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Леонід Ушкалов

СКОВОРОДІАНА ЛЕОНІДА УШКАЛОВА
(Замість передмови)

З

акоріненість світогляду Григорія Сковороди в старожитню українську
духовну культуру, античну філософію, александрійську патристику,
німецький містицизм зробила його одним із найзагадковіших оригінальних мислителів і найяскравіших українських письменників, чия пристрасна думка дивовижно втілювалася в гармонійному поєднанні зовнішньої
і внутрішньої краси, матеріального і духовного аспектів буття, зорієнтованих на самопізнання та цілковите осягнення Бога.
З огляду на широкоаспектність інтелектуальних розважань митця сотні
вітчизняних і закордонних науковців у царині філософії, історії, богослов’я,
лінгвістики, педагогіки та літературознавства присвятили вивченню його філософських діалогів і трактатів, притч, байок, візій, псальмів, кантів, солілоквій,
листів численні наукові розвідки. Високо поціновуючи феномен Г. Сковороди,
його світоглядну позицію, що виходила далеко за межі шкали загальнолюдських цінностей і досягала меж буття Всесвіту, та окреслюючи його місце не
лише в українській, а й у світовій культурній традиції, українського гуманіста
називали то «українським Сократом» (Б. Никольський), то «українським
Жан-Жаком Руссо» (З. Мазур), то «українським Франциском Асизьким»
(Н. Арсеньєв), розглядали як піонера «філософського кордоцентризму»
(А. Калюжний) і як носія «космічної свідомості» (П. Пелех), як «апостола
раціоналізму» (Ф. Кудринський) і як найяскравішого представника «емблематичного стилю в містичній літературі Нового часу» (Д. Чижевський), як
«найбільшого після перших отців Церкви християнського філософа світу»
(М. Степаненко), і як чоловіка, що «втілив у собі всі риси українського народу» (І. Мірчук) та протоптав «питомо східнослов’янську стежину осягнення
реальності» (С. Шерер), і як філософа, який перетворився на «своєрідний
символ української культури від давнини до сьогодні» (Л. Ушкалов).
Інтерес до творчості Г. Сковороди сформував магістральний напрямок
в українській гуманітаристиці й став одним із вагомих структурантів світових славістичних студій. Проте справа видань власне доробку любомудра
аж до наших часів виглядала плачевно.
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За життя Г. Сковороди його твори ніколи не видавалися, бо й мети
такої автор перед собою не ставив, писав для вузького кола своїх друзів.
Проте глибина й проникливість проблематики творів українського філософа сприяла широкому розповсюдженню його ідей ще в рукописах серед
тогочасних інтелектуалістів.
Перший друкований діалог «Наркіс» з’явився в Санкт-Петербурзі
вже через чотири роки після смерті автора завдяки клопотанням М. Антоновського. Перша половина ХІХ століття вже рясніє окремими книжками
Г. Сковороди. Зокрема виходять друком «Басни Харьковскія» (Москва,
1837), «Беседа, наречення двое» (Москва, 1837), «Дружеский разговор о душевном мире» (Москва, 1837), «Убогій жайворонок» (Москва,
1837), «Брань архистратига Михаила со Сатаною» (Москва, 1839). Деякі поезії, листи чи уривки з творів час від часу з’являлися на сторінках
часописів «Молодик», «Москвитянин», «Московский наблюдатель»,
«Сионский весник», «Телескоп», «Утренняя звезда». Звісно, що часописне оприлюднення творів Г. Сковороди не відповідало навіть тодішнім
запитам. Українська гуманістика потребувала системного підходу до видання творів останнього українського барокового письменника.
У 1861 році знову ж таки в Санкт-Петербурзі вийшла збірка творів
Г. Сковороди під назвою «Сочинение в стихах и прозе Григория Саввичева Сковороды. С его портретом и почерком его руки», яка стала першим
посутнім кроком у справі видання його текстів.
Перша академічна збірка творів була приурочена до століття від дня
смерті Г. Сковороди й вийшла в 1894 році в Харкові за редакцією професора Д. Багалія. Однак вона охопила лише переважну більшість трактатів
і діалогів, поезій, листів автора та на всеосяжність його творчості не претендувала.
У 1912 році у Санкт-Петербурзі була здійснена спроба В. Бонч-Бруєвичем видати академічний двотомник творів Г. Сковороди. Справді, до
першого тому ввійшли майже всі філософські твори письменника, проте
другий том, структурований художніми текстами, листами й перекладами,
на жаль, не вийшов зовсім.
Бажання Д. Чижевського, висловлене ще в 1933 році, щоб «у інтересах української науки нарешті [було] видано твори Сковороди в повному, автентичному та достойному вигляді», не було здійснено. Проте аж
до 1961 року саме ці неповні й не зовсім відповідні вимогам текстології
збірки Д. Багалія «Сочинения Григория Саввича Сковороды, собранные
и редактированные проф. Д. И. Багалеем. Юбилейное издание (1794–
1894)» і В. Бонч-Бруєвича «Собрание сочинений Г. С. Сковороды. С биографией Г. С. Сковороды М. И. Ковалинского, с заметками и примечания-
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ми В. Бонч-Бруевича» правили за найавторитетніші оприлюднення текстів
митця.
У 1961 році частково бажання Д. Чижевського здійснила Академія
наук України, видавши двотомну збірку творів Г. Сковороди, укладену за
жанрово-тематичним принципом: до першого тому ввійшли філософські
трактати й діалоги, а до другого – художні твори, листи, життєпис Г. Сковороди автора М. Ковалинського та dubia.
Це видання стало матричною основою для студій науковців Інституту філософії Академії наук України, які в 1973 році уклали за хронологічним принципом і видали «Повне зібрання творів Г. Сковороди» у двох
томах. Це видання було доповнене діалогами «Бесѣда 1-я, наречення
Observatorium. (Сіон)» та «Бесѣда 2-я, наречення Observatorium. Specula.
Еврейски: Сіон» і невідомим до того листом.
Високо поціновуючи тривалу працю чималих наукових колективів
(П. Тичина, О. Білецький, Д. Острянин, П. Попов, І. Табачніков, І. Іваньо,
В. Шинкарук, В. Євдокименко, Л. Махновець, В. Нічик та ін.) і визнаючи
київські видання 1961 та 1973 років за найавторитетніші академічні збірки творів Г. Сковороди, усе ж не можу назвати їх бездоганними. Услід за
Д. Чижевським, який вказував на наявність помилок у грецьких словах,
Ю. Шевельовим, який наголошував на відсутності фахових коментарів
щодо біблійних цитат, І. Огієнком, який відзначав нехтування авторським
вживанням великої літери, помічаємо тут помилкове вживання літери «ѣ»
з огляду на стилізацію під російську орфоепіку, пропуски слів і навіть фраз
і речень у текстах автора, нехтування вживання діакритичних знаків, ідеологічну ангажованість приміток, коментарів і вступної статті тощо.
Твори Г. Сковороди «в повному, автентичному та достойному вигляді»
було видано лише в 2010 році під назвою «Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів», яка налічує 1400 сторінок (майже стільки, скільки
й улюблена книжка Сковороди – Біблія). Безпосередніми виконавцями цього
вельми складного й трудомісткого проекту були Олександра Ушкалова, яка займалася коректурою тексту й комп’ютерним набором, доктор філософських
наук, професор Олег Марченко, який готував частину приміток і коментарів,
доктор філософських наук, професор Марія Кашуба і Любов Пащина, які звірили латинські та грецькі тексти. Основний тягар укладання збірки, звісно,
ліг на плечі керівника проекту, доктора філологічних наук, професора Леоніда
Ушкалова, який упроваджував підготовку тексту, передмови, вступної статті,
приміток і коментарів, оновленої редакції перекладів з латини.
Отож, Леонід Ушкалов хай і не за один рік, але виконав на високому
фаховому рівні роботу, яка ось уже кілька століть була не на силі для цілих
академічних інститутів.
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З огляду на те, що в сучасному харківському науковому осередку
Леонід Ушкалов – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди є фундатором сковородинської теми, якій присвятив
більшу частину своїх наукових пошуків, краще за нього таку роботу не те
що в Україні, у світі ніхто виконати не зміг би.
Сковородинську тему він почав студіювати ще в аспірантурі при Інституті літератури ім. Тараса Шевченка НАН України. У 1989 році в Інституті
літератури ім. Тараса Шевченка НАН України Л. Ушкалов захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Творчість Григорія Сковороди і антична культура». У цьому ж таки Інституті
1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
філологічних наук за темою, тісно пов’язаною із творчістю Г. Сковороди:
«Література українського бароко в її зв’язках із філософією».
Леонід Ушкалов є автором численних історико-літературних та історико-філософських праць, присвячених життю і творчості Сковороди, які
були надруковані українською, англійською, німецькою, польською та російською мовами.
Вагомим внеском в українське сковородинознавство є сім книжок автора, а саме: «Нариси з філософії Григорія Сковороди» (Харків: Основа,
1993. – 152 с.), «Григорій Сковорода і антична культура» (Харків: Знання,
1997. – 180 с.), «Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду» (Харків: Акта, 2001. – 221 с.), «Два століття сковородіяни: бібліографічний довідник» (Харків: Акта, 2002. – 528 с.), «Григорій
Сковорода: семінарій» (Харків: Майдан, 2004. – 876 с.), «Сковорода та
інші. Причинки до історії української літератури» (Київ: Факт, 2007. –
552 с.), «Григорій Сковорода» (Харків: Фоліо, 2009. – 123 с.).
Уже перша монографія аспіранта Л. Ушкалова «Нариси з філософії
Григорія Сковороди», написана в співавторстві з тодішнім студентом
V курсу, а нині знаним московським професором О. Марченком, засвідчила входження в науковий світ серйозного, здатного до висувань глибоких
аргументованих висновків інтелектуаліста. Дослідження присвячувалося
засновковим моментам ейдології Григорія Сковороди, різні моделі якої
всотували в себе поступ європейської філософської традиції від античності до бароко.
У монографії «Григорій Сковорода і антична культура» здійснена екстраполяція позірної зрозумілості псальми Г. Сковороди «Всякому городу
нрав и права» на всю культурну сферу. Літературний твір письменника
розглядається науковцем як своєрідний «образ» безконечності духовної
культури людства. Розгортання цього твору в хронотопі європейської ду-
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ховної традиції змусило автора винести його аналіз за межі суто літературного ряду і довести, що «перебуваючи по той бік поетичної сфери, філософські універсалії є складниками певних ідеологічних побудов, по цей
бік – вони часто переходять у власне інобуття, структуруючи поетичний
текст».
У розвідці «Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду» Л. Ушкалов розглядає методу Григорія Сковороди сходження до Бога «ліствицею» творива в контексті українського «богомислення» XVII–XVIII ст. як найвищий злет української духовної традиції
доби пізнього бароко. Дослідник наголошує, що богомисленнєва синтеза
філософії, теології та містики є прикметною ознакою творчості останнього письменника епохи українського бароко – Григорія Сковороди.
На думку науковця, «богомислення» Сковороди структурується архетипними образами сновидінь, характерними для бароко, як однієї із
форм таємничої подобизни життя, «трихотомією» Господнього страху,
всезагальною «фігуратистською» ноематичною настановою в галузі біблійної герменевтики, ідеєю самопізнання в руслі Божого промислу, світом
образів-ідей та риторичною «матерією», в основі якої виражальні засоби
українського літературного бароко.
На неординарність побудови наукової монографії вказує наявність авторських образних поезій перед кожним розділом книжки.
І структура монографії, і її високий науковий стиль, і широка термінологічна база, якою оперує дослідник, і висновки, до яких апелює автор,
свідчать про те, що Л. Ушкалов долучився до творення глибоко інтелектуальної елітарної науки в Україні.
У 2007 році в серії «Висока полиця» київським видавництвом «Факт»
було видано книгу Л. Ушкалова «Сковорода та інші. Причинки до історії
української літератури», до якої увійшли двадцять статей, есеїв та рецензій,
присвячених українській літературній традиції від давнини до сучасності.
Книга свідчить про розширення літературознавчих горизонтів дослідника,
адже заторкуються проблеми творчості не лише представників української
давньої літератури, чільне місце з-поміж яких посідає Григорій Сковорода,
а й порушуються питання, пов’язані з творчістю Тараса Шевченка, Івана
Франка, Дмитра Чижевського, Юрія Шевельова, Оксани Забужко та інших.
Дуже важливу роботу для подальшого розвитку світової сковородіани
виконав Л. Ушкалов, уклавши бібліографічний довідник двохсотлітнього
сковородинознавства, у якому брали участь науковці з України, Австрії,
Італії, Канади, Молдови, Польщі, Росії, Румунії та США, та тематичний
семінарій на більш ніж три сотні тем, і за кожною можна писати наукові
розвідки про Сковороду різного формату від реферату до дисертації.

12

Ліствиця Якова

Бібліографічний довідник «Два століття сковородіани» зафіксував найповажніші видання творів Сковороди та численні праці про українського
філософа у світовому літературознавстві впродовж ХІХ–ХХ століть. Книга
структурована покажчиком авторів і предметним покажчиком, що набагато спрощує пошуки потрібного джерела. Укладач використав «літописну»
манеру укладання бібліографічного довідника, чим обумовив прозорість її
композиції та зручність у користуванні. Хронологічний принцип шикування
студій у довіднику якнайкраще ілюструє амплітуду коливань розвитку української сковородіани. Є очевидним справжній «сковородинський бум» на
початку ХХ, під добу «українського Ренесансу» та у кінці ХХ – на початку
ХХІ століть. Спостерігається також помітний спад у розвитку українського
сковородинознавства в 1930–1950 роках, коли українська інтелектуальна
еліта зазнала жорстокого нищення з боку більшовицького режиму.
Загалом, вихід бібліографічного довідника сприяє пожвавленню та поглибленню сковородинознавчих студій.
Перспективи розвитку української сковородіани Л. Ушкалов окреслив
у посібнику «Григорій Сковорода: семінарій». Автор подав бібліографічну інформацію щодо найрізноманітніших питань, пов’язаних із життям
і творчістю Григорія Сковороди.
Серед тем, які потребують наукового вирішення, літературознавець
називає з’ясування теологічних поглядів Сковороди, сковородинську христологію, еклезіологію, біблійну герменевтику. Попри існуючі вже лінгвістичні розвідки Петра Бузука, Вєслава Вітовського, Федота Жилка, Михайла Жовтобрюха, Миколи Наконечного, Олекси Синявського, Василя
Чапленка, Юрія Шевельова пильної уваги, на думку Л. Ушкалова, потребує
велике коло питань, пов’язане з мовою Сковороди.
Одним із магістральних напрямків академічної сковородіани науковець вважає з’ясування питомих джерел сковородинської поезії, філософії
та богослов’я.
Вагомим є питання і впливу Сковороди на подальшу українську культуру та філософію, а також його зв’язків із центрально- та західноєвропейською літературною і філософською традиціями XVII–XVIII століть.
Очікує свого розв’язання й предметне вивчення сковородинських універсалій, таких як натура, сродність, тип, архетип, антитип тощо.
Цей довідник-семінарій покликаний забезпечити бібліографічно-методичну підтримку перспективних студійних тем.
Щойно з-під пера науковця як українською, так і російською мовами
вийшла монографія «Григорій Сковорода», яка є науково-популярним
начерком життя та творчості українського філософа, розрахована уже не
лише на фахово підготовлену аудиторію, а й на широкий загал реципієнтів.
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Крім того, чимало питань, пов’язаних із творчістю Сковороди професор Ушкалов розглянув в інших своїх книжках: «Світ українського бароко:
філологічні етюди» (Харків: Око, 1994), «З історії української літератури XVII–XVIII століть» (Харків: Акта, 1999), «Есеї про українське бароко» (Київ: Факт; Наш час, 2006), «“На риштованнях історії української
літератури”: дещо про рецепцію нашої класики» (Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007).
«Світ українського бароко: філологічні етюди» присвячено ейдології
та риториці української барокової літератури, зокрема її засновковим універсаліям, як-от «наслідування природи», «образ», «текст», «концепт»,
«золота середина», «передання наук» тощо. Серед імен, пов’язаних з феноменом українського літературного бароко, автор згадує і Григорія Сковороду.
Роздуми українських інтелектуалістів XVII–XVIII століть, серед яких
поважне місце посідає Григорій Сковорода, над сенсом власного життя
та долею Вітчизни, їхні душевні порухи й естетичні уподобання склали
«мисленєвий» сюжет книги Л. Ушкалова «З історії української літератури
XVII–XVIII століть».
Певним узагальненням раніше виданих праць Л. Ушкалова є його книга «Есеї про українське бароко». Роздумуючи про українське бароко, про
його єство, місце та роль в історії нашої літератури від давнини до сьогодення, автор спирається й на вчення Григорія Сковороди.
Рясна плідність і при тому високий рівень інтелектуальних надбань
професора Леоніда Ушкалова спричинили резонанс у світовому літературознавстві. Схвальні відгуки та рецензії на його праці, присвячені Сковороді, виходили не тільки в Україні, але й у Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, США.
За книгу «Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду» професор Ушкалов став першим лауреатом Харківської
муніципальної премії імені Г. Сковороди (2002), бібліографічний довідник «Два століття сковородіяни» посів перше місце на Львівському міжнародному форумі видавців 2002 року в номінації «Словники та довідники» й отримав спеціальну відзнаку Української бібліотечної асоціації,
а 2007 року дослідник став лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Григорія Сковороди.
Проф. Леонід Ушкалов чимало робить і у справі популяризації творчості Сковороди. Зокрема, він був упорядником, редактором, автором
передмови та приміток до антології «Барокова поезія Слобожанщини»
(Харків: Акта, 2002. – 521 с.), де опубліковано весь корпус поезій Сковороди, автором книжкових проектів «Григорій Сковорода. Сад божествен-
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них пісень» (Підготовка тексту, передмова та коментарі Леоніда Ушкалова. – Харків: Майдан, 2002. – 127 с.), «Григорій Сковорода. Вибрані твори
в українських перекладах» (Упорядкування текстів, передмова та примітки Л. Ушкалова. – Харків: Ранок, 2003. – 144 с.), «Дмитро Чижевський. Філософія Г. С. Сковороди» (Підготовка тексту й переднє слово проф. Леоніда Ушкалова. – Харків: Прапор, 2004. – 272 с.), «Григорій Сковорода»
(Харків: Фоліо, 2009. – 123 с. – сер. «Знамениті українці») та інших. А ще
Леонід Ушкалов є науковим консультантом Національного літературно-меморіального музею Сковороди в Сковородинівці, виступає з доповідями про творчість Сковороди на багатьох престижних наукових імпрезах (скажімо, на Третьому конгресі Міжнародної асоціації україністів
1996 року він керував роботою Сковородинської секції, а на міжнародних
конгресах Американської Ради Наукових товариств 2005 та 2007 років виголошував доповіді «Про стан та перспективи студій над Сковородою»
та «Текстологічні питання, пов’язані з підготовкою нового академічного
видання творів Сковороди»).
Тож, цілком природно, що саме професор Леонід Ушкалов очолив
роботу над підготовкою повного академічного видання творів Сковороди, у якій брали участь декілька установ, зокрема Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України, Харківський
національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Національний
літературно-меморіальний музей Г. Сковороди в Сковородинівці та Університет Альберти (Канада). До речі, професори Університету Альберти
Наталія Пилип’юк та Олег Ільницький уже давно підготували до цього видання фундаментальну електронну конкорданцію, яка дозволить читачеві
уявити морфологію текстів Сковороди до найменших подробиць: http://
www.arts.ualberta.ca/-ukr.skovoroda/NEW/index.php.
Останнє і найбільш авторитетне видання творів Г. Сковороди за редакцією Л. Ушкалова і під егідою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
та Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Національної Академії Наук
України відкриває нові перспективи для подальшого розвитку академічних
студій текстів Сковороди, адекватного поцінування його творчості, перекладу творів письменника іншими мовами світу, зрештою, для підвищення
авторитету сучасної української гуманістики у світі. Щойно з’явившись, це
видання стало переможцем конкурсу Львівського форуму видавців «Найкраща книга форуму–2010».
Головний принцип, за яким Л. Ушкалов і творчий колектив під його
керівництвом здійснювали цей проект, – відтворення автентичного тексту
Сковороди, що до цього часу в академічному сковородинознавстві було ве-
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ликою проблемою з низки причин, серед яких неприступність деяких джерел для українських літературознавців з огляду на їхню розпорошеність по
світу, неможливість прочитання текстів через пошкодженість паперу або
й узагалі втрата автографів і варіативність списків тощо.
Отож, узявши за основу видання 1973 року, під час укладання нового
збірника науковцю довелося зробити декілька десятків тисяч виправлень
різного характеру. Скажімо, тодішні видавці майже не звертали уваги на
понад 50 тисяч діакритичних знаків, які Сковорода розставляв для того,
щоб його твори можна було правильно читати.
Корпус текстів Г. Сковороди було ретельно укладено відповідно до
приписів сучасної текстології на підставі автографів та найближчих до них
списків, які збиралися по архівах та книгозбірнях України, Росії, Румунії,
США й Чехії. Проте не всі джерела виявилися бездоганними. Працюючи
над єдиним списком діалогу «Кольцо», професору Л. Ушкалову довелося
відтворювати біблійні цитати, перекручені переписувачем, за текстом Єлизаветинської Біблії, уживання літери «ѣ» – за формами слів, характерними
для автографів Сковороди, а текст діалогу «Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни» – реконструювати відразу за трьома списками.
Грандіозну й трудомістку роботу дослідник виконав, укладаючи корпус приміток і коментарів, у яких якомога більше намагався задокументувати цитати, алюзії, парафрази, ремінісценції тощо з огляду на звичку Сковороди не подавати вказівок на джерела.
Така звичка автора сформувалася в межах барокової традиції. Характерною особливістю способу думання українських барокових письменників можна було вважати ретроспективність, традиціоналізм, антиіндивідуалізм. Будь-яка творча вигадка здавалася брехнею, якщо тільки не була
загальноприйнятною. Письменники намагалися не бути голослівними,
а вважали за потрібне продемонструвати свою обізнаність із творчістю
визнаних авторитетів. Робота митця, таким чином, прирівнювалася до
створення букета квітів з інших творів. При цьому домінувала аксіома:
чим давніше художнє писання, тим достовірніше, а чим достовірніше, тим
правдивіше. Поняття плагіату тоді не існувало, навпаки, чим ближчим був
художній твір до авторитетного джерела, тим майстернішим він здавався. Уміння варіювати тему цінувалося більше, ніж уміння її знайти й обробити.
Отож, належний науковий апарат цього видання складає правильне
розмежування цитат і власне авторського тексту, а також розшифрування
наявних у рукописах скорочень, атрибутації різноманітних цитат, алюзій,
ремінісценцій, парафраз, рясно присутніх у творах Г. Сковороди. Скажімо, лише біблійних цитат професор Л. Ушкалов віднайшов, виділив і звірив
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з Біблією близько семи тисяч. Дослідник виправив помилки переписувачів
і публікаторів.
Домінантним структурантом наукового апарату збірки є також підготовані належним чином фахові коментарі до сковородинських ідей, універсалій та образів, які упорядник подав на тлі стародавньої грецької та
римської літератури, святоотцівської і новочасної західної традиції, українського барокового богомислення.
На окрему увагу заслуговує вступна стаття професора Л. Ушкалова
«Григорій Сковорода», де в дуже стислій формі визначається унікальність
і універсальність феномену Г. Сковороди. Попри численні присуди дослідників щодо творчості Г. Сковороди, автор радить перш за все розглядати
його філософсько-богословські ідеї «в річищі християнського неоплатонізму».
Центральним місцем у філософії Сковороди науковець називає проблему людини, наголошуючи, що сковородинська антропологічна проблематика ґрунтується на понятті «внутрішньої людини», що у творах автора здебільшого ототожнюється із поняттям «серце», яке варто трактувати
як «невидиму природу» психічного життя і яке зринає у його писаннях
1146 разів.
Належність до александрійської традиції біблійної герменевтики визначила прихильність Сковороди, на думку Ушкалова, до всезагальної алегорези Святого Письма.
Розмірковуючи про джерела творчості, літературознавець передусім
називає Біблію, барокову емблематику, старих язичницьких і християнських авторів, середньовічну традицію, новочасну західну літературу. Водночас, наголошує науковець, феномен Сковороди можна осягнути лише
в контексті української барокової традиції. Завершуючи свої розмисли
про місце Сковороди в українській гуманітаристиці, дослідник називає
його «ключовою постаттю не лише в літературі українського бароко, але
й у всій нашій духовній традиції від давнини до сьогодні».
Одним словом, академічне видання творів Григорія Сковороди за редакцією Леоніда Ушкалова є дуже цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, педагогів, богословів та інших спеціалістів, які
вивчають творчість українського філософа, надійною опорою для перекладів його творів іноземними мовами, для підготовки популярних видань
і багато чого іншого, а супровідна стаття керівника проекту є науковим
орієнтиром у подальших студіях творчості Сковороди. Майже кожна її
теза може розгорнутися в перспективний науковий проект.
Наталія Левченко

