за теплого листа, який був для нього
великою моральною підтримкою.
Спілкування підсолодило обом їм самотність, вони пригадували свою
молодість, усе краще, що було тоді в їхньому житті, і знову ніби молоділи. Уже
після першої зустрічі Маланюк писав Зої 1 вересня 1958 р.: “Мила Зоє! Дякую
Вам за ці дні, що провів їх справді в родині і що відчув себе молодшим на 30 літ”.
За листами можна простежити, як розвивалися їхні стосунки, переростаючи з
приятельських, дружніх, у ближчі, інтимні. Аналіз поезій, котрі вийшли в цей
період із-під пера Маланюка, дає підстави для висновку, що ліричний струмінь
у його творах останніх трьох збірок був викликаний не лише біографічними
спогадами, як уважають деякі дослідники [4, 408], а й реальними тогочасними
переживаннями.
Про відображення в листуванні Є. Маланюка із З. Плітас еволюції й характеру
їхніх стосунків та відлуння їх у творчості поета докладно йшлося у згадуваній
публікації у “Спадщині” [9, 388-420]. Тут звернімо увагу на деякі інші сюжети
із життя Є. Маланюка, котрі дістали висвітлення в його посланнях, адже він
ділився зі своєю адресаткою всім, що переживав, про що думав, що робив і
що планував, із ким зустрічався тощо.
Чимало місця в епістолярії відведено темі видання роману Леоніда Мосендза
“Останній пророк”. Мабуть, Зоя у своєму листі висловила певну ідею із цього
приводу, яку Маланюк цілком підтримав. 15 вересня 1958 р. він писав: “Щодо
Мосендза – це прекрасна ідея. Найдешевше її можна зреалізувати так: якби
якийсь часопис (напр. “Гомін”, але він – бандерівський!) почав друкувати
“Пророка” в т. зв. підвалі (нижня частина ґазети), то тоді автоматично – по
якімсь часі – одержалось би друк роману. Залишилось би зброшурувати – і
1

B. Brook – Бавн Брук – Український православний цвинтар у Нью-Джерсі (США), де похований Олександр
Плітас.
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книга готова”. Але коли цей спосіб неможливий, тоді залишається нормальний
друк, продовжував він, а це може коштувати приблизно 500-600 доларів чи
навіть більше – залежно від обсягу роману. Маланюк уважав, що за цю справу
має взятися якесь видавництво або й окрема людина, “бо “колегіально” такі
речі, коли й роблять, то дуже невдало і страшенно довго”.
У цьому ж листі він зафіксував цікаві спогади про стосунки з Л. Мосендзом
і про свою оцінку його особистості та творчості. “Особисто з Лєонідом у мене
сталося нещастя”, – писав він. Із якоїсь незалежної від Маланюка причини
кореспондент “не стрівся з ним, коли прилетів був (по шлюбі) до Брна і він
мене за це зненавидів аж… до смерти. Робив кілька разів спроби зустрінутися
(один раз спеціально зупинився для цього в Братиславі), але він – не хотів мене
бачити. Розуміється, це справи т. зв. особисті, отже до літератури не мають
відношення: для мене Лєонід – одна з найціннійших наших особистостей:
чудовий інженер, прекрасний прозаїк і єдиний – в своїм роді – поет. Я
недавно розшукав був його поезію (що її найбільше люблю – “Contra Кру-кру” і
передрукував її у “Вістнику”. Дуже ціню його “подєбрадські” (Академічні) поезії,
але ніде не можу дістати його книги (“Зодіяк”)”.
Маланюк висловив свою готовність посприяти у виданні його роману,
шкодував, що не може допомогти матеріально (у той час він не мав роботи),
але зміг би відредагувати текст або написати вступне слово. Він також
запропонував, якби вдалося знайти книжку Мосендза “Зодіак”, організувати
в Торонто за його участю вечір і так зібрати якісь кошти для видання
роману.
Лист Маланюка від 24 вересня 1958 р. теж переважно присвячений цій
темі: “Щодо Мосендза і видання: 1) Я одержав повідомлення з Фонду
(в Торонті), 2) телефонував п. Леб[еде]ві: він трохи здивований, що про
факт посідання ним рукопису – ніде не згадано (NB: треба уникати всяких
непотрібних “квасів” поміж нашими людьми); він же сказав, що матеріальна
сторона видання (принаймні І част[ини]) “Пророк а”) – не становить
перешкоди, 3) довідався, що в N. Y. буде також вечір Лєоніда – не знаю
лише дати, але теж, певно, в жовтні. Мій висновок: а) робити спільно з
людьми доброї волі, б) не покладатися на засідання, комітети, т[ак] зв[ане]
громадянство, в) не жебрати грошей, а оголосити передплату (напр[иклад]
$3) і г) зробити вечір. Чи в тім “Фонді” є люди працездатні, т[обто] зн[ачить]
такі, що можуть довести діло до кінця, то значить – до видання, принаймні,
І част[ини] роману? Бо скільки ж то разів вже щось починали!.. Ви не
здивуєтесь таким думкам, бо й самі знаєте, що скептицизм цей має підстави
в нашім многолітнім досвіді”.
Ще в кількох листах обговорювали вони питання про підготовку до друку
роману Мосендза. Адже Зоя Плітас входила до складу Ділового комітету
для видання творів Леоніда Мосендза в Торонто [10, ІІ], її споминами про
Мосендза скористався Богдан Кравців під час написання передмови до
роману [10, 445], тож вона, очевидно, дбала про те, щоб Маланюк здійснив
його редакцію. Поет у листах від 8 і 14 листопада 1958 р. повідомляв, що
рукопис і машинопис “Останнього пророка” він одержав, але дуже зайнятий
пошуком роботи й не може зосередитися на читанні твору. А 18 листопада він
знову писав, що у зв’язку з пошуком роботи й підготовкою до іспитів він “поки
що дуже мало зробив з рукописом (+ машинопис) Мосендза. Бо, коли то все
робити ретельно, то на те потрібно 1½ – 2 тижні × 8 годинної праці”. Він же
тоді стільки часу не мав і звернув увагу на те, що почерк у Мосендза дуже
чіткий, каліграфічний і переписано дуже добре, тому звірення текстів майже
технічна, а не редакторська справа.
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А 24 листопада, очевидно, після прочитання твору, Маланюк писав про
“Останнього пророка”, що це “монументальний роман в трохи старовиннім
стилю (дуже широкі описи), але, як все, що робив Мосендз, дуже солідний і
вартісний”.
Він був стурбований тим, що видання роману затягувалось. 29 вересня
1958 р. писав: “Не зовсім ясно собі уявляю справу з виданням Мосендза.
Оскільки орієнтуюся, рукопис є власність (чи знаходиться в руках) п. Лебедя,
людини, яка має можливість видання… Але наші суспільні відносини є такі
темні, що все “тємно і нєпонятно”. 25 грудня 1958 р. повідомляв: “Завтра (26)
о год. 8 буде вечір Мосендза, де прийдеться прочитати… те саме…
Якась дивна таємниця огортає той рукопис, тих властителів, ту “боротьбу”
навколо нього, той шум… Нічого не розберу”.
У листі від 17 лютого 1959 р. знову звучить занепокоєння, що “з тим виданням
робиться якась істинно-українська містика, в якій я нічого зрозуміти не можу.
Аджеж 1) гроші є 2) рукопис є. Що іще треба? “Редаґування” – це абсурд,
бо Мосендз того не потребує…” Він висловлює побоювання, що там є якісь
Іван Іванович й Іван Никифорович і вони сваряться, “а я боюся земляцьких
сварок…”. Маланюк просить Зою переконати вповноважених осіб, щоб “комітет
(чи хто там) чимскорше друкували, найліпше за передплатою”. Він наголошує
на тому, що 1000 доларів – то великі гроші, “і в руках доброго видавця це вже
основний капітал для всього видання”.
У листах Маланюка зустрічаємо чимало відвертих думок також про творчість
інших письменників. У той час, коли точилося багато розмов довкола роману
Б. Пастернака “Доктор Живаго”, мабуть, відповідаючи на Зоїне запитання
стосовно його оцінки твору, він писав 5 листопада 1958 р., що про це можна
прочитати в останньому “Вістнику”, “але прийшлося дещо викреслити, щоб
не дражнити собак. Роман п[ана] П[астернака] – слабуватий, це, властиво,
щоденник. Поет з нього середній, він навіть не поет, але дуже добрий літерат”.
Натомість високо цінував творчість Віри Вовк. 28 січня 1959 р. він писав:
“Віру Вовк бачив, розмовляли, були у Бутовича з нею. Вона – є справжній
письменник…” Він радить Зої дістати і прочитати її “Духів і Дервішів”, “бо то
варто”. В іншому листі повідомляв, що Віра Вовк прислала йому Антологію
португальською мовою, і захоплено зауважував: “невтомна дівчина!” (21 травня
1959 р.).
У цьому ж листі він писав, що вийшов новий роман Уласа Самчука. Очевидно,
ішлося про присвячений боротьбі УПА на Волині роман “Чого не гоїть вогонь”.
“Читається дуже живо, – зауважував Маланюк, – але лаять будуть”.
Маланюк уважно стежив за творчістю письменників в Україні, високо цінував
М. Стельмаха, Л. Костенко, О. Довженка, його “Зачаровану Десну” читав на
своїх творчих вечорах (лист від 17 березня 1960 р.), любив М. Рильського,
із сумом зустрів звістку про його смерть. 29 липня 1964 р. писав: “…Мушу
переписувати статтю про М. Рильського; Ви вже, певно, знаєте, що – 24. VІІ в
Голосієві п/Києвом – він, бідний, помер, не доживши 70-ти. (Рак)”.
У листах Маланюка відображена важлива інформація про його ставлення до
літературного життя в еміграції і, ширше, – загалом до українських еміграційних
кіл. Б. Бойчук відзначав той факт, що Є. Маланюк ставився вкрай негативно
до об’єднання українських письменників “Слово”, але причин не пояснював
[1, 392]. Епістоли допомагають дещо зрозуміти. Зокрема, 1 листопада 1958 р.
Є. Маланюк повідомляв свою адресатку: “Тут почався “сезон” – вечори,
виступи, дискусії… але все це досить нудне”. Писав, що також планують
з’їзд письменників, і зауважував: “Жах!” А 23 січня 1959 р. писав: “На тім
літ[ературному] зїзді не був, бо не хотів: мене то не бавить, а чогось корисного
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з того не вийде, бо вийти не може. Для літератури – треба кожному працювати,
а не галасувати чи робити паради. Я місцевих літератів не можу вблагати, щоб
раз на 1-2-3 місяці зійшлися обмінятися думками при чаю чи при вині, – вони
цього просто не можуть зрозуміти, бідолахи. А ріжні інсценізації “зїздів” – то
вони роблять”.
Його дуже турбувало те, що українська еміграція політично не згуртована,
не виявляє активності. 3 грудня 1958 р. він писав: “Головне, що загальна
політ[ична] ситуація – важка. І тому жадних перспектив – і морально, і
матеріально. А земляки нічого не роблять такого, щоб, принаймні, частинно
врятувати “політичн[ий] сенс еміґрації – жадного орґану преси, жадного
журналу. Лише самі “равти”, “академії”, “трапези” і т. п. Сумно”. У листі від 10
листопада 1960 р. він знову повертається до цієї думки: “Єдине, що турбує,
брак часу (й енергії) для того, що є найважніше, ц[еб]т[о] національної мислі,
якої вже ніде немає. Це добре, що є вишивані вечорниці, імпрези, хори й танки,
але ціла преса – пустеля. А за нас – ніхто думати не буде, і, коли гряне якийсь
грім, то будемо знову скакати від старої печі, а при тім, в повній темноті.
Вибачте, що Вам про це пишу, але ми з Вами, вже своїм віком і досвідом
можемо це розуміти. Решта – або завмерла, або живе інерційно.
Був би щасливий, аби удалося щось Мироненкові чи Самчукові, або й обом –
зарáз”.
Обурювали Маланюка й постійні чвари, плітки, брак елементарної культури й
етики у стосунках серед українських емігрантів. 20 вересня 1961 р. він писав,
що українська громада у Клівленді без узгодження з ним надрукувала, що він
буде “мати слово навіть на готову (ними вигадану!) тему…”, і прокоментував:
“Це не громада, а африканська джунґля”.
Висловлене в листах до Зої Плітас розчарування українським еміграційним
середовищем після Другої світової війни не було випадковим, навіяним якимсь
тимчасовим настроєм; воно мало глибоке коріння, про що свідчить його
лист до Андрія Мельника від 9 березня 1957 р., надісланий у відповідь на
привітання поета із 60-літтям. Згадавши спільну бойову молодість, коли 1919 р.
Є. Маланюк – сотник Армії УНР – служив ад’ютантом помічника начальника
Штабу Дієвої Армії УНР Василя Тютюнника, у той час як А. Мельник був
начальником Штабу Дієвої Армії, поет писав: “Спостерігаєш цю “нову” добу
і все віриш, що ось це вже її найглибше “дно”, але бачиш і відчуваєш, що те
дно ще не є, на жаль, найнижчим…
Ну, та Ви це відчуваєте, певно, ще гостріше, аніж я. Все менше стає нас. Де ті
люди, що творили нашу історію? Де ті, мов викуті з одного шматка шляхетного
металю? Коли і при яких умовинах зродить їх наново Батьківщина?” [12, 478479].
Інколи висловлював Маланюк свою думку і про політичну ситуацію у світі,
зокрема в Європі. У листі від 10 листопада 1960 р. читаємо: “Питаєте, чи
голосував я. Ні, на жаль, бо забув був зареєструватися в свій час. Хоч
думаю, що мій голос мало змінив би, хоч пан К[еннеді] переміг лише всього
½ %. Боюсь, що будуть експерименти і все в тім-же дусі й напрямку. Треба
передбачати стабілізацію світового положення. Але наша справа зв’язана
з старим континентом, бо ми є частиною його. Від відродження Европи й її
культури – залежатиме для нас багато. Треба молитися, щоб де-Голю Бог дав
довшого життя й невичерпної енергії”.
З листів дізнаємося і про естетичні смаки Маланюка. Пропонуючи організувати
в Торонто вечір, присвячений Мосендзові, на якому можна б зібрати кошти для
видання його роману, він писав про своє бачення програми вечора: “музика,
читання, але не співи, тим більше хорові” (15 вересня 1958 р.). Поет ділився
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із Зоєю враженнями від концертів, вистав і лекцій, які відвідував. 28 жовтня
1958 р. зізнавався: “Був тут концерт Е. Зарицького. Я сподівався більшого”.
“Був на одній лекції Самчука – дуже добре говорив. Публіки було багато” (24
листопада 1958 р.).
Особливе місце в житті Маланюка посідала музика. Він уважав, що саме
музика може найкраще передати людські емоції, і про це не раз писав у
листах. Уже в одному з перших послань до Зої, написаному 1 липня 1925 р.,
невдовзі після їхнього знайомства, він освідчується їй у коханні й закінчує
його словами: “Золота, золота Заїнька, соняшна дівчина – ах – немає слів.
Тільки музика в душі”.
І от тепер, коли вони знову зустрілися в Торонто, а потім Зоя, очевидно,
уперше, відвідала його в Нью-Йорку, він, провівши її на вокзал, під враженням
від зустрічі (бо писав того самого дня, 20 жовтня 1958 р.: “В кімнаті щось
залишилося від Вашої візити – якийсь такий новий складник”), увімкнув
улюблену мелодію. “Тепер (8-30 веч[ора]), – пише він, – слухаю скрипковий
концерт Бетговена (він єдиний в спадщині композитора), який дуже люблю і
який в моїм житті – теж ціла особлива глава. Я мав колись молодого приятеляскрипаля (тепер – він знаменитість – “по той бік”) і він оповідав мені колись
про свій сон: іде він стежкою поміж високим житом і збіжжа саме грає цей
концерт…”
16 січня 1960 р. повідомляв, що “3. ІІ (отже на мої іменини) В. Мальцужинський
буде грати концерт в Carnegi Hall. Коли матиму технічну змогу, то обов’язково
піду”. Він уважав, що цей піаніст найліпше відтворює Шопена, що чужинець
ніколи не зможе так зробити, “бо Шопен – дуже польський компоніст, не менч
ніж Сметана чи Лисенко – для своїх народів”.
В одному з листів, висловлюючи побажання щодо організації вечора за його
участю, поет писав, що стосовно того, які його вірші читати, він знімає із себе
всяку відповідальність, “але музику – дуже1 просив би… щось з того: Ґріґ (Пеер
Ґінт); Шуберт (Недокінч[ена симфонія]); Бетговен (Еґмонт)”.
Богдан Бойчук у дещо іронічному тоні писав: “Перед кожним читанням своїх
віршів, наприклад, йому мусіли грати якусь симфонію Бетховена, і він сидів
замислено на сцені – і з напливом надхнення прямо ріс на очах публіки” [1,
387]. Не заперечуючи наведеної думки про деяку схильність Є. Маланюка
до пози, усе ж зазначимо, що любов його до музики була досить глибокою,
а не лише “на показ”, і листування свідчить про це переконливо. Воно може
бути важливим джерелом для дослідження теми “Музика в житті та творчості
Маланюка”, яке, уважаю, на часі.
Якщо говорити про відображення в листах світогляду поета, то варто згадати
про його релігійність. Маланюк наголошував: “…Я не вірю в матеріалізм і
знаю, що дух – все” (17 лютого 1959 р.). Вірив у силу молитви, дякував Зої,
що молилася за нього. Лист від 5 листопада 1958 р. закінчує словами: “Ну,
дай Вам, Боже, всього доброго. Та не забувайте в молитвах”. “А за молитви –
спасибі – і посилайте їх Богові надалі” (15 лютого 1968 р.). Щоразу писав Зої,
коли бував у церкві або збирався її відвідати. 12 квітня 1959 р. писав: “Спробую
піти до Сповіді в ближчу суботу (якщо ніщо “мірське” не перешкодить)”. “Вчора
був у церкві…” (3 лютого 1966 р.). Завжди відзначав релігійні свята. В одному
з листів читаємо: “Завтра – Щедрик. Постараюся бути в церкві хоч на вечірні.
А Ви помолитесь в неділю напевно, як і я молюся (щодня)”. 14 січня 1966 р.
вітав: “Мила Зоїчко, з Новим Роком!
Прийшов до хати (купив де-що, учениця дала мені бабку й пундика).
1

Слово підкреслено чотири рази.
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Трохи помолився. Згадав Діда, як він курив ладаном в кімнатах і в хлівах…
А оце прийшов Микола Сороколіт (40-літ, як пише Мухин). Ми випили по
чарці-другій”.
Листи – унікальне джерело, у якому дістала відображення самооцінка
Маланюка. 1959 року, після виходу збірки “Остання весна”, він писав, що
переживає період гострої ненависті до книжки “(це так завше буває після друку)
і все мені видається нездарним і безсилим. На жаль, боюсь, що недалеко від
правди, бо останні речі, може й “класичні”, але немає в них елєктрики й маґії
слóва”.
А в листі від 5 травня 1960 р. читаємо: “У мене багато турбот, нервів і т. п. А,
головне, мучить мене, що маю такий паскудний характер, без волі, без “так” і
“ні” – і совість болить, що причиняю таким добрим людям, як Ви, прикрости,
зайві ускладнення і т. п., ну й собі – теж пізні докори, нечисту совість, відразу
до самого себе… Знаю, що треба на все дивитись просто і не робити ріжних
перечулених додатків, але – таким вже мене природа створила, певно, на
ціле життя”.
З листів Маланюка до Зої Плітас дізнаємося про його творчі плани та їхню
реалізацію. Поет регулярно повідомляв їй, над чим працював у той чи той час,
у яких містах і перед якими аудиторіями виступав або планував виступати,
ділився враженнями від зустрічей зі слухачами. Зокрема, детально інформував
про хід роботи над збіркою “Остання весна”. 5 листопада 1958 р. писав: “Книжку
(віршів) складено. Книжку статей ще не зовсім, бо з друком досить неясно”. 14
листопада знову повідомляв: “Я книжку (віршів) вже скінчив монтувати. Уф!
Друк почнеться або кінцем грудня, або початком січня. Що до книжки статей, –
то, наразі відкладаю…” Уважав, що “з поезією треба вже скінчити, інакше буде
так, якби старичок залицявся до підлітка…”
Друк збірки почався в січні. “Я тепер чатую над процесом друку “Ост[анньої]
Весни” – сьогодні була коректа…” (28 січня 1959 р.). Видавці поспішали
випустити книжку до 1 лютого (очевидно, щоб устигнути до дня народження
автора). Але так не вийшло, і 3 лютого 1959 р. Маланюк повідомляв Зої,
що книга віршів виходить через 4-5 днів і що він змушений був учора (у свій
день народження) “від 9-ї ранку до 7-30 увечері прокоптіти у друкарні”, хоча
із друкарськими помилками “існує своя містика (“друкарський чортик”)”, і він
уболівав, чи вдасться все виправити, бо одна пара очей, та ще й авторських,
не гарантує високого рівня друку.
Сповіщав він Зою і про час виходу збірки “Серпень”, у якій “буде більш, ніж
припускаєте, “Ваших” віршів” (31 січня 1964 р.), про те, що працюватиме над
прилаштуванням другого тому “Книги спостережень” (15 вересня 1964 р.). А 29
жовтня 1965 р. писав: “Сьогодні Вам послав невеличку книжечку французьких
перекладів “з мене”, то їх зробили дві панни-українки-парижанки. Спасибі їм”.
За листами Маланюка можна простежити, як він готувався до своїх виступів
(відчитів), які теми його особливо хвилювали, якою інтенсивною часом бувала
його творча праця. 28 січня І959 р. писав: “Зараз сижу над відчитом про
малоросійство (буде 8. ІІ.)”, 1 лютого знову повідомляв: “8. ІІ. буде моя велика
доповідь на зїзді (“чотирі свободи України”). Оце тільки що докінчив її, вона
багато взяла енергії й часу, але мушу то зробити, бо за мене ніхто не зробить
(“малоросійства”)”.
З листів бачимо, як відповідально ставився Маланюк до підготовки доповіді
про гетьмана Івана Мазепу. 23 жовтня 1959 р. нарікав: “Досі не маю офіційного
запрошення до Клюбу і дати. Отже ще не сідав за Мазепу. А треба обійти всі
банальности і дати якийсь інший погляд. Отже – десь витягати джерела, яких,
власне, немає”. Та вже через три тижні, 15 листопада, повідомляв: “Мазепа
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майже закінчений, розрісся і, певно, то буде окрема брошура, отже прийдеться
ще пошліфувати”. 17 березня 1960 р. не без задоволення сповіщав: “Лєкція
(“Мазепа”) в Трентоні пройшла винятково добре. Це глуха закутина, але люде
є. Люде наші на загал ліпші від т. зв. інтеліґенції. І я завжди люблю спіткатися
з т. зв. звичайними людьми”.
Як приклад інтенсивності праці Маланюка можна навести уривки з його
листів за грудень 1959 р. Щойно в листопаді завершив він велику розвідку,
присвячену Мазепі, а 7 грудня писав: “Багато працював для “Вістн[ика]” – аж
3 статті – і трохи вимотався”. 12 грудня: “А сьогодня мав лекцію в Народ[ному]
Унів[ерсите]ті в Nюарку. А в N. Y., якщо буде, то хіба за тиждень. А в січні може
бути “турне”, але це дуже туманно”. 5 грудня 1959 р. повідомляв, що, можливо,
19 грудня матиме відчит у Буффало.
З листів бачимо, що Маланюк не обмежував свої виступи традиційними
лекціями, а дбав про те, щоб урізноманітнити їхні форми, зацікавити слухачів.
У листі від 14 січня 1966 р. він пропонував Зої, щоб на Великдень якась жіноча
організація зорганізувала вечір під назвою “Живий Альманах (поезії) + музика”.
“Я б усе виконав”. Цей вечір, на його думку, міг мати такий план: “1) коротка
сильветка + 2) читання віршів поетів 20-х аж до 30 рр. Їх було б 7-10 авторів”.
“Колись я робив таку імпрезу у Варшаві і дуже була змістовна. Це був би такий
перегляд тієї доби нашої поезії”.
Листи Маланюка – це своєрідна хроніка його повсякденного життя. Жодне
інше джерело не може дати дослідникові такого багатого матеріалу із цієї теми,
бо саме в листах до найближчої для нього в той час людини поет фіксував
усе, чим жив, що його турбувало.
Багато місця в листах до Зої Плітас відведено темі пошуку роботи, чим він
переймався в той час, коли відновилося їхнє спілкування. 9 вересня 1958 р.
писав, що думає про шукання праці, реєстрування в “безробітнім” уряді, лекції
мови тощо. Але надії на те, що швидко вдасться знайти роботу, були дуже
малі, треба було це робити щоденно. 24 вересня 1958 р. Маланюк повідомляв
Зої: “Щодо справ особистих: шукаю (працю) вже досить енерґічно. Отже так: “і
хочеться, і колеться…”. Бо якби я дістав, тоді починається моя в’язниця знову,
бо вільні будуть лише week’end’и. Але щоб легко найти працю – на таке не
виглядає”. Про пошук роботи йшлося майже в кожному його тогочасному листі.
З’явилася надія отримати “сталу посаду”, але треба було скласти іспити,
що вимагало від Маланюка великого напруження сил (“іспити… в мої…
61 рік, зубрьожки…”) (14 листопада 1958 р.). Та все ж він пішов на це й
18 листопада 1958 р. звітував: “…Я обкладений книжками і зубрю так, як,
здається, ще не зубрив, навіть в Подєбрадах..”. 24 листопада повідомляв,
що дуже повільно йде його підготовка до іспиту – “просто з рук валиться.
Але мушу, мушу, мушу, бо це, здається, єдиний тепер шанс”. А в листі від
27 листопада читаємо: “Я обкладений книжками і – ще більше – турботою
та нервами. Це буде, певно, 3. ХІІ, а, як вспію, то й 1. ХІІ”. Але той іспит
переносили ще не раз, і 21 грудня Маланюк знову писав: “Іспит з 17. ХІІ знову
перенесено, на разі, на 23. ХІІ. Отже, я вже втретє переживаю величезне
напруження й майже заламання. Виглядає, просто на знущання. Я дуже
сумніваюся, чи й 23. ХІІ то відбудеться, але мушу знову “пружитися”…”. 25
грудня писав, що 23 грудня на екзаменах він “урочисто провалився”, “було
100 питань, з них відповів на 50, а треба на 70”.
І в наступних листах знову: “На жаль, з працею зле” (18 лютого 1959 р.).
Нарешті в листі від 25 лютого 1959 р. читаємо: “Отже – певно Вашими
молитвами – сталося так, що правдоподібно, від понеділка 2. ІІІ вже почну свою
каторгу – ц[еб]-т[о] працю. Досить дешево найнявся, але не вмію торгуватися.
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А тепер моліться, щоб я “зарекомендувався”, як “незаступний”, і протримався
там хочби ½ року”. Він радіє з того, що тепер зможе допомагати своїй родині.
Але робота його дуже втомлювала. 3 березня 1959 р. зізнавався: “Ось лише
третій день, а я так змучений, якби це було вже 3 місяці… Ох, літа, літа…”. Та
вже 1 квітня повідомляв: “Вчора 31. ІІІ. я стратив працю. І не знаю, чи радіти,
чи сумувати. Мене дуже змучила нервовість під час праці (такі були обставини,
начальство)…” І він знову почав шукати роботу, хоч розумів, що “з працею –
для мого віку! – кресляра! – дуже безперспективно тепер” (8 травня 1959 р.).
13 травня писав: “Праці не маю, але “не журюсь”, хоч і “скриплю серцем”.
З листа від 15 червня 1959 р. довідуємося, що в той час він мав роботу, яка
його дуже втомлювала. Він пояснював Зої, що не має часу написати їй хоч
кілька рядків. “Отже, не дивуйтесь, бо втомлююся так, що справді вже немає
сили (й часу!) присісти хоч на кілька хвилин до столу”. А 21 червня 1959 р. знову
писав, що після роботи він просто “падав на ліжко”, праця разом із дорогою
забирала 15 годин, а сидіння за столом – “до 7-30 щодня”.
Через якийсь час він і цю роботу змушений був залишити і знову перебував
у пошуках. Таке чергування роботи й безробіття було постійним, тема ця
трапляється в листах і наступних років.
Докладно інформував Маланюк Зою і про свій стан здоров’я. Так, 24 жовтня
1958 р. писав: “Сьогодні у мене ґрипа (якась “шлункова”) плюс палець ноги.
І тому настрій похоронний”. 28 жовтня знову пише: “Я від суботи – в глибокій
ґрипі: відкрив сезон… Дуже слабо себе почуваю, але лежу й кормлюся
медикаментами. Сьогодні вже ліпше почуваюся”. “Мені вже ліпше – вчора
виходив. І сьогодні вихожу…” (30 жовтня 1958 р.). Після хвороби у грудні 1960 р.
повідомляв: “Отже взавтра стартую – по 2-х тижнях перерви – на працю. Ніби
все вже впорядку, лише грудна клітка (нижній пас ребер) – ще болить, але
голова вже тримається на хребті б[ільш]м[енш] міцно (13 грудня 1960 р.).
Часто скаржився на те, що дуже втомлюється й багато спить. “А я все хочу
спати – аж страшно й, навіть, соромно, – писав в одному з листів. – Можу спати
15 годин підряд. Так можна дійти й до летаргії, чого, до речі, дуже боялися два
великі земляки: Микола Гоголь і Вячеслав Липинський (Матюшенко оповідав,
що виконуючи заповіт Липинського, він проколов серце вже небіжчика)”
(29 грудня 1960 р.).
Його постійно турбувала хвороба серця. 29 жовтня 1963 р. писав: “У мене
теж не весело: досить “ослаблене” серце, беру digitalis (ліки від серцевої
недостатності. – Н. М.), на лекцію до Філадельфії їхав зі страхом, бо серце
грало вальса (раз-два-три і павза…). Навіть лекцію мусів не докінчити, хоч
говорив повну годину”. “Що робити, час бере своє, вік нагадує про себе щодня”.
Час від часу Маланюк потрапляв до шпиталю і звідти слав Зої докладні
“звіти” про перебіг хвороби й лікування.
Трапляється в листах Маланюка й деяка інформація про його побутові
умови. Так, 28 червня 1960 р. писав: “Мила Зоїчко! Дякую за листа і молитви.
Яко-тако перенісся до нового мешкання – ще зовсім пустка, але свідомість,
що ніхто над тобою не чигає і ніхто коло тебе – не “пахне” часником і брудом”.
Дає їй нову адресу.
Чимало писав Маланюк і про інші свої побутові клопоти, такі, наприклад, як
пересилка родині посилок (пачок), про що зазвичай просив Зою, візити сина,
невістки та онука й деякі інші.
З листів Маланюка також дізнаємося, коли й де він відпочивав, а з листівок,
надісланих із Європи під час подорожі із сином Богданом 1967 р., можна
скласти детальний маршрут тієї мандрівки, дізнатися, з ким там зустрічався
(Мухин, Чижевський), які мав враження.
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Важлива інформація міститься в листах і про коло спілкування Маланюка
як під час перебування його в Чехословаччині, так і в післявоєнний період,
про його ставлення до окремих осіб. Часто й дуже тепло згадував він Євгена
Чикаленка, цитував його вислови. А 21 травня 1959 р. писав: “Страшно хочу
згадати Е. Чикаленка і сплатити йому борг – це ж якраз 30 літ з дня смерти.
Але часу обмаль”. У листі від 20 вересня 1961 р. він радить Зої, які мали бути
її спогади про Є. Чикаленка (очевидно, та готувалася виступати у пресі або
на якомусь заході, присвяченому 100-річчю від дня його народження). Він
радить дати “дійсно спогади” і фіксує основні тези: “1) образ його, постава,
усмішка, спосіб говоріння; 2) зупиніться також на дружині…; 3) згадайте, хто
бував…”; “4) читання Е. Х. листів до нього Липинського, Єфремова, сина
(з Києва), а, головне, того селянина, що був колись у нього службовцем в
полт[авському] маєтку; 5) їх помешкання в Подєбрадах, спосіб життя, їжа (як
угощали оселедцем + картопля в мундирах) і як Е. Х. все казав: “жив-здоров,
в Подєбрадах рай знайшов”; 6) хороба дружини, смерть; 7) хороба Е. Х.…”
Він іще раз наголошує, щоб не додавала вона ладану й похмурості,
офіційності і стертих слів. “Дайте: теплó спогадів, живої памяти цього цікавого
чоловіка, живої його людської постаті, а не статуї чи “діяча”.
Часто з любов’ю згадував Маланюк свого подєбрадського товариша Михайла
Мухина, з яким регулярно листувався. 6 листопада 1960 р. повідомляв: “Дістав
листа від Мухина, дуже стурбованого й дуже милого й навіть якогось молодого
(так нагадало Мухина з Подєбрад)”. А в іншому листі читаємо: “Сьогодня ж
маю листа від Мухінзона. Лист витримано в іронічно-саркастичному тоні, як
часом бувало у Мішеля” (12 грудня 1960 р.).
З товаришами студентських років Маланюк час від часу зустрічався і в НьюЙорку, відбувалося це зазвичай у родині інженера Петра Шоха. 25 грудня
1958 р. писав, що в Шохів відзначали Святий Вечір, “було нас 4-х – самі
подєбради…”. Часто спілкувався також із відомим ученим-хіміком Миколою
Зайцевим, із яким був знайомий ще з Подєбрад, та його дружиною Варварою.
Теплі стосунки пов’язували Маланюка із сином Юрія Клена Вольфгангом
Бурґгардтом, якого він ласкаво називав Вольфиком, та його родиною, що
мешкала в Торонто. Майже в кожному листі він просив Зою передавати їм
вітання.
У колі спілкування Маланюка були також письменники Леонід Полтава,
Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Улас Самчук, художники – Микола Бутович, у
котрого він гостював, бо той мешкав “на провінції” і там є повітря (лист від 30
жовтня 1958 р.), Людмила Морозова, що іноді влаштовувала “старорежимні”
прийняття, на яких Маланюк зустрічався із цікавими людьми (9 травня 1959 р.),
Петро Холодний, котрий оформляв обкладинку до його збірки; скульптор Леонід
Молодожанин, що бував у нього вдома, “привіз банку меду з Winnipeg’у. Добра
людина й першорядний майстер різьби” (29 жовтня 1965 р.); відомий діяч
ОУН Олег Штуль-Жданович; земляк Олександр Семененко – правник, родом
із Єлисаветграда; інженер Іван Янішевський і його дружина Ганна, лікарка,
та їхня родина й інші.
Обсяг статті не дає змоги всебічно розкрити весь інформаційний потенціал
листів Є. Маланюка до З. Плітас. Тут коротко окреслено лише деякі сюжети,
що в них присутні. Але й із цього можна зробити висновок, що розглянуті
листи містять надзвичайно важливу інформацію як про особисте життя
автора в 1925 – 1929 та в 1958 – 1968 рр., його стосунки з першою дружиною
і вплив їх на поетичну творчість, так і про деякі творчі плани кореспондента і
їх реалізацію, про ставлення до політичних подій та українських еміграційних
кіл, про оцінку доробку письменників, які були в його полі зору, про настрої й
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переживання, стан здоров’я, побут, коло спілкування тощо. Усе це – унікальна
інформація, яка дає змогу уточнити деякі факти його біографії. Наприклад,
довідка про Маланюка, уміщена у Вікіпедії, твердить: “У 1962 році письменник
ризикнув відвідати соціалістичну Польщу. Це було його останнє побачення
з Варшавою, з багатьма спогадами про минуле. Зустрівся Є. Маланюк і з
колишньою дружиною Богумілою, яка була щаслива його бачити. Ці дні,
проведені недалеко від України, близької і водночас недоступної, не були
“отруєні” навіть діями таємної поліції. Однак, це лише одна з версій. За іншою
версією, поет не мав можливості побачитися з дружиною, через небезпеку бути
схопленим радянською розвідкою. Невідомі йому люди з польської таємної
поліції допомогли Євгенові врятуватися” [див.: 8].
Тут варто зауважити, що міф про “дві версії” спростував іще Л. Куценко.
Посилаючись на розповідь Маланюкового сина Богдана, він писав, що зустріч
Маланюка із дружиною відбулася у Варшаві восени 1960 р. [5, 97]. Лист
Є. Маланюка до З. Плітас від 2 серпня 1960 р. дає підстави твердити, що ця
подія сталася в серпні 1960 р., бо він писав, що має відлетіти з Нью-Йорка 5. VІІІ,
“повернутися маю (і мушу) перед 1. ІХ, бо інакше були б неприємности на праці…”
Повернувшись до Нью-Йорка, Є. Маланюк у листі до Зої від 29 грудня 1960 р.
повідомляв: “З дружиною ми зустрілися так, якби вчора бачилися”.
Звернення до листів допомагає уточнити не лише цей, а й деякі інші факти
біографії поета. Згадана стаття у Вікіпедії інформує: “У червні 1949 року поет
переїжджає до США, поселяється на околиці Нью-Йорка: спершу працює
фізично, потім – в проекторному бюро, де й трудився до виходу на пенсію в
1962 р.” [див.: 8].
Знайомство із цитованими тут листами (а їх набагато більше) переконує, що
з роботою в нього не все було так просто.
Листування дає багатий, унікальний, відсутній в інших джерелах матеріал
для відтворення просопографічного портрета Маланюка не лише як визначного
поета й публіциста, а і як людини складної долі, непростого характеру, зі своїми
чеснотами й вадами, захопленнями і стражданнями, тобто створити портрет,
про який він писав Зої стосовно Чикаленка: щоб був це портрет “живої його
людської постаті, а не статуї чи “діяча”. Такий просопографічний портрет
Є. Маланюка, безумовно, допоможуть реконструювати розглянуті тут листи.
Отже, актуальним залишається питання про передачу до Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України від Українсько-канадського документаційнодослідницького центру в Торонто листів Є. Маланюка, щоб вони якомога
швидше були оприлюднені і стали доступними як для дослідників життя і
творчості поета, так і для зацікавлених читачів.
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УДК 929 Тютюнник Григір: 821. 161. 2
ЛИСТ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА
ДО РЕДАКТОРА КНИЖКИ “КРАЙНЕБО”
Публікація вміщує лист Григора Тютюнника до редактора видавництва “Молодь” Н. Мурченко,
написаний у рідному селі Шилівка на Полтавщині. Цей лист висвітлює важливу ознаку
творчості видатного письменника – глибинне відчуття рідного слова, прагнення зберегти текст
літературного твору від будь-яких спотворень.
Ключові слова: творчість, Григір Тютюнник, текст, літературний твір.
Hryhir Tiutiunnyk’s letter to the editor of his book “Skyline”
The present publication contains Hryhir Tiutiunnyk’s letter to the editor of the publishing house
“Molod” (“Youth”) N. Murchenko written in his home village Shylivka (Poltava Oblast). The letter
emphasizes the deep sense of mother tongue typical of this author, as well as his trying to preserve
the literary text from any corruptions.
Key words: oeuvre, Hryhir Tiutiunnyk, text, literary work.

Цей лист Григора Тютюнника кілька років тому передав мені його друг
Анатолій Якович Шевченко. Саме він уперше опублікував літературні твори, що
за життя Григора Тютюнника не побачили світу, підготував до друку двотомне
видання, книжку “Вічна загадка любові”.
Лист письменника з рідного села Шилівки на Полтавщині адресований
Надії Борисівні Мурченко. Закінчивши слов’янське відділення Київського
державного університету імені Тараса Шевченка, Н. Мурченко з 1962 до
1990 р. працювала редактором у видавництві “Молодь”. Рідне слово відчувала
глибоко й тонко, тому й була редактором книжок Григора Тютюнника “Деревій”
(1969), “Батьківські пороги” (1972), “Крáйнебо” (1975). Віроломні скорочення
в текстах Григора Тютюнника їй боліли теж, як і офіційна критика, на кшталт
тієї зловісної, після “Батьківських порогів”, що прозвучала в доповіді голови
правління Київської організації Спілки письменників України Ю.Збанацького
на звітно-виборних зборах Київської організації Спілки письменників України
й була опублікована в газеті “Літературна Україна від 1 березня 1974 р.: “При
всіх досягненнях сучасної прози непокоїть те, що деякі письменники молодшого
покоління надто багато уваги приділяють вузько особистим переживанням і
враженням. У таких творах не завжди правильно розставлено класові акценти,
не завжди помічається нове, прогресивне, що прийшло в життя українського
міста і села. Такими недоліками грішать талановиті письменники Євген Гуцало
та Григір Тютюнник” (“Літературна Україна”, 1974 р., 1 березня).
Отож у листі розповідь Григора Тютюнника про побутові події прочитуємо
зовсім інакше, щонайперше як тривогу за долю тих літературних творів, що
склали майбутню книгу. Тому й згадка про приймака з “інвалідською машиною”
сприймається як нагадування про оповідання “Дядько Никін”, а у словах про
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сусіда, який приїхав “з машиною”, вгадується оповідання “Син приїхав” – ці
твори таки увійдуть до збірки “Крáйнебо”. А суто про книжку в листі тільки
одне речення: “Що там з “Крáйнебом?” І ще поставлений наголос у її назві на
першому складі як прохання зберегти прекрасне слово, котре українською
означає те, що й запозичене, іншомовне – горизонт. Засвідчує це і Словник
Бориса Грінченка. Сподіваємось, що все ж таки авторська воля Григора
Тютюнника стане основоположною для наступних публікацій.
Олексій Неживий
Лист Григора Тютюнника до Надії Борисівни Мурченко
Добридень, світла Надіє Борисівно!
Приїхав я у Шилівку до мами відпочити й написати те, що обіцяв, та й занедужав.
Надворі спека, а в мене простуда і температура, яку завжди переношу тяжко –
ремонт виходив, бо я відчиняв усі вікна й двері, аби не очманіти від фарб і дихати.
Тепер оклигав.
Сонце тут не гріє, а їсть – грядки, трави, хліба. Їх уже почали звалювати,
щоб не погоріли. Вночі при місяці видно, як біліють ниви у полі; повз двір їдуть
купатися хлопчаки й дівчатка – на велосипедах і з транзисторами, що ревуть
якихось дурних пісень.
Мишко1, йдучи в кіно, надіває костюм, причісує острішок на голові і просить 20
копійок на білет.
Мати2 ганяється за курьми, а Афанасій Кіндратович3, приймак, тягає рипучого
верболозового стільця з холодка під яблунею – в холодок під хлівом і думає про смерть,
якої страшенно боїться: він уже кілька разів одказував свою інвалідську машину своїм
онукам, а вона і досі стоїть у гаражі й там чадно од бензину. Лице в нього свіже й
здорове. Їсть удвічі більше, ніж я; засинає, як тільки торкнеться подушки.
Огірки є вже і малосольні.
До сусіда приїхав зять, лисий, старший за жінку (ще дівча) набагато, але з
машиною і все хлопає то капотом, то дверцятами. А жінка пасе гусей.
Мух багато. Вони гудуть, і нудно слухати все це у ліжку лежачи.
Клубники не було, вигоріла.
Вчора несло пилюгу аж до неба, поламало верби і порвало дроти. Але надвечір
приїхали п’яні електрики і якось відремонтували світло, я навіть півостанніх
вістей почув. Сьогодні прохолодніше, і мені полегшало.
Що там з “Крáйнебом”? Напиши кілька слів сюди, якщо є що писати. Буду в
Шилівці до 28 або 1-го липня.
Будь здорова. Вітай красенів і красунь з 11-ї кімнати. Амінь.
Гр. Тютюнник
[Лист не датовано, зі штампа на конверті – відісланий із Шилівки 21 червня 1975 р.]