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ
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ОДНОГО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Д.
Д

Мережковський – поет, прозаїк, критик
і мислитель, один із засновників російського символізму, – був цікавим, але малоуспішним
драматургом. Його перу належать десять п’єс, два
кіносценарії, однак декілька творів не були завершені і збереглися в архівах. Їхнє значення полягає
в тому, що вони дозволяють говорити про особливості творчої свідомості письменника, для якого всі
його твори об’єднані однією ідеєю: вони, на думку
Мережковського, «...звенья одной цепи, части одного целого. Не ряд книг, а одна, издаваемая только
для удобства в нескольких частях. Одна об одном»
[13: V]. З-поміж незакінчених п’єс особливу увагу
привертає твір, який у друкові був нами означений
заголовком «Драма без названия» і датований серединою 1910-х років. Вочевидь, він був своєрідним підготовчим етапом до створення п’єси «Будет
радость» (1913–1914) [10], про яку нам уже доводилося писати [1–3]. Драмі без назви передував
план драматурга, у якому були коротко окреслені
події, означені детали, прописані деякі репліки.
Одна з них: «Я ваш – Личард верный, ваш Мефистофель» [11: 648], утім, її смислове навантаження
затемнене поєднанням слів із різних джерел.
Як відомо, ім’я Лічарда походить із «Повести
о Бове-Королевиче». Слово стало загальним і використовується на позначення нетямкого слуги.
У цьому сенсі воно вживається О. Островським
у п’єсі «Не все коту масленица» (1871), М. Горь-
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ким у п’єсі «Зыковы» (1912), цим іменем назване оповідання І. Буніна (1913) тощо. У «Братьях Карамазовых» Достоєвського Лічардою
себе називає Смердяков у передсмертній розмові з Іваном Карамазовим: «Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело
это и совершил» [6: 126]. Як справедливо відзначає В. Вєтловська,
«Смердяков уже називав себе “слугой Личардой”, але по відношенню до Міті» [4: 366], та «іронія сказаного полягає в тому, що літературний прообраз Смердякова “любезный слуга Личарда” із “Повести
о Бове-Королевиче” також однаково “верно” служив і королю Гвідону,
і його злій дружині Мілитрисі Кирбитівні, коли та замислила вбити
свого чоловіка» [4: 366]. У Мережковського Лічардою називає себе
Марк, і з плану п’єси незрозумілий смисл цієї репліки. У тексті твору
це словосполучення розташоване в такому контексті:
«М<арк>. Не сердитесь. Умирающему все позволено <...> Если
вы когда-нибудь полюбите <...> позовите меня [Я буду вам устраивать
свидания, сторожить дверь и в щелку не подсматривать. Буду вашим
слугой, Личардой верным, посредником, сводником]» [9: 638] і далі:
Л.<ия>. Уходите. М.<арк>. Ушел, ушел. Помните <...> Личарда <...>»
[9: 639]. Оскільки героїня п’єси, Лія, відповідає Марку цитатою –
«крошечный бесенок с насморком» [9: 638], яка перегукується зі
словами Ставрогіна: «Мой демон – просто маленький, гаденький
золотушный бесенок с насморком из неудавшихся» [5: 278], то є підстави звернутися за тлумаченням смислу загадкового словосполучення до досліджень письменника, присвячених Достоєвському.
У Мережковського доволі багато розвідок про цього автора, і вони
написані в різні роки: стаття «Достоевский», уперше опублікована
під назвою «О “Преступлении и наказании” Достоевского» (1890),
дослідження «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902), «Пророк
русской революции. К юбилею Достоевского» (1906), «Горький
и Достоевский» (1913), ідеться про Достоєвського і в статті «Грядущий Хам» (1906), і в лекції «Завет Белинского. Религиозность и общественность русской интеллигенции» (1912) тощо. Це, власне, дозволяє говорити про певне коло ідей, які могли знайти своє вираження
в незавершеній п’єсі. Так, приміром, привертає увагу показовий фрагмент у книжці «Л. Толстой и Достоевский». Мережковський цитує
і коментує: «“Знаешь что, – говорит Иван Карамазов лакею Смердякову, – я боюсь, что ты сон, что ты призрак передо мной сидишь”.
“– Никакого тут призрака нет-с, – отвечает ему Смердяков, – кроме
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нас обоих-с, да еще некоторого третьего <...>”. Этот “третий”, соединяющий, по мнению Смердякова, – Провидение, Бог – для Ивана
Федоровича, оказался впоследствии мировым воплощением смердяковского духа – Чёртом. “Вы убили, – говорит Смердяков Ивану, – вы
главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой
Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил”. Петр Верховенский тоже “приспешник”, “верный слуга Личарда” своего господина, своего полубога, своего сказочного “Ивана Царевича” – Ставрогина» [12: 173]. Проводячи подібні паралелі між персонажами, автор
уживає поняття «чёрт» і «слуга» як синонімічні, і так само в репліці
Марка з плану драми (Мефістофель і Лічарда). Другий її елемент –
«ваш Мефистофель» – указує на «Фауста» Ґете. Проте таке пояснення використання імені літературного персонажа не підтверджується
текстом драми. Натомість знаходимо його при зверненні до публіцистики Мережковського. Нагадаємо, наприклад, що в статті «О новом
религиозном действии (Открытое письмо Н. А. Бердяеву)» (1905)
письменник зазначав: «О, конечно, середина, плоскость, мещанская
пошлость, позитивистическое небытие – есть Чёрт... Есть плоское
человекобóжество, когда человек с лакейским (я говорю: хамским)
самодовольством ставит себя на место Бога» [14: 104]. У книжці про
Гоголя, над якою він почав працю ще в 1903 році, чорт розуміється
не як протилежність Богу, а як його імітація: «Бог есть бесконечное, конец и начало сущего, чёрт – отрицание Бога, а следовательно,
и отрицание бесконечного, отрицание всякого конца и начала; чёрт
есть начатое и неоконченное, которое выдает себя за безначальное
и бесконечное; чёрт – нуменальная середина сущего, отрицание всех
глубин и вершин – вечная плоскость, вечная пошлость» [8: 213]. Чічікова і Хлєстакова Мережковський називає «двумя ипостасями вечного и всемирного зла – всемирной пошлости людской» і вбачає за
ними «соединяющее их третье лицо – лицо чёрта “без маски”, “во фраке”, в “своем собственном виде”» [8: 215]. Тож є підстави припустити,
що в словосполученні, записаному в план п’єси, драматург мав на увазі
саме цей комплекс значень, убачаючи Марка спадкоємцем персонажів-попередників, слугою (лакеєм) і новим утіленням чорта.
Підтверждення цього можна знайти і в іншому фрагменті тексту.
«Входит Марк.
Марк. Ну что, как, Вы едете? <...> Думали, небось, что он, Иван
Царевич, а это все только я – музыкальный критик, бездарный гений.
Л.<ия>. Не ломайтесь. Право же, скучно <...>
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М.<арк>. “Мне скучно, бес!”» [9: 637].
Марк цитує «Сцену из Фауста» (1825) О. Пушкіна, а це знову
відсилає нас до імені Мефістофель у словосполученні з плану драми.
І, водночас, Марк, як Петро Верховенський, називає коханого Лії,
Бориса, Іваном Царевичем. Контамінація смислів із різних контекстів дає можливість уважати, що в незавершеній драмі без назви мало
йтися про долю інтелігенції, щодо якої в усіх попередніх дослідженнях Мережковського був використаний цей семантичний комплекс.
Про неї він писав у статті «Грядущий Хам», коли закликав не боятися
«никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая»: «Одного бойтесь – рабства, – наголошував Мережковський, – и худшего из
всех рабств – мещанства и худшего из всех мещанств – хамства, ибо
воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт – уже
не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно
страшный, страшнее, чем его малюют – грядущий Князь мира сего,
Грядущий Хам» [7: 375]. Відповідно, до синонімічного ряду, утвореного словами «чёрт» и «слуга (лакей)», можуть бути включені слова
«рабство» та «мещанство», які завжди мали в студіях письменника
негативну конотацію.
П’єса про інтелігенцію не завершена, тому залишається тільки
здогадуватися, повторювали б її дійові особи долі героїв Достоєвського, – у любовному конфлікті зіштовхуються брати, – чи Мережковський інакше б окреслив лінію їхнього життя. Проте в збереженому тексті видно відгомін суперечок про нове мистецтво, релігійність
і атеїзм, любов, єврейство, міщанство, вульгарність, язичеське та християнське, які точилися в тогочасних літературних колах і в яких безпосередню участь брав драматург. Таким чином, словосполучення
«Я ваш – Личард верный, ваш Мефистофель», записане в план драми,
виявляється багатошаровим і передбачає різноманітне прочитання.
Виключення з тексту п’єси посилання на Мефістофеля, вочевидь, говорить про зосередження письменника не на містичному, а на суспільному значенні літературного типу, що вже отримав блискуче втілення
у творах його попередника. Не випадково ж Мережковський писав,
що лице чорта – «не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, вообще реальное <...> лицо, лицо толпы, лицо
“как у всех”» виникає «в те минуты, когда мы не смеем быть самими
собою и соглашаемся быть “как все”» [7: 215].
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Володимир Антофійчук

INDIFFERENS ТА DIFFERENS
ЖАНРОВОГО ПОЛЯ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ
(МОЛИТВА – РЕЛІГІЙНИЙ ГІМН – ПСАЛОМ)

В

ивчення історії літературної молитви, літературного псалма, релігійного літературного
гімну (або їхніх стилізацій чи переспівів) в українській літературі, як і в будь-якій іншій, неможливе
без точного окреслення жанрових особливостей
цієї духовної поезії. Для розрізнення їх необхідно знайти певні спільні універсальні видові властивості (indifferens) та водночас і їх невід’ємні
особливi (differens) прикмети.
Усі ці три жанрові утворення в тій чи тій формі присутні в основних релігіях світу. Додаймо,
що й самі релігійні культи також, маючи багато
ознакк differens, мають і те indifferens, що їх об’єднує,
творить видову цілісність: «Оскільки всі релігії
можна порівнювати між собою, – твердить Еміль
Дюркгайм, – оскільки всі вони є різновидами одного явища, то неодмінно існують головні елементи, спільні для них», хоча при цьому не йдеться
про зовнішні й очевидні ознаки. Найголовніше,
що «ці зовнішні схожості засвідчують наявність
інших схожостей, які є куди глибші. В основі всіх
систем вірувань та всіх культів має неодмінно лежати певне число фундаментальних засад і ритуальних обрядів, які, незважаючи на різноманітність форм, що її ті й ті можуть набирати, скрізь
мають те саме об’єктивне значення й скрізь виконують однакові функції. Це ті постійні елементи,
які, власне, і є тим вічним у людській релігії, тобто
об’єктивним виразником ідеї, що її висловлюють,
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коли ведуть мову про релігію взагалі...» [10: 8]. Жанри молитви, псалма, гімну в різних релігіях отримують специфічні жанрові прикмети –
власне під впливом differens у цих різних релігіях.
Поставлену в такому ракурсі проблему зокрема вже розглядали Володимир Антофійчук [1], Сєрґєй Авєрінцев [2], [3], Ірина Даниленко
[8], Василь Лаба [12], Зоряна Лановик [13], Жерар ван дер Леу [24]
та ін. Найповніше це питання проаналізовано в статті Вероніки Чотарі
[22], однак певні ракурси, задекларовані у ній, потребують уточнень.
Тому метою нашої статті є виокремлення основних жанрових особливостей молитов, псалмів, гімнів (зокрема й літературних) у молитовному дискурсі, а завданнями – означення тих основних жанрових
особливостей, які дали б змогу розрізнити, відокремити поетичні переспіви псалмів від літературної молитви чи літературного гімну.
Ірина Даниленко серед споріднених з молитвою жанрів, окрім
псалма та гімну, називає й замовляння [8: 12]. Щодо останнього, то
все ж, як нам видається, воно не зовсім вписується у жанровий простір духовної поезії. За визначенням, замовляння – це «словесна формула, яка має репутацію невідворотного засобу для досягнення певних результатів (порятунок від хвороби і т. ін.). Здавна замовляння
були пов’язані з уявленнями про магічну силу і дію слова на стихійні,
ворожі людям явища природи і первісно поєднувалися з різними обрядами (мисливськими, землеробськими та ін.)» [14: 213]. Марина
Новикова зауважує, що «у замовляннях ми занурюємося у першоматерію людської присутності у світі – в те, для чого, мабуть, тільки поети
спромоглись знайти місткі формули, назвавши його “пра-прасутність”
(Юліян Тувім), “первовічність” (Райнер Марія Рільке)...» [8: 9]. Відомий шведський феноменолог релігії Ґео Віденґрен наголошує, що «релігія та магія є двома діаметрально протилежними психічними реакціями. В релігії людина відчуває свою залежність від сили, яка окреслює
її призначення в бутті; в магії ж людина вважає сама себе тією силою,
або ж принаймні має над цією силою контроль». Водночас «релігія
існує лікоть до ліктя з магією, навіть часто з нею змішуючись» [25: 20].
Прикладом такого змішування може бути заклинання-молитва до
богині Іштар «Тобі – моління мої...». Ця вавилонська молитва «поєднує в собі гімн-славослів’я до Іштар, переважно як до богині війни
і чвар, покаянний псалом і заклинання» [17: 391]:
Тобі – моління мої, володарів володарко, богинь богине!
Іштар, ти царюєш повновладно, ти заступниця людська!
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...
Ти могутня, ти державна, ім’я твоє – над усіма!
Від звуку ім’я твого здригається земля і небо!.. [17: 203].

Таким чином, відмінність магічно-сакрального замовляння (або
заклинання чи магічних формул) від молитовних жанрів полягає у їх
світоглядній приналежності: перші характерні для магічно-ритуального світовідображення. У них об’єктом впливу є навколишній світ,
процеси у якому може змінити сама людина силою свого слова. Усі
три інші жанрові утворення (молитва – релігійний гімн – псалом) відображають релігійне світоуявлення, віру в можливість впливу на
зовнішній світ за допомогою діалогу з божеством (цей суб’єкт у замовляннях відсутній). Однак замовляння можуть трансформуватися,
наприклад, у народні молитви, які мають багато жанрових ознак молитви [див. детальніше про це: 7].
Канонічне християнське визначення молитви розрізняє молитви
старозавітні та новозавітні. «Постійній константі старозаповітних
молитов притаманний безпосередній зв’язок із життям народу», вони
«ґрунтуються на тому, що було і що є. Їх лейтмотив, щоб у майбутньому <...> спасіння Боже було подароване землі... За змістом молитва
Ізраїлю нерозривна з його історією» [20: 437]. Новозавітна молитва
відкриває нову перспективу: це перехід від «інстинктивного прохання» до «правдивої молитви»; тут християнська «любов є основним
стержнем молитви. Вона має бути умовою молитви і її завершенням»
[20: 441]. Мірча Еліаде вказує, однак, на безпосередній і тісний зв’язок
поетики та ідейного, семіотико-семантичного наповнення старозавітних і новозавітних молитов. Молитва «Отче наш», як «вираження гебрейської побожності», «не стосується першої особи однини,
окремої особистості, вона виразно використовує множину: Отче наш,
хліба нашого повсякденного дай нам сьогодні, прости нам провини
наші, визволи насс від лукавого. Її зміст має за взірець молитву кадіш зі
старої Синагоги й віддзеркалює тугу за віднайденням первісного релігійного переживання: епіфанії Ягве як Батька. Однак текст [молитви],
яку пропонує Христос, є коротшим і динамічнішим. Одночасно будьяку молитву повинна пронизувати справжня віра...» [23, т. 2: 278].
Єпископ Калліст Уер, аналізуючи теологічні особливості молитви, твердить, що «найпершою умовою здійснення богослужіння або
молитви є стояти перед Господом. <...> Молитися – це не обов’язково
просити Бога про щось. Не потрібно навіть застосовувати слова, бо
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дуже часто найглибшою і найсильнішою з усіх молитов є просто чекати на Бога у тиші» [21: 65]. Під час молитви, продовжує він, homo
religiosus «відчуває водночас милість і справедливість Господа, його
доброту й суворість» (ідучи за псалмом 100 (101)) [21: 66]. При молитві «ми послуговуємося насамперед словами, і ці слова мають буквальне значення, усвідомлюване раціональним розумом». Але поруч із
тим, «поза своїм первинним значенням, окремі слова і фрази, сповнені
асоціацій і напівтонів, містять у собі приховану силу й поезію. Тобто
у своїй молитві ми вживаємо слова не лише буквально, а й з певним забарвленням. Через поетичні фігури – навіть якщо тексти здебільшого
є ритмічною прозою, а не римованими строфами – ми надаємо словам нового значення» [21: 68–69]. Тут принагідно слід наголосити,
що саме таке тісне поєднання молитви і поезії заклало основи майбутніх трансформацій канонічних молитов у їхні переспіви та художньої
традиції створення літературних молитов. Саме це явище є, зокрема,
тим indifferens, спільним, що лучить усі три жанрові утворення, які розглядаються в цій статті. В. Чотарі на прикладі молитви Ісуса Христа та
аналізі інших молитов із Біблії, виокремлює такі, характерні для цього
літературного жанру, риси: 1) певний емоційний пафос (урочистість);
2) особливе душевне налаштування або релігійно-душевний стан піднесення; 3) традиційна структура (заклик, прохання та славослів’я), за
допомогою яких стає можливим діалог людини з Богом [див.: 22: 70].
Водночас «почуття єдності у молитві, що його переживав вибраний народ, покладено у підвалини створення Псалтиря і прийняття
його Церквою». І при тому, відзначають автори «Словника біблійного богослов’я», «Псалтир – це збірник застиглих формул та обрядових приписів» [20: 438]. Додаймо, що ця «застиглість» притаманна
й канонічним молитвам загалом: вона утворює своєрідну художню
матрицю, яка дозволяє виокремити в ній ту першооснову, що вказує
на жанрову приналежність літературної молитви, літературного гімну, літературного псалма чи переспіву. І. Набитович називає присутність такої матриці «біблійним ґлокалізмом», під яким він розуміє
«багатоаспектне сприйняття біблійними наративами мистецького
втручання, адсорбцію й трансформацію традицій, культури, менталітету того чи іншого народу та постання художніх творів, створених
на основі Біблії, з різнорівневими біблійними структурами (таку
здатність породжує, зокрема, фрактальна структура Святого Письма), в яких вплив національних відмінностей і особливостей, однак,
не залишає сумніву щодо їх народження на субстраті Книги Книг»
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[16: 98]. Близька молитовна спорідненість між молитвою та псалмом
зауважується задовго до юдеохристиянської традиції – уже в традиції
шумеро-аккадійській, де «у культі великої ваги набирають особисті
молитви та покутницькі псалми. Одна з найкращих вавилонських молитов скерована до усіх богів, навіть до тих, яких той, хто молиться
(як сам він і зізнається), не знає: “О, Боже... великі мої гріхи. О, Боже,
якого не знаю, великі мої гріхи... О, богине, якої не знаю, великі мої
гріхи. Людина не знає нічого: чи вона чинить гріх, чи добро чинить –
навіть того не знає. О, Пане мій, не відкидай свого покірного слугу.
Мої гріхи є семикратними. Зітри мої гріхи”. У покутних псалмах той,
хто молиться, визнає свою вину і голосно сповідається про свої гріхи.
Ці визнання супроводжуються відповідними літургійними жестами:
ставанням на коліна, паданням на обличчя та “плющенням носа”» [23:
92]. Власне, Зоряна Лановик теж наголошує, що «тексти та образи
збірки (Псалтиря. – В. А.) cуголосні із близькосхідною поезією, особливо ханаанською і сірійсько-палестинською культурною традицією.
Основна відмінність – ці твори літургійного характеру, створені спеціально для прославлення Бога в Сіонській скинії» [13: 344].
С. Авєрінцев зауважує, що Псалтир – це саме та із старозавітних
книг, яка «отримала єдину свого типу релевантність для щоденного
молитовного життя християн...» [2: 465]. Псалтир – єдина старозавітна книга, яка (поруч із новозавітними – євангеліями та Апостолом)
була включена в літургійний канон. Їх читання під час Божественної
літургії складало річний цикл, що було важливим елементом структурування християнського календарного року як цілісного «сакрохронотопу» (як назвав таку структуру І. Набитович) [16: 43]. Саме
це надавало Псалтиреві специфічного, особливого статусу серед книг
Старого Завіту в християнській традиції. Псалми були популярною
формою спілкування людини з Богом, тому часто використовувалися з цією ціллю нарівні з молитвою, а вся збірка сприймалася «не як
книга ліричної поезії, а як книга молитовних гімнів. Попри тематичну
різнорідність вони зберігають єдину літературну традицію і “дух” єврейського народу» [13: 344].
С. Авєрінцев акцентує й на тому, що «єврейською (івритом. –
В. А.) Книга Псалмів називається, як називалася вже в часи Кумранської громади, Книгою Хвалень <...>. Ще одна назва, може, навіть
древніша, Книги Псалмів, яка збереглася в Єрусалимському Талмуді
<...> – Книга Піснеспівів» [3: 23]. Книга Псалмів або Книга Хвалень
в історії європейської культурної традиції стала однією з підвалин,
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на яких у цій традиції зароджувалася духовна поезія: «Християнська
релігійна лірика завжди, від самого початку орієнтувалася на поетику і загальний образний лад “Книги Хвалень” – це стосувалося як візантійської, так і європейської гімнографії. Перехід релігійної поезії
християнських країн на живі національні мови зумовив появу безлічі
поетичних перекладів та переспівів псалмів» [17: 23].
Зоряна Лановик наголошує, що «тематика псалмів дуже різноманітна. Найбільше творів релігійно-величального змісту, центральний
мотив яких – прославлення Бога і Божої величі всесвіту. Частина з них
відтворює образ людини в її стосунку до Творця і творіння, її земне
життя – як тимчасову мандрівку до вічності; значна кількість присвячена мотивам Ізраїльської історії, описує визначні події, виявляє
Божу руку в ході історії; ряд співвідноситься із Законом і літературою
мудрості – в них говориться про істинність Божого Слова і необхідність дотримання заповідей для благополуччя і благословення кожної
людини, родини, народу» [13: 345–346].
Водночас у псалмах, як різновиді молитовного жанрового утворення, можна відчути «шум народних зібрань та війни» (Пс. 55, 59),
і «внаслідок цього текст набуває хаотичної і рвучкої форми». Звертання до Бога з такими «зойками та благаннями» (Пс. 69, 102) свідчить про те, що люди в небезпеці і «прагнуть Бога усім своїм єством,
душею, тілом» (Пс. 63) [20: 439]. Жерар ван дер Леу пише, що «людина, яку щось “пориває”, зворушує – кричить. Підносить голос. Крик
і спів змушують силу (потугу, як одну із найважливіших складових
категорії sacrum. – В. А.) до руху. Найважливішою формою мови, яка
повниться такою перейнятістю, є похвала, хвалебна пісня. Вона відрізняється від молитви тим, що не є ставленням волі людини перед божественною волею, лише підтвердженням божої сили. Це підтвердження
в жодному разі не є раціональним підтвердженням, ані сентиментальним запевненням; тільки підтвердженням у дослівному сенсі, усталенням міці та волі, під впливом яких перебуває людина» [24: 375]. Слід
пам’ятати, що похвала не є засобом покращення стосунків із силою,
не є виявом надмірної чуттєвості. Той, кого «пориває», «хвалить, бо
не може цього не робити. Бо ж у похвалі є забування про себе, сильніше від життя щодо міці того, кого хвалять. Вихваляння, радісний крик
на честь Господа не означає, що від Бога не хочеться нічого – навпаки,
хочеться від нього всього; це лише означає, що відриваюся від самого
себе і від власної міці, цілком здаючись на божественну силу. Хвалити – це відвертатися від себе й звертатися до Бога» [24: 375–376].
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Молитва, декларує Жерар ван дер Леу, «є вираженою в словах
конфронтацією людської волі з волею божества, яке пригнічує волю
людську <...>. Молитва відзначається широкою різнорідністю тону:
від погрози до найвищої покори, від найсором’язливішого прохання
до беззаперечної довіри». Загалом же молитва є «за своєю сутністю
діалогом. Цей діалог має дуже конкретну ціль: прохання про щось. Часом, однак, є він просто вираженням побожного, повного пошани боязливого чи якогось іншого настрою» [24: 373]. Митрополит Іларіон
додає, що «безперечно, початкове значення цього слова було – просити, благати» [15, т. 3: 96]. Мірча Еліаде вказує на те, що «термінологія, пов’язана з молитвою, походить від двох різних коренів»: «У первісній діалектній групі, до якої входять гетські, слов’янські, балтійські,
вірменські (і, можливо, германські) групи, засвідчуються вирази, споріднені з гетським maltai, “просити”, тоді як в іранській, кельтській та
грецькій діалектних групах виступають слова, які виводяться з кореня ghwedh, просити, прагнути» [23, т. 1: 197].
Задекларовані тут особливості молитви та псалма є важливими
модусами розрізнення між ними: якщо молитва – це звертання, то
псалом найчастіше – прославляння.
Якщо ж ідеться про гімн, то митрополит Іларіон декларує, що –
це «похвальна пісня на честь богів та героїв, урочиста пісня взагалі»
[15, т. 1: 275]. Оскільки різноманітність гімнів «важко піддається
класифікаційному упорядкуванню», і «у цій ситуації особливої ваги
набувають заголовки, які відбивають авторську настанову на жанрове
сприйняття гімну читацькою аудиторією, що, зрештою, не є гарантом
адекватності структури подібних творів жанровому феномену гімнів» [14: 122]. Співання псалмів (Послання до Ефесян, 5.19) зміщує
жанрове поле псалма до жанрових ознак гімнів. В. Чотарі також зауважує, що «у парадигмі жанрів духовної поезії “молитва – псалом –
поетичний переспів псалма – гімн” саме псалом стає своєрідним “каменем спотикання”, адже він має ознаки молитовного дискурсу, бо
є також формою звернення до Бога, і водночас часто виконується під
музичний супровід, що асимілює його з гімном» [22: 71].
Міхаель Кунцлер пише про гімни, які виконували поруч з псалмами: «До молитовної спадщини раннього християнства, окрім псалмів, належать ще й гімни; деякі з них містяться в Новому Завіті. Як
“саморобні псалми” (Psalmi idiotici на противагу до псалмів Псалтиря), вони користувалися такою великою популярністю, що єретичні
групи намагалися поширювати своє вчення саме через гімни. Тому на
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Соборі в Лаодикеї <...> гімни було заборонено, у результаті чого із давніх християнських гімнів до нашого часу дійшло хіба що славослов’я
літургії» [11: 466].
Олександр Домбровський справедливо вважав, що Святе Писання є, безсумнівно, «першорядним історичним джерелом для дослідів
античної історії Сходу. В Біблії находимо, отже, два чинники: безпосередній Божий і посередній людський. Ми хочемо спинитися над елементами літературності людських авторів книг Старого й Нового Завіту, які, пишучи під диктатом інспіраційного чинника, залишили, як
люди, печать людського творчого духу на згаданих творах» [9: 284].
Псалтир належить «до дидактичної літератури Біблії, що має п’ять
різних, як тематикою, так і композицією, творів: книгу Йова, Псальми, Приповісті Соломона, книгу Еклезіяста, або як його теологи часто називають з єврейського – Когелета, й Пісню Пісень» [9: 285].
Псалтир, на його переконання, – це «китиця 150 духовних пісень
високого поетичного змісту, що є розмовою людського серця із Творцем. Їхній характер різний: молитовний, літургічний, призначений до
релігійних процесій, ритуальний (курсив наш. – В. А). На окрему згадку
заслуговує між іншим печальний псалом – “На ріках вавилонських”, мотив якого дуже близький серцю сучасної української діаспори. Псалмоспівець описує печальну ностальгію жидів у вавилонській неволі
й подає присягу вірности Єрусалимові, яку Шевченко вложив у рямці
римів та ритму: “І коли тебе забуду, / І язик мій оніміє, Ієрусалиме, / Висохне лукавий, Забвен буду, покинутий, / Як забуду пом’янути / Рабом
на чужині. / Тебе, наша славо!”» [9: 286]. Виокремлені курсивом ознаки вказують на різножанрові прикмети псалма та їхню різнохарактерну роль і функціональне покликання як в релігійному бутті спільноти,
так і в медитації, філософських роздумах окремої людської екзистенції.
Повернення до псалмотворчої традиції в різних літературах різних віків можна вважати особливим повторюваним елементом, який
породжений тим, що в певні епохи виникає потреба вираження через це жанрове утворення власних – тут і тепер – почуттів, які певним чином резонують із ідеями, переконаннями, почуттями творців
біблійних псалмів. Одним із яскравих прикладів такого повернення
до жанрових знахідок псалма в наступних століттях може бути метафізична поезія. Як і в псалмі, як молитовному жанровому утворенні,
метафізична поезія, «релігійна тематика якої передбачає саме діалог
ліричного героя з Богом (“усамітнення зі своїм Богом”, за виразом
Д. Чижевського, або “персональний контакт з божественним”, за сло-
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вами Ф. Дж. Ранке), пов’язана радше з монотеїстичним світобаченням
par excellence, ніж з певною християнською конфесією» [19: 10].
Якщо йдеться про головні ідейно-смислові параметри метафізичної поезії – як одного з видів релігійної поезії, то варто процитувати
Дж. Сміта: «Метафізична поезія, що постає з розмислів над проблемами, які всесвіт постійно ставить перед людством, не прив’язана до
жодної епохи чи країни. Втім, умови, за яких її можна створити, рідкісні за своєю природою <...>. Вона виникає <...> тільки на піках цивілізацій; вірогідно, лише тоді, коли цивілізація на мить завмирає, або
починає занепадати» [цит. за: 19: 10].
Тетяна Рязанцева наголошує, що «засадничою відмінністю метафізичної поезії від філософської видається відмінність світосприймання»: для «філософської поезії типове відсторонене споглядання,
для метафізичної поезії нормою є схвильована участь» [19: 23]. (Додаймо, що така «схвильована участь» є неодмінною ідейно-естетичною рисою псалмів, про що йшлося вище).
За найбільш розповсюдженим тлумаченням, поезія зветься «метафізичною, бо – згідно зі значенням префікса “мета-” (давньогрецьк.:
“понад, над, поза, після”) – вона привертає увагу до явищ, котрі лежать “над фізичним”, “поза межами фізичного”, тобто у сфері духовного, належить до так званих вічних питань» [19: 22].
На прикладах окремих художніх деталей і тропів можна простежити, як певні елементи поетики жанру духовної поезії мандрують
у часі. Нортроп Фрай зауважує, що «у 19-му псалмі біблійний Бог до
певної міри показаний у вигляді якогось іншого бога – бога неба чи
бога сонця» [цит. за: 19: 56]. Для християнських поетів Ренесансу
і Бароко ці боги стають «вже готовими метафорами, а отже, вписуються у поезію з найменшими правками» [19: 56].
Одночасно із важливим історичним, суспільно-політичним контекстом, який народжує псалми, слід звернути увагу й на ще одну
характерну рису, які ставлять їх дещо осторонь молитов (які в їхній
канонічній формі можна було б назвати вселюдськими, безнаціональними) – на їхнє етнопсихологічне підґpунтя: це «найкращі перлини
старозавітної, жидівської поезії, зроджені в серці орієнтальної семітської душі, вирощені на почві ідей тодішньої епохи і припечатані переможним впливом монотеїзму. В них подибуємо радість і плач, любов
і ненависть, щастя і печаль багатої в екстреми почувань жидівської
душі. Псальми служили часто тематикою клясикам світової літератури, а такі світочі релігійної музики як Бортнянський, Ведель та інші
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знаходили в них натхнення до своїх композицій. Тематика псальмів
є різна – від загальнорелігійного характеру до особистих моментів релігійних почувань людини, що відкриває своє серце Творцеві. А їхня
композиція знаменна часто повторюваними рефренами. Псалтир є не
лише віддзеркаленням духу ягвізму, але й скарбницею високопоетичних форм, як – епітетон орнанс, образова мова, прикметна Старому
Завітові, синоніми, синтетичні й антитетичні паралелізми, анафори,
символіка і т. д. Крім переважаючої лірики орієнтального стилю, находимо тут і драматичні моменти» [9: 286].
Молитися, підсумовує Калліст Уер, «означає осягати духовну красу Царства Небесного; виражати цю красу як словами, так і поезією,
музикою, мистецтвом і символічними діями, усім нашим життям; і таким чином поширювати божественну красу у світі довкола нас, видозмінюючи і перевтілюючи грішний світ» [21: 72].
Літературну молитву, поетичний переспів псалмів, першоджерелом яких є молитва та псалом чи релігійний гімн, таким чином, можна
вважати своєрідним і неповторним вираженням молитовного діалогу
з Богом, намаганням у художньому вираженні в іншому, зокрема й сучасному світі, виявити й продемонструвати ті ж почуття, які надихали
творця/творців релігійної лірики. Дослідниця жанру псалма В. Чотарі слушно зауважує, що «тісно пов’язані між собою всі жанри духовної поезії складають єдину літературно-духовну систему. Спільними
для них є, по-перше, їхня канонічна релігійна тематика, по-друге –
внутрішній діалогізм (діалог людини з Богом). У той же час кожен із
них наповнений особливим змістом і співвідноситься з певним видом
мовленнєвої діяльності» [22: 68]. Водночас цілком погоджуємося із
твердженням авторів «Лексикону загального та порівняльного літературознавства», що «відповідно з тією ж закономірністю розподібнення жанрового канону, що призводить до дифузії різних жанрів,
особливо типологічно подібних, ідентифікація кожного з них є справою трудомісткою або, навіть, марною» [14: 122]. Однак, як бачимо,
певне розмежування жанрових indifferens молитовного жанрового
поля (в першу чергу молитви, псалма та гімну), віднаходження тих
differens, які вказують на їхню неповторність або бодай окремішність,
можливе. Метафорично таке розмежування цих трьох жанрових
утворень можна представити у вигляді квітки, де чашолистик – це ті
жанрові характеристики (indifferens), які є спільні для них усіх, живлять ці окремі жанри, кріплять і тримають їх разом, а кожна з пелюсток – окреме жанрове утворення, яке одночасно й подібне до сусід-
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ніх пелюсток, і водночас – неповторне, тобто володіє певними differens
характеристиками. Перспективою для подальших досліджень поставленої проблеми є поглиблення й уточнення особливостей кожного
з цих жанрів та вивчення їхніх трансформацій у поезії різних народів.
Література
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Антофійчук В. Своєрідність інтерпретації біблійного тексту у циклі
Т. Шевченка «Давидові псалми» // Тези доповідей Х Всеукраїнської славістичної конференції «Духовне відродження слов’ян у контекті європейської
та світової культури». – Т. 1. – Чернівці, 1992. – С. 72–73.
Аверинцев С. Ветхий Завет как пророчество о Новом: общая проблема –
глазами переводчика // Аверинцев С. Cобрание сочинений. Переводы: Евангелия. Книга Иова. Псалмы. – Київ: Дух і Літера, 2004. – С. 465–481.
Аверинцев С. Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе Первого Псалма – три ступени зла // Аверинцев С. Связь времен. – Київ: Дух
і Літера, 2007. – С. 23–30.
Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку
ХХ ст. – Zielona Góra-Kijów: Wydawnictwo WSP, 1999. – 160 c.
Бетко І. Псалтир в українській поетичній традиції: Історія і поетика рецепції // Świat przedstawiony w dziełach pisarzy Wschodniej Słowiańszczyzny /
Red. W. Wilczyński. – Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1994. – С. 310–
328.
Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння) [Упоряд.
М. Василенко, Т. Шевчук]. – Київ: Молодь, 1992. – 336 с.
Гунчик І. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та
особливості функціонування. – Львів: Львівський національний університет
ім. Івана Франка, 2011. – 232 с.
Даниленко І. Молитва як літературний жанр: генеза та еволюція. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 304 с.
Домбровський О. Літературні елементи в Біблії // Київ, Філядельфія. –
1952. – № 5–6. – С. 284–288.
Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. – Київ: Юніверс, 2002. – 424 с.
Кунцлер М. Літургія Церкви. – Львів: Свічадо, 2001. – 615 с.
Лаба В. Патрологія. – Рим, 1974. – 552 с.
Лановик З. Hermeneutica sacra. – Тернопіль, 2006. – 587 с.
Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
Митрополит Іларіон. Етимологічно-семантичний словник української мови: у 4 т. – Т. I. – Вінніпеґ: Волинь, 1979. – 365 с.; Т. IІІ. – Вінніпеґ: Волинь,
1983. – 415 с.

Володимир Антофійчук. Indifferens та differens жанрового поля релігійної поезії

55

16. Набитович І. Універсум sacrum’y в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму). – Дрогобич–Люблін: Посвіт, 2008. – 600 с.
17. На ріках Вавилонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавилону, Палестини / Упорядкув. Н. Москаленко. – Київ: Дніпро, 1991. – 398 с.
18. Новикова М. Прасвіт українських замовлянь // Українські замовляння. –
Київ: Дніпро, 1993. – C. 7–29.
19. Рязанцева Т. Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII – першої половини ХХ ст.: мотиво-тематичний комплекс, поетика, стилістика. – Київ: Ніка-Центр, 2014. – 356 с.
20. Словник біблійного богослов’я. – Львів: Місіонер, 1996. – 934 с.
21. Уер (Калліст). Внутрішнє царство. – Київ: Дух і Літера, 2003. – 256 с.
22. Чотарі В. Проблема генологічної диференціації та термінологічного окреслення параметрів жанрового діапазону духовної поезії (на матеріалі творів
поетів Західної України) // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: збірник наукових праць. – [Редкол.: Давидюк В. Ф., Денисюк І. О., Ґоломб Л. Г. та ін.]. – Вип. XVII. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 67–75.
23. Elade M. Historia wierzeń i idei religijnych. – Warszawa: PAX, 2007. – T. 1. –
534 s.; 2008. – Т. 2. – 564 s.
24. Van der Leeuw G. Fenomenologia religii. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1997. –
712 s.
25. Widengren G. Fenomenologia religii. – Warszawa: Nomos, 2008. – 714 s.