Отримано 17 квітня 2013 р.

Підготовка до друку,
примітки Олексія Неживого
м. Луганськ

1
Тютюнник Михайло Григорович – син Григора Тютюнника. Народився 24 січня 1963 р. в м. Артемівську
Луганської області. Написав спогад про батька “Живу його болем…”, опублікований у книжці “Вічна
загадка любові” (1988).
2
Тютюнник (до заміжжя Сивокінь) Ганна Михайлівна (1912 – 1987) – мати Григора Тютюнника.
Народилася 16 липня 1912 р. в селі Шилівка Зіньківського району Полтавської області у бідній селянській
родині. Коли вийшла заміж (1930 р.) за Михайла Васильовича Тютюнника, у селі прозивали її Хтудулкою
від назви чоловікового роду Хтудули. Працювала в колгоспі, де як дружина ворога народу виконувала
найтяжчу роботу. Коли досягла пенсійного віку, почала вдома вирощувати розсаду і всі гроші залишала для
поїздок до сина в Київ. Ганна Михайлівна багато читала, особливо твори сина, по кілька разів перечитувала
його листи. Померла 18 травня 1987 р.
3
Афанасій Кіндратович – Голяченко Афанасій Кіндратович, мешканець с. Шилівки, інвалід війни, із
середини 50-х років мешкав разом із Ганною Тютюнник.
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Літературна
критика
Ярослав Голобородько

ІМПРЕЗА ФЕМІННОСТІ
(ТЕАТР ОДНОГО ПОЕТА)
Поезія завжди конденсує в собі ейдоси театралізованого дійства. Людське життя
за своєю сутністю сценічне й терпляче потребує кону, на якому скромно розігрується
його обов’язково прилюдна постановка. Слово в генетичному аспекті є виявомвитвором духовного артистизму, воно насичене, інкрустоване ігровими знаками.
Ось так і складається, що поетичний триптих Лілії Золотоноші “Соло Свічі” (К.:
Логос, 2001), “Тепер або ніколи” (К.: Фенікс, 2004), “Хочу до тебе” (К.: Фенікс, 2009)
із цілковитою невимушеністю утворює ліричну моновиставу, в якій кожна із трьох
дій визначається інтонаційним рисунком і смисловим наголосом “своєї” збірки.
В усіх діях ліричної монопостановки звучать нескладні й не вельми різноманітні
за своєю семантикою тексти. В усіх діях наратив безальтернативно ведеться від
імені персонажа, якого з конкретною умовністю можна назвати Вона. При цьому
було б не вмотивовано, якби всі три дії старанно не позначалися симптоматичною
жіночою фонікою. Вона не лише безваріантно єдина нараторка всієї тріади дій –
Вона зазвичай перебуває у фокусі власних наративів. Вона – головна дійова особа
своїх театральних підмостків. Вона, здається, сконцентровує на собі чи не все світло
рампи. Вона розповідає~говорить~веде мову переважно про себе – й у цьому, не
можна не віддати їй належне, безкомпромісно втілюється її неабияка комунікативнозорова стійкість. Вона пречудово усвідомлює, що здійснювати свою сольну партію
можливо лише в тому випадку, якщо в наративних сюжетах~історіях~колізіях
ретельно прописаний або хоча б контурно репрезентований інший полюс.
Так у віршових формах, на перший погляд, начебто непомітно, але із настирливою
частотністю з’являється умовно реальний Він, який стає ще одним незамінним
персонажем і фігурантом поетичної монокомпозиції від Лілії Золотоноші. Він
покликаний на дуже й дуже, сказати б, красномовну місію – бути проти/-лежним,
-ставленим, -діючим полюсом, одне слово – ледве чи не абсолютним контрполюсом
для Вона. До того ж не лише психологічним, ціннісно-духовним, а суто плотським,
фізіологічним. Це стимулює й забезпечує повноцінне розгортання лейтмотивної
суперколізії, локальної мегаситуації, не лише спільної, а й рідної для всіх трьох
дій – “Вона як не-Він”. У кожній із трьох дій ліричного моноспектаклю простежуються
свої особливі знаки-символи в потрактуванні цієї об’єднувальної колізії/ситуації, і
“замкнені” ці символи-знаки зазвичай на центровому персонажі, що з гендерною
акцентованістю окреслений і уяскравлений як Вона.
У дії першій – “Соло Свічі” – Вона подає себе як виразно емоційну натуру, що цілком
схильна до виявів химерної експресивності й експансивності. У ній вирує спонтанна
і примхлива енергетика молодої крові, пульсує Жінка, Яка Відкриває Себе –
передусім тонкощі свого жіночого існування. Вона поводиться імпульсивно, може
хизуватися власними емоційними сплесками, мінливими душевними перекатами,
настроєвими спалахами. Вона поводиться ґонорово, із тією долею самовпевненості,
що притаманна жіночим натурам, які знають ціну своїм чарам і принадам. Властивості
своєї душевної організації Вона розкриває в текстах-розповідях, більшість з яких

94

Слово і Час. 2013 • №9

позначена нескладністю й, сказати б, наративною прозорістю. В її монологах
зазвичай фігурує Він – чи то реальний, чи то очікуваний, а найпевніше – реально
очікуваний. Але майже завжди Він – не більше ніж тло, на якому в ритмі емоційної
наснаженості живе Вона.
Цей предметно уявлюваний Він потрібен насамперед для того, щоб Вона могла
радіти~страждати~вслухатися~вдивлятися в нюансування власних відчуттів. Вона
живе в монологічному просторі, хоч і вдається до діалогу з персонажем Він. Проте
діалог цей внутрішньо монологічний, Вона – уся в собі, у намаганні схопити й виявити
характерним порухом~штрихом~емоційним поворотом власну жіночу сутність.
Він – переважно по той бік почуттєвих барикад. Він – зазвичай навпроти й дуже
рідко, лише на мить або у крайньому разі на короткі миттєвості буває поруч. Вона
живе очікуванням душевно-інтимної гармонії. Гармонія – це недосяжна простота,
недоступна елементарність. Вона, за великим рахунком, не потребує дуже багато,
їй узагалі не треба багато: її мрії замикаються, власне, на одному – на житті у стилі
разом, її уявлення ностальгійно виражені у вірші з одним рядком – “Зітхали годинники:
мій, поруч – твій”. Але життя втратило би будь-який сенс, якби його реальна простота
виявилася хоч трохи досяжною.
І тому Вона у своїх текстах-сценках, текстах-рисунках продовжує розповідати
про те, що кохання – замість життя у стилі разом – значно частіше обертається
сокровенною інтимною опозицією, а гармонія в коханні – ілюзія, яка чим віддаленіша,
тим більш видається здійсненою. Вона відчуває й усвідомлює, що її єство протистоїть
мужчині за своєю сутністю, за своєю природою, а із природою-сутністю нічого
не вдієш. Вона будь-за-що хоче щастя, але найбільша проблема для неї – бути
по-справжньому щасливою. Вона відчуває – і постійно, і постільно – природну
іншість того, хто з’являється в її душі й долі як умовний Він. І ця іншість не може
бути неподоланна. У текстах сценічно-поетичної дії “Соло Свічі” Вона і Він зведені
разом для того, щоб майже завжди існувати~жити~бути окремо.
У дії другій – “Тепер або ніколи” – усе той самий спікер, точніше – усе та ж спікерка.
Це, звісна річ, незмінна й безальтернативна Вона. У ліричному моноперформенсі,
в якому Вона промовляє свої переважно однофабульні й одновекторні тексти,
посилюються нові інтонаційні акценти. Вербальна поведінка і, відповідно, сценічна
рухливість наскрізної нараторки стають менш емоційними. У мізансценах життєвих
перипетій Вона тримається зваженіше, почуттєво ощадливіше, економніше. Тексти,
що вимовляються провідною дійової особою, нерідко складаються з однієї-двох
строф і вкладаються в канонічний формат мініатюри, де інтим-ситуація зазвичай не
розвивається, настроєво не розгортається, не деталізується, а подається ескізно,
лише окреслюючись у своїх ключових штрихах.
У дії “Тепер або ніколи” Вона повностороніше, багатогранніше оприявлює іпостасі
своєї жіночості. Їй подобається підкреслювати власну грайливість, насолоджуватися
своєю звабливістю, демонстративно приміряти шати рокової жінки, зосереджуватися
на мелосі драматичних акордів. Їй відверто імпонує стиль психологічного
балансування, що виявляється і втілюється в етичному й поведінковому кредо –
бути різною. У своїх переживаннях і реакціях Вона непомітно позбувається
емоційно-чуттєвої безпосередності – натомість виразніше проступає ігрове раціо,
що спроможне вдало імітувати натуральність життєповедінки. Її сольна жіноча
партія – очевидно, поза її волею та усвідомленими бажанями – ускладнюється.
Урешті, усе це раніше або пізніше мало відбутися, оскільки Вона стає Жінкою, Яка
Набуває Досвідченості.
У текстах-мікроісторіях, що їх промовляє Вона, дзвінко лунають натяки на
еротичність її фантазії та сексуальні потреби її натури. Проте при уважному
погляді на ці любовно-еротичні зізнання, згруповані й ущільнені в циклі “Оце…
і зараз!”, не лишається сумнівів, що про тілесний інтим Вона говорить доволі
обережно~дозовано~приховано, а в крайньому разі – у метафорично недомовлених
тонах. Насправді Вона – натура вельми цнотлива, із підкреслено вибірковими
підходами до чоловіків, а її тексти-малюнки еротичного звучання – прихована
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ностальгія за тим типажем мужчини, якого Вона собі намріяла: це творення ілюзії
ліричного кохання, якого Вона епічно й безмежно потребує. Потребує в будь-якій
формі – чи то суто платонічній, чи відверто плотській. Потребує навіть у вигляді
уявлюваної гри в багате сексуальне життя, в яке Вона згодна навіть грати, позаяк
наснажена любов’ю, точніше – звичайною небесно-земною любов’ю. А за цією грою
постійно проривається ледь стримуваний жіночий зойк~крик~лемент: ну, коли ж
нарешті з’явиться Він – той, єдиний, хто мені по-справжньому назавжди потрібний?
І ось дія третя – “Хочу до тебе”, що невмолимо потверджує логіку почуттєвого
розвою в ліричній монодрамі Лілії Золотоноші. У цій дії володарює все той самий
мотив – Вона, що шукає, і невловимий Він, або “ти і я”, як мовлено у вірші “Злітають
ще сліпі бажання…”. Вона ще переживає емоційні спалахи, але нерідко це сплески
з минулого, і тривають вони недовго, і минають швидковогненно. Вона живе в тих
самих координатах, що й раніше, і дивиться в ту ж саму далечінь – у напрямку
мужчини своєї долі. Тільки погляд цей стає стриманішим, життя поступово вивітрює
з нього романтичний флер і вчить не розтринькувати діамантову скарбничку власних
почуттів. Вона вже не лише знає – Вона вже вивчила тривоги своєї жіночості й в
одному з текстів-рефлексій говорить: “А душа у жінок що день Божий болить. /
Забери увесь біль – небеса дадуть знак: / Доки жінка – то й біль. А інакше – ніяк”
(“А куди? А до кого? А люди ті, де?..”). Її погляд стає уважнішим~зосередженішим~
проникливішим, спрямованим у серцевину людської натури й углиб людських
взаємин. Вона вже не поспішає жити, як раніше, а намагається уважніше обміркувати
набуте й пережите.
У своїх текстах-монологах Вона починає дедалі глибше усвідомлювати: в її
свідомості майже незмінно присутній Він, але чи не з однією метою – щоб ніколи
не стати для неї рідною, гармонійною половинкою. Вона вже живе з повноцінним
розумінням того, що Він у її почуттєвих фабулах – це міраж~примара~ілюзіон.
А доки постає міраж – доти залишається сенс існування. І тому міраж варто плекати,
нафантазовувати й уявляти в абстрагованих обрисах, чим, звісна річ, Вона й
займається. І це добре, навіть дуже добре, що сенс позбавляється необхідності
бути надто конкретним. Сенс прекрасний тоді, коли він зберігає привабливість
обнадійливої розмитості й, отже, залишає за собою принадну перспективу остаточної
нездійсненності.
Щоправда, Вона вже зовсім не проти того, щоб у її текстах-розповідях, які складають
поетично-сценічну дію “Хочу до тебе”, Він відігравав вагомішу смислову роль. Тепер
Він відчутно бажаніший і відчутно недосяжніший, до того ж ця недосяжність не так
фізичного ґатунку, як суто внутрішнього, духовного. У третій дії ліричного монодійства
Вона намагається глибше розібратися: який же Він у її уявленнях та її почуттєвих
реаліях. Але від цього складнощів між ними не меншає і відстань не скорочується.
Вона не піддає сумніву, що кохання – проминальне, щастя – винятково миттєве, а
вічними є лише сумніви, спогади й очікування нової інтимної стривоженості. Вона
далека від думки, що життя склалося так, як мало скластися, але психологічно
почувається доволі впевнено в тих ціннісних координатах, які вироблені і сформовані
її почуттєвим і стосунковим досвідом. Своїми текстами-слайдами й текстамифресками Вона оприявлює силуети Жінки, Яка Облаштувала Свій Простір.
В усіх трьох діях тексти, що їх вимовляє і промовляє, безперечно, артистична й
багатолика Вона, проткані маренням любов’ю і сновидіннями любові. Ця любов
надовго, а тим паче назавжди, ніяк не надходить, хоча Вона до кінця й не зізнається
собі, що її єство тяжіє до любові як нескінченності. В усіх трьох діях ліричного
монотеатру Вона демонструє майже герметичну зорову замкненість. Лірична Вона
прокидається до життя передусім тоді, коли в полі зору з’являється Він, але цей
непостійний і недовговічний Він ніколи не опиняється в центрі її світу, і тому так
виходить, що Він приходить лише для того, щоб урешті таки піти. Тож в усіх трьох діях
Вона приречена відчувати~переживати~усвідомлювати одне й те саме. Кохання – це
як подолання Евересту. А після вершини завжди доводиться спускатися на грішну
й не надто солодку землю…
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Поетична практика Лілії Золотоноші показує: вірші, незалежно від того, у скількох
збірках – двох, трьох чи, скажімо, п’ятьох – вони втілилися, цілком спроможні
утворювати достеменний театр. Театр одного поета. І що, можливо, вірші
за своєю фактурою сценічні саме тому, що ємно і сконденсовано виражають
фабули~колізії~інтенції~дилеми, які чи то із підкресленою прихованістю, чи то із
нарочитою показовістю розігруються на кону людського життя.
Отримано 25 червня 2013 р.

м. Херсон

Євген Іщенко

ЗУСТРІЧ…
Поезія Лілії Золотоноші – це Зустріч. Зустріч, яка, за М. Бахтіним, складає
нерозривну єдність часових і просторових зв`язків, яка не буває виокремленою, а
завжди – цілісною та всеосяжною. Головним мотивом її Зустрічі є Кохання. Колись
М. Цвєтаєва згадувала, що Пушкін заразив її коханням. Для поезії Лілії Золотоноші
це основний мотив.
Заплуталась в кохання павутинні,
Не пам’ятаю ще себе таку…

У поезії Лілії Золотоноші вирує життя внутрішнє, життя без людей, але зі своїм
світом, із Творцем. У ній немає очевидного й не завжди є достовірне, правдиве.
Але завжди є Сутнє:
Не розпитуй. Життя, доню, грішне,
І нерідко всі вчинки не ті.
Бо це той, що над нами, Всевишній,
Переплутав стежки у житті.
…Бо усе, геть усе, що під небом
Безпритульне, хоча і живе.

…Кинеш кістку? (А більше й не треба!)
Пес й без кістки, дивись, проживе.
… Не запитуй у мене дороги,
Я й сама загубила її.
Але всі ми під небом і Богом –
Безпритульні. Або – нічиї…

Ліричне переживання піднесене до рівня світорозуміння, тут поезія стає вже
філософією життя.
Збірки “Тепер або ніколи”, “Хочу до Тебе”, “Соло свічі” – усі переважно про
нерозривні радість та печаль, кохання та розлучення, занурення у глибинні
переживання й виходи душі назовні.
“Я” і “Ти” в них як персонажі неоднакові. Якщо “Ти” не втрачає власного
узагальнення, то “Я” наближається до авторки як до людини.
Для поезії Лілії Золотоноші прикметна яскрава образність у змалюванні різних
відтінків жіночої душі. Сконцентрованість душевна та занурення в кохання –
найважливіші риси ліричної героїні. Водночас кохання в Лілії завжди внутрішньо
драматичне.
“Всё о себе, всё о любви” – очевидно, ці слова М. Цвєтаєвої найбільше підійдуть
для характеристики поезії Лілії Золотоноші. Для неї бути поза Коханням означає
бути поза Життям:
Я скучила за тим, кого кохаю.
Ще витримаю день, а далі – ні!

Отримано 28 червня 2013 р.
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У щастя – ані жалю, ані краю,
Нема і серця: холодно в мені…