Юрій Безхутрий

КРАХ ІЛЮЗІЙ: «ТРЕТІЙ ХАРКІВ»
І ПОШУКИ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХХ
Х

століття для України – час кардинальних
змін і карколомних поворотів у суспільному, політичному, культурному житті. Немає сенсу перераховувати всі події, які пережила Україна
за цей період. Але 1920-і роки, які були одним із
найяскравіших етапів на цьому складному шляху,
заслуговують на особливу увагу.
Після більшовицького перевороту і формальної поразки національно-визвольних змагань
центром нехай і квазідержавного, але все-таки національно зорієнтованого утворення під назвою
УСРР став Харків. Звичайно, була в рішенні більшовиків проголосити Харків столицею й підступна
політична мета – протиставити «пролетарський,
інтернаціональний» Харків «буржуазному і націоналістичному» Києву, але як би там не було, саме
в Харкові протягом 10–15 років стався небачений
до того вибух творчої енергії українського народу.
«Третій Харків» – так означив цей період
існування міста Юрій Шевельов. «Третій Харків – Харків Хвильового і ВАПЛІТЕ, Курбасового
“Березоля”, виставок АРМУ в залах колишнього
монастиря, непримиренно-палких диспутів у будинку літератури ім. Блакитного на Каплунівській,
курсів сходознавства, українського студентства,
українського походженням, душею, програмою
і прагненням, поволі українізованих заводів і установ, неповторний, невідтворний, сповнений життя і безуму дерзання Третій Харків...» [4: 480].
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Саме тут відбувалися складні й суперечливі процеси формування відмінних від попереднього етапу розвитку української літератури
засад як в ідеологічному, так і в естетичному плані. Значною мірою
в протистоянні з дореволюційним етапом української літератури народжувалися нові ідеї та організаційні форми літературного життя,
нові оригінальні стилі, ставилися сміливі художні експерименти.
Певна річ, стверджувати, що харківський (за територією) етап
у розвитку української літератури 1920–1930-х років слід розглядати як щось абсолютно відмінне від літератури інших регіонів
України того часу буде перебільшенням. Творчість письменників не
харків’ян – В. Підмогильного, М. Рильського, Г. Косинки, Б. Антоненка-Давидовича та інших з не меншим правом може претендувати на
особливе місце в історії тодішньої літератури. Але фактом є й те, що
через певні обставини саме в Харкові зосередилися головні «больові
точки» літературного процесу, саме тут відбувалися головні його події, тут ухвалювалися доленосні для української літератури рішення.
Одразу треба зазначити: усі суспільні й культурні процеси відбувалися під пильним оком партійної влади. Тоталітарні ознаки комуністичного керівництва виявилися з першого дня його утвердження,
й усі надії на створення «української України» були приречені від самого початку. Але це стало очевидним для нащадків, сучасники ж певний час перебували в полоні ілюзій, що така Україна можлива. Дуже
скоро розплачуватися за ці ілюзії багатьом із них доведеться власним
життям. Проте поки що молоді (переважно) початкуючі митці, прийнявши в цілому комуністичні правила гри, з головою поринули у вир
творення нової української культури. Харків як столиця природно виявився епіцентром такого творення.
Якщо подивитися на літературне життя 1920-х років з часової дистанції, стане зрозумілим, що і ідейний, і естетичний аспекти цього життя визначалися двома чинниками: постійними пошуками форм організаційного об’єднання письменників та бази для такого об’єднання й так
званою «літературною дискусією», яка значною мірою була продовженням цих пошуків, хоча й у дещо іншій площині. Важливо також розуміти, що протягом усього цього періоду ідейний, соціально-політичний аспект проблеми «література і життя» домінував над естетичним.
Для перших пореволюційних років найхарактернішою рисою літератури стала орієнтація на колективність як домінанту нового життя, антиіндивідуалізм і антипсихологізм. Джерелом цих ознак були
імпортовані з Росії ідеї Пролеткульту, що, за великим рахунком, упро-
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ваджувалися в Україні, як би ми не посилалися тут на Г. Михайличенка й В. Блакитного, передовсім провінційними за суттю й маргінальними за статусом російськомовними літераторами, здебільшого дуже
далекими від України і її інтересів.
Очевидно, що молоді українські письменники не хотіли миритися з такою ситуацією, хоча спочатку літературний розвиток уявлявся
ними в межах українізованого Пролеткульту. Але дуже скоро стало
зрозумілим, що Пролеткульт із центром у Москві ніколи не буде українським, і письменникам довелося шукати інші форми об’єднання.
Поява літературної організації «Плуг» 1922 року, а потім «Гарту»
1923 року стала першою заявкою на такі письменницькі спілки.
Обидві вони претендували на роль об’єднавчих центрів. Критерієм поділу виступала класова приналежність літератора, як вона тоді
розумілася. Прикметно, що хоча спілка селянських письменників
«Плуг» утворилася першою, ще до пролетарського «Гарту», клялися у вірності пролетаріатові плужани з не меншою завзятістю, ніж це
робитиме трохи пізніше «Гарт».
«Плуг» поспішив визнати меншовартість селянства, яке, мовляв,
має подвійну природу – селянин одночасно і трудящий, і власник,
отже має неусталені політичні симпатії. Однак, на думку тодішніх
лідерів «Плугу» С. Пилипенка, І. Кириленка, А. Паніва, П. Панча,
І. Шевченка, комуністична революція індустріалізує село, а селянин
у перспективі перетвориться на «робітника землі», тобто пролетаря.
Таким чином, селянство є потенційний пролетаріат, і місце його – на
антибуржуазному фронті. Письменники-плужани ж беруться прискорювати цей процес «пролетаризації», проголошуючи боротьбу «із
власницько-міщанською ідеологією серед селянства». Таким чином,
ідеологічною метою «Плугу» було якнайшвидше перетворення селянина на пролетаря за допомогою літератури. Ці ідеологічні постулати
мали реалізовуватися у конкретних художніх творах. Естетична платформа «Плугу» роз’яснювала, якими саме будуть ці конкретні твори:
автори мають писати «твори зі всебічно розробленим сюжетом, головним чином із життя революційного селянства». Щодо стилю й тих
художніх засобів, до яких мають удаватися члени «Плугу», то й тут
даються достатньо категоричні вказівки: «Плуг має уникати <...> образів строкатої мозаїчної орнаментовки, що розпорошує увагу й стає
самоціллю у творах, званих імажиністичними <...>, не можна надавати
надмірного значення звуковим елементам у творі» [2: 81] тощо. Засудивши таким чином імажинізм, футуризм, символізм та інші «-ізми»,
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«Плуг» закликав своїх членів писати «просто, зрозуміло, економно»,
без формалістичних та інших інтелігентських вибриків.
Достатньо швидко «Плуг» виріс у всеукраїнську організацію
з численними філіями, студіями та гуртками, з сотнями членів. Гонитва за кількістю призвела до того, що талановиті плужани, такі як
С. Божко, В. Гжицький, А. Головко, Г. Епік, Н. Забіла та деякі інші, поступово «розчинилися» серед значної кількості провінційно обмежених малоздібних людей, фактично графоманів. Це й дало пізніше
привід М. Хвильовому та його однодумцям звинувачувати «Плуг»
у масовізмі, просвітянстві, літературній халтурі.
Дещо відмінною була доля іншої літературної організації – «Гарт».
«Гарт» від самого початку свого існування (1923 р.) проголосив себе
спілкою пролетарських письменників, а в основу своєї праці, як написано в статуті організації, «спілка Гарт кладе марксівську ідеологію
й програмові постулати комуністичної партії», до своїх лав приймає
письменників-пролетарів, «передовсім членів комуністичної партії,
комсомольців і робітників від верстату без огляду на їхню кваліфікацію (малась на увазі літературна кваліфікація. – Ю. Б.)» [2: 88]. Саме
ці положення заклали зерна майбутнього конфлікту всередині «Гарту» між справжніми талановитими митцями на чолі з М. Хвильовим
і «пролетарями від верстату».
Що стосується головного ідеологічного постулату, то тут «Гарт»
(і В. Еллан-Блакитний як його лідер) не був оригінальним: мистецтво
розглядається як «знаряддя творення нового суспільства, поширення комуністичної ідеології та переборювання буржуазної міщанської
власницької ідеології» [2: 90].
Заради справедливості треба сказати, що в програмних документах «Гарту» заявляється про те, що гартяни не відкидають досвіду
минулих часів і працюють над удосконаленням мистецької техніки,
хоча це й не означає захоплення «чистим мистецтвом». Але загалом
ідеологічна позиція була більш ніж однозначною: організація підтримує політику комуністичної партії щодо мистецтва, а вона зводиться
до вияснення доцільності появи творів. Доцільним, корисним є поширення, скажімо, творів з витриманою комуністичною ідеологією. Некорисне, шкідливе є продукування речей, заплутаних щодо ідеології.
І тому поширенню художніх творів, що викликають у масах настрій
бадьорості, треба всіма способами сприяти. І навпаки, твори, які
в пролетаріаті нищать потяг до активної участі в суспільному житті,
треба не допускати до поширення всілякими способами, починаючи
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від гострої критики всередині громадсько-мистецького колективу
й закінчуючи забороною з боку радянських органів.
Зрозуміло, що, попри загальну мовчазну згоду щодо пріоритетів
комуністичної партії у визначенні напрямку розвитку літературного
життя, серед значної частини гартян (а до їхнього складу, окрім В. Блакитного, входили М. Хвильовий, І. Дніпровський, М. Йогансен, І. Сенченко, О. Досвітній, М. Яловий, П. Тичина, В. Сосюра, О. Копиленко
та ін.) наростало невдоволення явним зниженням критеріїв літературної творчості, засиллям «ідеологічно витриманих» графоманів.
На ґрунті цього невдоволення після фактичного розвалу «Гарту»
й виникає ВАПЛІТЕ (кінець 1925 року), фундаторами якого була частина письменників-членів «Гарту» на чолі з М. Хвильовим. До них
приєдналися декілька членів «Плугу». Організована як Академія, із
натяком на академічне, серйозне ставлення до творення літератури,
ВАПЛІТЕ зайняла позицію неприйняття неуцтва й халтури, що запанували в літературі. Саме поява ВАПЛІТЕ й започаткована практично одночасно літературна дискусія стали каталізатором подальших
пошуків шляхів розвитку української літератури.
Дискусія майже впродовж трьох років була стрижнем літературного життя Харкова і України. Причини дискусії лежать набагато глибше,
ніж те може здатися, якщо звернутися до її формального початку – статті Г. Яковенка «Про критиків і критику в літературі», у якій захищалася
так звана «літературна молодь» від так званих «буржуазних критиків».
Насправді диспутанти, і передовсім М. Хвильовий, який був, власне,
мотором цієї дискусії, порушили значно ширше коло питань: про оволодіння широкими масами культурою, про ставлення до «буржуазної»
культури та про оволодіння культурою минулих часів, про якість літературних творів і про майбутнє української літератури, про стосунки
з літературою європейською і літературою російською, зрештою, про
право української літератури на власний вибір естетичних орієнтирів.
Сам розвиток дискусії йшов по висхідній: почалася вона з питань
суто літературних, далі розвинулася до питань загальномистецьких та
загальнокультурних, зрештою увійшла у сферу питань політичних. Ця
дискусія, передусім виступи в ній М. Хвильового, – квінтесенція ідейно-естетичних пошуків української літератури харківського періоду,
в ній, немов у краплі води, відбилися і той величезний потенціал, який
мала українська культура і література на той час, і масштабність надій
і сподівань молодої української інтелігенції, і очевидна неможливість
їх реалізації, і, зрештою, гіркота передчуття неминучості національ-
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ної катастрофи. Партія уважно спостерігала за перебігом дискусії
і рішуче втрутилася в найважливіший і найнебезпечніший з її погляду
момент переходу до політичних питань. Фактичний наказ ваплітянам
саморозпуститися поставив крапку, по-суті, на всьому харківському
періодові: після цього розпочався етап так званої «консолідації»
письменницьких сил, повної їхньої уніфікації, перетворення на сліпих
ретрансляторів партійних настанов.
Проте літературна дискусія завдяки участі в ній М. Хвильового залишила яскравий слід в українській літературі ХХ століття. Її аналіз –
предмет спеціального глибокого дослідження. Зупинімося лише на двох
моментах, акцентованих М. Хвильовим під час дискусії у його памфлетах і деяких художніх творах – щодо сутності, ролі й завдань мистецтва
в нову епоху та стилю цієї епохи, а також щодо перспектив розвитку
української культури в контексті так званого «азіатського Ренесансу».
Розмірковуючи над проблемою мистецтва, письменник приходить до низки важливих висновків. Мистецтво (М. Хвильовий, зрозуміло, підкреслює: пролетарське мистецтво) не повинно бути утилітарно-прикладним, справжнє мистецтво тільки те, яке здатне пізнати
життя в художніх образах. Під таким пізнанням письменник розуміє
не рабське копіювання дійсності, а творення її в тексті. Митець тільки
тоді митець, коли прагне випереджати свій час, підносить читача до
свого рівня, а не опускається в бажанні бути зрозумілим і доступним
пересічності. Цей засадничий принцип, своєю чергою, неминуче вимагав справжньої новизни й у змісті, й у формі. Сам М. Хвильовий
залишався вірним йому протягом усіх 1920-х років. Скомплікований,
мерехтливий образ, смілива асоціація, гротеск, натяк, інтертекстуальна переадресація дозволяли письменникові сказати багато що, справді
«пізнати» життя значно предметніше й глибше. Саме тому М. Хвильовий з такою повагою ставиться до українських модерністів початку ХХ сторіччя, зокрема М. Вороного, О. Кобилянської, М. Євшана,
«молодомузівців»: «...я надаю представникам нашої модерністської
Європи велике громадське значення» [3: 862], – пише він, підкреслюючи роль модерністів у наближенні України до Європи й називаючи це «психологічним навчанням». Ясно, що М. Хвильовому імпонувало в «модерністах» насамперед прагнення розірвати зачароване
коло малоросійського мистецького провінціалізму. Реалізація цієї ідеї
могла відбутися лише шляхом творення власних художніх зразків,
умовою чого й було те поривання «до найвищих естетичних цінностей», яке М. Хвильовий побачив у модернізмі. Але для характеристи-
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ки особливостей сучасного йому літературного процесу письменник
шукає інше визначення.
Так у систему релевантних для М. Хвильового понять увіходить
«романтика вітаїзму», саме той, на думку письменника, стиль, який
найбільше відповідає «буремній добі горожанських воєн» і який сповідує він сам. Розглядаючи «пролетарське мистецтво» як новий етап
у розвитку світової культури й цивілізації, названий ним «азіатським
Ренесансом», М. Хвильовий твердить, що етап цей буде досить тривалим у часі. Відповідно до «закону циклічності», він матиме кілька
періодів, серед яких у свій час прийде період реалізму. Однак зараз,
коли відбувається процес становлення нової культурно-цивілізаційної якості, настає «доба романтизму». Але що означає тут «романтизм»? Насамперед (і це основне!) «романтизм», «романтика» для
М. Хвильового – метафоризований термін-образ, що означає тип,
сказати б, соціально-естетичної поведінки митця в нових умовах. Це
своєрідна психологічна категорія, яка має стимулювати дух неспокою, протесту, боротьби, активізовувати життєву енергію людської
спільноти (звідси й уточнення: романтика вітаїзму). Основоположна
функція такої романтики – «будирувати» суспільство, не давати йому
заснути, розкривати внутрішні суперечності його та людини в ньому.
Для письменника «романтика вітаїзму» радше була символом, за
яким стояв «дух часу» і про який почали говорити ще з кінця ХІХ століття, вимагаючи від мистецтва переходу «від старого до нового – молодого, сучасного». Цей «дух часу» дістав назву «неоромантизм»,
сутнісні характеристики якого були дуже розмитими, нечіткими.
Важливо, що саме в 1920-х роках у Європі загострився інтерес до неоромантизму завдяки поширенню ідей Ф. Ніцше, Г. Вельфліна, О. Вальцеля. Свого часу про «новоромантизм» писала Леся Українка. Тому
звернення М. Хвильового до «романтики вітаїзму» виглядає природним – письменник ішов у річищі загальної тенденції.
Саме «романтика вітаїзму» була проголошена офіційним стилем
ваплітян, принаймні М. Хвильовий постійно підкреслював її значення, коли відгукувався про творчість своїх колег по організації, саме її
декларував як стиль «переходової доби».
Інша ідеолого-естетична категорія, яку запропонував М. Хвильовий, стосується глобальних цивілізаційних питань і подальших перспектив української літератури. Ідеться про так званий «азіатський Ренесанс», із яким письменник пов’язував майбутній розвиток не лише
української, але й світової літератури. З сьогоднішнього погляду ця

Юрій Безхутрий. Крах ілюзій: «Третій Харків»

63

теорія видається дещо надуманою, проте в час М. Хвильового ситуація була зовсім іншою.
По-перше, азіатський Ренесанс, за М. Хвильовим, це такий собі культурний здвиг, який розпочнеться на Сході, де формується «молода»
культура, що прийде на зміну «старій» західній, що вже вичерпала (чи вичерпує) свій ресурс. Очевидно, що тут відчувається вплив ідей О. Шпенґлера про кризу європейської культури, викладених у знаменитій книзі
«Занепад Європи». Погляд німецького інтелектуала на культуру як «організм», що розвивається за законами своєї внутрішньої форми, і думка
про вичерпаність можливостей європейської культури й цивілізації на
тлі недавньої світової війни здавалися більш ніж переконливими. Вони
закономірно підштовхували до припущень щодо неминучого виходу на
перший план світової історії внутрішніх можливостей інших, незахідних
цивілізацій у надії поновити світовий культурний баланс за рахунок позаєвропейських орієнтирів і критеріїв розвитку й досконалості.
Друге джерело вибудованої письменницької концепції – сприйняття більшовицького перевороту як повстання «молодого» Сходу проти
«старого» Заходу, і надія на те, що в результаті цього з’являться нові цивілізація й мистецтво. «Європейське мистецтво, – писав М. Хвильовий, –
на “закаті”. <...> Новий цикл мусить одкритись в Азії. Пригнічені народи
Сходу мають багато спільних інтересів з пролетаріатом. <...> Тільки
Азія може зрозуміти, якими шляхами піде розвиток нового мистецтва,
як почнеться новий цикл. Наше завдання кинути ці ідеї» [3: 865].
Третім складником теорії «азіатського Ренесансу» були сподівання на українське національне відродження, духовне й політичне, які
в перші роки перебування України у федерації формально рівних республік видавалися реальними. Саме вони дали підстави М. Хвильовому твердити, що «перед Радянською Україною стоїть велике завдання
бути авангардом в поході за звільнення народів СРСР, на завоювання культурних вимог переходового періоду» [3: 865]. Такий національний акцент «азіатського Ренесансу» цілком зрозумілий, оскільки Україна і, особливо, Лівобережжя (Слобожанщина) сприймалися
М. Хвильовим як місце, де перетнулися Європа і Азія, а українська нація й суспільство уявлялися молодою силою, спроможною повести за
собою «старі» нації й суспільства.
Так в концепції «азіатського Ренесансу» М. Хвильового починає
вирізнятися четвертий, «месіанський» складник. На початку 1920-х років він, звичайно, «носився в повітрі», хоча й у дещо іншій інтерпретації.
Маємо на увазі теорію «євразійства», ідейну й громадсько-політичну
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течію першої хвилі російської еміграції, яка розвинулася саме в цей час
і суть якої полягала у визнанні російської культури «як неєвропейського феномена, який володіє в ряду культур світу унікальним поєднанням
західних і східних рис, а тому одночасно належить Заходу і Сходу, у той
же час не належачи ні до того, ні до іншого» [1: 191]. Російські цивілізація й культура в працях «євразійців» поставали не як периферія,
провінція світової культури, а як магістраль всесвітньо-історичного
розвитку, свого роду «рівнодіюча» європейського і неєвропейського чинників світової культури. Якраз на перетині європейської і неєвропейської культурно-історичних тенденцій, на думку «євразійців»,
і мала бути розв’язана загальноєвропейська криза. В умовах українського національного відродження і під впливом поширених тоді прагнень
до глобальних історіософських і культурологічних побудов М. Хвильовий подає власний варіант ідей євразійства в Україні, котра, як він
уважав, також була перехрестям між Заходом і Сходом і східний вектор якої в результаті революції отримав потужний імпульс до розвитку.
Зрозуміло, що концептуально така культурологічна конструкція
виявилася досить уразливою. Оприлюднені 1925 року «теоретичні засади» концепції, незважаючи на відчайдушні спроби М. Хвильового
обґрунтувати й захистити їх, були піддані гострій критиці його опонентами. Останні, зрештою, і перемогли, бо після завершення літературної
дискусії припинилися й розмови про саму ідею «азіатського Ренесансу».
У ході дискусії викристалізувалося ще кілька важливих, але крамольних з погляду партійних ортодоксів положень, що їх висловив
той же М. Хвильовий. «Нове мистецтво, – пише він, – утворюють
робітники і селяни. Тільки з умовою: вони мусять бути інтелектуально розвиненими, талановитими, геніяльними людьми» [2: 723].
І далі: «Дійсний письменник може виховатися лише в сфері вільної
конкуренції» [2: 723]. Це було щось абсолютно протилежне тому, що
декларував кількома роками перед тим «Гарт». Уже одного цього достатньо для того, щоб зрозуміти, чому на М. Хвильового буквально
обрушився шквал звинувачень у всіх можливих і неможливих гріхах –
від приниження пролетаріату й підспівування світовій буржуазії до
фашизму. А проте обидва ці положення – і щодо обов’язковості письменницького таланту, і щодо необхідності вільної творчої конкуренції – засадничі основи справжнього розвитку будь-якої літератури,
і актуальність вони зберігають до сьогоднішнього дня.
Одним із підсумків дискусії виявилося достатньо чітке розмежування різних літературних сил. З одного боку – ВАПЛІТЕ на чолі
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з М. Хвильовим, київські неокласики й кілька позагрупових письменників, зокрема М. Могилянський, з другого – «Плуг», частина
колишніх гартованців, футуристи з «Нової генерації», терміново
створений ВУСПП і його фактична філія «за віковими ознаками»
«Молодняк» і, що найголовніше, – комуністична партія. Сили були
явно не рівними. Тоталітарна влада ще раз показала, що всі розмови
про «вільну конкуренцію письменницьких сил», «відкритість дискусій» тощо залишаються порожніми словами.
Суспільно-політичні події викликали максимальну політизацію
літературного процесу. Утвердження тоталітарної влади позбавило
генерацію письменників, що починає працювати в цей час, права на
вибір ідеологічної позиції – вона мала узгоджуватися із поглядами (як
тоді говорили, лінією) правлячої партії. Слід сказати, що практично
всі літератори прийняли запропоновані владою правила гри та принаймні в деклараціях клялися у вірності цій лінії.
Організаційне об’єднання письменників у першій половині
1920-х років відбувалося на так званій класовій основі. Найчисельніші й найавторитетніші організації цього періоду – «Плуг» і «Гарт» –
яскравий приклад такого підходу до об’єднання. Спроба ВАПЛІТЕ,
не зрікаючись, до речі, комуністичної ідеологічної риторики, висунути як критерій об’єднавчих устремлінь естетичні вподобання зазнала
фіаско. Ідеологічний чинник був пріоритетним у всіх літературних
організаціях.
Літературна дискусія 1925–1928 років була спробою частини
письменників, стурбованих долею української літератури, дати відповідь на питання щодо напрямку, яким остання мала розвиватися. Вони
наївно повірили, що проголошений КП(б)У курс на українізацію,
вільний федеративний союз гарантує українському народові право
посісти гідне місце серед інших народів світу, а українська література
як важливий чинник формування нової особистості сприятиме реалізації цієї високої мети. Для того, щоб цього досягти, М. Хвильовий
і його однодумці запропонували кілька тез:
1. Література не повинна перетворюватися на публіцистичну
агітку. Художність – головний критерій мистецької якості.
2. Орієнтиром для української літератури мусить бути Європа як
сума духовних вартостей, створених багатьма поколіннями європейців.
3. Відносини з російською літературою слід будувати на рівноправних взаєминах. Україні треба звільнитися від рабського

66

Ліствиця Якова

наслідування і перестати приймати культурні цінності крізь російські окуляри.
4. Українській культурі судилося очолити «азіатський Ренесанс»,
що прийде на зміну старій культурі.
5. Творчим методом нової української літератури має стати «романтика вітаїзму».
Очевидно, що кожна з цих тез, за винятком хіба що положення про
«азіатський Ренесанс» (хоча й воно, як зазначалося вище, мало свої
корені й об’єктивне пояснення), могла бути реалізована і сприяла б не
лише розвиткові української літератури, але й справжньому її піднесенню. На жаль, фактичні наслідки літературної дискусії виявилися зовсім
іншими. Так, дискусія посприяла увиразненню позицій літературних
організацій і окремих літераторів, але таке увиразнення через деякий
час хіба що істотно полегшило роботу органів НКВС з пошуку «ворогів народу». Наслідком дискусії стала так звана «самоліквідація»
ВАПЛІТЕ і вивищення ВУСППУ, який користувався прямою і прихованою підтримкою компартії і став кузнею «літературних генералів», перебравши на себе омріяне керівництво літературною справою.
Шквал різноманітних звинувачень і фактична поразка в дискусії значно
знизили творчу активність М. Хвильового і його однодумців, натомість
політично витримане графоманство процвітало, як і перед тим.
Ситуація стрімко погіршувалася, лещата цензури й самоцензури
стискалися все відчутніше, політична атмосфера в країні ставала чимраз задушливішою і загрозливішою. Трагічний постріл М. Хвильового 13 травня 1933 року поклав край як нестерпному очікуванню власного невідворотного арешту, так і надіям на українську Україну всієї
генерації «народжених революцією». Третій Харків закінчився.
Література
1.
2.
3.
4.

Культурология: ХХ век: Энцикл. – Санкт-Петербург: Университет. книга:
Алетейя, 1998. – Т. 1. – 447 с.
Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917–1927):
у 2 т. – Харків: ДВУ, 1928–1930. – Т. ІІ: Організаційні та ідеологічні шляхи
української радянської літератури. – 750 с.
Хвильовий М. Твори: у 2 т. / Упорядкув. М. Г. Жулинського, П. І. Майдаченка. – Київ: Дніпро, 1991. – Т. 2: Повість. Оповідання. Незакінчені твори.
Нариси. Памфлети. Листи. – 925 с.
Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології: у 3 т. –
Харків: Фоліо, 1998. – Т. І. – 607 с.

Катерина Борисенко

НАЦІОНАЛЬНЕ «СЕБЕПІЗНАННЯ»
В УКРАЇНСЬКИХ БОГОСЛОВСЬКО-ПОЛЕМІЧНИХ
ТРАКТАТАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТОЛІТЬ

Б

огословсько-полемічні трактати – одна з найяскравіших сторінок вітчизняного барокового письменства; вони є не лише цікавою теологічною дискусією, а й потужним джерелом з історії,
філософії, філології. Крізь призму релігійної полеміки українці починають осмислювати як власну традицію, так і своє місце в світовому процесі.
Про питання самоідентифікації українців чи не
першим розмірковує Мелетій Смотрицький, – як
зазначає Л. Ушкалов: «суперечки щодо віри торкалися шляхів спасіння й окремої душі, й цілого
народу, а отже, ставали формою особистого та національного себепізнання» [6: 14]. Відтак у полемічних розправах XVII–XVIII століть цей аспект
лише поглиблюється.
Загалом полемічна література під ту пору була
й своєрідним підручником з історії української
Церкви. Так, Лазар Баранович у трактаті «Nowa
Miara...» зазначає: «Przez wodę Dniprowa trzebaby
Ukraincom pzewodnikow/ iak S. Jacek przez Wisłę
przeszedł suchemi nogami...» [7: 57]. Тут ідеться
про Яцека (Гіацинта, Іакинфа) Одровонжа, засновника домініканських монастирів у Києві, Перемишлі, Львові й Галичі, який «став своєрідним
символом для українських католиків і їхнім покровителем» [3: 7]. Під час монголо-татарського наступу на Київ він разом із прихильниками змушений був відступити до Польщі. У цьому контексті,
звісно, не йдеться про якесь однозначне позитив-
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не чи негативне ставлення владики Лазаря до католицького минулого в історії України, – радше він наголошує, що місія була польською
і «чужою» для цієї землі, а тому й повернулася на рідні терени, коли
тут постала реальна загроза; проте сама згадка про святого Яцека
свідчить, що й ця спадщина була актуальною.
У трактаті Адама Зерникава «De processione Spiritus Sancti a suo
Patre» українська середньовічна історія представлена у формі аналізу княжих зусиль щодо підтримки політики Риму, спрямованої на
об’єднання церков. Найперше автор подає нам свідчення про галицьких князів, базовані на західній історіографії. Загалом трактат будується на тому, що письменник зводить свідчення давніх авторів, – це
цілком відповідало принципам барокової книжності, – а потім подає
власні коментарі. Зокрема, аналізуючи спробу об’єднати Церкви за
часів Папи Інокентія ІІІ, Зерникав указує й на те, що певною мірою
ця ідея була підтримана в Галицько-Волинському князівстві, однак істиною метою такої підтримки називає не прийняття позиції Римської
церкви, а лише бажання князя Данила отримати титул короля [див.:
2: 463]. Тож далі полеміст править про Галицького князя як хитрого політика, натякаючи на його приїзд в Орду [див.: 2: 502]. Отже,
він спростовує міркування західних істориків про бажання українців
об’єднатися з католиками й характеризує Данила, а перегодом і Романа та Мстислава як істинних оборонців православ’я, – і при цьому наголошує, що сам народ не був готовий прийняти таке об’єднання.
Дуже важливий момент: автор не виокремлює історію української
православної церкви, а мислить її в загальному контексті розвитку
православ’я. Зерникав у тексті трактату подає суцільну канву подій,
не розмежовуючи текст на якісь підрозділи, що могло би створювати
враження певної окремішності наших земель. Тож вітчизняна історія
мислиться ним як органічна частина європейського процесу, котра відігравала важливу роль у тому числі в питаннях взаємостосунків Риму
й Константинополя. Тут варто наголосити, що Адам Зерникав – чи
не єдиний із полемістів другої половини XVII століття, хто, правлячи
про українське Середньовіччя, апелює до галицького контексту. Так
само важливим видається й те, що в нього дуже виразно прописується
світська історія.
У богословсько-полемічних трактатах Лазаря Барановича та Іоаникія Ґалятовського історія України осмислюється також крізь призму
агіографії. Так, архиєпископ Лазар згадує перших канонізованих вітчизняних святих Бориса і Гліба, Миколу Святошу, святих Йону, Пет-
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ра, Олексія та інших, наголошуючи, що їх канонізували не Папи Римські, а східні Патріархи, і що «każda Nacya ma swoie osobliwe Patrony...»
[7: 59]. Тут можна говорити про те, що Баранович зумисне добирає
фактаж, який не допускає іншої інтерпретації, – адже він просто не
хоче помічати українців, які стали святими католицької церкви. Звісно, архиєпископ Чернігівський має підстави трактувати святого Яцека в контексті польської традиції, однак 1642 року вже був беатифікований Йосафат Кунцевич, а про нього православний теолог воліє не
згадувати. Звісно, беатифікація – це лише перший крок до канонізації,
однак уже сам факт зарахування засновника Чину святого Василія Великого до лику блаженних не дає підстав стверджувати, що Україна не
має католицьких святих.
Править про українських святих і Іоаникій Ґалятовський у трактаті «Stary Kościoł...». Зокрема подибуємо тексти про рівноапостольного Володимира Великого, святих Антонія Печерського, Івана Сучавського. Варто зазначити, що Баранович просто перелічує святих
подвижників, натомість Ґалятовський вводить до свого тексту цікаві
агіографічні оповіді, які увиразнюють авторську думку та слугують
додатковим доказом на користь його позиції.
Варто наголосити, що католицька сторона тлумачить києво-руське минуле у власному контексті. Наприклад, згадуючи у трактаті
«Budynek Chrystusow to iest Kościoł...» про Бориса і Гліба, Теофіл
Рутка апелює до їхнього житія, коли править про нападки на католицьку церкву «схизматів і єретиків». Він порівнює зі святими страстотерпцями західну церкву, а її опонентів уподібнює Святополкові
[див.: 9: 15]. Отже, маємо цілком несподіваний контекст, – утім, такий
хід витриманий у річищі барокової традиції.
Цікавими в корпусі богословсько-полемічних трактатів видаються й екскурси в історію України часів Великого князівства Литовського та Польської держави. Зокрема Баранович зазначає: «Ruśi y
Rzymiany nie tak idźie de Religione iak de Regione, nie chca aby Ruś mała
Rus Kżie/ ieśli pochodźi Duch S. a Patre solo, iako de paterno solo że dulce
solum Patria. Ruśin się nie daie z niego wyćiskać/ przynamniey by Xięnstwie Ruskim Ruśi dawali órzędy/ a to Ruśin y w Koronie/ y w Xięnstwie Litewskim/ y Mazowieckim y wszędy tyło patrzy na órzędy/ a tedy
w boiu/ Ruśin pewnie nie chybia woienne stroiu. Rycerskiego męża nie
mieć by za węnża. Ruśinie Ruśka wiara/to z wara» [7: 10 – 10 (зв.) (б. п.)
(przydatek)]. Як бачимо, цей фрагмент демонструє риторичну вправність автора. Тут маємо й суто барокову дотепність: внутрішні рими
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(boiu – stroiu, męża – węnża, wiara - wara), мовні грашки, що базуються
на паронімії (Religione – Regione, Patre – Patria, wiara – wara тощо) та
міжмовних омонімах (Ruś (пол., Русь) – Rus (лат., територія)). Відтак автор переходить до «історії мови», говорячи про те, що написи
на хресті було зроблено лише «давньоєврейською, латиною та грецькою», тому що «nie bylo pisma Ruskiego/ tylo Zydowskie/ Greckie/
Laćinskie...», – а далі в цікавий спосіб він розвиває цю тезу, правлячи
про те, що «Ruśinie wschodni synie» (знову бачимо внутрішню риму)
не хотіли писати ім’я IEZUS так само, як римляни, тому й почали писати його по-своєму.
Обґрунтовуючи свою позицію, Баранович апелює до праці Мацея
Стрийковського, говорячи про те, що в українців писемність з’явилася
раніше, ніж у поляків, що абетка глаголиця була дарована слов’янам
іще 790 року імператором Михаїлом Куропалатом на знак примирення із болгарами та їхніми союзниками (серед яких були й русичі)
і припинення набігів, від яких потерпала Візантія. Прикметно, що
архиєпископ Лазар підсумовує історичний виклад оригінальним віршем, у якому контекстуально обігрує слово «писати»:
Gospodarstwem sie w on czas nie bawyli
W polach się łukiem a szabła żywiłi
Przeto swoy żywot watpliwie podali;
Częśćiey saśiadom szabłą łby pisali [7: 93].

Також тут виразно відчитується, що автор асоціює давніх русичів
як предків українців і неприховано, що особливо помітно з наведеного
фрагменту, пишається їхньою звитягою, наслідком якої стає не заволодіння чужими землями, а інтелектуальний здобуток – перша абетка.
Цікаво, що Баранович фактично каталогізує відомі під ту пору
назви Східної та Західної Церкви. Формальною спонукою до цього
є з’ясування питання про те, якій із них більше пасує називатися католицькою (себто всесвітньою). Зокрема архиєпископ Лазар зазначає:
«Nie wsyscy ludźie Rzymskiey Religiey nazywaią Kahtolikami... was Papieżnikami nazywaią... Rzymianami przeto od Rzymu/ Laćinnikami od
ięnzyka nazywaia... y Rus w tytuły nie wboga/ ma więncey tytulow/to
Schizmatykami/ Odszepiencami/ Nalewaikami/ Dyzunitami/ Kobużnikami/ Chłopskiey wiary...» [7: 82]. Як відомо, каталогізація є одним
із маркерів барокового стилю. Однак цікаво, що при цьому автор виразно демонструє доволі образливі конотації, закладені в назви укра-
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їнських православних католицькою стороною. При цьому він укотре
наголошує, що без сходу не буде й заходу, – тож можна стверджувати,
що саме ця теза є своєрідним лейтмотивом тексту, постійно нагадуючи про необхідність дискусії, а не полеміки.
Рефлексії стосовно минувшини є і в полемічних розправах Іоаникія Ґалятовського «Stary Kościoł zachodni...» та Теофіла Рутки
«Goliat swoim mieczem porazony...». При цьому православний автор
здебільшого апелює до світової історії, натомість представник ордену
єзуїтів надає перевагу українському контексту. Показовим із огляду
на це є апелювання до історії Зографського, Іверського та Ватопедського монастирів на Афоні. Іоаникій вдається до цього прикладу як
до ілюстрації сваволі католиків, зазначаючи, що за небажання визнати унію за часів грецького царя Михаїла (тут вочевидь ідеться про візантійського імператора Михаїла VIII Палеолога та Ліонську унію),
а відтак і Filioque «w Monasteru Iwerskim... Łacynnicy iednych Zakonnikow potopili w Morzu/ drugich młodshych w Italią okrętem w niewola
poslali/ a potym w Monasteru Watopeckim pośćinali y postrzeląli Zakonnikow... Ihumena zaś ich Thomasha powieśili/ potym ze wshystkich stron
Monaster Zugrasski ogniem zapalili...» [8: 77 (перша пагінація)]. Тут
же Ґалятовський править і чудесне знамення – голос із неба: «raduyćie sie y wieselcie sie/ bo wiem zapłata washa hoyna iest w Niebie» [8:
95 (перша пагінація)]. Однак для Рутки Афонська гора аж ніяк не сакральний об’єкт: «iest y z tamtad złym Okno do piekła», – проголошує
він [10: 94]. І найперше саме з цим місцем пов’язує Теофіл початок
усіх бід України. Зокрема Рутка зазначає: «Otworzyłeś ta historia wrota do buntow, y zaiatrzyłeś swoie Roxolany, аby oni wzaiemnie też Łaćinnikow zabiali. Z wasći to poczało, że tak wiełką liczba Ludźi Katholickich z S. Iozafatem Koncewiczem od was żywota postradała, iako to czasu
swego historia wam pokaże, a temu co piczećie nikt nie da wiary... Z was
y Bunty domowe urosły, ktoreśćie onemi waszymi błagoczestywymi Za
wiru za wiru podżogami tak długo niećieli, a żeśćie niemi całą Ukrainę
spalili, a ostatek popiołow na fundusz nowego Magometanom Panstwa,
y innym Buntownicom zostawili» [10: 94]. Тут можна припустити, що
автор натякає на твори Івана Вишенського, який тривалий час перебував на Афонській горі, хоча ця версія ще потребує ґрунтовнішого
вивчення, адже прямих згадок чи більш конкретних алюзій на його послання в тексті Рутки немає. Натомість згадка про заклики «Za wiru
za wiru» вочевидь стосується отця Даміана Наливайка – тим паче, що
далі в тексті Теофіл говорить про його Требник [див.: 10: 94].
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Так само можемо стверджувати, що Теофіл певним чином фальсифікує факти, адже в Україні православні бунтували проти католиків аж ніяк не через те, що з Афону лунали заклики протистояти
латинянам, а через утиски віри на своїй землі. Так само як далекими
від істини є заяви Рутки про те, що католицька віра ширилася світом
«не війнами, а Апосталами та святими мучениками» [див.: 10: 94].
Та все ж маємо наголосити на двох засадничих моментах. Теофіл занурений у вітчизняну історію й конкретизує образ України, тоді як
і Ґалятовський, і Баранович радше правлять про православ’я взагалі,
а українські реалії в них відчитуються в контексті певних подій. Такий
підхід цілком умотивований, адже православні теологи певною мірою
боронили Східну Церкву загалом, яка під ту пору переживала не найкращі часи після фактичної втрати єдиного Центру – Константинополя, її представники постійно мусили доводити й саме її право на існування; натомість українські католицькі теологи мали за мету довести
давність присутності своєї Церкви на наших теренах, стверджуючи,
що від часів хрещення Русі тут постійно діяли західні місії. Наведений
фрагмент також викликає алюзії на «Paraenesis, abo Napomnienie»
Мелетія Смотрицького, що був написаний уже після його переходу
в унію. І тут оприявнюється цікава тенденція: у текстах православних
авторів почасти відслідковуються алюзії на тексти Мелетія «православного періоду», найчастіше на «Тренос», тоді як у католицьких
авторів актуалізується доробок Мелетія-уніата.
Авторів також цікавить українська рецепція Фераро-Флорентійського Собору й постать митрополита Ісидора. Католики, апелюючи
до тих подій, стверджують, що Русь давно перебуває в єдності з Римом; натомість православні наголошують, що підписуючи документ,
митрополит учинив на власний розсуд, але не знайшов підтримки серед своєї церковної громади, а тому був засуджений і мусив тікати до
Риму. Цікавою є інтерпретація подій представниками супротивних
таборів. Так, Ґалятовський обмежується констатацією факту: «Jzidor
Metropolita Kijowski/ gdy na Florenskim Sznodźie przyiał Unią z Kośćiołem Ryzmskim/ z do Rusi sie wrocił/ y pochal nauchć że Duch S. od
Syna pochodźi/ nie przyięli Rossę iego nauki...» [8: 57 (друга пагінація)], а присуд світської влади подається як закономірна реакція на
невдоволення вірян. Натомість Рутка заглиблюється в аналіз ситуації
і вказує на втручання світської влади, зокрема московського князя Василія Васильовича Темного, у церковні справи, а відтак і на нелеґітимність скликаного ним Собору єпископів та їхнього присуду, бо «...idac
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na Sobor Florentski Isidor był Metropolita caley Rusi, a zatym y głowa
Cerkwi Rossiyskiey całey... Ktoż z niego tę zdiał godność. Nieposłusyenstwo y rebellia wasza. Przydaie, Isidora Wasili Wasilewich W. Kniaż Moskiewski dał do Więźnienia» [10: 140–141]. Урешті Теофіл доходить
висновку про те, що «od buntow Schizma powstała, y buntami stoi»
[10: 141]. Однак чи не найцікавішим для нас є той факт, що автор-єзуїт розрізняє Русь і Московію, а в контексті історії Ісидора він ще й наголошує, що той був митрополитом «всієї Русі» – а отже, на тому, що
московські єпископи не мали права говорити за всіх вірян. Правлячи
про свято на честь перенесення мощей св. Миколая Мирлікійського,
Теофіл вказує на те, що воно було встановлене Папою Урбаном ІІ, і це
«Ruś z Moskwa... przięła» [10: 142].
Про Русь і Московію як про дві різні держави править Теофіл Рутка й у трактаті «Budynek Chrystusow to iest Kościoł...» [див.: 9: 13].
Тож католицька сторона, на відміну від православної, чітко розмежовує дві держави й традиції. Пояснити це знов-таки можна зовнішніми
обставинами. Українські православні богослови під ту пору активно
долучаються до творення російської імперської ідеології, на що вказував іще Ю. Шевельов у статті «Москва, Маросєйка». Відтак саме
Лазар Баранович стає одним із перших церковних діячів, чия проповідницька творчість стала «основою ідеологічної моделі російського
імперського дискурсу, причому не тільки основними ідеями, а й засобами» [див.: 4: 256].
У трактаті «De processione Spiritus Sancti a suo Patre» Адам Зерникав відкидає міркування про прийняття православним населенням
на наших теренах Флорентійської унії, також базуючись на джерелах,
які оповідають про долю митрополита київського Ісидора. При цьому варто наголосити, що Зерникав не завжди розуміє ті відмінності,
які існували в XV столітті між українською і російською традиціями,
категорично стверджуючи, що дії Ісидора були неприйняті як у Московії, так і на руських землях, підпорядкованих Литві та Польській
Короні [див.: 2: 592–593]. Як відомо, драматичні події довкола митрополита розгорталися винятково на російських теренах, а перегодом власне орієнтованість киян на Римську Церкву призвела до виокремлення Московської Церкви в окрему митрополію та її розриву
з Києвом. Про певне нерозуміння свідчить і той факт, що наш автор
так і не зміг встановити достовірної інформації про діяльність наступника Ісидора – Григорія ІІ. Зерникав заперечує припущення західних
церковних діячів, головно Льва Аллятія, про те, ким насправді був
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Григорій, говорячи про їхню малодоказовість [див.: 2: 608–609]. Так
само мовчить про те, що позиція митрополита на зближення з Римом
не викликала рішучого спротиву на наших теренах.
Однак основним доказом того, що православними наших земель
так і не було прийнято Флорентійську унію, у Зерникава править той
факт, що в промові на честь укладення унії між Українською Православною Церквою й Католицькою у грудні 1595 року (святкове проголошення її відбулося на Соборі в Бресті в 1596 році) римський
єпископ Сильвій Антоніан зазначав: «до скали віри, на якій Христос
Господь заснував Церкву Свою, до святої гори, на якій благоугодно мешкати Богу, до матері й учительки всіх Церков, до святої римської церкви повертаєтеся ви, руські єпископи, після ста п’ятдесяти
років...» [2: 609–610]. А значить, підсумовує полеміст, ніякої унії
раніше не було підписано. Автор, опрацьовуючи різні джерела, знаходить певні неузгодженості, що й дозволяє йому вибудувати власну візію спроб церковного об’єднання та ставлення до цих процесів
в Україні.
Варто також завважити, що Лазар Баранович у трактаті «Nowa
Miara...», ведучи мову про співіснування східного й західного обряду, категорично відмовляється визнавати унійну Церкву. «Wschod
nie ma być zachodem», – рішуче заявляє він [7: 99], а далі, розвиваючи думку, править про те, що уніат «do Rzymuż nie trafił/ do
Konstantynopolaś pobląndźil... na dwoch galeźiach ptak nie siedźi razem...» тощо [7: 100]. Баранович наводить байку про Вівцю й Оленя, зазначаючи, що уніати «відбилися від стада» й заблукали, а отже,
повинні повернутися до Східної Церкви. При цьому можемо констатувати, що введення до корпусу богословсько-полемічного трактату
художньої оповіді не лише увиразнює думку Барановича, а є прикладом, що здатен тримати в полі впливу більше коло читачів, а не лише
теологів.
Аргументуючи своє несприйняття унійної Церкви, Баранович
у цікавий спосіб потрактовує притчу Соломона про двох жінок і дитину, наголошуючи, що Схід як «własna matka/ wschodniego syna
całkiem pożąda/ dźielić go wschodowi y zachodowi nie pozwala: bo
dwom Panom według prawdy służyć nie możemy» [7: 4 (зв.) (б. п.)
(przydatek)]. Як бачимо, тут Східна Церква прямо уподібнюється
рідній матері, а Західна контекстуально – чужій, унійна ж – розрубаній дитині, а відтак приреченою на загибель. Від рефлексій про «материнську любов» автор переходить до «материнського вихован-
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ня», застерігаючи від небезпеки «служити двом панам». Тож унійна
Церква у трактаті «Nowa Miara...» постає в образах приреченого на
«блукання між Римом і Константинополем», «кульгаючого на обидві ноги», «розрубаної навпіл дитини», «слуги двом панам», – одне
слово, автор прагне створити негативний образ католиків східного
обряду, й саме це він вбачає одним із провідних завдань свого трактату, хоча прямо й не окреслює його.
Відтак можемо припустити, що хоча унійна церква після війни
Хмельницького й переживала складні часи [див.: 5: 71], проте православні ієрархи усвідомлювали, що вона є значно серйознішим конкурентом у боротьбі за українську паству, ніж західний обряд. Урешті
дух змагання між цими українськими конфесіями буде потужною спонукою до нових пошуків форм вираження, що сприятиме активному
розвитку вітчизняної культури загалом.
Лазар Баранович, відповідаючи на аргументи Бойми стосовно
того, що Русь визнавала владу Римських єпископів і Папи, править
про те, що то було за часів, «kiedy Rzym był Starey Wiary» [7: 27].
Однак тут виникає закономірне питання, про яку саме «стару віру»
править архиєпископ Чернігівський? Якщо про ту, що була до офіційного розділення християнської Церкви на східну й західну, то це не
є переконливим доказом, адже він сам зазначає, що Павло Бенедикт
апелює до канонів московського друку (вочевидь ідеться про видання
1646 року), коли годі було вести мову про єдність Риму й Константинополя. Відтак не знаходимо в коментарі відповіді, чому ж до церковних правил протягом кількох століть не було внесено відповідних
коректив. Завважмо, що саме такі нюанси, які можна було подибати
в засадничих книгах обидвох конфесій, і давали широке поле для дискусії, у якій кожна зі сторін тлумачила їх на свою користь.
Так, певні неузгодженості в східній службі дають підстави Рутці
звинуватити українських православних ієрархів у тому, що вони активно заперечують позицію Західної Церкви стосовно сходження
Святого Духа лише заради того, щоб розпалювати ненависть до українських католиків. «Ztąd tedy że po Zmartwych wstaniu swoim Christus
dał Uchniom swoim Ducha Swiętego. Bo to y sami Adwersarze wyznawaią. To iednak dźiw wielki, że lubo tę prawdę z nabożenstwem w Cerkwiach
wyznawaią za Cerkowiami iednak o tymże z Katholikami rozmawiaiąc,
teyże samey prawdy odstępuią, ktorym swoim postępkiem to iawnie pokazuią że abo wiary swoiey nie rozumieią, abo rozumieiąc dla iadowitey
nienawiśći ku Kośćiołowi Rzymskiemu, od ktorego się oderwałi, prawdę
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uznaną, y spolną porzucaią. Czym też sami z sobą woiuią w ktorey woynie, że zginą bez prorokow, prorokuią...» [11: 170]. Як бачимо, ота війна
«самих із собою» фактично повторює тезу Мелетія Смотрицького
про війну «Русі з Руссю», – тож маємо підстави стверджувати, що
його ідея знайшла розвиток у писаннях представника ордену єзуїтів.
Урешті полеміка доби «золотого» бароко характеризується посиленою увагою до старовини. Звернення до минулого дає підстави кожній із конфесій наголосити на своїй давній присутності на цих теренах, а отже, і на праві надалі розвивати в Україні свій обряд.
До цікавих спостережень можна віднести й той факт, що в трактаті Лазаря Барановича «Nowa Miara...» Стара Русь і Старий Русин
стають чільними персонажами тексту. Принагідно зазначимо, що
в тогочасній православно-католицькій полеміці ніби створюється
своєрідний каталог назв – тут подибуємо і Русь, і Роксоланія, і Україна. Однак у Барановича найчастіше зустрічаємо саме Стара Русь –
у такий спосіб він, вочевидь, хоче наголосити на давності прийняття християнства в східному обряді. Таке апелювання до минувщини
є однією з провідних ознак української полемічної літератури, на що
вказував С. Бабич, наголошуючи, що авторитет давнини «леґітимізував та ушляхетнював візантійсько-руський етос у Речі Посполитій»
[1: 63]. При цьому Стара Русь для Барановича є абсолютним синонімом до Православна Русь. В Іоаникія Ґалятовського так само домінує
топонім Русь, а в Теофіла Рутки поряд із топонімом Русь усе частіше
вживається Україна.
Отже, у полемічній літературі другої половини XVII – XVIII століть національне «себепізнання» постає через осмислення вітчизняної історії представниками як православної, так і католицької сторони. Відтак можемо констатувати, що тема поєднання національних
і конфесійних інтересів значно виразніше оприявнюється в богословсько-полемічних трактатах Теофіла Рутки. Натомість у православних
авторів Лазаря Барановича, Іоаникія Ґалятовського, почасти в Адама
Зерникава вона проступає імпліцитно, коли «православний» і «український» фактично розуміються як синонімічні поняття, а Православна Церква співвідноситься з Вітчизною.
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Микола Васьків