м. Київ
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ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ТРАНСМЕДІЙНОЇ НАРАТОЛОГІЇ:
СПЕЦИФІКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТЕКСТУ
Т. ВІЛЬЯМЗА У ФІЛЬМІ П. АЛЬМОДОВАРА
Найперше мушу подякувати шановній Тамарі Наумівні Денисовій за
увагу до моєї статті “Трансгресія у п’єсі “Трамвай Бажання” Т. Вільямза та
у фільмі “Все про мою матір” П. Альмодовара: стратегії інтермедіальності”
[див.: 4], опублікованої в одному з найповажніших вітчизняних наукових
видань – журналі “Слово і Час”, за слушність і підставовість багатьох
висловлених зауважень і рекомендацій. Для мене кожна публікація в цьому
журналі надзвичайно важлива, враховуючи авторитет “СіЧ”і в українському
літературознавстві. На сторінках цього видання відбувалося й відбувається
моє наукове становлення, утвердження наукового стилю, способу аргументації
й викладу. І хочеться вірити, що цей процес становлення не “регресивний”.
Певен, що для молодого дослідника публікація в “СіЧ”і – важливий епізод
у науковій біографії, а не лише ще одна позиція в науковій бібліографії.
Для мене згадана публікація про особливості інтерпретації п’єси “Трамвай
“Бажання” (або “Трамвай “Жадання” [див.: 1], як це пропонує Б. Бойчук) у
фільмі “Все про мою матір” (“Todo sobre mi madre”) іспанського режисера
П. Альмодовара особливо значуща, бо в ній зроблено спробу вийти на
рівень окреслення форм інтермедіальності як одного із ключових напрямів
новітньої компаративістики.
П о п р и т е , щ о д л я з а х і д н о ї л і т е р ат у р о з н а вч о ї т р а д и ц і ї п о н я т т я
“інтермедіальність” достатньо розроблене й досліджень, які окреслюють
сучасні форми взаємодії різних видів мистецтв, чимало, в українському
літературознавстві “практичне” застосування інтермедіальності не лише як
об’єкта опису, а і як окремої моделі наукових досліджень потребує ширших
експлікацій. Для заповнення цієї лакуни в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка
НАНУ у травні цього року відбувся Шостий міжнародний міждисциплінарний
теоретичний симпозіум на тему “Література в колі медій: інтермедійне поле
художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв”, організований
відділом теорії літератури.
Інтермедіальність – складне поняття новітньої гуманітаристики на
позначення феномену, який має інтерсеміотичну природу. Найчастіше студії з
інтермедіальності висвітлюють взаємодію літератури, театру й кіно (приміром,
театральну або кіноадаптацію певного літературного тексту). Зарубіжні
дослідження інтермедіальності часто виходять за межі традиційного для
нас літературознавчого дослідження – і за принципом організації тексту, і за
окресленим об’єктом дослідження.
Зауважу, що 2012 р. я був причетний до організації V академічної дискусії
“Література мовою інших видів мистецтва: компаративістика і герменевтика”,
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проведеної в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. На цей захід було
запрошено одного із провідних у Європі сучасних теоретиків інтермедіальності
Ларса Еллестрьома – швецького літературознавця, професора кафедри
порівняльного літературознавства Ліннеєвського університету. Науковець
окреслив сучасне потрактування інтермедіальності, наголошуючи на поняттях
репрезентації та (транс)медіації. Пізніше його виступ було надруковано у
виданні “Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного
літературознавства” [див.: 5], підготованому професором Л. В. Грицик. У виступі
Л. Еллестрьом наголосив: “беззаперечним є факт, що романи та кінофільми
загалом формують складніші наративи, ніж нерухомі зображення, які не
обмежуються у часі на матеріальному рівні та першочергово покладаються
на іконічні функції знаку, а не на послідовно впорядковані символічні знаки.
Проте це не означає, що нерухомі зображення не можуть оповідати історії.
Нарація – трансмедійна характеристика, хоч її можливості почасти обмежені.
Загалом можна сказати, що нарація побудована на індексовій (указівній)
функції знака. Не було б наративних форм, якби не наша схильність до
розуміння відношень подібності як значимих <…>. Нарація ґрунтується на
діях та подіях (акціях і ре-акціях), що формують індексові ланцюги та мережі.
Безсумнівно, багато наративних типів можуть передаватися між різними
формами медіа. Цей феномен було досліджено Марі-Лорі Раян (серед інших),
яка назвала його “трансмедійною наратологією” [5, 46]. Цитату з наукової
доповіді Л. Еллестрьома наводжу для того, аби наголосити на складності
процесів трансмедіації, які передбачають форми інкорпорації/експлуатації
літературного тексту в тексті кінематографічному. І розглянута тут моя стаття,
до якої апелює Т. Н. Денисова, мала саме такий “приціл”: не розглядати окремо
текст американського драматурга, а зробити спробу визначити принципи
його функціонування в кінотексті іспанського режисера, звертаючи увагу на
потрактування концепту “трансгресії” режисером. Саме інтерпретаційний
ракурс П. Альмодовара й визначає специфіку присутності літературного тексту
в кінематографічному. У моїй статті окреслені можливі інтерпретаційні традиції
стосовно цього поняття, проте наголошу: для визначення форм “існування”
п’єси у фільмі важливо розібратися в тому, яким постає концепт “трансгресії”
для іспанського режисера.
Якщо ж Т. Н. Денисова заперечує наявну в моїй статті інтерпретацію п’єси
“Трамвай “Бажання”, то в такий спосіб заперечується найперше режисерська
інтерпретація самого П. Альмодовара.
У своєму розумінні п’єси іспанський митець керувався, зокрема, і “Мемуарами”
Т. Вільямза, які навряд чи можна назвати лише “щоденником геніальної творчої
особистості”. Бо, крім оприявненої в “Мемуарах” гомосексуальної теми, про що
зазначає Т.Н. Денисова, у них ідеться і про важливі світоглядні максими, про
“формули” нового “пластичного театру” Т. Вільямза (до речі, термін “пластична
драма” американський драматург ніколи не вживав, послуговуючись поняттям
“sculptural drama”). Тому не брати цей текст до уваги, аналізуючи специфічні
форми трансмедіації п’єси Т. Вільямза, уважаю неприйнятним.
Натомість мій опонент на потвердження правильності своєї позиції
звертається до слів американського драматурга, сказаних під час інтерв’ю –
сказаних емоційно й у певній “позі”. Подібний аргумент видається вельми
сумнівним, як і те, наскільки можна безапеляційно довіряти сказаному в інтерв’ю
й відмовлятися від пошуків ключів до інтерпретації текстів у “Мемуарах” –
значно глибшому й повнішому тексті, який прояснює авторські світоглядні
установки. Слова в інтерв’ю – це значно менший фрагмент авторського
“генотексту”, тим більше, на стиль сказаного в розмові із журналістом може
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впливати стиль і форма поставлених співрозмовником запитань, особливості
формату побудованої розмови та інші фактори.
Т. Н. Денисова – безперечний авторитет вітчизняної американістики, керівник
центру американських студій при Інституті літератури НАНУ. Проте висловлені
шановним науковцем тези у відгуку “Ще раз про трансгресію й Т. Вільямса”
[див.: 4] змушують мене зміцнити аргументами висловлений раніше погляд.
(Резолюція цього відгуку, своєрідний пафос статті змушують докладніше
висвітлити власні позиції).
Річ у тому, що поданий мною погляд на текст Т. Вільямза – результат
дослідження, під час якого довелося опрацювати значний корпус сучасних
праць із американістики: існувала потреба показати форми сприйняття
класичного тексту американської культури ХХ ст., акцентувати на його
особливому поданні в кінотексті П. Альмодовара. Зрештою, ця стаття, на
чому хочу ще раз наголосити, була спробою окреслити модель трансмедіації
одного тексту в іншому, а тому у своїх вихідних позиціях вона відштовхувалася
від концепції П. Альмодовара й особливостей трансмедіації оригінального
американського драматургічного тексту.
На жаль, шановна Т.Н. Денисова, звинувачуючи мене в некомпетентності,
усе-таки дозволила собі опублікувати відгук у поважному науковому виданні,
не переглянувши фільму іспанського режисера (про що сама й зазначає),
обмежуючись лише критикою моєї інтерпретації п’єси (по суті, й інтерпретації
П. Альмодовара). Не знаю, наскільки професійна така постановка проблеми,
коли критикується лише один аспект компаративістичної статті, що осмислює
реалізацію стратегії інтермедіальності, а не пропонує власні науково осмислені
інтерпретації американської п’єси. У назву статті винесено біном “Т. Вільямз –
П. Альмодовар”, “Трамвай “Бажання” – “Все про мою матір”. І авторові
статті важила не репрезентація одного тексту – кіно- або ж літературного, а
осмислення інтертекстуальних реляцій, визначення специфіки інтермедіальних
трансформацій, особливостей рецепції одного тексту в іншому.
Дивує безапеляційність деяких суджень шановного опонента. Чи може наука
існувати у стадії “тотальної проясненості” всіх смислів? У такому разі, як на мою
думку, порушується найважливіший принцип науки – прагнення об’єктивності
та достовірності, наскільки це, звичайно, можливо.
Свого часу принципи постколоніального або феміністичного прочитання тексту
викликали значний резонанс і неприйняття у класичному літературознавстві.
Бо ці стратегії аналізу пропонували зовсім не очікувані результати на основі,
здавалося б, класичних текстів, навколо яких створено величезні корпуси
критики (своєрідний літературно-критичний канон). Передусім варто згадати
тексти англійської літератури ХІХ – ХХ ст. (Дж. Еліота, Ч. Діккенза, Дж. Конрада
та ін.), які опинилися в центрі постколоніальних інтерпретаційних ревізій.
Т.Н. Денисова, гадаю, пропонує літературознавчу модель, позбавлену
внутрішньої суперечності, а отже, і динамічності.
Дозволю собі піддати сумніву висловлені нею погляди на неправомірність
інтерпретації образу Бланш Дюбуа (яка стала “традиційним образом”
світового театру ХХ ст., проте образи Бланш або Стенлі у своїй статті я аж
ніяк не прирівнював до шекспірівських, наприклад, Ромео і Джульєтти) як
американської мрії, приреченої на загибель. Ключовий мотив, експлікований
у п’єсі Т. Вільямза, – мотив бажання, що завершується трагедією. Шлях
Бланш у п’єсі – це шлях від смерті до смерті в іншому вимірі, щоразу
концепт “смерті” проектується на різні виміри: родинно-соціальний,
психологічний, екзистенційний. Бланш завершує життя божевіллям, і в цьому
криється апофеоз трагедійності – людина, як Бланш, елімінована в новому
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американському суспільстві, – це тип фрустрованої особистості, яка не має
майбутнього.
Звичайно, Т.Н. Денисова слушно вказує, що не кожна річка символізує Стікс.
Але річка, біля якої розташовано цвинтар, та ще й поряд згадано “Єлисейські
поля”, підштовхує до символічного потрактування, до використання ритуальноміфологічного підходу для аналізу тексту, тим більше що сама опонентка
наголошує: п’єса Т. Вільямза містить значний символічний компонент. Чи
шановна пані опонент уважатиме, що назва вулиці “Єлисейські поля” не
відсилає до світу мертвих? Дивно наголошувати на символічності художнього
простору у п’єсах Т. Вільямза, водночас заперечуючи можливість символічного
потрактування згаданих у тексті назв.
Дозволю собі побіжно звернутися до іншого тексту – “великого роману”
Т. Драйзера “Американська трагедія”. У ньому письменник розкрив ідею
фрустрації американської мрії – міфу, відповідно до якого кожний крамар і
швець може здобути омріяний успіх, зробитися успішним: “Any American is
capable of getting rich, no matter where they are from, as long as they work hard”1.
Мрія, зрештою, перетворилася на ілюзію, істинна людяність стала несумісною
із новими “стандартами” щастя. Америка зраджує головного героя роману
(Клайда) і відправляє його не електричний стілець, хоча герой нібито й виконав
усі умови “формули успіху”. Бланш опиняється у психлікарні, бо Америка
також “зрадила” її. Безперечно, жодним чином у своїй статті я не заперечував
“географічної” специфіки образу Бланш, яка походить із повоєнного (мається на
увазі Громадянська війна в ХІХ ст.) американського Півдня. Але аристократці
з Півдня немає місця в новій Америці, де панують такі, як Стенлі Ковальські.
Не випадково родовий маєток Бланш має назву “Мрія” (“Belle Reve”).
Світ минулого розсипається на очах героїні, його вже не повернути й не
відновити. Бланш потрапляє у світ Стелли із “простору смерті”, тримаючи
в пам’яті уявлення про кращі часи. Саме завдяки своїй вірі в американську
мрію іммігранти, пращури Бланш, спромоглися побудувати цей маєток “Belle
Reve” і зробитися соціально та економічно успішними. Чи немає навіть у назві
родового маєтку експлікації міфу про американську мрію, яка в новому часі
зазнає фрустрації? “Трамвай “Бажання” – нетипова історія у стилі “rags to
riches”, але ця нетиповість не заперечує того факту, що п’єса вкладається у
прокрустове ложе саме історії “rags to riches”.
Безперечно, Бланш не така, як усі, і я поділяю такий погляд Т.Н. Денисової.
Але водночас: що значить “не така, як усі”? Американська філософія життя
побудована на принципі плавильного тиглю. Кожен незалежно від того,
звідки він прибув, який у нього статус і колір шкіри, рівний в американському
демократичному суспільстві, кожен може бути успішним у ньому. Але
Бланш утрачає цю здатність, і перші фрустрації пов’язані із банкрутством і
“нещасливим випадком” у коханні, коли її чоловік виявився гомосексуалістом
(зовсім юним він укорочує собі віку).
Така інтерпретація Бланш як представниці зруйнованої американської
мрії знаходить місце в зарубіжних дослідженнях (К. Клелленд, Дж. Швіт,
Л. Карлі, М.А. Коріген, С. Джебраїлова та ін.), зокрема у традиціях російської
американістики (у працях В.Б. Шаміної [див.: 7]). Тема розвінчування “міфу
американської мрії” знаходить вияв у значній кількості п’єс американських
драматургів ХХ ст., які творили в один час із Вільямзом: можна згадати
“Американського бізона”, “Ґленґарі, Ґлен Росс”, “Водяний мотор” Д. Мемета,
“Американську мрію” Е. Олбі та ін. Як зауважує В. Шаміна в дисертації “Шляхи
1
“Кожен американець має можливість зробитися багатим; і не має значення, звідки він, аби лише важко
працював” (Переклад наш).
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розвитку американської драми: джерела, типологія, традиції” (репрезеньованої
також у вигляді монографії), у згаданій п’єсі Т. Вільямза “конфлікт визначається
зіткненням старого й нового ладу, з одного боку – матеріального й духовного
з другого” [7, 27]. Дослідниця не відмовляє соціально орієнтованим
потрактуванням п’єси, згідно з якими Бланш Дюбуа – “остання з могікан”,
хто тримається чистоти, за якою – мрія, віра у світле життя. Цей персонаж
має тонку душевну організацію, проте таким людям немає місця в новому
американському світі, де панує практицизм, а отже, суспільно-державницькі
ідеї “батьків-засновників” піддаються викривленню.
Погоджуюся із тезою Т.Н. Денисової, що Бланш живе у власному вимріяному
світі, проте навколо героїні відбувається нищення колишньої Америки, а нова
Америка для Бланш чужа. Чи таку Америку, представлену Стенлі Ковальські,
замислювали “засновники”? Духовність у ХХ ст. заміщується прагматичністю,
любов – жорстокістю, а звідси – шлях до гріха. І в цьому світі гріха чистій
людині, вихованій на ідеалах колишньої американської мрії, неможливо
відшукати місце для себе. Натомість Стенлі має амбіцію бути “стопроцентним
американцем”1, репрезентуючи собою новий “успіх” американської мрії.
Письменник наголошує, що самотність Бланш – наслідок соціальних конвенцій.
Представниця звироднілої південної аристократії, Бланш Дюбуа не сприймає
“духовного” світу Стенлі. І, безперечно, письменник не випадково робить своїх
героїв спадкоємцями південних плантаторів. У тогочасній Америці аристократія
Півдня складає незначну частину суспільства, вона вже не формує ні думок, ні
смаків. Але в аристократці від народження Бланш драматург утілює ідеал духовної
вишуканості, витонченості. Бланш не лише не сприймає світу Стенлі, вона
губиться в ньому, остаточно втрачаючи своє “Я” (реалізація мотиву божевілля).
Їй немає місця в сучасному американському суспільстві, бо американську мрію
видозмінено: час південної аристократії закінчився, і героїня гине.
У новій Америці ідеалу духовної краси більше немає. Той сегмент суспільства,
до якого належить Бланш Дюбуа, не може бути щасливим: для таких людей
американська мрія зруйнована. Бланш їде до сестри Стелли, аби повернути
колишню родинну єдність, але єдності духовного світу Бланш і соціального
світу, в якому існує Стелла, бути не може. Світ Стенлі антипатичний до
світу Бланш, він побудований на агресії, агресивній сексуальності. Сучасні
інтерпретації образу Стенлі, щоправда, визначають цього персонажа як
внутрішньо слабкого, а його комплекс “мачо” саме й покликаний замаскувати
внутрішню фрустрованість і слабкість. Проте для письменника Стенлі – символ
нової “масової людини”, утілення тієї грубої тваринної сили, “що зневажає
всі людські цінності” (Г. Клермен). Тема руйнації внутрішньої духовної краси
людини, яка не мислить себе в новому американському суспільстві, де успіх
матимуть саме “Стенлі”, відчув американський режисер Еліа Казан, утіливши
цю ідею в постановці п’єси 1947 р.
Азербайджанськ а дослідниця Світлана Джебраїлова наголошує на
хрестоматійній істині в річищі американістики (“Американська драма ХХ ст.”).
На її думку, “американська мрія виявила свою неспроможність і в результаті,
якщо скористатися словами англійського дослідника Джефрі Мура, “протягом
ста п’ятдесяти років серйозні американські письменники несуть на собі тягар
її краху <…> так чи інакше всім не давала спокою суперечність між мрією і
реальністю”. Із цієї суперечності й виникає, зрештою, трагедійний первень
у п’єсах майже всіх великих американських драматургів ХХ століття” [3, 26].
Дослідниця акцентує, зокрема, і на творчості Т. Вільямза.
1
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Зазначу, що аналогічні концепції потрактування образу Бланш як знищеного
символу американської мрії викладалися і в Національному університеті
“Києво-Могилянська академія” на лекціях з американської драми ХХ ст. (курс
Р. Веретельника).
У статті Т.Н. Денисової критиковано спробу транслітерувати прізвище
американського драматурга українською як Т. Вільямза, бо це нібито
суперечить вітчизняній традиції. Так заперечується намагання О.В. Радчук
запропонувати транслітераційний принцип, обґрунтований у її кандидатській
дисертації “Відображення поетичного світобачення Роберта Бернза в
українських перекладах” [див.: 6] (успішно захищеній в Інституті філології
КНУ імені Тараса Шевченка 2012 р.). Ще раніше доцільність саме такої
транслітераційної стратегії визначив теоретик перекладу, представник
перекладознавчої школи КНУ імені Тараса Шевченка В.Д. Радчук (першим
опонентом її дисертації була Роксолана Зорівчак – беззаперечний авторитет у
царині теорії перекладу, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної
лінгвістики ЛНУ імені Івана Франка). Проте ці інноваційні підходи, зумовлені у
своїй суті антиколоніальними інтенціями, не бере до уваги Т.Н. Денисова. Так,
написання Бернз, а не Бернс, Вільямз, а не Вільямс суперечить російським
традиціям транслітерування, проте відтворює оригінальну вимову іноземних
прізвищ. Для російської мови принцип фонетичного оглушення природний.
Проте чи є він настільки ж успішним для української мови? Розумію, що ці
питання дискусійні, однак вони виникають не на порожньому місці, а відбивають
своєрідні світоглядні установки сучасних науковців. Натомість, згідно із позицією
Т.Н. Денисової, такі спроби мають бути табуйовані (“banned”), незважаючи на
те, що в пострадянський період у вітчизняній науковій традиції усталюються
інакші порівняно із радянськими форми транслітерації власних назв: приміром,
Ляйпциг, а не Лейпциг, Ґете, а не Гете, Геґель, а не Гегель. Такий варіант
написання, хоча й відмінний від російсько-радянського, проте адекватніше
(бо точніше) передає українською мовою оригінальну вимову й написання
іншомовних слів. У сучасній зарубіжній науці спостерігається тенденція до
якомога точнішого відтворення іншомовних реалій. Звичайно, погоджуюся,
що ця транслітераційна тенденція й досі не позбулася дискусійності й у ній
чимало “вразливих” місць.
Т.Н. Денисова заперечує доцільність участі в міжнародних наукових
конференціях: мовляв, ці наукові заходи функціонують за принципом “платіть
гроші і розказуйте, про що хочете”. Дозволю собі все-таки не погодитися із
такою позицією. Як на мене, участь у міжнародних наукових конференціях –
це ознака причетності науковця до міжнародної академічної спільноти. Без
дискусій на міжнародних конференціях годі сподіватися на потрапляння статей
у міжнародні індекси цитування, на розвиток науки однієї країни в силовому полі
інших наукових традицій. По-друге, на серйозних міжнародних конференціях
доповіді проходять рецензування з боку фахівців, і лише в разі позитивного
рішення науковця запрошують до участі. По-третє, на міжнародних наукових
конференція існують ґрантові форми підтримки науковців, у доповідях яких
зацікавлені організатори конференції. І мені оргкомітет конференції в Іспанії
(конференція проходила на базі Університету Екстремадури) надав кошти
для участі в науковому заході, бо, як відомо, в Інституті літератури коштів на
міжнародні відрядження немає. По-четверте, сприймати конгреси Міжнародної
асоціації літературної компаративістики, міжнародні шекспірознавчі конгреси
тощо як несерйозні заходи, на які будь-хто може поїхати й виголосити доповідь,
аби були кошти на проживання, – означає не поважати світові наукові традиції.
По-п’яте, на міжнародних європейських та американських конференціях, де
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мені доводилося виступати із доповідями, береться до уваги насамперед
якість наукового тексту, а не академічні регалії доповідача: неофіти мають
право дискутувати із майстрами на рівних, аргументуючи власні позиції й
підтверджуючи їх переконливими фактами.
Саме конгреси ICLA (International Comparative Literature Association) задавали
й задають тон у розвитку компаративістики у світі, як і конгреси, організовані
“International Shakespeare Association”. Ск ажімо, мою доповідь було
затверджено (після фахового рецензування) для участі в ХІХ Міжнародному
конгресі ICLA (Сеул) і також на цьогорічному ХХ Конгресі, що проходив в одному
із провідних університетів світу – у Сорбонському університеті (Париж) із 18
до 24.VII ц. р. Університети такого рівня ніколи не дозволять, аби конференції,
що в них проводяться, мали низький фаховий рівень. Тому вважаю не зовсім
коректною таку тезу Т.Н. Денисової: “за кордоном, а тепер і в нас можна
брати участь у будь-яких конференціях, навіть виступати з доповіддю, якщо
гість оплачує своє перебування”. Участь у подібних заходах передбачає, що
“гість” мусить знатися на сучасних теоретичних і методологічних підходах, на
новітніх працях у певній галузі. Для цього потрібно працювати з англомовними,
іспаномовними, німецьк омовними, франк омовними дослідженнями,
передплачуючи міжнародні журнали й купуючи закордонні наукові монографії.
І погляди в тих виданнях можуть різнитися від поглядів, сформованих у лоні
локальних наукових традицій.
Дякую редакції “Слова і Часу” за можливість надати відповідь на статтю
шановної Тамари Наумівни Денисової. Сподіваюся, що ці рефлексії прояснять
читачам поважного академічного журналу кілька вихідних позицій моєї
попередньої статті.
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Р ецензії
ПІД КУТОМ НОВОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тарнашинська Людмила. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва
в українській літературі ХХ століття. – К.: Академперіодика,
2013. – 677 с.
Стан розвитку сучасного українського літературознавства засвідчує
активізацію новітніх напрямів дослідження літературно-художнього тексту,
зацікавлення науковців творчою спадщиною митців із якісно нових,
концептуально відмінних від традиційного літературознавства позицій.
Тектонічні зрушення на теренах сучасної актуалізована дослідницею модель
гуманітаристики свідчать не лише про л і т е р а т у р о з н а в ч о ї а н т р о п о л о г і ї .
з а га л ь н е з р о с та н н я д о с л і д н и ц ь к о ї Зінтегрувавши в собі три філософські
самосвідомості, а й про цікаву тенденцію напрями – екзистенціалізм, персоналізм
витіснення гегемонії старої парадигми та філософську антропологію, ця модель
одного зразка “вільним ринком” ідей, де, д оз вол и л а в п е р ш е в у к р а ї н с ь к о м у
за влучним спостереженням Ришарда л і т е р а т у р о з н а в с т в і о с м и с л и т и
Нича, “не видно жодного серйозного ш і с т д е с я т н и ц т в о я к к о м п л е к с н у
кандидата, який перейняв би монопольну п р о бл е м у, с и н е р гет и ч н е я в и щ е в
владу”. Плюралізація дослідницьких сумі різних версій та контраверсій,
позицій сприяє увиразненню багатьох т е р м і н о л о г і ч н и х в е р и ф і к а ц і й ,
наукових концепцій із відповідними репрезентативних моделей-пропозицій,
історико-, теоретико-літературними канонів, міфологічних дискурсів, на
висновками, переглядом тих питань, які рівнях синхронії та діахронії. Це й
ще вчора маргіналізувалися. Уявлення зумовило новизну дослідження, в якому
про художній твір як багаторівневу науковий дискурс шістдесятництва набув
структуру розширило пошук у сфері інтегрально-синергетичного виміру. Про
методології критики, продукуючи, своєю його актуальність, здається, говорити
чергою, методологічний плюралізм, що не доводиться, адже, навіть попри
виявив багатоаспектність підходів до часову дистанцію, дискусії навколо
аналізу художнього твору, інтенсивність шістдесятництва не лише не згасають, а
розвитку різних методів і напрямів навпаки – щораз розпалюються з новою
л і т е р а т у р о з н а в ч и х д о с л і д ж е н ь . силою. Зважаючи на часто виявлені
Я с к р а в и й п р и к л а д – м о н о г р а ф і я суб’єктивістські тенденції трактування
Л ю д м и л и Та р н а ш и н с ь к о ї “ С ю ж е т ба гат ь о х і м е н , п од і й , м и с т е ц ь к и х
Д о б и : д и с к у р с ш і с тд е с я т н и ц т в а в практик, зокрема своєрідного репертуару
українській літературі ХХ століття”, “практик себе” (М. Фуко), в умовах,
присвячена науковому осмисленню коли багато безпосередніх “дійових
явища шістдесятництва в українському осіб” невмолимо відходять за останню
соціокультурному просторі, з апробацією межу, необхідність неупередженого,
н о в и х т е о р е т и к о - м е т о д о л о г і ч н и х усебічного та об’єктивного аналізу цього
стратегій дослідження, в основі яких – “поколіннєвого інваріанту національної
теоретично переосмислена, значно к а рт и н и с в і т у ” я к н і к ол и н а ч а с і .
збагачена новими напрацюваннями Запропоноване дослідження відкриває
й а в т о р с ь к и м и п р о п о з и ц і я м и , нову перспективу осмислення не лише
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себе-майбутнього, а й себе-сучасного на
тлі драматичних колізій доби, у сутнісних
параметрах самоідентифікації нації.
На нашу думку, до цієї праці Людмила
Тарнашинська йшла від початку свого
творчо-наукового шляху. Ще з часів
роботи в редакціях газет “Друг читача” та
“Літературна Україна” вона накопичувала
безцінний досвід спілкування з людьми,
яких уже вписано у “хроматичний ряд”
шістдесятників. Серед них – Валерій
Шевчук, Ліна Костенко, Євген Сверстюк,
М и х а й л и н а К о ц ю б и н с ь к а , М и к ол а
Вінграновський , Ірина Жиленк о та
багато інших “канонізованих” постатей,
які стали героями її перших науковоесеїстичних студій. Особисті зустрічі
із цими письменник ами виявляють
той “рафінований вираз людськ ого
знання” (С. Кримський), який допомагає
дешифрувати невідомі смисли, “за
великим рахунком – смисли буття”
(Л. Тарнашинська). Власне, на цьому
ґрунті постали попередні книжки
дослідниці – “Презумпція доцільності.
А б р и с с у ч а с н о ї л і те р ат ур оз н а вч о ї
концептології” (К., 2008) та “Українське
шістдесятництво: профілі на тлі покоління
(Історико-літературний та поетикальний
аспекти)” (К., 2010), які стали помітним
явищем сучасного літературознавства.
Ідеться, вочевидь, про певну знаковість
заявленої теми в житті та науково-творчих
зацікавленнях Людмили Тарнашинської,
адже не варто забувати й те, що вона
сама – визнаний майстер художнього
слова, що знаходить багато суголосних
точок дотику з яскравою палітрою митцівшістдесятників.
Науково-художня практик а вченої
й письменниці вирізняється з-поміж
інших умінням бути “всередині Тексту”,
а не “над”, бо “над” – “еквівалент
зарозумілого моралізаторства й
всезнайства” (Л. Тарнашинська): не
випадково визначальним для неї є
“імператив наукової коректності”. Саме
він дозволив забезпечити максимальну
об’єктивність і наукову вивіреність
тек ст у, поєднання аналітичності із
проникливістю. Стереоскопічне
бачення авторки охоплює величезний
м а с и в т во р і в , і м е н , п од і й , ф а к т і в ,
які вдається вдало структурувати й
усебічно проаналізувати. Приваблює
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інтелектуальна насиченість тексту,
який виходить на нові інтерпретаційні
рівні, а також ще спорадичні для нашого
літературознавства розлогі онтологічног н о с е ол о г і ч н і , ф і л о с о ф с ь к і з р і з и ,
когнітивна семантика й поетика. В епоху
домінування інтегральної свідомості,
світоглядно-естетичного плюралізму
цікавою і продуктивною видається спроба
створення універсальної метамови, нової
soft-методології (м’якої методології),
яка спирається на теоретичну базу й
методологічний інструментарій суміжних
дисциплін.
Авторка “Сюжету Доби…” вміло проектує
досвід міждисциплінарних досліджень у
площину власних аналітичних студій,
тим самим розширюючи доказову базу,
у в и р аз н ю юч и п е в н і к о н це п т уа л ь н і
висновки, виробляючи нові наукові
стратегії. Цій концепції підпорядковано
структуру монографії, яка складається
із чотирьох розділів, до- і постсюжетних
зауваг та своєрідної преамбули “Замість
передмови: українське шістдесятництво
я к л і те р ат ур оз н а вч а к ол і з і я та
м етод ол о г і ч н а п р о бл е м а : “ б ол ь о в і
точки” аберацій”. Назви розділів та
підрозділів досить промовисті з погляду
акцентації певних науково-дослідницьких
парадигм, де ключову проблематику
визначають такі аспекти дослідження, як
застосування нової когнітивної оптики –
літературознавчої антропології у
сфері художньо-естетичного досвіду
українськ ого шістдесятництва,
пізнання його типології, філософськоантропологічних та літературознавчих
з р і з і в , в и вч е н н я ф і л о с о ф с ь к о світоглядних підвалин у сукупності
аксіологічних і художньо-естетичних
переакцентацій, розгляд тематичних,
жанрово-стильових актуалізацій,
м од и ф і к а ц і ї х уд ож н ь о ї с в і д о м о с т і .
Важливе в цих проекціях контекстуальне
мислення дослідниці, уміння активізувати
підтекст, системний розгляд різних
аспектів та модифікацій цього явища
в сучасному літературознавчому та
л і т е р ат у р н о - к р и т и ч н о м у д и с к у р с і .
З а п р о п о н у ва в ш и н о ву і н те г р а л ь н у
методологічну модель дослідження,
вона вирізняє низку його сутнісних
рис, серед яких – поліфункціональність
у соціокультурному просторі другої
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половини ХХ ст., необхідність виборус а м о с т в е р д ж е н н я я к к у л ьт у р н о г о
прориву в соціокультурній свідомості
суспільства, конгломерат індивідуальних
та поколіннєвих досвідів, поколіннєва
с ол і д а р и з о в а н і с т ь р е п р ез е н т а ц і й ,
кордоцентричний код топології життєвого
та творчого шляху, виразна і свідома
у к р а ї н о це н т р и ч н і с т ь , с и н е р гет и з м ,
моральний абсолют як засторога панівній
ідеології й дегуманізації суспільства
тощо.
Виходячи з того, що “єдиної ситуації
д л я л юд е й од н о го ч а с у н е і с н у є ”
(К. Ясперс), дослідниця пропонує
в л а с н у с о ц і о к у л ьт у р н у г р а д а ц і ю
письменників тієї доби, яка проходить
по межі етичне/естетичне, розставляє
необхідні акценти в темі спорідненості
у к р а ї н с ь к о го ш і с тд е с я т н и ц т ва і з
тогочасними світовими протестними
тенденціями, знімає “нерв напруження”
в п о р і в н я н н і е с тет и ч н и х п а р а д и г м
поетів-шістдесятників та представників
Київської школи поетів тощо.
З’ясовуючи всі “як” і “чому” в їхній
сув’язі, керуючись твердженням
Д. Чижевського, згідно з яким “діє завжди
хтось, десь і якось”, авторка все ж не
береться розставляти всі крапки над
“і”, як це незрідка нині трапляється,
натомість глибоко розмірковує над усіма
складовими цього явища, зважуючи,
осмислюючи всі “за” і “проти”. Своїм
розважливим підходом вона актуалізує
тезу Піами Гайденко, згідно з якою
справжнє пізнання – не пояснення
сущого, а відкриття тих можливостей,
які в ньому закладені; тезу, винесену
епіграфом до “Постсюжетних зауваг:

Отримано 12 червня 2013 р.
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українське шістдесятництво як явищесинерген”. Надзавдання, яке вона перед
собою ставить, – переведення міфу,
легенди в наукове поле, де фетишизація
поняття “шістдесятництво” втрачає сенс.
Сприяє цьому високоточна наукова
оптика та фаховий рівень дослідниці, яка
розуміє, що, пройшовши “певний етап
самоміфологізації”, явище українського
шістдесятництва потребує сьогодні
“коректної наукової деміфологізації”. До
її честі, цю коректність та об’єктивність
вдається максимально застерегти.
З ва ж а юч и н а ба гато а с п е к т н і с т ь ,
об’ємність охопленого в монографії
матеріалу, висновки, яких доходить
авторка, досить обґрунтовані й цілком
виважені. М онографія позначена
концептуальністю мислення,
новаторським підходом до вирішення
означених проблем, перспективністю
наукового пошуку. Ретельно дібрані
промовисті епіграфи до кожної структурної
частини книжки, запропоновані в тексті
схеми, а також продумане художнє
оформлення, яке через візуальний ряд
передає художньо-естетичні пошуки
р е п р е з е н т а н т і в ш і с тд е с я т н и ц т в а ,
забезпечують цілісність сприйняття
запропонованого тексту.
Попри деяку ускладненість “мови
вираження” Людмили Тарнашинської,
не викликає жодних сумнівів те, що
її монографія “Сюжет Доби: дискурс
шістдесятництва в українській літературі
ХХ століття” – це небуденне явище
українського літературознавства, яке
ввібрало в себе унік альний досвід,
н а п р а ц ь о в а н и й р о к а м и н а у к о в о го
пошуку.
Мирослава Гнатюк
м. Київ
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ПРОПОВІДНИЦЬКЕ МИСТЕЦТВО ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА
Матушек О.Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі
українського Бароко: Монографія. – Харків: Майдан, 2013. – 360 с.
Постать Лазаря Барановича – видатного українського церковного, культурноосвітнього, літературного діяча XVII ст. – доволі багатогранна та неоднозначна
на тлі барокової доби в українському письменстві. Проте його творча
спадщина досі досліджена недостатньо, а то й однобічно: в українському
літературознавстві маємо останнім часом переважно інтерпретації його
віршової творчості (Р. Радишевський, Т. Рязанцева, Вал. Шевчук), а про
його проповідницьку прозу свого часу писав хіба що В. Крекотень у зв’язку
з оглядом ораторсько-проповідницького феномену другої половини XVII ст.
Отже, значний пласт проповідницьких творів Лазаря Барановича виявився
малодослідженим у літературознавчому аспекті, а особливо із погляду
функціонування в українській літературі барокового стилю.
Монографія Олени Матушек заповнює а вто р к а п од а є ще од и н п о рт р ет –
цю прогалину в нашій філологічній науці. вправного проповідника, який досконало
Передусім з’ясовано значення Чернігова вол одів риторичними технол огіями
другої половини XVII ст. як релігійного та свого часу для висловлення основних
культурно-освітнього центру. Таким це релігійних ідей та власних інтерпретацій
місто стало завдяки особистості Лазаря С в я т о го П и с ь м а й п о в с я к д е н н о го
Барановича, котрий постав як лідер та життєвого тексту. У монографії слушно
ініціатор багатьох рухів – православного, відзначено, що молитовні роздуми
освітнього, друкарського, літературного. Б а р а н о в и ч а “ т р а н с ф о р м у в а л и
Тут на ту пору навколо архієпископа самоосмислення особи, що породжувала
об’єдналися ті, хто згодом увійшов у тексти. У текстах архієпископа особливо
самобутню історію українського бароко – помітна тримодальність мнемонічної
І . В ел и ч к о в с ь к и й , О . Бу ч и н с ь к и й - діалогічності, оскільки вона розділяється
Яскольд, Л. Крщонович, Д. Туптало, на діалог із самим собою, діалог з
І. Орновський. Душею цього кола був сам читачем та діалог з Богом” (79). Водночас,
Баранович. Показово, що саме в його на наш погляд, у цьому розділі приділено
друкарні (за його життя та по смерті) недостатньо уваги осмисленню проповіді
були надруковані десятки поетичних як літературного твору. У подальших
книжок на теми філософські, морально- розділах цей аспект аналізу надолужено
повчальні, історичні, патріотичні.
розглядом конкретних літературних
Автор монографії вносить чимало фактів із погляду їх барокової поетики,
м а л о в і д о м и х ф а к т і в д о б і о г р а ф і ї проте варто було б на теоретичному
Б а р а н о в и ч а , в і д т в о р ю ю ч и й о г о рівні визначитися із проповіддю як
ж и т т є п и с н а т л і б у р х л и в о г о X V I I специфічним літерат урним жанром
століття. Своєрідним доповненням до (власне, сформулювати, що саме надає
осмислення постаті видатного діяча проповіді художності, літературності).
стало оприявнення та аналіз творів його
У монографії ретельно проаналізована
сучасників, котрі створили літературний композиція проповідей крізь призму
портрет лідера Чернігівських Атенеїв.
тогочасного церковного красномовства.
У п о р а в ш и с ь з і с т о р и ч н и м т а Особлива увага звернута на центральну
к ул ьт ур н и м к о н те к с то м д і я л ь н о с т і частину проповіді – нарацію, у зв’язку з
Барановича, О. Матушек узялася за чим зазначено, що в Барановича нарація
гол овне питання своєї монографії, формується за кількома принципами:
п о с т а в и в ш и з а м е т у з ’ я с у в а т и проповіді на євангельські читання,
о с о бл и во с т і й о го п р о п о в і д н и ц ь к о ї побудовані на взірець гомілії; текст
т в о р ч о с т і . П е р е п л і т а ю ч и т е о р і ю п р ед с та вл е н о ч е р ез с юж ет н і л і н і ї ;
проповіді (гомілетику) з її практичним гол овним спос обом трансформації
застосуванням у творчості Барановича, матеріалу є ампліфікація (до речі, один
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із найпомітніших стильових засобів
бароко). Крім проповідей, аналізується
композиція світських промов – у формі
послань-листів до московського царя.
У цій частині монографії становлять
інтерес не лише композиційні засоби
проповідника, а і зміст творів, який
розкриває ставлення Барановича до
Московії, котра на ту пору розпочала
колонізацію України (після так званої
Переяславської ради). О. Матушек
розглядає низк у мал овідомих (а
найбільше – не актуалізованих ні в
царські, ні в радянські часи) текстів, у
яких чернігівський архієпископ оспівує
царя, схиляється перед ним, перед
м о с к о вс ь к о ю к о р о н о ю , т и м с а м и м
засвідчуючи вірнопідданість і чекаючи
від царя винагороди. І виявляється, що
Лазар Баранович був одним із перших
апологетів тих царських заходів, які
згодом знищили шанс України стати
незалежною, перетворивши її соціальнополітичне життя на “велику руїну”.
У проповідях Барановича, як зазначено
в монографії, важливим смисловим
та літературним компонентом є
агіографічний дискурс. Ідеться про образи
святих, яким часто приурочувалася
в с я п р о п о в і д ь . І т у т т р а п л я ют ь с я
інтерпретації, що стосуються не лише
традиційних постатей у православному
календарі пошанування, а здебільшого
“своїх” святих – перших руських ченців
Антонія та Феодосія, князя Володимира,
княжичів Бориса і Гліба. Такі проповіді
рясніють реаліями з часів Київської
Русі, виявляючи історичну ерудицію
проповідника. О. Матушек зауважує
в цьому контексті одну дуже важливу
річ: “Фактично кожен святий у Лазаря
Барановича був зразком для наслідування
для певної соціальної групи: святі –
князям, царі – гетьманам і старшині,
святителі – митрополитам, єпископам
та священикам, преподобні – ченцям”
(167). От же, проповідь Барановича
часто становила собою текст, у якому
був закладений сценарій поведінки
духовного лідера або звичайної людини
в повсякденному житті й у конкретних
суспільних ситуаціях.
Проповідь належить до творів, які
о б о в ’ я з к о во п е р ед бач а ют ь д і а л о г,
своєрідно моделюють образ адресата.
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То м у н е в и п а д к о в и й у м о н о г р а ф і ї
розділ про “віртуального реципієнта”,
котрий у проповідника мислився як
“колективний/індивідуальний”, а також
абстрактний. У цьому розділі була нагода
дослідити функції проповіді, засоби
естетичного впливу на слухача (читача),
форми емоційного самовиявлення, яке
породжує сугестивну силу слова та
емпатію. О. Матушек на прикладі творів
зі збірок Барановича “Меч духовний” і
“Труби словес проповідних” переконливо
п о к а з а л а , я к т в о р и т ь с я х уд о ж н і й
(емоційно-сугестивний) світ проповіді,
коли в нагоді казнодію як емоційний
об’єкт стають картини Страшного суду,
стилістичними засобами досягається
особливий пафос, пожвавлює казання
дотеп, тлумачення імен. Приділено увагу
тут і таким характерним для бароко
зас обам, як антитеза, пишнослів’я
(досягається завдяки численним
риторичним фігурам, ускладненій
стилістиці), авторська інтерпретація
біблійних сюжетів, мовно-стилістичне
оформлення.
Загальне враження про реципієнта
проповідей Барановича доповнюють
п’ятий і шостий розділи монографії, де
подається інформація про адресатів і
читачів творів архієпископа. Наведено
цікаві факти, на які з певних причин раніше
не звертали увагу дослідники: “Меч
духовний” і “Труби словес проповідних”
присвячені моск овськ ом у цареві з
відповідним графічним ант уражем.
У деяких своїх сл овесних пасажах
Баранович постає у принизливій ролі
підлабузника, запопадливо ставиться
до царя, випрошуючи в нього папір для
друкарні. На проповіді Барановича,
виявляється, була неоднозначна реакція:
у монографії наведені писемні свідчення
про ставлення до них “розкольника”
Н и к о н а , з а га л о м с та р о о б ря д ц і в , а
також відомого церковного діяча й
письменник а Симеона Полоцького.
Розділ “Проповіді Лазаря Барановича в
дискурсі ХІХ – ХХІ ст.” не лише увиразнює
к а рт и н у р е це п ц і ї п р о п о в і д н и ц ь к и х
творів чернігівського архієпископа, а
й засвідчує дослідницьку ерудицію
О. Матушек, яка доклала чимало зусиль,
р оз ш у к а в ш и та с и с те м ат и зу ва в ш и
десятки фактів сприйняття й осмислення
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творчої спадщини Барановича протягом
двох останніх століть.
Монографія О. Матушек – відрадне
явище в українському літературознавстві,
зокрема у сфері дослідження нашого
давнього письменства, де останнім
часом помічена активізація, унаслідок
чого з небуття воскрешаються
літературні факти, які або забулися,
або були притлумлені різноманітними

Отримано 23 червня 2013 р.