ТВОРЧІСТЬ ЧИНГІЗА АЙТМАТОВА
ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

О

працьовуючи переклади з киргизької літератури українською мовою в Національній бібліотеці НАН України ім. В. Вернадського, несподівано зіткнувся з парадоксальною ситуацією. До
1990 року в Україні були перекладені й надруковані ледь не всі твори Чингіза Айтматова. Усього
було 15 видань, окремі тексти українською мовою
передруковувалися неодноразово, як, наприклад,
«Повісті гір і степів», збірка повністю чи окремі
твори з неї. Російськомовних видань у бібліотеці,
зрозуміло, у рази більше. Наприклад, «Плаха»
друкувалася в десятках міст і видавництв, від столиць держави і республік до Хабаровська і Нукуса.
Нічого дивного в цьому факті ніхто не вбачав: Айтматов не належав до тих, хто гнався за
кон’юнктурою, співаючи осанну владі, партії чи
вождям. Натомість він не тільки в Киргизії, але
й на теренах усього великого Союзу, «від Москви
до самих до окраїн», був справжнім володарем читацьких дум і душ, відтворюючи велич людського
духу, справжнього гуманізму, які нещадним катком чавила влада, система в образах нібито часткових, «нетипових» персонажів. Чавила, знищувала, але зламати не могла. Біль за горе окремої
людини, великої чи «маленької», усього людства,
намагання підняти найактуальніші та найгостріші
проблеми сучасності, яких не зауважували інші
або вважали за краще промовчати про них, – те,
що завжди приваблювало реципієнта. Тому ко-
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жен, хто зараховував себе до поважних читачів, мав за обов’язок прочитати його твори, які нелегко було дістати. І вже звичним було, що
майже не було таких читачів, які би про письменника не знали чи не
чули. У 1980-і роки Ч. Айтматов стає письменником не лише загальносоюзної, а і світової слави.
Ця слава не полишала письменника у світі й після розвалу СРСР.
Особливо великою була його популярність на межі ХХ–ХХІ століть
у німецькомовному світі. Але не в нас. Заради експерименту опитував студентів філфаку й університетських викладачів літератури, кому
до 45, що вони знають про Айтматова. Результат був вражаючим: абсолютній більшості навіть викладачів це ім’я нічого не говорить, а ті,
хто десь колись щось чув про нього, сказати нічого конкретного не
можуть. І не дивно. Бо жоден твір Чингіза Айтматова після 1990 року
в Україні не видавався. Не тільки переклади українською, але й авторизовані його переклади російською мовою. Ні твори, написані до
цього року, ні, тим більше, після. Що найприкріше, у головній бібліотеці країни видань Чингіза Айтматова, наприклад, киргизьких чи російських, надрукованих у пострадянський період, теж не знайдете.
А у творах 1990–2000-х письменник не втратив ні художньої майстерності, вправності, ні вміння відтворювати найболючіші суперечності
сучасності, які набувають планетарного масштабу й хвилюють читачів незалежно від їхньої національності чи віросповідання.
У 1990 році Айтматов публікує «Білу хмарину Чингізхана», яку
дослідники чомусь називають новелою [5: 16], хоча за обсягом (понад
сотню сторінок), двома сюжетними лініями, детальністю відтворення
її більше б пасувало називати повістю. Можливо, жанрове визначення
«Білої хмарини...» як новели пояснюється тим, що це не був окремий
твір у повному сенсі. «Біла хмарина Чингізхана» – це та частина рукопису роману «І понад вік триває день (Буранний полустанок)», яка
не змогла вчасно потрапити до читача через утручання Головліту – радянського евфемізму цензури. Хоч і для тих, хто роману не читав, і для
тих, хто добре знає його текст, повість (чи новела) сприймається і як
завершений, самодостатній твір.
У романі «І понад вік триває день» описується арешт Абуталіпа
Куттибаєва, але подальша доля арештанта залишається невідомою ні
для персонажів твору, ні для його читачів. Перебування Абуталіпа
у в’язниці, тортури, яких він зазнав, та його загибель відтворюються
в «Білій хмарині Чингізхана». З одного боку, ідеться про намагання
Куттибаєва зберегти людське обличчя й не обмовити нікого з това-
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ришів. З іншого – зображується «кречетоокий» слідчий-емгебешник
Тансикбаєв, який прагне розкрутити на повну перспективну на той
час справу про мережу «зрадників», «шпигунів», створену колишніми партизанами, що воювали в югославських загонах Й. Броз Тіто.
Через постать Тансикбаєва відтворюється насолода від необмеженої
влади над людьми, прагнення багатства, розкоші, але не стільки тим,
що дають комфорт чи достаток, а важливі насамперед тому, що дають
можливість виокремитися, звеличитися над більшістю й дорівнятися
до касти обраних. Слідчий перебуває ще на нижніх щаблях владної
драбини, але через його образ точно й глибоко схоплюється сутність
влади, потягу до неї та насолоди від неї – одні з магістральних мотивів
творчості Айтматова, особливо з 1980-х років.
Ключовий вузол «абуталіпівської» сюжетної лінії – прагнення
в’язня лише один раз, хоч би востаннє побачити дружину Заріпу та
синів Ермека й Даула, які залишилися в далекому, закинутому серед
Сари-Озеків полустанку Боранли-Буранний. Заради цього Абуталіп
виявляє дива мужності, розуму й хитрощів, удається до позірної готовності піти на співпрацю з дізнавачами й таки досягає своєї заповітної останньої мрії. Куттибаєва перевозять залізницею з Алма-Ати до
Оренбурга саме через Буранний. Скільки відтворюється переживань
ув’язненого, щоби поїзд пройшов через полустанок удень, щоби дружина й сини в цей час були на вулиці! Спочатку Куттибаєв мріяв, як
він крикне до них, перекинеться хоч би одним-двома словами, але потім відмовляється від такої думки, щоби не хвилювати рідних, а може,
і не нашкодити їм. Зрештою, мрія Абуталіпа збувається – він таки побачив і Заріпу, і синів. В Оренбурзі йому залишається зробити останній мужній вчинок: Куттибаєва вбивають, коли він імітує втечу, щоб
не тягнути нікого за собою під нестерпними тортурами.
Кожен твір Ч. Айтматова 1970–1980-х базувався на активному залученні міфології, переважно – киргизької, але також казахської, нівхської, біблійної... Не стала винятком і «Біла хмарина Чингізхана».
Уже сама назва повісті вказувала на те, що йтиметься про великого
монгольського правителя. Легенду про Чингізхана, його щасливу хмарину та її втрату через руйнування непереборного кохання, убивство
закоханих і їхню вічну розлуку з новонародженою дитиною записує
Абуталіп під назвою «Сариозекська страта».
Сюжетні лінії у творах Айтматова, окремі події й міфи поєднуються за принципом контрапункту, коли вони посилюють одні одних на
зразок резонансу коливань у фізиці. Невипадковим у творі, у конкрет-
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них частинах тексту, як і в романі «Буранний полустанок», був розбитий на фрагменти міф про монгольського правителя та про кохання
одного з його незліченних воїнів і вишивальниці золотом стягів повелителя. «<...> и думалось ему подчас, что в “Сарозекской казни”, в той
легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их
прощание с младенцем – нечто вечное, касающееся теперь и его. Он
тоже казним разлукой... А ведь только смерть имеет право разлучать
родителей с детьми, и больше ничто и никто...» [2: 377]. Непрощенним святотатством стає знищення Абуталіпа і вічне відлучення його
від коханої й дітей, як стали таким святотатством жорстокість і владолюбство Чингізхана. Можна шукати, зрозуміло, аналогії між бездушним монгольським правителем і тираном, який ще вирішував долі
людей у лютому 1953 року, коли вбили Абуталіпа.
Ставлення до великого правителя монголів, творця їхньої імперії в Центральній Азії особливе, навіть шанобливе, на відміну від
східнослов’янського. До цього можемо додати, що ім‘я письменника
співзвучне з іменем великого володаря, проте це не стає причиною
ідеалізації Чингізхана. Йому було провіщено покровительство найвищих трансцендентних сил, виявом чого стане хмарина, яка завжди
захищатиме його від палючого сонця. Але великий монгол повинен
берегти це покровительство. Сповнений сил і великих сподівань, рухається через Сари-Озеки Чингізхан, а над ним хмарина, яку зауважує
лише він один. Ця хмарина зникне назавжди, а з нею і внутрішня харизма вождя після того, як він дізнається про порушення власної заборони на народження дітей у поході та звелить стратити майстринювишивальницю Доґуланґ, матір новонародженого, і сотника Ердене,
батька дитини.
Наступним твором Чингіза Айтматова стає роман «Тавро Кассандри» (1994), який можна класифікувати філософсько-інтелектуальним і в якому чи не вперше відсутні «східний» світ і міфи. Але
роман є і продовженням попередніх творів. Прагненням порозуміння
й співпраці між Союзом і США та гірким визнанням неможливості
цього сповнений роман «І понад вік триває день», коли йдеться про
перспективи великого цивілізаційного кроку вперед через взаємодію
з мешканцями планети Лісові Груди. Цей мотив, як і філософсько-релігійні роздуми Авдія Калістратова й образу автора у «Пласі», тісно
пов’язані з православ’ям, знаходять продовження в образі Філофея
в «Таврі Кассандри». Можна сказати також, що письменник творить
власний міф, який спонукає і завжди спонукатиме відчувати власну
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відповідальність за все, що відбувається у світі, навіть якщо ти нібито
до цього не причетний жодним чином.
Колишній бездушний експериментатор, який на військове «спецзамовлення» радянсько-партійного керівництва вирощував у пробірці майбутніх «новолюдей», яких, як і манкуртів, нічого не пов’язує
з батьками, родом, традиціями, культурою, опиняється на космічній
орбіті, звідки відправляє відкритого листа до папи римського, а заодно – і до всього людства. Він повідомляє про особливий знак у вагітних жінок – тавро Кассандри, – яке сигналізує про небажання дітей
народжуватися, бо їх чекають неймовірні страждання або ж вони стануть завдавати таких страждань іншим людям. А заодно попереджує
покоління споживачів про загрозу знищення людства загалом. Тепер
кожен повинен брати на себе відповідальність і за народження чи
вбивство «есхато-ембріонів», і за злочини попередніх поколінь, які
накопичують негативну, вибухову енергію на генетичному рівні, і за
злочини, гріховну недосконалість сучасників.
Основна дія розгортається, крім космічної орбітальної станції,
у США і в пострадянській Росії. Письменник дещо спрощено уявляє
і відтворює, перебільшуючи, вплив політиків і ЗМІ на американське
суспільство, але важливіше інше: ні громадяни США, ні Росії, ні інших країн світу не готові відмовитися від матеріального добробуту,
комфорту, тому готові закривати очі на злочини, свої чи чужі (зараз
це називають німецьким real politik), як не готові до відповідальності
за майбутнє своїх дітей: народжувати їх чи ні, думати про збереження довкілля чи ні. І вже зовсім не готові думати про морально-етичні
аспекти свого буття і буття довкілля, коли у кращому разі можна виправдатися: я ж особисто нічого поганого не зробив (зробила).
Тому їхню агресію викликають усі, хто наголошує, продовжуючи
роздуми і звертання Філофея, на взаємопов’язаності всього в сучасному глобалізованому світі й закликає відчути власну відповідальність
за все. Розлючений натовп американців убиває футуролога-співвітчизника Роберта Борка, а росіяни, як і мешканці інших країн світу,
вимагають суворої покари свого співвітчизника – космічного ченця. Філофей, щоб не призводити до гріха землян, сам відправляється
в космічну невідомість, покидаючи орбітальну станцію. Але ні його
смерть, ні смерть Борка не рятують людей від того, що вони зможуть
жити як раніше. Тепер їхнє сумління постійно будуть непокоїти гострі запитання й незручні твердження ченця. Філофей прийшов до
них через неймовірно болісні внутрішні страждання й роздуми; по-

Микола Васьків. Творчість Чингіза Айтматова пострадянського періоду

83

рятунок людства можливий лише тоді, коли через них пройдуть інші.
Справу Борка поки продовжують лише його дружина Джерсі та молодий адвокат Ентоні Юнкер. Чи достукаються вони до совісті співгромадян – запитання залишається відкритим.
Спільну відповідальність за все, що робиться у світі, і потребу
спокути за це люди поки не відчувають. Але відчувають це тварини.
Через весь роман рефреном (рефрени-лейтмотиви про Сари-Озеки
як зв’язувальну ланку між закинутим полустанком і космічними просторами й подіями та про океан, який реагує на людську ворожнечу,
проходять і через весь текст роману «І понад вік триває день») відтворюється епічне плавання китів до якоїсь незрозумілої мети. Лише
в кінці роману дізнаємося про цю жахливу мету. Письменник дає
власне художнє пояснення загадкових самогубств китів, котрі викидаються на сушу. За романом, тварини роблять це тоді, коли до безміру накопичується агресія, негативна енергія, злочинність на планеті.
Кити спокутують, як і Борк чи Філофей, байдужість і самозосередженість людей на матеріальних чи дрібних духовних насолодах. Тільки
людство не розуміє або не хоче розуміти їхнього жертовного попередження й спокути. Зображення могутніх китів із висоти польоту літака, з космосу (їх навіть звідти видно) надає їхній самостраті планетарного звучання.
Людська природа виявляється слабкою, але є й ті, хто примножує
цю слабкість, скеровує її на злочинний шлях. Це політики, люди влади. Заради досягнення власного успіху організовує цькування Борка його колишній хороший приятель, а тепер претендент на посаду
президента США Олівер Ордок. Про те, що не знайшлося «гідних»
продовжувачів у Росії, біля кремлівської стіни спілкуються два привиди, за якими неважко впізнати Леніна і Сталіна. Та продовжувачі,
хай і здрібнілі, є: російські політики вміло нацьковують колони протестувальників одна на одну, доводять їх до кровопролиття, убивства,
але ж відводять ненависть від себе. Виходом для суспільних протестів,
клапаном для випускання пари стає переведення громадської агресії
на космічного ченця. Укотре: влада розбещує людину, абсолютна влада – розбещує абсолютно, не залишаючи жодного морально-етичного
запобіжника.
«Тавро Кассандри» – роман-попередження, роман-пророцтво,
філософсько-інтелектуальний роман, що призводить до його балансування на межі художньої та публіцистичної нарації. Публіцистичність
можна було б уважати недоліком твору, але вона органічно випливає
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з художньої тканини тексту, тому письменник перетворює романну
слабкість одночасно і в його здобуток.
Краще за письменника однаково не скажеш, тому на завершення
розмови про «Тавро Кассандри» наведу кілька цитат із роману, які
не втрачають гострої актуальності досі й, мабуть, ще скоро не втратять: Борку «самому становилось страшно от своих же прогнозов, от
ощущения роковых круговертей истории, и прежде всего от наступления неукротимых сил, открыто домогающихся везде и повсюду
власти и только власти, порождая новое зло взамен старого, ибо всякая власть, что бы она ни заявляла о своих целях, кровообращением
своим имеет повелевание. Для души, вопреки всему алчущей истины
и недостижимого идеала, футурология в этом смысле была заведомым
терзанием и мукой» [3: 25].
С. Семенова у вступній статті несподівано (чому несподівано?)
акцентує увагу на перевагах православних первнів авторської позиції в романі, заявляючи про певну щербатість католицизму: «Терор
пекла, виховально-каральний метафізичний дух особливо сильний
у католицькому регіоні, що й породжувало саме тут реакцію богоборства. Така бунтарська свідомість може повернути і відмову від буття
кассандро-ембріонів як ухилення від пекельної загрози: краще ніколи
не існувати, ніж за короткий гріховний життєвий строк розплачуватися вічністю “плачу і скреготу зубовного”» [6: 14]. Насправді такі
тези не зовсім узгоджуються з текстом роману, бо Філофей звертається з відкритим листом до очільника якраз католиків як до морального авторитета й визнає в цьому листі католицизм морально авторитетною інституцією. «Да, я всегда разделял в душе католические
нравственно-этические догматы <...>» [3: 36].
Але не менш важливим є продовження цієї фрази: «<...> находя
в них общеприемлемые для всех нормы, наилучшим образом отвечающие логике жизни и в силу этого обладающие универсальной значимостью» [3: 36]. Тобто письменник не позиціонує себе як повний
прихильник якоїсь певної релігії, а цікавить його лише загальнолюдське значення віровчень та їх здатність розв’язувати вузлові проблеми сучасності, насамперед морально-етичні. Саме про це він і заявляє в «Таврі Кассандри». «В моем представлении любая религия,
не закосневшая в упоении собственной исключительностью, может
служить резонатором для множества голосов, как небо служит простором для полета разных птиц <...> в каждом крохотном зародыше,
в каждом возобновляющемся варианте заключен неповторяющийся
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шифр движения вечности, каждое зародившееся существо закодировано в череде времен с последующим воспроизведением себе подобного, и все это изначально заложено Творцом в конструкции мироздания...» [3: 36].
Письменник із дитинства добре знав основи ісламу. Як про звичну справу повідомляє він, побіжно, ще в повісті «Джаміля» (1957) –
творі, який зробив його всесвітньо знаним, – про ранковий намаз як
обов’язковий ритуал уходження в день представників старшого покоління, хоча це аж ніяк не толерувалося тодішньою «критикою».
Чітке дотримання мусульманського поховального обряду, відповідні
молитви посідають вагоме місце у структурі роману «І понад вік триває день» (1980). Потім була «Плаха» (1986) з гострою критикою
офіційного православ’я й великою увагою до його внутрішньої сутності. У «Таврі Кассандри» основи православ’я і католицизму не протистоять одне одному, а взаємодоповнюються. Згодом Ч. Айтматов
виявляє значне зацікавлення бахаїзмом, глибоко вивчає основи цього
віровчення, яке намагається поєднати здобутки інших релігій, про що
свідчить інтерв’ю письменника з одним із відомих бахаїстів, вихідцем
із Центральної Азії Фейзоллою Нодаром [1]. В інтерв’ю письменник
показує не лише добре знання засад нової релігії, але й значну прихильність до неї через відсутність невиправданих догматів, фанатичного нав’язування зовнішніх проявів віри тощо. Проте це не означає
переходу Чингіза Айтматова в бахаїсти, а свідчить швидше про безперервний напружений пошук власної «релігії», яка б допомогла людству знайти себе й позбутися ворожнечі, злоби та гноблення.
А витоки злоби й кровопролиття у романі «Тавро Кассандри», як
і в попередніх творах, письменник убачав у жадобі влади та використанні її лише для власного задоволення. «<...> как не вспомнить
в этом вековечном списке о тех, кто был палачом у подножья восседавшего на троне такого же палача, или о тех, уже знакомых нам по опыту,
одержимо-яростных глашатаях в стаях партийных, кто клекотал с балконов и трибун, возжигая революции и войны с тем бóльшим остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно, эротически желанную
власть. Кровь и власть – вот тот гумус, на котором семена зла всходят
вовеки... Зло сменяется злом, оставляя свои семена для следующего
зла... Так стоит ли ходить по дебрям прошлого с факелом, высвечивая
мертвенные лики, когда в памяти многих еще жива <...> эпоха Сталингитлера или же, наоборот, Гитлерсталина <...> Мог ли быть фашизм без
большевизма? Мог ли быть Гитлер без Сталина и наоборот?» [3: 43].
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А наступний вислів багато що пояснює стосовно небажання теперішньої української «еліти» реформувати країну: «Любая стая хочет
жить и умножаться. А тавро Кассандры на их пути – великая помеха,
в перспективе им грозит остаться невостребованными – в обществе
ослабеет потребность во многих из этих групп. И вот срабатывает
инстинкт самосохранения, стая улавливает неблагоприятную ситуацию» [3: 181].
І ще кілька цитат: «Филофей – это Горбачев в космосе! Он служит
Америке! Он хочет поставить Россию на колени! – Вот куда пошли
страсти» [3: 180].
«И только киты – вселенские радары, – как всегда, держали в себе
все то, что испытывали, все то, что воспринимали они, эхо Вселенной. Океан пытался разбросать их клин, повернуть их вспять. Но они
плыли, борясь, погребаемые огромными волнами, вновь всплывая
и вновь утопая... Что за сила питала и гнала их, зачем и куда они
плыли?» [3: 193].
Ось привід науковцям задуматися про власну відповідальність за
причини, результати й наслідки своєї діяльності: «Наука бесстрастно балансировала между гениальностью открытий и преступностью
действий <...>» [3: 43]. «Утрата руководящего положения и влияния
часто оборачивалась катастрофой и пострашней, чем потеря положения в науке. Да, во мне говорил классический конформист, прислужник властей, каковой была тогдашняя интеллигенция в подавляющем
своем большинстве, что бы она сейчас ни заявляла о себе постфактум» [3: 246]. «<...> достижения науки преходящи, на какие бы головокружительные высоты она ни поднималась, прогресс науки нескончаем, но он ничто в сравнении с совестью. И ничто не сравнимо
с Духом, заключающим в себе смысл и развитие Вечности...»[3: 269].
«Все дело в том – кто первый, кем взращенный иксрод первым
нанесет ядерный удар!» [3: 252]. Це фраза кагебешника. Як тут не
згадати правителя, вихідця з тієї ж структури, з «пацанською» ідеологію, що треба завжди бити першим?
«Претенденты на совесть могут ничего не иметь, кроме своей категоричной точки зрения, и в этом их наступательная сила. Совесть,
однако, требует прежде всего внутренней независимости, а иначе ее
покупают и продают, как старье на базаре» [3: 257].
Таких крилатих висловів, максим, філософських міркувань і узагальнень у «Таврі Кассандри» чимало. Але традиційно для Айтматова спостерігаємо також досконале сюжетотворення, епічно розлогі
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описи, виразні деталі, медитативність, уміння захопити читацьку увагу, тримати її в напрузі...
Підсумковим твором, своєрідним «Фаустом» на порозі власної
смерті став для Чингіза Айтматова роман «Коли падають гори (Вічна
наречена)» (2006, письменник після важкої й довгої хвороби помер
наступного року). Але роман також і гостро актуальний: письменник прагне осмислити пострадянські перетворення, знайти хоч якусь
точку опори в хаотичному світі хижого ринку, хоч якусь можливість
спертися на віковічні істини й мораль, бо тепер їм нема місця ні серед
молоді, ні навіть серед аксакалів.
У творчості Чингіза Айтматова одним із ключових понять, «концептом» була Доля. Вона, з несподіваними поворотами, випадковостями, була дуже вдалою підставою сюжетотворення для багатьох
митців, зокрема й для киргизького письменника. Саме про це йдеться
в авторських міркуваннях на початку «Вічної нареченої» про химерність долі, яка згодом зведе барса Жаабарса і мешканця столиці журналіста Арсена Саманчіна в їхню смертну годину. Але й раніше, особливо
в останньому романі, Доля стає для літератора способом пізнати таємницю людського буття й випробувати людину на справжність.
Дослідники інколи проводять паралелі між письменником і головним персонажем роману «Коли падають гори». Значна частка істини
в цьому є, бо Арсен Саманчін стає протагоністом Айтматова, коли
йдеться про розгубленість перед хижим капіталізмом, який на своєму шляху чавить усе без розбору: матеріальний добробут абсолютної
більшості населення, відповідність оплати за результати праці, уявлення про справедливість і норми поведінки, навіть кохання, мистецтво.
Оперна співачка Айдана, кохана Саманчіна, продає себе попсовому
продюсерові-мільйонеру й від малоприбуткової класики теж переходить у дуже дохідну попсу. Мрія Арсена про постановку опери за
мотивами народної легенди «Вічна наречена» з Айданою в головній
ролі – не більше ніж марево, бо прірва між співачкою та беззастережно вірною в коханні героїнею легенди стає неподоланною.
Журналіст, учорашній володар дум земляків і громадян на просторах усього СРСР, ще за інерцією бореться за моральні первні сучасності, викриває махінації й повну бездуховність нуворишів, але це –
тільки дрібні укуси, інколи дошкульні, але суттєво щось змінити вони
вже не можуть. Учорашній популярний, успішний фінансово газетяр,
закоханий і коханий, завсідник найвідоміших ресторанів, Арсен Саманчін раптом опиняється на узбіччі життя. Його б’ють фізично і мо-
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рально, він безсилий перед новими господарями. Останньою краплею
стає те, що його безцеремонно викидають із ресторану, як цуценя.
Відчуття образи від усього цього, у чому він не зізнається навіть собі
самому, зрада коханої штовхають Арсена до помсти – пошуків можливостей убити свого щасливого в усіх сенсах суперника, а в ньому –
й одного з місцевих експлуататорів-олігархів.
Укотре контрапунктом у роман входить «тваринна» сюжетна лінія. Жаабарс – один із наймогутніших красенів киргизького
високогір’я, який довго панував на великих теренах. Так само довго
він полював, мандрував, кохався «с той юной девой-самкой, которую
он отбил для себя в соседней стае» [2: 25]. Але час іде, Жаабарс зістарів, і тепер уже інший молодий самець відбиває у нього колишню
багаторічну супутницю життя, яка спокійно й навіть залюбки переходить до молодшого й сильнішого. Старий барс приречений на самотність, а згодом і смерть. Це закони природи, вони неминучі та
зрозумілі, тому Жаабарс, інколи протестуючи, зрештою приймає їх.
Журналіст переживає ту ж драму життя, що й барс. Але є відмінність:
у людській спільноті домінують не стільки закони природи, скільки
морально-етичні норми. У світі барсів навіть зрада в коханні є торжеством законів природи, у світі Арсена й Айдани зрада руйнує неписані
закони людського співіснування. Несподівано настав час, «Коли падають гори».
Як і Саманчін, знайти своє місце в перевернутому світі або протистояти йому намагаються й інші персонажі. Батьків брат Бектур-ага,
шанований земляками керівник колгоспу, який до останнього намагався тримати господарство і його працівників у добробуті, організовує для себе й односельчан прибутковий бізнес – полювання на диких
екзотичних тварин високогір’я, зокрема черговою жертвою має стати
й красень Жаабарс. Про збереження довкілля Бектур-ага не думає чи
не хоче думати. Елес – остання і справжня кохана Арсена, випускниця
педінституту, колишня бібліотекарка – змушена вдатися до «човникового» бізнесу для більш-менш безбідного існування. Таштанафган,
інші однокласники Арсена задумують розбагатіти за рахунок викупу
за арабських принців, що їх збираються взяти в заложники, бо мільйони нафтодоларів принцам дісталися «нізащо».
Арсен усвідомлює, що жодна сила не може протистояти навалі нових часів із їхніми злиднями й бездуховністю. І тоді він після довгих
міркувань і внутрішніх страждань обирає себе не як месника, а як
жертву: виступає на захист рідного краю, гине сам, але рятує і араб-
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ських принців, і однокласників від страшного злочину, і репутацію
співвітчизників на світовій арені. Ця жертва надзвичайно важка якраз
у той момент, коли Саманчін знаходить справжнє кохання, Елес, яка
стає його Вічною нареченою, котра, як і героїня легенди, буде все життя вірно кохати його, «шукати» й повертати людям через високий гуманізм його рукописних творів. Але істинне кохання й уможливлює
цю самострату, яка рятує інших, робить смішними та непотрібними
думки про помсту й убивство, які ще день-два тому повністю визначали буття Арсена.
Чи виправданою була жертва журналіста? Для нього це було
важливо, але не визначально: Арсен дійшов до того стану людинолюбства, коли він інакше вчинити не міг, навіть якби знав про безсенсовість власного вирішального вчинку – переходу з життя у смерть.
Швидше за все Бектур-ага й односельці не відмовляться від сумнівного, але прибуткового бізнесу. Не позбудуться мрій про раптове, хай
і незаконне, збагачення Таштанафган і його товариші. Чи не єдиним
справжнім продовжувачем справи Арсена стає Елес, яка популяризує
у світі гуманістичні ідеї коханого, що, можливо, колись буде робити
також і син Саманчіна, народжений після його смерті.
Георгій Гачев, який десятиліттями захоплювався творчістю Чингіза Айтматова, досліджував її як вершинний здобуток світової літератури, передмові до останнього роману письменника дав назву «Про
те, як жити і помирати» [5]. Майже без евфемізмів він пише про перебування й самого Айтматова на межі життя і смерті, тому «Коли падають гори (Вічна наречена)» писався як заповіт сучасникам і нащадкам. У цьому романі Айтматов намагався передати читачам помисли
й почуття, до яких він прийшов через довгі роки пошуку морального
очищення, удосконалення окремої людини та людства загалом. Арсен Саманчін, як і десятки головних героїв попередніх творів Чингіза
Айтматова, знаходить себе в гуманному служінні іншим, майже сектантській відданості моральним приписам і нормам, які жодним чином переступати не можна і які шліфувалися народним світоглядом
ще з міфологічних глибин буття.
На завершення можна було б пафосно наполягати на вагомості та
світовому звучанні доробку Чингіза Айтматова після 1990 року (ще
можна згадати «Казки» (1997) і «Дитинство в Киргизії» (1998),
публіцистику цього періоду), який залишився недоступним для широкого українського читача. Як і твори Василя Бикова, наприклад,
чи естонця Андрія Хвостова, чи литовця Томаса Венцлови, чи твори
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десятків письменників Закавказзя та Центральної Азії. Не можна сказати, проте, що в цьому напрямі нічого не робиться. Так, 11–12 число
«Всесвіту» за 2014 рік повністю було присвячене здобуткам сучасної
азербайджанської літератури. Знайомство з літературою Азербайджану продовжили видання повісті Зумруд Ягмур «Аллах повертається?!» [7], творів Анара «Білий Овен, Чорний Овен» [4] у видавництві «Ярославів Вал». До речі, в Айтматова було майже батьківське
ставлення до Анара, Чингіз Торекулович писав передмови до творів
азербайджанського письменника, чия слава набуває теж всесвітнього
звучання. Відповідні переклади українською теж дають певне уявлення про сучасну літературу Білорусі й Росії.
Поки це, одначе, краплі в морі. Зрозуміло, зараз український читач
спрагло надолужує прогалини в знайомстві зі здобутками мистецтва
Заходу, Латинської Америки минулого й теперішнього століття, відкриває для себе разом із Заходом неповторну літературу Китаю, Японії, Індії, африканських країн. Але не варто забувати, що зовсім поряд
є багатющі літературні поклади на пострадянських теренах, і відкриття їх не потребує великих зусиль. Найчастіше достатньо лише простого бажання. Так само як і потрібне бажання для популяризації вітчизняної сучасної (і не тільки) літератури на пострадянському просторі.
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Тетяна Веретюк

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ
КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНИ В «БУКОВИНСЬКІЙ ПОВІСТІ»
ІГОРЯ МУРАТОВА

К

онцепція людини – це результат складної
творчої роботи письменника над осмисленням людини і світу, духовного й матеріального
життя народу, його історії, результат трансформації авторcьких вражень в образи. Як теоретичнa
проблема концепція людини постала перед радянською літературою і критикою в 1920-х роках,
оскільки виникла потреба створювати нову, радянську, літературу й виховувати за її допомогою
нову, радянську, людину. Визначальним критерієм
для радянської літератури була теза класиків марксизму про соціальну детермінованість людини.
Цей критерій був настільки важливим, що навіть
наприкінці 1980-х років радянські вчені дискутували з приводу наявності в особистості, окрім соціального, ще й індивідуального первня. Мовляв,
«попри всю різноманітність визначень особистості, що існують у наших науках, чітко окреслюються два визначальних напрямки, два підходи до
особистості, до її розуміння: у першому випадку
особистість тлумачиться виключно як соціальна
характеристика людини, в іншому – як єдність,
цілісність у ній соціального та індивідуального»
[11: 11]. Отже, соціальна детермінованість людини та принцип партійності були визначальними
для радянської літературної критики, починаючи
з 1920-х років.
Протягом усього часу існування Радянського
Союзу різними науковими галузями (філософією,
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психологією, соціологією, літературознавством) було здійснено чимало спроб теоретичного обґрунтування концепції людини. Так,
концепція людини в різних її аспектах досліджувалась у працях А. Беляєва, А. Бочарова, Ю. Борева, В. Воронова, М. Жулинського, В. Марка, В. Щербини та інших. Результатом теоретичного осмислення цієї
проблеми в літературознавчому аспекті стало визначення її як «складного художньо-філософського комплексу, який зумовлює індивідуальний стиль письменника, композиційну структуру твору, принципи
створення характерів» [13: 384]. Вони відзначали, скажімо, суттєву
різницю між художньою та науковою концепцією людини: «мистецтво, і література зокрема, зображує не частковий образ людини-особистості, а цілісний» [2: 106]. Дехто наголошував, що різниця між художньою та науковою концепціями людини полягає в «принциповій
протилежності філософського і художнього пізнання. Філософське
пізнання усвідомлює людину загалом – in abstracto. Художнє пізнання
займається вивченням певної людини – in concreto» [5: 106].
На думку В. Щербини, «концепція людини становить основу, рушійне начало мистецтва, внутрішню суть художнього образу. Навколо
цієї основної проблеми зосереджуються всі інші компоненти мистецтва» [20: 3]. Тим часом А. Бочаров підкреслював, що концепція людини – «не кодекс, не пам’ятка, не ілюстрований додаток, не реєстр
“готових” ідеальних якостей», а результат творчих зусиль письменника [3: 8]. М. Жулинський у книзі «Концепція людини в радянській
літературі» (1976) наголошував на тому, що ця категорія важлива
не лише тому, що є найефективнішою формою відтворення суті соціальних процесів в їхньому духовно-психологічному сприйнятті,
а й одним із найголовніших чинників впливу на сучасника – творця
нових форм буття [10: 20–21]. Уже наприкінці 1980-х років В. Марко
зробив висновок, що письменник формує свою концепцію людини як
певну цілісність під впливом джерел, які можна об’єднати в три групи:
суспільно-філософські (життя народу, його історичний досвід і доля,
народна етика і мораль, філософські науки); літературно-естетичні
(різні течії естетики, фольклор, літературні традиції); сімейно-побутові (враження від контактів з рідними, близькими людьми) [14: 12].
Тим часом складниками художньої концепції людини, на його думку,
є принципи й способи відображення персонажів, система соціальнохудожніх поглядів митця (чи групи митців) на людину, оцінка її діяльності з позицій певного ідеалу, чим переважно зумовлюється вибір
героя й обставин, у яких він діє [14: 12].
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Естетичний ідеал письменника доби соціалістичного реалізму втілювався в характері позитивного героя, здатного викликати довіру,
захоплювати, збагачувати духовний світ людей та об’єднувати їх, адже
позитивний герой – це образ, у якому поєднані, як правило, протилежні риси характеру, такий, що перебуває в складних умовах життя
і постійно прагне до кращого майбутнього [6: 102].
Ставлення письменника до персонажів та до зображуваних подій,
як зазначав В. Дончик, є складною взаємодією рівнів свідомості самого
автора та об’єктивізованої свідомості його героїв. Авторська позиція
може бути багатомірною, адже «багатомірною є й сама істина», тому
тільки «в кінцевому підсумку позиція автора має бути чіткою й однозначною», бо «витворяється вона внаслідок діалектичної єдності
всіх конкретних, в тому числі й суперечливих його відношень, присудів, оцінок» [8: 130]. Ставлення автора до персонажів виявляється
в ідеалі, відбивається на групуванні персонажів та на принципах їх зображення, а вибір героя – вимагає від письменника глибокого вивчення життя, сміливого проникнення до його першооснови, передбачає
відповідний вибір життєвих обставин та певну побудову художнього
конфлікту. Вибір персонажів, як складова частина концепції людини,
має історичне, соціальне та ідеологічне мотивування. Оцінка художнього явища базується на важливості та доцільності порушених у творі соціально-політичних і морально-естетичних проблем [7: 147].
Наша розвідка присвячена дослідженню особливості відтворення
концепції людини в «Буковинській повісті» Ігоря Муратова – творові, що його можна вважати знаковим для української літератури доби
соцреалізму.
За часів СРСР «Буковинська повість» (1951 р., 1957 р.) Ігоря
Муратова вважалася одним із найкращих творів про Буковину, у якому подана історія буковинського села за півстоліття. У своїй повісті
автор продовжує традиції класичної української літератури: розповідь ведеться від імені селянина-бідняка Танасія Карпюка про життя
не тільки своє, а й своїх односельчан (з села Чорногузів, Вижницького
району), про те, як він «дійшов до справжнього життя», став людиною. «Буковинська повість» – прозовий твір, проте написаний він
поетом, про що свідчить і внутрішній ритм, і мелодика, і характерна
для поезії тонкість психологічного малюнку й пейзажу.
Головний герой цієї повісті Танасій Карпюк – колишній батрак,
що спершу прагнув самотужки вибитись «у люди», а тепер є членом
правління колгоспу, сповненим творчої наснаги і сміливої ініціативи,
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незважаючи на свої п’ятдесят чотири роки. Він тепер мислить так:
«За десять років, поки ще почуваєш в собі сили, маєш ти зробити
у сто разів більше, ніж зробив за всі ті чорні літа, які змарнував на чужих ненависних людей» [15: 15].
Уже перші слова Танасія, звернені до співрозмовника-письменника, визначають мету й задум твору: «Оце б ви добре зробили, товаришу, якби й справді описали все, що я вам розкажу про своє життя. Але
не подумайте, що я себе за якусь видатну особу вважаю або прославитись хочу, ні! Просто моя автобіографія для багатьох трудящих людей
цікавою може бути, бо я й за румунських бояр навертівся, і в Америці
мало не загинув, і чого тільки не зазнав за п’ятдесят і чотири роки,
поки вийшов на вірну дорогу» [17: 6].
Письменник показує родину Карпюків у взаєминах з різними
людьми (і бідними, і багатими), завдяки чому виявляється протилежність інтересів бідних та багатих, неможливість для наймита вибитися
з нужди, працюючи на пана.
Свою біографічну оповідь Танасій Карпюк розпочинає з молодих
літ (коли Буковина перебувала під ярмом румунських бояр), і далі,
крок за кроком, подає життєпис багатьох своїх років: бачимо героя
в особистому житті, у родині, у стосунках з односельчанами – панами
й бідняками, на заробітках в Америці, під час зустрічі радянських воїнів 1940 року, під час війни та в перші повоєнні роки.
Образ Танасія розкривається перш за все через його вчинки.
Він відмовляється стати штрейкбрехером, хоч йому й пропонували великі гроші – щоправда, не без допомоги Івана Берника, свого
найкращого друга. Танасій уміє постояти за честь коханої дівчини,
захищаючи її від зазіхань нотаря Косована. У далекій Америці Танасій залишається вірним своїй дружині, не піддається спокусам дуже
привабливої Стасі. Людяність перемагає в його душі корисливість,
коли він, перебуваючи в Америці, відмовляється вбити Казіміра –
зрештою, нікчемну й егоїстичну людину. У головного героя, під час
перебування на чужині, виникає «почуття Вітчизни» [12: 114]:
«Скільки років на світі прожив, а ні разу раніше не думав про те, що
то є для людини рідна сторона... А тут схопило за серце, наче крихтою думки зрадив її, наче прірву під ногами уздрів: не хочу я, не можу
я без Буковини!» [17: 87].
У роки Другої світової війни Танасій з особливою силою відчуває свою відповідальність за Вітчизну. Він стає активним учасником
боротьби за визволення рідного краю: поширює листівки, палить ліс,
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заготовлений для гітлерівців, а коли проти загону Берника виступили
карателі, йде у гори разом з дружиною і сином, щоб попередити партизанів, хоча добре розуміє, що втратить усе майно, нажите протягом
життя важкою працею.
Для пояснення певних учинків Танасія автор досить часто показує
його в спілкуванні з Іваном Берником, з Казіміром, з односельцями.
Зіставлення характерів і доль дозволяє краще побачити в особі Танасія Карпюка, селянина-трудівника, морально чисту людину.
Патріотичного звучання повісті Муратова надають і ті картини,
у яких розповідається про поневіряння Танасія в Америці, куди він
поїхав шукати щастя, обдурений крикливою рекламою, і звідки привіз додому тільки відморожені пальці та ревматизм [19: 118]. Але він
повернувся політично свідомою людиною [1: 177]. Саме тому Іван
Берник вводить Танасія до підпілля, куди входять і різьбяр Гнат Крикливець, і моторист Гапій.
Іван Берник змальований людиною ясного розуму та сміливої
вдачі, чоловіком сильного характеру. Це – борець за темпераментом,
ватажок-організатор за покликанням, умілий, чуйний, розумний керівник, що не боїться перешкод. Його оптимізм та віра в перемогу
допомагає повірити в неї й іншим людям. Цей непоборний оптимізм
відчутний і в його вчинках, і в його народних жартах та приповідках.
Іван переважно показаний у вирі громадської діяльності, тимчасом як
у приватному житті він розкривається дуже мало.
Важливим образом повісті є також образ Гната Крикливця. Спершу бачимо його як носія добра й краси. За фахом Гнат талановитий
різьбяр, який своїм мистецтвом вносить радість у хати односельчан,
прикрашає і робить їхнє життя світлішим. У творі немає опису ні зовнішності, ні характеру Гната, лише слова Танасія характеризують
його: «золоті руки мав Гнат, а жив бідно, у скруті. Замість кому багатому прислужитися та зайву мірку збіжжя дітям принести – майже
задурно голоті лавиці, та сволоки, та ґанки різьбив» [17: 102]. Гнат,
незважаючи на те, що його сім’я часто була позбавлена шматка хліба,
ніколи не брав гроші за своє мистецтво, безкоштовно прикрашав будівлі та речі домашнього вжитку своїм односельцям.
Хата Гната стає місцем зустрічі підпільників, тих, хто бореться проти влади панів та дуків, а Гнат – одним із бійців «невидимого
фронту», тому не дивно, що під час Другої світової війни він стає партизаном. І коли Гнат загинув у бою з фашистами, односельці встановили йому пам’ятник: «Стоїть старий партизан із прапором у руці, об-
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личчям на схід, і коли сходить сонце, то він дивиться просто на нього,
наче зустрічає новий, щасливий день» [17: 180].
Принцип зображення «очима героя» дозволив авторові повісті
розкрити події та характери зсередини, крізь призму сприйняття головного героя. Оповідач не просто повідомляє про події, але й схвильовано коментує їх. Такі коментарі-роздуми виявляють емоційний
стан Танасія, глибше розкривають його душу, настрій, ставлення до
того, про що він говорить. Так, згадуючи про своє кохання з Марією,
Танасій заздрить молоді, яка живе в час оповіді: «Добре тепер нашим
хлопцям та дівчатам, коли вони, взявшись за руки, розходяться після
кіно по алеях нашого колгоспного парку.
Багато у них і розмов поміж себе, і думок у голові: може, й не простих, а важливих і трудних, але нема в них ні в думках, ні в серці найстрашнішого в світі – гризоти.
А до мене в гості, як тільки зрозумів, як тільки відчув я, що справді
кохаю, саме тоді й завітала ота гризота, що мучить і не дає людині заснути» [17: 17].
Цей епізод красномовно свідчить про те, що автору вдалося зберегти у творові про минуле постійний зв’язок із теперішнім [9: 177].
При тому мова головного героя звучить невимушено й щиро. Цьому
неабияк сприяють, зокрема, застосовувані в повісті народні приповідки, жарти, ущиплива іронія, діалектні слова (кептарик, коновка, легінь,
плавіння, тартак). Утім, письменник використовує їх обережно, намагається «якомога точніше віддзеркалити синтаксичну побудову та
інтонаційно-ритмічну структуру буковинського діалекту» [16: 80].
А крім того, письменник вдало використовує різні регістри оповіді – від доброзичливого гумору до вбивчої іронії й нещадної сатири.
Можна, скажімо, одразу впізнати «щирого українця», новоспеченого
павука нотаря Косована з ось такого зауваження оповідача: «А мова
його була солоденька, масненька, хоч на чиряк її, пробачте, клади, як
вискочить у кого на тілі, і напругу мав хоч і хижу, а обережну – з тих,
що зайця возом обминають» [17: 12].
Авторові вдалося знайти той спосіб оповіді, що пов’язує його героїв з оточуючим світом, дозволяє показати внутрішній світ людини,
її найпотаємніші мрії та думки [18: 128], хоча внутрішній світ героїв
твору в переважній більшості випадків розкривається в хвилини високого душевного напруження [4: 123].
З особливим натхненням Муратов змалював жіночі образи. Поетизуючи материнство, дівоче кохання, які у фольклорі незрідка іде-
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алізуються, письменник зумів показати хвилюючий образ матері, що
живе думами про синів (Марія), оспівати чисті, ніжні дівочі почуття
(Софійка). Завдяки цьому образи жінок та дівчат набули романтичного забарвлення.
З жіночих образів письменник найбільш яскраво подає Марію,
дружину Танасія. Марія – вірна дружина, дбайлива мати. Вона постає перед нами спочатку доброю матір’ю, потім, придавлена злигоднями, – лихою мачухою. Марія уміє стримувати свої почуття, більше
думає, ніж говорить, розсудлива. Карпюкова жінка може самостійно
розібратися у багатьох справах, приймати рішення там, де інший не
зважився б (порятунок Семенка, будування хати та ін.), бути надійним помічником у хвилину найбільшої небезпеки і, зрештою, знову
стає матір’ю для Семенка.
Загалом, можна зробити висновок, що в «Буковинській повісті»
Ігоря Муратова концепція людини – це естетично оформлена універсальна модель особистості, що передає тип світовідчуття епохи
й автора. Це інтелектуальне вираження у певних мовних формах, образно-метафоричних засобах та інших структурах тексту сенсу буття
людини, як його розуміло тогочасне суспільство. Звичайно, простежити внутрішній світ кожного з героїв у такому багатоплановому
творі – завдання надзвичайно складне. Та можна стверджувати, що
письменникові вдалося створити яскраві, індивідуальні образи, засвідчивши, що концепція людини є особливим способом естетичного
освоєння світу на різних рівнях художньої системи твору: від мікроелементів (деталей) до ідейного цілого.
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Тетяна Ґетц (Левченко-Комісаренко)