ідеологічними нашаруваннями в умовах
колоніального існування України. Книжка
має важливе значення в такому аспекті,
до того ж написана вона прозорим стилем,
не захаращеним термінол огічними
викрутасами, скомпонована таким чином,
щоб усебічно розкрити творчу постать
Лазаря Барановича загал ом і його
колоритну проповідницьку спадщину
зокрема.
Петро Білоус
м. Житомир

НОВОЗНАЙДЕНИЙ НІЖИНСЬКИЙ СПИСОК
ДРУГОГО ТОМУ “МЕРТВИХ ДУШ” МИКОЛИ ГОГОЛЯ
Самойленко Г.В. Хроника написания второго тома “Мертвых
душ” Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 161 с.;
Самойленко Г.В. Нежинский список второго тома “Мертвых душ”
Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 360 с.
З-поміж дискусійних й актуальних проблем гоголезнавства – не лише
спалення другого тому “Мертвих душ”, драматичні витоки котрого – як у
життєтворчій еволюції Гоголя, так і в грандіозності задуму письменника.
Робота над продовженням поеми від публікації першої її частини також
набуває характеру своєрідного суспільного ритуалу, коли виходу другого
тому чекають, коли за кожною подією, кожним відголоском про написане
стежать усі друзі та знайомі письменника.
У р е ц е н з о в а н і й к н и ж ц і “ Х р о н і к а том “Мертвих душ”, на задумі твору та
написання другого тому “Мертвих душ” його реалізації, на етапах написання та
М. Гоголя” доктор філологічних наук, ідейно-творчих шуканнях письменника
професор, завідувач кафедри світової під час роботи над продовженням поеми.
літератури та історії культури Григорій
Дискусійним моментом у висвітленні
Самойленко відтворює історію написання автором дат спалення залишається
другої частини поеми письменника. 1843 р., адже в гоголезнавстві усталилася
Праця охоплює період із 28 грудня думка про дворазове спалення поеми –
1840 р. по 1856 р., тобто від утвердження 1845 й 1852 рр. Фундатором версії
Гоголевого задуму другого тому “Мертвих про спалення рукопису 1843 р. був
душ” (адже визрівання ідеї продовження П. Анненков: “До тієї ж останньої половини
твору дослідники співвідносять із 1836 р. 1843 відносимо ми перше знищення
(листи письменника до В. Жуковського рукопису “Мертвих душ” із трьох, яких він
від 12 листопада, до М. Погодіна від 28 зазнав. Якщо не можна з достовірністю
листопада)) до з’яви в “Отечественных говорити про цілковите знищення (о
записках” публікації про перевидання совершенном истреблении) рукопису
ІІ тому в цей час, то, здається, можна
другої частини поеми.
Хроніці передує вступне слово, в дозволити собі припущення (допустить
якому Г. Самойленко акцентує увагу на предположение) про цілковиту переробку,
перших критичних відгуках про другий яка дорівнює знищенню” [1, 123-124].
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Ю. Манн слушно зауважує: “Для оцінки
цієї версії треба врахувати, що Анненков
з весни й літа 1841 року не бачив Гоголя
п’ять років – аж до середини 1846 року.
Листування ж їхнє було випадковим і
рідкісним. Отже, про все, що відбувалося
з Гоголем, мемуарист судив уже не з
особистих спостережень (як правило,
вельми точних і проник ливих), а з
опублікованих на той час документів”
[5, 178]. Д ослідник наводить лист
В. Жуковського від 2 грудня 1843 р. (“Я
продолжаю работать, то есть набрасывать
на бумагу хаос…”, припускаючи, що слово
“хаос” Анненков “зрозумів як указівку на
те, що робота почалася заново, з нуля”
[5, 179]. Коментатори Повного зібрання
творів Гоголя в 14 тт. теж уважали:
трикратне спалення – це не більше як
легенда [3, 400].
Та к ож в и к л и к а є с ум н і в и тез а
Г. С а м о й л е н к а п р о т е , щ о п е р ш і
читання другого тому відбулися в сім’ї
О. Смирнової в Калузі. За розвідками
Ю. Манна, ще до відвідання Калуги
Гоголь “узимку чи навесні 1849 року”
прочитав О. Толстому 2 розділи, про що
також свідчив Д. Оболенський [5, 228].
Автор слушно зауважує наявність
і трансформацію різних фрагментів,
образів у спогадах про почуте, наприклад
у Смирнової та Шевирьова (зокрема,
ідеться про образ Костанжогло тощо). З
нашого погляду, треба зважати також на
той факт, що Гоголь міг читати розділи
за різними редакціями, адже він постійно
переписував, дописував свої рукописи
(згадаймо метод роботи письменника:
“там одно сл овцо у бавлено, здесь
прибавлено, а тут переставлено – и все
выходит другое”).
Аналізуючи знищення зошитів
другої частини поеми, Г. Самойленко
припускає, що це “були всього лише
перші розділи, переписані начисто і, як
твердить багато вчених і заявляє сам
письменник, спалені вони були справді
випадково” [11, 13]. Ця теза, з нашого
погляду, потребує корекції. Вочевидь,
мусимо погодитися з Ю. Манном, який
переконливо аргументує невипадковість
спалення: “Однак уявімо собі ще раз
картину подій: Гоголь уночі, потайки від
усіх, пробирається до кімнати, де стоїть
піч, багаторазово молиться при вчиненні
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дії, потім знеможений лягає на диван
і плаче… Ні, непотрібні папери так не
знищують” [6, 283]; “Це була справді
болісна (мучительная), фатальна драма,
яку переживав Гоголь, і припускати, що
вся річ у помилці, не випадає” [див.: 9].
На окреме уточнення заслуговують такі
міркування автора: “Що спалив Гоголь,
невідомо. Читав він лише перші розділи.
Думається, що якби повний текст поеми
був наявним, то Гоголь не витримав би й
кому-небудь зі знайомих усе ж показав
чи прочитав” [11, 13]. Відомо, що Матвій
Константиновський бачив три й “нібито”
(“должно быть”) сьомий розділ, інші були
“без означения” [7, 138-139]; до сьомого
включно розділи-начерки письменник
читав Шевирьову [8, 442-443] тощо.
В основі хроніки понад 60 друкованих
джерел, із-поміж них: Кулиш П.А. Записки
о жизни Николая Васильевича Гоголя: в
2 т. (1856); Шенрок В.И. Материалы
для биографии Н.В. Гоголя: в 4 т.
(1892–1897), Гоголь Н.В. Материалы и
и с с л е д о в а н и я : в 2 т. / п о д р е д .
В. Гиппиуса (1936), Гоголь в воспоминаниях
современников (1952); Манн Ю.В.
В поисках живой души. “Мертвые души”:
Писатель – критика – читатель (1984);
Повне зібрання творів Гоголя в 14 та
17 тт., спогади І., К. та С. Аксакових,
П. Анненкова, архімандрита Феодора,
М. Барсукова, М. Берга, Г. Данилевського,
П. Плетньова, М. Погодіна, О. СмирновоїРоссет, О. Тарасенкова, І. Тургенєва та ін.
Документальну базу склали також статті,
уміщені в журналах “Вестник Европы”,
“Русская старина”, “Русский вестник”,
“Русское обозрение”, “Отечественные
записки” тощо.
Загалом у хроніці докладно й вичерпно
висвітлено процес написання другої
частини “Мертвих душ”, читання розділів,
що становить неабиякий інтерес для
го гол ез н а в ц і в . У т і м у ва ж а є м о , що
окремі матеріали, котрі переконливо
відображають віхи написання другого
тому поеми, реакцію тих чи тих осіб на
читання тексту тощо, також варто би було
ввести в сюжет хроніки (наприклад, такі
листи: Жуковський – Гоголеві від 1 (13)
лютого 1851 р.; Плетньов – Гоголю від 23
березня 1851 р.; Плетньов – Гоголеві від
23 липня 1851 р.; С. Аксаков – Гоголю від
9 січня 1852 р.; Гоголь – Г. Вієльгорській
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від 11 (23) листопада 1844 р.; Гоголь –
М. Щепкіну від 4 (16) грудня 1846 р. тощо;
свідчення В. Бєлінського, О. Іванова,
В. Рєпніної-Волконської та ін.).
Книжка містить також іменний
покажчик, що, безумовно, полегшує
пошук користувачів і надає широку
інформацію про персоналії.
Хронік а – вагомий здобуток у
гоголезнавстві й допомагає “новому
поколінню дослідників глибше осмислити
сам процес написання поеми, дізнатися
її історію створення, побачити коло осіб,
утянених у гоголівську творчу атмосферу,
зрозуміти сам стан Гоголя під час роботи
над твором” [11, 14], у чому ми цілковито
згодні з автором.
Іще одна дражлива тема, як у же
зазначено на початку рецензії, – спалення
другого тому “Мертвих душ”. Цей факт
до нашого часу породжує легенди та
дискусії щодо завершеності редакції,
випадкового знищення (В. Гіппіус),
переховування завершених розділів
поеми (О. Смирнова-Чикіна, Г. Хетсо),
датування автографів (І. Виноградов)
т о щ о . Та к , Ю . М а н н , а н а л і з у ю ч и
свідчення сучасників Гоголя, зазначає,
що знищена редакція тексту загалом
була завершеною [6, 282]. Коментатори
Повного зібрання творів і листів у 17
томах І. Виноградов та В. Воропаєв
слушно твердять: “Більшість уважала,
що загинула білова редакція другого тому
“Мертвих душ”. Були й інші припущення:
знищені “Розмисли про Божественну
Літургію” (над якими Гоголь працював
останніми роками життя), політичнонебезпечні папери, – аж до версії, що
Гоголь зовсім нічого не спалював, а
рукописи були сховані графом Толстим.
Усі ці гіпотези не мають документального
підтвердження, тим більше що ми навіть
не знаємо, чи закінчив Гоголь другий
том” [3, 69].
Дотичне до проблем спалення другого
тому поеми й питання про рукописні
копії, підробки та списки продовження
“Мертвих душ”. Останніх на сьогодні,
з а р і з н и м и д а н и м и , і с н у є бл и з ь к о
30. Невипадковим був і час їхнього
оприлюднення – кругла річниця від дня
народження чи смерті письменника
(порівняймо дату знайденого списка
В. Казаріним напередодні 175-ліття
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М. Гоголя; Т. Абдуллаєв приурочив свою
сенсацію (віднайдення найповнішої
за змістом (163 аркуші – 315 стор.)
рукописної копії другого тому “Мертвих
душ”) до 200-літнього ювілею
письменника).
Об’єкт другої частини нашої рецензії –
список, який 2008 р. в Ніжині віднайшов
Гр и го р і й В а с и л ь о в и ч С а м о й л е н к о .
Саме текстологічному аналізові
ніжинськ ого списк у в зіставленні з
ранньою та пізньою ак адемічними
редакціями, опублікованими в Повному
зібранні творів митця, присвячена
праця “Ніжинський список другого тому
“Мертвих душ” М. Гоголя”.
Уже назва першого розділу “Списки
другого тому “Мертвих душ” М. Гоголя як
наукове явище” масштабністю заявленої
проблематики претендує на окреме
ґрунтовне дослідження, за допомогою
котрого, як зазначає Г. Самойленко,
можна розв’язати таке доволі непросте
завдання: “що ж ставив перед Гоголемписьменником у період написання ним
другого тому поеми сам історичний час
і що хотіли бачити шанувальники його
таланту в так довго очікуваному ними
творі” [10, 4]. Автор аналізує історію
появи окремих списків другого тому
“Мертвих душ”, звертаючи увагу також
на їхніх творців, наводить відомі версії
долі другої частини (О. СмирноваЧикіна, Г. Хетсо), слушно заявляючи,
що “всі ці версії залишаються тільки
бажанням та уявою самих дослідників
творчості Гоголя” [10, 6], докладно
описує процес віднайдення та публікації
рукописних розділів, аналізує зауваги
критики після публікації тому 1855 р.
М. Трушковським, питання хронології
створення другої частини поеми, беручи
до уваги останні студії І. Виноградова та
В. Воропаєва.
Г. Самойленко, говорячи про поширення
списків другого тому “Мертвих душ” іще
до публікації, слушно зауважує роль
Д. Оболенського в активній пропаганді
змісту списку. Слід наголосити також на
значенні С. Шевирьова, який активно
сприяв поширенню списку, дозволяючи
робити копії зі свого примірника. Цей
важливий факт допомагає пояснити таку
велику кількість списків, які виникли і
стають об’єктами відкриття до цього

Слово і Час. 2013 • №9

часу, а також про “нове коло” читань
другого тому.
Зазначимо, що в гоголезнавстві досі
не приділено окремої уваги спискам
другої частини поеми. Цьому питанню
присвячено низку наших статей, котрі,
як свідчить рецензована розвідка, не
залишилися поза увагою автора.
Очевидно, що проблема виявлених
ве р с і й т во ру п от р ебу є п од а л ь ш и х
докладних студій, на що вказує той
факт, що в рецензованій книжці хоч і
перераховано окремі списки, та, крім
висновків на кшталт: “є неповним” [10, 16],
“дещо відрізняється від попереднього”
[10, 16], “дані тільки перші чотири розділи”
[10, 16], посутнього аналізу немає.
Закономірно, що Г. Самойленко також
поділяє переконливу думку коментаторів
Повного зібрання творів Гоголя в 14 тт.
стосовно різночитань, які свідчать:
у розпорядженні Шевирьова іншого
першоджерела не було; ці відмінності
вчені пояснюють “комбінуванням шарів
рукопису, неправильним прочитанням
низки місць, а також типовими помилками
переписувача” [3, 424]. Нагальним
завданням майбутнього дослідника, на
мій погляд, стане порівняння передусім
тих списків, на котрих, як і на ніжинському,
указана однакова дата, а саме 1854 рік.
П и та н н я п р о ва го м і с т ь ру к о п и с у
Сидоровича також потребує детальних
студій, зокрема, наразі найповніше його
висвітлили В. Воропаєв та О. Пєсков
(див.: [2]).
Б ез у м о в н о , н а й б і л ь ш и й і н т е р е с
викликають другий (“Ніжинський список
другого тому “Мертвих душ”) та третій
(“Загальна характеристика ніжинського
списку другого тому “Мертвих душ”
Гоголя”) розділи книжки, де вперше
надруковано 5 розділів новознайденого
списку та проаналізовано головні його
особливості.
Дослідник ретельно наводить факти
п о т р а п л я н н я р у к о п и с і в Го г о л я в
бібліотеку Ніжинської гімназії вищих наук,
починаючи з 1858 р., опис автографів
Го г о л я , д а т о в а н и й 1 9 5 2 р о к о м , і
висновує: “Ми ближчі до тієї істини, що
цей список потрапив до Ніжина разом
із бібліотекою проф. С. Шевирьова”
[10, 161] або ж “через професорів чи
випускників Ніжинської вищої школи,
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наприклад М. Гербеля” [10, 161]. Щодо
відсутності цього списку в реєстрі книг
автор висл овлює два припущення:
1) “не ввійшов він до реєстру книг лише
тому, що це був не оригінал другого тому
“Мертвих душ”, а його копія” [10, 161];
2) “приховали працівники бібліотеки”
[10, 161]. Описуючи ніжинський список
другого тому Гоголевої поеми, автор
деталізує особливості рукопису (кількість
сторінок, розмір, переплетення, підписи,
виправлення олівцем, наявність різних
почерків, відсутність останнього
аркуша тощо) та, зважаючи на технічну
експертизу, наголошує на достовірній
даті створення списку – 1854 р., а не
1851, як зазначено на першому аркуші.
Однак допитливому читачеві передусім
неодмінно хочеться дізнатися про те, чи
є суттєві відмінності в новознайденому
с п и с к у та ч и м з а к і н ч у є т ь с я п ’ я т и й
розділ поеми. Утім навіть при уважному
зіставленні це виявити непросто. Автор
же, володіючи такою знахідкою, доклав
чимало зусиль для того, щоби зробити
текстологічний аналіз рукопису та дійти
висновку: перед нами “комбінований
тек ст першого й останнього шарів
опублікованих текстів із доповненнями
й уточненнями, а також відповідною
правкою” [10, 161]. Г. Самойленко,
припуск аючи, що новознайдений
список – варіант рукопису, покладеного
в основу першопочаткової публікації
розділів другого тому, порівняв розділи
н і ж и н с ь к о го с п и с к у з а к а д е м і ч н и м
виданням, а також текстами другого
тому “Мертвих душ” у виданні
П. Куліша.
Неприхована зацік авленість до
новознайденого списку спонукала нас
здійснити так званий аналіз-перевірку,
унаслідок якої пощастило з’ясувати
окремі моменти, котрі неодмінно мають
бути враховані наступними дослідниками
ніжинського списку.
По-перше, на скрупульозну
тек стол огічну ст удію заслуговують
порівняння уточнень на рівні варіантів
слів і речень та розгляд прізвищ –
Липицын, Вышнепопрамов, Хансарева
тощо (пор. в академічному виданні:
Леницын, Вишнепокромов, Ханасарова),
а також аналіз проведеного редагування
списку.
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По-друге, нас передусім цікавило не
лише закінчення останнього розділу,
а також нові фрагменти, що з’явились
у творі, та авторський коментар цих
нововведень. Зокрема, нам здається, що
в аналізі Г. Самойленка наявна тенденція
п р од е м о н с т ру ват и , що н і ж и н с ь к и й
список містить елементи нового тексту
[10, 166, 171, 174, 180]. При уважному
розгляді ми помітимо, що наведені
дослідником фрагменти ідентичні ранній
редакції тексту другого тому “Мертвих
душ”. Різниця інколи виявляється лише
в розташуванні тих чи тих речень. Так,
учений твердить: “…ніжинський текст
розширено за рахунок уведення нових
слів і речень, а також трьох вставок” [10,
170]. Порівнюючи тексти, ми виявили:
перший фрагмент (щодо розкриття
поняття “честолюбство”) існував і в
ранній редакції другого тому. У тексті
ж дослідник його просто не підкреслив.
Подібну невідповідність знаходимо й
у другій вставці, коли при порівнянні
з ранньою редакцією виявляється,
що тек ст різниться тільки одним
реченням. В описі Тентетникова також не
знаходимо нових деталей, як твердить
автор. Вони цілковито дублюють ранню
редакцію. Це ж зауваження стосується
й закінчення 2-го розділу [10, 174], й
епізоду з Пєтухом, завершальної глави
тощо. Очевидно, автор випустив з уваги
цей момент, бо в окремих випадках
він неодноразово порівнює ніжинський
список із ранньою редакцією. Натомість
т р а п л я ют ь с я і н ш і н е в і д п о в і д н о с т і .
Наприклад, з авторського коментаря на
с. 178 стає зрозумілим, що лише абзац,
виділений Г. Самойленком, збігається з
академічним текстом. Утім далі сказано,
що новознайдений список містить також
ранню редакцію. Так чи так, але це
дало авторові підстави стверджувати,
що “текст ніжинського списку – це один
із завершених, бо в ньому враховано
раніше створені тексти” [10, 180].
Отож, гадаємо, перед нами список, який
справді містить обидві наявні редакції

другої частини поеми з невеликими
різночитаннями на рівні слів і речень
та відповідним редагуванням. Але
важко погодитися з автором у тому, що
найбільші зміни тексту “дають змогу
уя в и т и , я к і ш о в а вто р с ь к и й п о ш у к
розвитку дії, характеристики не лише
Чичикова, а й нових персонажів, котрі
з’являються в поемі” [10, 182]. Ми
переконані, що таке змішування обох
шарів рукопису (ідеться про останній
шар із московськими та одеськими
приписками 1849 – 1850 рр. та фрагмент
редакції 1848 – 1849 рр.; завершальний
розділ у редакції 1844 – 1845 рр.)
свідчить про бажання упорядників
дати найповнішу версію другої частини
поеми (залучення навіть опису одного
й того ж епізоду у двох редакціях і
розташування їх одного за одним!); це,
своєю чергою, призводить до протиріч і
до певного вихолощення не лише змісту
твору, а й задуму Гоголя. Наголосимо на
тому, що це тільки наше припущення,
адже остаточний “вирок” залежить від
результатів ретельного текстологічного
та порівняльного аналізу всіх списків
і редакцій другої частини поеми з
новознайденим списком.
У четвертому розділі подано зіставний
текстологічний аналіз академічного і
ніжинського списків другого тому “Мертвих
душ”. Дослідник виконав ґрунтовну
роботу, відстеживши всі розходження.
Нагальне завдання дослідниківго гол ез н а в ц і в – в і д к о м е н т у ват и ц і
розходження, порівнявши весь текст
списку не лише з пізньою редакцією
другої частини поеми, а й із ранньою та
іншими списками, варіантами автографів,
начерками.
Висловлені думки та припущення,
утім, не применшують значення
праць Г. С амойленк а. Рецензовані
видання мають, безсумнівно, наукове і
практичне значення. Відтак переконані,
що ці важливі книги стануть у пригоді
науковцям, викладачам, студентам, усім,
хто цікавиться життєтворчістю Гоголя.

Л ІТЕРАТУ РА
1. Анненков П. Литературные воспоминания. – М., 1960.
2. Воропаев В., Песков А. Последние дни жизни Гоголя и проблема второго тома “Мертвых душ” //
Вопросы литературы. – 1986. – №10. – С. 132-146.
3. Гоголь Н. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. – М., 2009. – Т. 1-2.

114

Слово і Час. 2013 • №9

4. Гоголь Н. Полное собрание сочинений: В 14 т. – М.; Л., 1951. – Т. 7.
5. Манн Ю. В поисках живой души. “Мертвые души”: Писатель – критика – читатель. – М., 1987.
6. Манн Ю. Гоголь. Завершение пути: 1845–1852. – М., 2009.
7. Образцов Ф. Матфей Константиновский. По моим воспоминаниям // Тверские Епархиальные
Ведомости. – 1902. – №5. – С. 138-139.
8. Письмо С.П. Шевырева М.Н. Синельниковой о последних днях и смерти Гоголя // Русская старина. –
1902. – №5.
9. Рукописи горят. 150 лет назад Гоголь сжег второй том “Мертвых душ”. Интервью с Ю. Манном
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gogol.boom.ru/ogogole/stati/mann/goryat.htm. – Заглавие
с экрана.
10. Самойленко Г. Нежинский список второго тома “Мертвых душ” Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя,
2012. – 360 с.
11. Самойленко Г. Хроника написания второго тома “Мертвых душ” Н. Гоголя. – Нежин: НГУ
им. Н. Гоголя, 2012. – 161 с.

Отримано 7 березня 2013 р.

Наталія Сквіра
м. Київ

ВСЕСВІТ. – 2013. – №5-6
Черговий номер відкривається поезією Редьярда Кіплінга,
Франческо Петрарки, Райнера Марії Рільке, болгарських
поетів ХХ ст. Фрагменти роману Мо Яня “Стражденні
перевтілення Сімень Нао”, комедія Алехандро Касони
“Забороняється вкорочувати собі віку навесні”, роман Олеся
Ільченка “Збирачі туманів”, документальна повість Станіслава
Бражника “Київська справа”, оповідання Вірджинії Вулф “Пані
у дзеркалі” та “Прожектор” публікуються в рубриці “Проза”.
У рубриці “Письменник. Література. Життя” зі своїми статтями
й есеями виступають Андрій Бондар (“Головна ознака
ставлення поляків до нас… – брак імперського апломбу і
розмова з рівним”), Крін Ґебберд (“Гаряче аж геть: труба,
джаз і американська культура”), Сергій Тарадайко (“Гончар”.
Філософський етюд”), Людмила Грицик (“Епістемологія
чарівного смутку речей: українське відлуння японських
першоджерел”), Роксолана Зорівчак (”Сприйняття творчості
та особистості Тараса Шевченка в Канаді”), Петро Іванишин
(“Перекладацький світ Петра Скунця”), Наталія Барановська
(“Україна має бути вдячною своєм у патріотові Юрію
Подлуському”), Ірина Забіяка (“Уміння розказувати історії)”,
Петро Саворона (“Нотатки на полях (Після прочитання”),
Володимир Скринченко (“Музична історія Ігоря Маркевича”).
Наприкинці номера – “Новини культури” й оповідання “А
означає альбатрос” (автор Серж Дельов).
І.Х.

Слово і Час. 2013 • №9

115

С обор муз
Олександр Яременко

ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА1
Тарас Шевченко мовами світу
Творчість Т. Шевченка мала розголос у багатьох країнах ще за його життя, і
найперше в Росії. У 1856–1860 рр. журнали “Современник”, “Русское слово”
та ін. умістили Шевченкові твори в перекладах російських поетів. У 1860 р.
вийшов “Кобзарь” Т. Шевченка в переводе русских поэтов”, де були переклади
О. Плещеєва (конверт 1975 р.), з яким відтоді активно співпрацювали.
Російський поет С. Дрожжин (конверт 1973 р.) – із кріпаків, самоук у літературі –
захопившись довершеністю “Кобзаря”, також перекладав вірші Шевченка.
С. Єсенін (марка 1958, 1975 рр., конверт і спецпогашення 1965 й 1975 рр.) у
1912 – 1914 рр. був членом Суриковського літературно-музичного гуртка. Як й
інші “суриковці”, виявляв інтерес до творчості Шевченка, написав поезію “Село
(з Тараса Шевченка)” – вільний переклад уривка з поеми “Княжна”.

Білоруський поет М. Богданович (конверт 1983 р.) писав білоруською,
російською та українською мовами. Переклав російською поезії Шевченка
“А. Костомарову”, “А. О. Козачковському”, “Мені однаково, чи буду…” та ін.
В. Брюсов (марка 1963 р., конверт 1973 р. [див. 3 стор. обкл.]) 1903 р.
переклав “Заповіт” (дві строфи, опубліковано 1959 р.) та декілька інших
віршів. К. Чуковський (марка 1982 р. і конверт “Перший день” (КПД)) у дитячі та
юнацькі роки жив в Україні, добре знав українську мову. Т. Шевченко був одним
із його найулюбленіших поетів. У співавторстві з П. Антокольським переклав
драму “Назар Стодоля”. Б. Пастернак (марка 1990, поштова картка 1989 та
пам’ятковий штемпель 1990 р.) у 1939 р. здійснив переклад Шевченкової поеми
“Марія”, який вирізняється близькістю до оригіналу, точністю передачі ритміки,
метрики й емоційно-образного ладу.
1

Продовження. Початок див.: СіЧ. – 2013. – № 2-8.
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М. Рильський (марка й пам’ятковий штемпель 1995 р.) приділяв велику увагу
перекладам творів Шевченка іншими мовами, зокрема, переклав російською
вірш “Муза”, був редактором багатьох російських видань “Кобзаря”. М. Свєтлов
(конверт і КПД 1983 р.) – російський поет, переклав декілька поезій Шевченка,
які були опубліковані у виданні “Избранные произведения” (М. – Лг., 1939).
У вірші “Гренада” (1926) згадав ім’я Шевченка як символ героїчної боротьби
українського народу за волю свою та інших націй.

Перші переклади творів Т. Шевченка мовою есперанто (марка 1927 р. [див.
3 стор. обкл.]) з’являються в м. Упсала (Швеція) 1900 р., через 13 років після
створення цієї штучної міжнародної мови.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. переклади творів Шевченка зявляються майже
всіма мовами народів Росії. У Білорусії Шевченкові вірші були відомі ще за його
життя. Глибоко цікавився історією літератури й культури українського народу
перший перекладач творів Шевченка білоруською мовою Янка Купала. Його
переклади були опубліковані у збірці “Жалейка” 1908 р. Пізніше поезії Шевченка
перекладали білоруські поети Я. Колас, П. Бровка та ін. У 1939 р. за редакцією
Я. Купали та Я. Коласа видано білоруською мовою “Кобзар”, в який увійшли
переклади багатьох білоруських поетів. Я. Купалу пошта вшанувала маркою
1957 р., а на марці 1962 р. він зображений разом із Я. Коласом (пам’ятковий
штемпель, Мінськ, поштамт 7.7.1962 [див. 3 стор. обкл.]).
У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. спадщина українського поета викликає
значний інтерес у багатьох видатних письменників словянського світу. У 1860 –
1870-х рр. з’являються переклади Шевченкових творів болгарською мовою.
Одним із перших перекладачів був Л. Каравелов (марка НРБ 1979 і 1984 рр.
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[див. 3 стор. обкл.]). У 1857 р. він приїздить у Росію, навчається в Московському
університеті. Творчість Шевченка, з якою поет познайомився в Москві в кінці
1850-х рр., справила на нього величезне враження гнівним викриттям тогочасного
суспільного ладу, художньою досконалістю. Його переклади з’являються в
болгарській газеті “Свобода” в 1870 – 1871 рр. До перекладачів Шевченкових
творів болгарською належить і П. Славейков. З доробком Шевченка він
познайомився в 60-х рр. ХІХ ст. Вплив творчої манери українського митця та
болгарські фольклорні традиції позначилися на його перекладах Шевченкових
творів. П. Славейкова зображено на марці Болгарії [див. 3 стор. обкл.].
Перші відомості про Шевченка надходили в чеську пресу з російських,
західноукраїнських і польських видань. Зокрема, О. Бодянський (конверт
2008 р.) у 1844 – 1845 рр. переслав до Праги на ім’я В. Ганки, П.-Й. Шафарика
та Чеського музею твори поета. Вихід у Празі двотомного “Кобзаря” мовою
оригіналу привернув увагу видатного чеського поета С. Чеха, який переклав
деякі твори Шевченка. З утворенням народно-демократичної Чехословаччини з
1946 р. твори українського поета чеською мовою виходять окремими виданнями
багато разів, зокрема “Було колись в Україні” (Прага, 1946). Передмову до
цього видання написав учений, історик і мистецтвознавець З. Неєдлий (марка
ЧРСР 1978 р. [див. 3 стор. обкл.]).
Перші польські переклади творів Шевченка зявляються також у 60-х рр.
ХІХ ст. Ще в молоді роки 1882 р. С. Жеромський (марка ПНР 1964 р.) переклав
поезію “Думи мої, думи мої...”. Після Другої світової війни творчість Шевченка
широко вивчається й популяризується. У 1955 р. видано однотомник “Вибраних
творів” Т. Шевченка, до якого ввійшли й переклади Я. Івашкевича (марка ПНР
[див. 3 стор. обкл.]).
Першим перекладачем поезії Шевченка німецькою був австрійський
літературознавець і перекладач Й.-Г. Обріст, котрий у 1868 – 1873 рр.
учителював у Чернівцях. 1870 року він видав там книжку про Шевченка, яка
складалася з критико-біографічного нарису про поета й перекладів 14 його
творів. Допомагав Обрістові в його роботі над перекладами С. Воробкевич –
український письменник і композитор (конверт 1986 р.).
Виходу Шевченкових творів на європейську арену всіляко сприяли українські
письменники і громадські діячі, насамперед І. Франко та М. Драгоманов.
І. Франко був найкращим шевченкознавцем дожовтневих часів, переклав
німецькою мовою такі твори поета, як “Марія”, “Кавказ”, “Заповіт” та ін.
І. Франкові присвячено багато філателістичних випусків, зокрема й за кордоном.
М. Драгоманов (конверт 1991 р.) – український публіцист, історик, фольклорист,
у 1876 р., переслідуваний, емігрував. 1882 року видав у Женеві латинським
шрифтом поему “Марія” під назвою “Марія Ісусова” зі своєю передмовою
та примітками. 1885 року надрукував цю ж поему у власному російському
перекладі.
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У 30-х рр. ХХ ст. чимало перекладів Шевченкових віршів здійснили німецькою
мовою Е. Вайнерт і А. Курелла. Е. Вайнерт – кращий німецькомовний
перекладач Шевченкового доробку; у 1935 – 1946 рр. жив в СРСР, 1935 р.
подорожував Україною. Він переклав 68 творів поета. У 1951 р. у Берліні
виходить збірка “Гайдамаки” та інші поезії” в його перекладах, того ж року в
Москві видано німецькою двотомний “Кобзар” за редакцією А. Курелли, де
вміщено й переклади Е. Вайнерта. До 75-річчя з дня народження Е. Вайнерта
пошта НДР 1965 р. видала марку та КПД [див. 3 стор. обкл.].
Англійська письменниця Е.-Л. Войнич (конверт 1964 р.) у 1887 – 1889 рр.
жила в Росії. У 1895 р. приїздила до Львова, де познайомилася з І. Франком
і М. Павликом. Вивчала українську мову й літературу, перекладала українські
народні пісні й поезії Шевченка. 1911 року в Лондоні видала збірку своїх
перекладів, до якої ввійшли шість ліричних поезій Шевченка, зокрема “Заповіт”,
що вважається одним із найкращих перекладів цього твору англійською.

Лу Сінь – китайський письменник, перекладав з багатьох слов’янських мов.
На його пропозицію Шевченка було занесено четвертим до списку тридцяти
найвидатніших представників літератури дожовтневої і радянської доби,
стислі біографії яких було вміщено в журналі
“Щомісячник новел” (вересень 1921 р.). Ця
публікація поклала початок перекладам
творів Шевченка та інших українських митців
китайською мовою. Лу Сіню присвячена
марка КНР 1951 р. [див. 3 стор. обкл.].
Найбільше шевченківських перекладів
з’явилося у 30-х рр. ХХ ст., що пов’язано з
виданням творів поета до 125-річчя з дня
його народження.
Татарський поет М. Джаліль бував в Україні,
вис ок о цінував творчість Т. Шевченк а,
переклав поему “Наймичка” та інші вірші,
брав активну участь у виданні “Кобзаря”
татарською мовою (Казань, 1939), де були
надруковані і його переклади. Поштовики
вшанували М. Джаліля маркою 1959 р. [див.
3 стор. обкл.] та конвертом 1976-го. С. Вургун
(конверт і пам’ятковий штемпель 1976 р.)
переклав азербайджанською мовою поему
“Мар’яна-черниця” (1939).
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Д. Гуліа – абхазький письменник. У 1938 р. відвідав шевченківські місця
в Україні. Переклав поему “Кавказ” і кілька поезій, зокрема “Заповіт”, які
ввійшли до абхазького видання “Зібраних творів” Т. Шевченка (1939). Д. Гуліа
присвячено конверт (1973) і пам’ятковий штемпель (Сухуми. Узел связи.
21.2.74).
М. Турсун-Заде – таджицький поет, перекладав і пропагував творчість
Шевченка. Переклав таджицькою мовою “Заповіт”, що ввійшов до книжки
“Заповіт” мовами народів світу” (К., 1964). М. Турсун-Заде вшанований
конвертом з оригінальною маркою 1981 р. і спеціальним штемпелем (Душанбе.
Почтамт. 25.09.1981).
У 1939 р. під час відзначення 125-річчя з дня народження Т. Шевченка
“Заповіт” прозвучав 38 мовами, а до 150-річчя (1964) його було перекладено
вже 55 мовами. До 150-річчя з дня народження видано конверт із зображенням
виданих творів Т. Шевченка народами світу [див. 3 стор. обкл.]. Нині
українського поета читають більш ніж стома мовами.

Кириченко Світлана. Люди не зі страху.
Українська сага: Спогади / Переднє сл. Юрія
Бадзя. – К.: Смолоскип, 2013. – 920 с.
Книга спогадів Світлани Кириченко, активної учасниці
руху 60 – 80-х рр. ХХ ст. в Україні, відзначається глибоким і
багатогранним змістом та оригінальним стилем. Це унікальні
свідчення про відомі постаті того часу, добу національного
пробудження, про багатьох рядових учасників суспільних
обставин, виписані колоритно й без ідеологічних упереджень.
Д о к н и ж к и в в і й ш л и та к ож в и б р а н і с тат т і а вто р к и
“ідеологічного, інформаційного, політичного, соціального,
психологічного, естетичного” спрямування. Досить широка й
географія спогадів: це Україна, Росія, Прибалтика, Закавказзя,
Середня Азія із вкрапленням світових подій, шістдесятництва
й дисиденства.
С. Кириченко сприймає життя у всьому його багатстві й
різноманітті, відтворює переживання й пережите, зокрема
життєві ситуації, осмислення й почуття, як власні, так й інших
“людей не зі страху” – і страху також, і тих, хто творив чи
підживлював його”.
Розглядає вона також “світоглядно-психологічні колізії
поколінь – проблема “батьки і діти”, “морально-ідеологічний
“плюралізм”серед носіїв КДБ, державно-партійних чиновників
та його ідеологів.
Ця книга спогадів – епопея про українське національне
пробудження епічного обсягу без жодних домислів, цілісний
за змістом і композицією, неоцінений документ епохи – “Сага
українського духу”.
С. С.
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ЛП
З КОГОРТИ ПОДВИЖНИКІВ
19 лютого 2013 р. в Інституті Івана Франка НАН України відбулася наукова конференція,
присвячена 90-річчю від дня народження Мирослава Олександровича Мороза (1923–2006) –
українського літературознавця, фольклориста, бібліографа, біографа, франкознавця й лесезнавця,
дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, колишнього завідувача відділу франкознавства
Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, на базі якого й створено інститут, що
виступив організатором цієї конференції. Співорганізаторами заходу стали Львівська національна
наукова бібліотека України імені В. Стефаника НАН України та Інститут народознавства НАН України.
Напередодні у Львівській національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника НАН України
відбулося відкриття виставки праць ученого, де виступили співробітники бібліотеки – заступник
директора з наукової роботи О. Колосовська, завідувач науково-інформаційного відділу О. Харгелія
та співробітниця цього ж відділу М. Пелипець, завідувач відділу рукописів М. Дядюк, а також директор
Інституту Івана Франка НАН України Є. Нахлік; на завершення донька Мирослава Олександровича
Дарія Гонтарева поділилася цікавими спогадами про батька.
Конференція, яка проходила у приміщенні Інституту Івана Франка, була поділена на три тематичні
блоки: “Життєвий шлях, наукова та епістолярна спадщина, архів Мирослава Мороза”, “Спогади
про Мирослава Мороза” та “Актуальні проблеми сучасної української бібліографії, біографістики,
джерелознавства, текстології, франкознавства, лесезнавства”. Відкрив конференцію директор
Інституту Івана Франка Є. Нахлік. Про життєвий і науковий шлях М. Мороза розповіла старший
науковий співробітник Інституту О. Луцишин. Директор Інституту народознавства НАН України
С. Павлюк охарактеризував діяльність М. Мороза як бібліографа, окресливши його методику,
методологію та стилістику в опрацюванні матеріалів з фольклору, етнографії, народного мистецтва.
У доповіді “Мирослав Мороз – літературознавець” Є. Нахлік зазначив, що серед наукових
публікацій ученого основну частину складають літературознавчі праці, а улюбленими ділянками в
його дослідницьких зацікавленнях стали франкознавство й лесезнавство. Багато уваги присвятив
М. Мороз також творчості І. Котляревського. Визначальними ознаками його наукової роботи були
фактографічна повнота, системність і фундаментальність. Тож його улюбленими науковими
жанрами, в яких він найбільше зробив і здобув найширше визнання, органічно стали бібліографічний
покажчик та літопис життя і творчості. На чільному місці – численні персональні бібліографії
різних письменників і літературознавців. Удавався також до інших жанрів: посібника-семінарію,
упорядкування творів і листів (з примітками), енциклопедичної, текстологічної, джерелознавчої та
інтерпретаційної статті, статті-спогаду, наукової рецензії, регіональної літературно-географічної
карти, навіть персональної письменницької енциклопедії. У підсумку Є. Нахлік наголосив, що
літературознавча спадщина М. Мороза становить невід’ємну й неперехідну частину історії української
науки про літературу від 1960-х рр. до сьогодення, до того ж частину й досі вартісну і для сучасних
дослідників конче потрібну.
Завідувач відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
НАН України М. Дядюк поінформувала про архів М. Мороза у фондах відділу рукописів. Завідувач
відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Г. Бурлака
розповіла про пов’язані з М. Морозом добірки документів у цьому відділі – це переважно його листи
до О. Білецького, З. Ґеник-Березовської, Б. Лобача-Жученка, М. Сиваченка, О. Дуна, О. Мишанича.
Доповідь наукової співробітниці відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури А. Диби
“Не опускав я рук, працював, як міг…”: Леся Українка та Іван Франко у листах Мирослава Мороза
та Олександра Дуна” була присвячена науковим взаєминам між Мирославом Олександровичем та
літературознавцем О. Дуном (1929–2001).
Засідання “Спогади про Мирослава Мороза” розпочала його донька Д. Гонтарева, яка поділилася
спогадами про батька. Провідний науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту
народознавства НАНУ Р. Кирчів, доцент кафедри української літератури імені акад. М. Возняка
Львівського національного університету ім. І. Франка Л. Бондар та директор Інституту історичних
досліджень ЛНУ Я. Грицак поділилися своїми спогадами про зустрічі з М. Морозом, наголосили на
важливості його праць для наукової роботи.
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Засідання “Актуальні проблеми сучасної української бібліографії, біографістики, джерелознавства,
текстології, франкознавства, лесезнавства” проходило у формі дискусійного круглого столу. Доцент
кафедри бібліотекознавства та бібліографії ЛНУ Н. Демчук ознайомила учасників конференції із
сучасними напрямками досліджень у царині бібліографознавства; завідувач науково-бібліографічного
відділу Наукової бібліотеки ЛНУ О. Седляр у доповіді “Наукова та видавнича робота відділу у
2008–2012 рр.” проаналізувала тематику наукових досліджень та видання наукової бібліотеки,
що їх готували працівники відділу. Основну увагу було приділено упорядкуванню та підготовці
до друку бібліографічних покажчиків і “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології” та ін. Завідувач відділу наукової бібліографії
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України, голова комісії
бібліографії і книгознавства Наукового товариства ім. Шевченка Л. Ільницька розповіла про здобутки
і плани відділу наукової бібліографії. Завідувач науково-дослідного відділу “Музей “Іван Франко
і Київ” Музею видатних діячів української культури Л. Каневська поділилася власним досвідом
бібліографічного опрацювання франкознавчого доробку, надрукованого в польській пресі. Науковий
співробітник відділу української літератури Інституту українознавства ім. І Крип’якевича НАН України
Д. Ільницький висловив слушні міркування стосовно досвіду текстологічної роботи, здобутого під час
упорядкування й видання повного зібрання творів Б. І. Антонича. Завідувач відділу франкознавства
Інституту Івана Франка НАН України М. Легкий підсумував бібліографічні напрацювання вчених
з різних установ, з’ясував роль і значення бібліографічного покажчика М. Мороза “Іван Франко.
Бібліографія творів” (К., 1966) у розвитку франкознавства, а також у наукових пошуках співробітників
та аспірантів Інституту Івана Франка. Водночас указав на прогалини й неточності в цьому виданні,
зумовлені насамперед цензурними заборонами.
Загалом наукова конференція, приурочена до ювілею видатного вченого М. Мороза, була
організована на високому рівні завдяки вдало продуманій структурі, тематичним напрямкам і
залученню до участі в ній фахівців, між якими зав’язалася жвава предметна дискусія. Бібліографічна
галузь у ХХІ ст. переживає серйозну кризу, пов’язану з відсутністю фахівців такого рівня, яким
був Мирослав Мороз (наразі освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки студентів на кафедрі
бібліотекознавства і бібліографії ЛНУ, яка належить до факультету культури і мистецтв, не дозволяє
їм навчатися в аспірантурі та захищати дисертації за філологічними спеціальностями). Отже,
залишається покладатися лише на ентузіазм учених-філологів, на їх працелюбність, ретельність
і самовідданість у праці.

Мар’яна Барабаш
м. Львів

Отримано 14 травня 2013 р.

НАУКОВИЙ СЕМІНАР “ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА
НІНИ ЄВГЕНІВНИ КРУТІКОВОЇ І СУЧАСНІСТЬ”
В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбувся науковий семінар “Літературна
спадщина Ніни Євгенівни Крутікової і сучасність”, присвячений 100-літтю від дня народження
видатного вченого.
Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Н. Крутікова народилася
27 січня 1913 р. Працювала викладачем у Київському університеті, а з 1944 р. – в Інституті літератури
НАН України, де 52 роки вела свою наукову діяльність. На початку 1950-х рр. Ніна Євгенівна
перебувала на посаді заступника директора Інституту літератури, у 1967–1987 рр. та у 1994–
1996 рр. очолювала відділ російської літератури. Досліджувала творчість М. Гоголя, Л. Толстого,
Ф. Достоєвського, І. Буніна, М. Горького, І. Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, В. Винниченка. Вона
створила наукову школу української русистики, залишила по собі багатьох учнів і послідовників.
У засіданні взяли участь рідні, колеги та учні Н. Крутікової. Директор Інституту літератури
М. Жулинський розпочав засідання словами вдячності Ніні Євгенівні, яка працювала в цій установі
на посаді заступника директора та завідувача відділу російської літератури. Теплими спогадами
про неї поділилися науковці Інституту. Зокрема, Т. Денисова зазначила, що Ніна Євгенівна була
прикладом поведінки вченого в суспільстві, взірцем і науковця, і патріота, і людини взагалі;
П. Михед розповів про величезний внесок дослідниці в гоголезнавство; В. Дончик говорив про
Н. Крутікову як людину з великою внутрішньою культурою й зауважив, що відділ, який вона
очолювала, був українською русистикою, а не відлунням російської. Г. Бурлака розповіла про
копітку працю Ніни Євгенівни в архівах, про її текстологічні відкриття, поділилася думками про
її епістолярну спадщину. Г. Сиваченко згадала про Н. Крутікову як про людину, котра весь час
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училася, працювала й не зупинялась на досягнутому, підтримувала теплі стосунки з науковцями
та їхніми родинами, завжди намагалася допомогти. Т. Свербілова зазначила, що Ніна Євгенівна
не тільки вміла знаходити дуже актуальні теми для пошуку, а й мала сміливість займатися
ними тоді, коли це було нібито не на часі. Т. Гундорова розповіла про неї як про ідеал посвяти
науці.
На семінарі виступили також колишні працівники Інституту літератури. Т. Заморій зазначила,
що Ніна Євгенівна була дуже уважна до пошуків молодих науковців. У відділі завжди панувала
творча атмосфера, доброзичливе ставлення до людей. В. Звиняцьковський згадував про неї як
про людину, що працювала день і ніч, допомогла відбутися йому як науковцю, досліднику творчості
Чехова. С. Кривошапова розповіла про Ніну Євгенівну як про особистість, що своїм талантом і
чарівністю притягувала до себе людей. Завідувач кафедри світової літератури Інституту філології
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника І. Козлик говорив про Ніну Євгенівну
як про цілісну особистість, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного
педагогічного університету ім. В. Г. Короленка М. Зуєнко розповіла про Ніну Євгенівну як ініціатора
Гоголівських читань у Полтавському педагогічному університеті які вже відбуваються тридцять років,
і запросила на цьогорічну конференцію пам’яті Ніни Євгенівни.
На семінарі були присутні доньки Н. Крутікової – д. ф. н. Тетяна Руда та д. іст. н. Світлана Руда.
Тетяна Петрівна поділилася спогадами про матір та висловила вдячність організаторам заходу.
Під час засідання було репрезентовано видану торік Т. Рудою книжку листування Ніни Євгенівни
з чоловіком Петром Євдокимовичем “Война. Разлука. Любовь”, що охоплює 326 листів 1941–44 рр.,
а також збірник наукових праць “Благородний вимір наукового подвижництва”, присвячений
пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Євгенівни
Крутікової, де опубліковані статті з різних проблем історії російської та української літератур,
авторами яких є її учні, друзі та співробітники, спогади про неї та бібліографія наукового доробку
вченої.

Отримано 24 травня 2013 р.

Марина Гогуля
м. Київ

ШОСТА ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГОНЧАРІВСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
11-12 квітня 2013 р. в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара
проходила шоста всеукраїнська Гончарівська наукова конференція “Творча індивідуальність
Олеся Гончара в українському літературному контексті”, присвячена 95-річчю від дня народження
письменника. Конференцію розпочав вступним словом ректор університету проф. М. Поляков.
Акцентувавши увагу на символічності того, що 95-річчя славетного випускника збігається з 95-річчям
університету, а також на тому, що присвоєння ДНУ імені Олеся Гончара спонукає співробітників і
студентів “ставитися до життя, одне до одного, до навчання й праці так, як учать його твори”, він
побажав учасникам конференції плідної роботи на новому етапі глибинного наукового осягнення
постаті письменника і його творчості.
У розкритті теми конференції на обговорення було висунуто проблеми: нового прочитання
творів О.Гончара – доповіді В. Марка (Кіровоград) “Трагедія без катарсису: новела Олеся
Гончара “За мить щастя”, Ю. Коваліва (Київ) “Соціальний міф і художні реалії в романі Олеся
Гончара “Прапороносці”), Н. Бернадської (Київ) “Жанрово-стильові домінанти творчості Олеся
Гончара”, В. Просалової (Донецьк), “Олесь Гончар і Микола Руденко: життєві і творчі перехрестя”,
Н. Заверталюк (Дніпропетровськ), “…Всього 700 правок”: останнє авторське відредагування
“Собору”, Л. Тарнашинської (Київ) “Художнє слово між ненавистю й любов’ю: аспект психологічної
археології”, Т. Хом’як (Запоріжжя) “Олесь Гончар: прижиттєве випробування”, Н. Олійник
(Дніпропетровськ) “Своєрідність хронотопічної організації повісті “Бригантина” Олеся Гончара” та ін.
О. Галич (Луганськ) своєю доповіддю “Гончар і американська література: щоденникова рецепція”
розпочав розмову про мемуарний дискурс у “Щоденниках” О. Гончара й спогадах про нього, що
знайшло продовження у виступах Л. Ромащенко (Черкаси), В. Галич (Луганськ), О. Рарицького
(Кам’янець-Подільський), О. Стадніченко (Запоріжжя), О. Довженко (Одеса), В. Галацької
(Дніпропетровськ), І. Кропивко (Дніпропетровськ) та ін.
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Голова комісії НСП України по спадщині Олеся Гончара, голова журі комісії по присудженню
німецько-української премії імені Олеся Гончара поет І. Драч розповів про О. Гончара як про
“дивовижну людину”, “багатогранну, надзвичайно цікаву”, яка “концентрувала ” навколо себе творчу
інтелігенцію, про підтримку ним молодих письменників, зокрема шістдесятників, та запропонував
заснувати Інститут гончарознавства, що було підтримано й іншими доповідачами. Своїми спогадами
про О. Гончара поділився й М. Наєнко (Київ). Аудиторія також зацікавлено сприйняла виступ автора
книжки “Діалог через океан (про взаємини Олеся Гончара і Юрія Шевельова)” В. Абліцова (Київ),
який, спираючись на документи, прагнув об’єктивно розглянути дискусійне в літературознавстві
питання стосунків учня й учителя, письменника і вченого-літературознавця. Участь у роботі
конференції професора Тбіліського державного університету М. Бабухадії із доповіддю “Олесь
Гончар в грузинських перекладах” розширило межі її статусу до міжнародної.
Два дні роботи конференції – це не лише наукові доповіді, а й розгорнутий обмін думками з приводу
нового прочитання української класики, зокрема ХХ ст., оцінок творчості О. Гончара, шляхи її подальшого
вивчення. Це й ознайомлення учасників конференції з експозицією маловідомого фотоматеріалу й
раритетних рукописів письменника, пов’язаних із Дніпропетровщиною; екскурсія в Новомосковськ до
Ново-Троїцького собору і в Ломівку до сестри О. Гончара, яка створила в хатинці, де було написано першу
книгу “Прапороносців”, своєрідний музей; перегляд документального фільму про життя письменника
“У всякого своя доля” (автори фільму – викладачі і співробітники ДНУ) і вистави “Спогад про океан”
студентського театру факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства “Відлуння”.

Отримано 13 травня 2013 р.

Нінель Заверталюк, Наталія Олійник
м. Дніпропетровськ

Учені записки Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського. Науковий
журнал. Серія “Філологія. Соціальні
комунікації”. – 2012. – Т. 25 (64). – №4 (3).
У розділі “Драматична поема Лесі Українки “Оргія”. Текст і
контексти” О. Галич розглядає функції переліку дійових осіб
як складової паратексту в драматичній поемі Лесі Українки
“Оргія” і вважає, що вже сам перелік дійових осіб позначає
його авторську інтерпретацію, М. Ковалик розглядає жіночий
світ поеми, особливості фемінного образотворення та зв’язок
з особистістю автора, А. Козлов – психотипи дійових осіб,
Н. Колошук – мотив оргії в Лесі Українки та Г. Сенкевича в
порівняльному аспекті, О. Ломакіна досліджує психоструктуру
письменниці та розкриває авторську особистість в образах
поеми, С. Михида на основі епістолярію, спогадів і драми
розглядає особливості психосвіту авторки та їх вплив на
формування поетики драми, І. Руснак – проблеми культурного
колоніалізму в поемі, Ю. Тітаренко – протиставлення грецького
і римського світів, Г. Шалацька і Л. Стрюк – проблему духовної
несвободи митця в умовах колоніальної залежності країни.
До розділу “Художній світ Лесі Українки – драматурга”
ввійшли статті А. Бож ук а, В. Гуменюк а, С. Кочерги,
М. Кудрявцева, М. Моклиці, Н. Пастушко, К. Сізової,
Т. Ташкінової , О. Угрюмової . М. Багрій , Р. Бєньова ,
Л. Богданової, О. Вісич, І. Гладкої, О. Гуменюк, Т. Ковальової,
О. Козлітіної, Г. Левченко, В. Мацька, В. Мержвинського,
Г. Михайличенка, Д. Мокренцова, Н. Науменко, Л. Павлішеної,
Л. Реви, О. Рєзнік, І. Шацького, які розглядають жанрові та
стильові аспекти літературного драматизму. Завершують
збірник відомості про авторів.
С. С.
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ІГОР КАЧУРОВСЬКИЙ
18 липня 2013 року на 95-му році життя
завершився земний шлях Ігоря Качуровського –
в і д о м о го у к р а ї н с ь к о го п о ет а , п р о з а ї к а ,
перекладача, літературознавця, педагога,
радіожурналіста, лауреата Шевченківської
премії, одного із засновників Об’єднання
українських письменників “Слово”, члена Спілки
аргентинських письменників, Національної
спілки письменників України.
Ігор Васильович Качуровський народився 1
вересня 1918 року в Ніжині в сім’ї юриста. Батько
певний час обіймав одну з посад у Центральній
Раді . На початк у 1930-х, рят уючись від
переслідувань, сім’я Качуровських переїхала
до Курська, де Ігор навчався в місцевому
педагогічному інституті. У 1942 році – знову в
Україні, а з 1945 – уже в Австрії. Співпрацював
із редакцією журналу “Літаври”, став засновником Спілки українських науковців,
літераторів і мистців у Зальцбурзі. 1948 року Ігор Качуровський емігрував до
Аргентини. Мешкав у Буенос-Айресі, упродовж 20-ти років працював робітником
портової залізниці. У цей же час редагував часопис “Пороги”, співпрацював із
журналами “Овид”, “Мітла”, “Нові дні”. Був слухачем Графотехнічного інституту,
викладав у Католицькому університеті та університеті El Salvador. Переїхавши
1968 року до Мюнхена, працював літературним оглядачем української
редакції Радіо “Свобода” й підготував понад 2 000 радіовиступів. Захистивши
дисертацію “Давні слов’янські вірування та їх зв’язок з індо-іранськими
релігіями”, з 1973 року викладав в Українському вільному університеті теорію
та історію літератури.
Ігор Качуровський належав до того покоління митців, яким пощастило
вберегтися від лещат сталінського терору й вирватися у вільний світ. Щоправда,
за свободу йому довелося заплатити високу ціну: втратити батьківщину,
блукати чужиною, спізнати злигодні багаторічної робітничої праці. На щастя,
він мав хороших літературних учителів: у цьому ряду “формаліст” Борис Ярхо,
українознавець Петро Одарченко (обидва викладали в Курському педінституті),
“неокласик” Михайло Орест… Відтак свою державу він розбудовував у слові. Ці
біографічні факти у сув’язі зі здатністю мистецтва брати на себе щонайбільшу
відповідальність можуть слугувати поясненням тієї багатогранності, якою
вирізнялася творчість цього непересічного майстра: поезія, проза, переклади,
педагогічна праця, студії з літературознавства, журналістська робота, праця
з упорядкування літературних видань.
Спираючись на традиції київської “неокласики”, Ігор Качуровський сповідував
високу культуру слова, класичну ясність і точність, вистраждану прозорість
думки, культурологічну наснаженість образів. Поетичний доробок письменника,
що ввійшов до збірок “Над світлим джерелом” (Зальцбург, 1948), “В далекій
гавані” (Буенос-Айрес, 1956), “Село” (Новий Ульм, 1960), “Пісня про білий
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парус” (Мюнхен, 1971), “Свічада вічности” (Мюнхен, 1990), “Осінні пізньоцвіти”
(2000, 2001), “Лірика” (2013), “Parodiarium Хведосія Чички” (Дрогобич, 2013),
помітно врізноманітнив жанри філософської, пейзажної, любовної лірики, а
також поетичної пародії, шаржу, епіграми.
Епічні твори – а це романна дилогія “Шлях невідомого” (Мюнхен, 1956) і
“Дім над кручею” (Мюнхен, 1966), повість “Залізний куркуль” (Мюнхен, 1959) –
присвячено осмисленню долі української людини у трагічному зударі іделогій і
держав у неспокійному ХХ столітті, а в епічній поемі “Село” з разючою силою
відображено одну з найбільших трагедій українського народу – Голодомор
1932–1933 років.
Справжнім подвижництвом стала праця Ігоря Качуровського в галузі
поетичного перекладу. Саме лише підсумкове видання “Круг понадземний:
Світова поезія від VI по XXI століття” (Київ, 2007) уміщує переклади з понад
350-ти авторів з іспанської, італійської, португальської, англійської,
французької, російської, білоруської та інших мов. Також окремими виданнями
вийшли “Вибране” Франческо Петрарки (Мюнхен, 1982), “Окно в украинскую
поэзию” (Мюнхен–Харків–Ніжин, 1997), “Золота галузка: антологія іберійської
та іберо-американської поезії” (Буенос-Айрес, 1991), “Стежка крізь безмір: сто
німецьких поезій” (750–1950) (Париж–Львів–Цвікау, 2000), “Пісня про Ролянда”
(Львів, 2008) тощо.
Окрема сторінка творчого доробку Ігоря Качуровського – літературознавчі
студії, які він поєднував із викладацькою роботою. Спроба прищепити
літературознавству точні методи, посіяна вчителями, дала плідні результати.
Добре відомі праці Качуровського з теорії літератури – “Новела як жанр”
(Буенос-Айрес, 1958), підручники “Строфіка” (Мюнхен, 1967), “Фоніка” (Мюнхен,
1984), “Нарис компаративної метрики” (Мюнхен, 1985), “Основи аналізи мовних
форм” – у 2-х частинах: “Лексика” (Мюхен–Ніжин, 1994), “Фігури і тропи”
(Мюнхен–Київ, 1995), праця “Ґенерика і архітектоніка” – у 2-х книгах (кн. 1:
“Література європейського Середньовіччя” (Київ, 2005), кн. 2 у двох частинах:
“Засади наукового літературознавства” і “Жанри нового письменства” (Київ,
2008)). Дослідження з історії літератури, зібрані у книжці “Променисті сильвети”,
прикметні, зокрема, оригінальним прочитанням творчості класиків нашого
письменства – Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки.
Водночас чекають на свого видавця впорядковані, але досі не надруковані
антологія “Покоління Другої світової війни в літературі української еміграції”,
збірник “Український сонетарій”, хрестоматія “Погашений спалах”…
Ігор Качуровський залишав на усьому відблиск свого гострого дотепного
розуму. Деякі його коментарі, наприклад про літературне життя на еміграції
або щодо певних постатей української літератури, вражають свіжістю й
небуденністю погляду. Непересічна особистість, талановитий майстер,
проникливий науковець. Таким він був у своїй багатогранній творчості. Таким
він залишиться і в наших спогадах.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
Юрий Барабаш. Т. Шевченко в европейском
литературном полилоге (Предварительные
размышления к теме)
В статье рассматриваются – в пропедевтическом,
от ч а с т и п ол е м и ч е с к о м п л а н е – н е к ото р ы е
литературно-исторические и методологические
проблемы, которые, по мнению автора, являются
существенно важными для многоаспек тной
разработки заявленой темы.
К л юч е в ы е с л о в а : п о л и л о г, е в р о п е и з м ,
окцидентализм, народность, язык, национальная
идентичность.
Вячеслав Левицкий. Стихотворение Тараса
Шевченко “Течет вода из-под явора…”: особенности
разворачивания темы
В статье поэтическое произведение Тараса
Шевченко, написанное в 1860 г., проанализировано
с позиций лингвистики стиха, герменевтики и
мифопоэтики.
Ключевые слова: идиллия, тема, художественный
мир, образ, миф.
Светлана Лущий. Нью-Йоркская группа и
шестидесятники в работах Юрия Лавриненко
В статье анализируются исследования Ю.
Лавриненко о Нью-Йоркской группе и
шестидесятниках.
К л юч е в ы е с л о ва : Н ь ю - Й о р к с к а я г ру п п а ,
шестидесятники , идиостиль , литерат урные
концепции.
Андрей Печарский. В новеллистической капле
поэтической вселенной Василия Симоненко
В статье рассмотрены новаторские элементы
новеллистики В. Симоненко (сб. “Вино из роз”, 1965)
сквозь призму “поэтической ассоциации идей” (И.
Франко), “единства эффекта и впечатления” (Э. По),
уплотненности стиля с т. н. “соколиной теорией” (П.
Гейзе), символической “демаскировки характера”
(Л. Фриде), эволюции углубления писателем
художественно-образной системы, способной
покорить время и пространство рецептивного
сознания особым способом, то есть не называя вещи
своими именами. Интерпретация художественных
текстов В. Симоненко осуществляется с учетом
и х к р ат к о м ет р а ж н о й к и н е м ато г р а ф и ч е с к о й
инсценировки, биографических фактов художника и
социально-политических событий эпохи украинского
шестидесятничества ХХ в.
Ключевые слова: новелла, микроновелла,
новаторство, время и пространство, поэтическая
ассоциация идей, поэтика, метафора, украинское
шестидесятники, сюжет, произведение.
Олеся Ребрик. Ритуально-мифологическая
основа поэзии Василия Голобородько
В статье проанализирована поэзия Василия
Гол обородьк о, внимание акцентировано на
использовании элементов мифологического
мировоззрения и их проявлении в творчестве поэта.
К л юч е в ы е с л о ва : ц и к л и ч е с к и й ха р а к те р ,
ритуально-мифологический цикл, календарнообрядовая поэзия.
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Ольга Каминчук. Художественная интерпретация
национальной идеи в украинской поэзии конца XIX –
начала XX в.: мировоззренческо-эстетическая
парадигматика
В с т а т ь е и с с л е д у ет с я х уд о ж е с т в е н н а я
интерпретация национальной идеи в украинской
поэзии рубежа веков. Прослежен социокультурный
аспект осмысления национальной идеи, личностная
парадигма миро воззренческ о -эстетическ ой
интерпретации национальной идеи и ее сакрализация.
К л юч е в ы е с л о в а : н а ц и о н а л ь н а я и д е я ,
мировоззренческо-эстетическая парадигма, социум,
личность, абсолютная духовность.
Дария Сыроид. Агиографический канон: проблемы
рецепции
В статье сделана попытка обобщить понятие
агиографического канона как символической
формы, системы формальных требований и
воз м ож н о с те й , ха р а к те р н о й д л я ж и т и й н о й
литературы на определённом этапе её развития.
В то же время рассматриваются явления, в которых
агиографический канон выступает как разновидность
более широкого понятия канона, свойственного для
всего раннехристианского искусства, в частности
иконы.
К л юч е в ы е с л о ва : а г и о г р а ф и я , к а н о н ,
агиографический канон, библийное цитирование,
автор жития.
Елена Дубинина. Страсти по Белоснежке, или О
феномене интермедиального круговорота
В статье представлен компаративный анализ
нескольких версий сюжета о Белоснежке: волшебной
ск азки братьев Гримм 1812 г., популярного
м ультфильма “Бел оснежк а и семь гномов”
У. Диснея 1937 г., постмодернистского иронического
романа “Белоснежка” Д. Бартельма 1967 г. Цель
исследования – выявить модусы взаимовлияния и
взаимообмена двух медиа – литературы и кино.
Ключевые слова: сказка, мультфильм, экранизация,
роман, сравнительный анализ, интермедиальность,
экзистенциализм, абсурдизм, психоанализ, гендер,
интерпретация, массовая культура.
Надежда Миронец. Неизвестные автографы
Евгения Маланюка
В статье рассмотрены неизвестные автографы
поэзий Е. Маланюка 1925–1929 гг. и его писем к
Зое Плитас, хранящиеся в Украинско-канадском
документально-исследовательском центре в Торонто.
Ключевые слова: Е. Маланюк, З. Плитас, поэзии,
письма.
Алексей Неживый. Письмо Григора Тютюнника к
редактору книги “Крайнебо”
Опубликовано письмо Григора Тютюнника к
редактору издательства “Молодь” Н. Мурченко,
написанное в родном селе Шиловка на Полтавщине.
Это письмо освещает важную особенность творчества
выдающегося писателя: глубокое ощущение родного
слова, стремление сохранить текст литературного
произведения от любых искажений.
Ключевые слова: творчество, Григор Тютюнник,
текст, литературное произведение.
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