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧИЙ ДОРОБОК
АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО

У

продовж останніх десятиліть багата ораторська спадщина Антонія Радивиловського почала викликати особливий інтерес представників
різних наукових галузей: історії літератури, мовознавства, філософії, культурології, релігієзнавства, мистецтвознавства.
З-поміж літературознавчих студій варто відзначити праці архієпископа Ігоря Ісіченка, зокрема присвячений Антонію Радивиловському розділ навчального посібника «Історія української
літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII ст.)» та
статтю «Біблійні архетипи у художньому світі барокової проповіді» [5: 213–216; 4]. Бібліографічний довідник Л. Ушкалова «Григорій Сковорода:
семінарій» пропонує параграф, матеріал якого,
на думку укладача, сприятиме в пізнанні ораторського доробку Антонія Радивиловського [116:
322–323]. Особливою ретельністю в пошукові та
систематизації бібліографічного матеріалу відзначається публікація Т. Кочубей «Бібліографічний
огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського», яка, із зрозумілих причин, стане в нагоді
й при вивченні письменницької долі Антонія Радивиловського [53].
В. Миронова зосередила свою увагу на актуалізації античних джерел творчості київського проповідника [74; 75]. Російська дослідниця М. Федотова
згадувала про взаємовпливи проповідей Димитрія
Туптала та Антонія Радивиловського [117; 118].
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О. Ніка, беручи за об’єкт дослідження мовно-стильову, жанрову специфіку казань Антонія Радивиловського, зупиняється на вивченні впливу
польської риторичної традиції на лексичний склад і манеру викладу
письменника [79; 80; 81; 82; 83]. Лексикографічним і лексикологічним
опрацюванням проповідей Антонія Радивиловського займається О. Зелінська [36; 37; 38; 39]. Принагідно до польськомовних запозичень
у текстах проповідника звертається Г. Дуброва [21].
С. Демченко аналізує природу використання в проповідях Антонія Радивиловського притч і парабол, про це йдеться як в дисертації
дослідниці «Притча у давній українській літературі: еволюція жанру» (2004), так і в окремій статті «Світ парабол у творах Івана Вишенського й Антонія Радивиловського» [15].
Здобутки Антонія Радивиловського представлені в історичних
студіях С. Кагамлик. Це і статті, зокрема «Високе Слово в окрасі монастиря Печерського: (До 315-річчя з дня смерті Антонія Радивиловського)», і монографія 2005 р. «Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.)» [44; 45; 46].
О. Максимчук апелює до топіки проповідей Антонія Радивиловського, зокрема відомі такі її статті: «Мотив пошуку кохання у проповідях Антонія Радивиловського і діалогах Григорія Сковороди»
та «Топос весняного оновлення в українських проповідях XVII ст.
(на матеріалі текстів Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія
Радивиловського)», – а головне, – кандидатська дисертація 2015 р.
«Пісня пісень у літературі українського Бароко» [64; 65; 66].
Л. Довга зосереджується на розкритті філософських, етичних,
культурологічних аспектів творчості Антонія Радивиловського [18;
19; 20]. Своєю чергою, її аспірант В. Співак 2010 р. захистив кандидатську дисертацію з філософії «Проблема багатства та бідності
у проповідницькій спадщині Антонія Радивиловського в контексті
української духовної традиції XVII ст.» [104] та, відповідно, представив низку статей з означеної тематики [99; 100; 101; 102; 103; 105;
106; 107; 108].
Серед релігієзнавців маємо захищену у 2011 році кандидатську
дисертацію К. Кучмай «Християнські віроповчальні тексти у контексті писемної культури України XVI–XVIII ст.», де проповіді Антонія
Радивиловського інтерпретуються як джерело духовної культури
XVII століття [62].
Ще одна дослідниця творчості Антонія Радивиловського Ю. Звєздіна аналізує її під кутом як мистецтвознавчих, так і літературознав-
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чих аспектів. Розглядає квітково-плодову символіку та символіку дерев, подану в «Огородку Маріи» та «Вѣнцѣ Христовому», вказує
на виявлені паралелі в трактуванні рослинних символів у текстах цих
збірок та іконописній традиції кінця XVII – XVIII століть [33]. Порівнює особливості звернення до духовної емблематики в проповідях
Антонія Радивиловського та святого Димитрія Ростовського [31; 29].
На прикладі фрагментів проповіді «Вѣнца Христового» демонструє
прояви традиційного для західноєвропейської культури образу серця [30]. Виявляє паралелі в проповідях на Святу Трійцю з «Ключа
разумѣнія» Іоаникія Ґалятовського та «Огородку Маріи» і «Вѣнца
Христового» Антонія Радивиловського [32].
У своїх іконографічних дослідженнях В. Чубінська приходить до
висновку про можливий вплив збірки Антонія Радивиловського «Вѣнец Христов» на композиційний матеріал та алегоричне мотивування
образів ікони Успенського собору Московського кремля «Розп’яття
з апостольськими стражданнями» [127]. Передмову збірки мистецтвознавець визнає за таку, що містить «безпосереднє джерело для
складних алегоричних побудов кремлівської ікони» [127]. Очевидно,
що впливовою виявилась урочиста форта гравера Іоана Реклінського,
яка відкриває «Вѣнец Христов» київського ритора, а згодом знайшла
собі місце й у київському виданні «Апостола» [128].
Серед українських проповідників другої половини XVII століття
Антоній Радивиловський лишив по собі найбагатший ораторський
доробок. Відомими є дві рукописні та дві друковані збірки його проповідей. Перша – «Огородок Маріи Богородицы» – у рукописному
варіанті датується 1671 роком і складається з двох томів. Перший том
становлять 128 проповідей на Господські та Богородичні свята, другий – 159 проповідей на дні пам’яті святих, а також Господські й Богородичні свята. Друкований «Огородок» датується 1676 р. і містить
129 проповідей на Господські й Богородичні свята, дні пам’яті святих
і різні життєві ситуації («поводи»). Друга збірка – «Вѣнец Христов» – у рукописному варіанті орієнтовно датується часом між 1676
і 1683 роками, містить 126 проповідей на Господські свята, неділі
й дні пам’яті святих, а також різні життєві ситуації. Друкований варіант «Вѣнца Христова» датується 1688 р. і включає 115 проповідей на
Господські свята і неділі [детальний опис цих збірок: 69, 1894. – № 4:
5, 7–10, 12–14; 89: 56–60; 57: 185–186; 58: 382–383].
Про хронологію своїх видань говорить і сам Антоній Радивиловський. У передмові-посвяті «Господу, Создатєлю, Избавитєлю и Спа-
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ситєлю...» до «Вѣнца Христова» він називає «Огородок» першою
своєю працею, а «Вѣнец» – другою: «Приписавши и офѣровавши
першїй мой трудъ, Книгу Огородокъ названую, Пренайчистшой
Дѣвѣ Матєри твоєй Маріи Богородици...; тепер уже сєй другїй мой
труд, Книгу утитулованую, Вѣнец...Тєбѣ Создатєлю, Избавитєлю
и Спаситєлю... приписую и офѣрую»; «Якожъ теды по приписаню
и офѣрованю першого труду мого Огородка, Пренаїчистшей Дѣвѣ
Матери твоєи Маріи Богородици, Тебѣ яко Побѣдителю, не мѣлемъ
сего второго труду моєго, Вѣнца приписати и офѣровати?» [90: 1–1
зв., 2].
Проте хронологічно першою друкованою книгою, пов’язаною
з ім’ям Антонія Радивиловського, є видання Києво-Печерської лаври
1671 року – «Преподобного отца нашего Іоанна Рыльскаго Житіє
и вся служба по преданию церковному...». Упорядкував її він для потреб тогочасної православної церкви.
Титульну сторінку книги прикрашає герб переяславського полковника Родіона-Райча Думитрашка, коштом якого здійснили видання; полковникові ж «Благородному и благочестивому его милости
пану Ірадиону Думитрашку...» Антоній Радивиловський присвятив
своє «Предословіє» [про роль полковника Думитрашка у виданні
Житія див.: 23: 92]. За «Предословієм» видання продовжує Служба Іоанну Рильському – «МÞца октоврія в 19 дÞнь. Служба... Іоанна Рыльскаг.»; далі подається «Житіє Іоанна Рильського» Євфимія Тирновського, проте в особливій редакції: зі скороченням цілих
періодів та доповненням-вставкою з проложного житія [22: 290]. Закінчується книга уривком із «Повісті про перенесення останків Іоанна Рильського з Тирнова в Рилу» авторства Владислава Грамматика та
післямовою «Ко читателю», поданою на звороті останнього аркуша
[Опис книги див.: 22: 289–291; 28: № 491; 16; 24; 42].
Ця робота Антонія Радивиловського є «першим друкованим відтворенням агіографічної праці Євфимія Тирновського» [22: 289].
Завдяки авторитетному болгарському дослідникові М. Дилевському
маємо достатньо ретельний порівняльний аналіз київського видання
«Житія» з відомими рукописними списками [22: 289–291]. Підсумовуючи проведені дослідження, М. Дилевський констатує, що «для
Житія (і для Служби) ми поки що не спроможні вказати жодних
конкретних джерел. ... Список чи списки, котрими міг скористатися
А. Радивиловський, були не старіші за кінець XV – точніше початок
XVI століття, а точніше за все, більш пізніми. А останнє в жодному
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разі не дозволяє погодитися з думкою П. А. Сирку про те, що рукопис міг бути привезеним до Києва Григорієм Цамблаком» [22: 291;
112: 379].
М. Дилевський також з’ясував, що «1836 р. києво-печерське
Житіє було перевидане в Бєлграді відомим діячем болгарського Відродження Неофітом Рильським. У “Известии” (передмові) до нього
Неофіт Рильський повідомляє деякі обставини його видання Антонієм Радивиловським» [22: 292; 78: В – В об.].
Щодо пошуку збережених рукописних робіт Антонія Радивиловського маємо також інформацію про дослідження М. Марковського,
який спробував віднайти орацію, виголошену Антонієм Радивиловським для Петра I, зокрема згадку про неї вчений знайшов у книзі
«Описание рукописей гр. Толстого, II, № 220», але, на жаль, перевірити ці відомості в нас немає можливості, а за даними М. Марковського ця проповідь вважається втраченою [69, 1894. – № 7: 73].
Потребує окремого дослідження стан поширення рукописних
списків проповідей Антонія Радивиловського, актуальним буде їхній
текстологічний аналіз. Із цієї проблематики нам відомі лише принагідні звернення до таких списків М. Федотової, основним об’єктом роботи якої були проповіді Димитрія Туптала заради укладання археографічного огляду [117: 281; 43: 114].
Володіємо обмеженими біографічними відомостями про Антонія
Радивиловського, систематизацією яких ми в основному завдячуємо
ґрунтовному науковому дослідженню М. Марковського [69, 1894. –
№ 4: 1–32]. Роботи його попередників не рясніють відомостями [25:
42; 6: 164, 341; 52: 377–379; 115; 2: 856; 11: 362–364; 12: 183; 119:
293; 86: 318–319], праці ж послідовників, за поодинокими винятками, відтворюють зібрані ним факти й висловлені припущення [9:
329–334; 3; 94: 503–505; 73: 211–216; 56: стб. 141–142; 61: 149–185;
60; 59: 387–393; 58: 18–19, 56–57; 55: 533; 130: 70–71; 87, 44; 93,
111; 44; 45]. Із сучасних дослідників найбільш докладні відомості про
життєвий шлях проповідника вдалося, мабуть, представити Є. Жигуліну [27]. Як одні з останніх праць, присвячених біографії письменника, варто згадати статтю Т. Чухліба та другий розділ кандидатської
дисертації В. Співака [129; 104].
Невідомо, коли народився Антоній Радивиловський. У переглянутих нами джерелах єдиною зачіпкою можуть бути слова І. Огієнка, який називає Антонія Радивиловського та Іоаникія Ґалятовського
однолітками (він згадує, що його «велика монографія про І. Ґалятов-
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ського загинула десь у Кам’янці-Подільському року 1919-го») [85].
Щодо останнього є припущення, що він народився близько 1620 року
[53: 125, 165; 98: 78]. Також поширена версія про 1620 рік як рік народження Лазаря Барановича [див. детальніше: 71: 16–17]. Проте
у відомих нам текстах Баранович згадується як учитель і покровитель
Ґалятовського, а не одноліток.
Стосовно місця народження Антонія Радивиловського М. Марковський, спираючись на результати мовного аналізу його текстів,
припускає, що «це було місто Чернігів» [69, 1894. – № 4: 1–2]. Про
отриману освіту здогади ґрунтуються на одному з листів Лазаря Барановича до Антонія Радивиловського, де той називає адресата одним
зі своїх вихованців [7: 118]. Відповідно, подальші гіпотези необхідно
пов’язувати із викладацькою та ректорською діяльністю самого Барановича в стінах Києво-Могилянської колегії, але був він і ректором
Гощанської (Гойської) колегії [71: 19].
За встановленим правилом, кожен викладач колегії починав викладання з нижчого класу й поступово переходив від класу до класу. Через низку причин, очевидно, тривалість повного навчального курсу
змінювалась, проте в ідеалі становила 12 навчальних років [123: 84].
Навчальні предмети викладались в ординарних і неординарних класах. Ординарних класів було 8: 4 нижчі граматичні класи – фара, або
аналогія, інфима, граматика і синтаксима; 2 середні класи – клас поезії
(піїтики, поетики) та риторики; 2 вищі класи – філософії і богослів’я
[110: 3; 6: 133–141; 123: 84].
Іоаникій Ґалятовський у передмові-посвяті свого трактату «Starykośćioł zachodni» (1678) Лазарю Барановичу згадує, як той спочатку навчав його в нижчих класах Києво-Могилянської колегії – в інфимі та граматиці, а згодом був професором у класі риторики; згодом
колишній учень став його наступником на посаді ректора колегії
[132: 3–4].
М. Сумцов констатує, що за часів Іоаникія Ґалятовського поетика й риторика «викладалися в одному класі і протягом одного року»
[110, 4]. За М. Петровим, у 1646/1647 навчальному році курс риторики в Києво-Могилянській колегії викладав Лазар Баранович, паралельно з ним курс поетики читав Феодосій Васильович Баєвський
[88: 17, 21, 22; учений покликається на: Труды Киев. Духов. Академии, февраль, 1888. – С. 257]. Також він твердить, що в той самий час
в колегії навчались учні Лазаря Барановича: Антоній Радивиловський,
Іоаникій Ґалятовський і Симеон Полоцький [88: 21; 50: 7]. Повний

Тетяна Ґетц (Левченко-Комісаренко). Життєвий шлях і творчий доробок Антонія Радивиловського

105

курс колегії Іоаникій Ґалятовський закінчив 1649 р., а Симеон Полоцький, імовірно, – 1650 р. [88: 21].
Теоретично Антоній Радивиловський був однокурсником Іоаникія Ґалятовського, оскільки за правилами колегії Лазар Баранович разом зі своїми вихованцями переходив від класу до класу, вище й вище,
та не викладав одночасно в кількох класах. Не складний підрахунок
дозволяє орієнтовно говорити і про рік, коли вони почали своє навчання в нижчому класі, – це 1642 рік. Отже, їхнє навчання тривало
десь у межах 1642–1649 рр. Причому, оскільки Іоаникій Ґалятовський у згаданій передмові не називає Лазаря Барановича своїм викладачем у філософському класі, то, посилаючись на Д. Климовського, М. Петров припускає, що в старшому класі протягом 1647/1648
і 1648/1649 навчальних років філософський курс їм викладав, можливо, сам ректор колегії Інокентій Ґізель, який міг читати цей курс вдруге [88: 22–23; 50: 7]. (За В. Аскоченським, повний богословський
курс тривав 4 роки, щоправда, науковець не робить часової прив’язки
[6: 139].)
Своя версія є в Н. Яковенко: до студентів класу риторики, які навчалися в 1648 р., дослідниця гіпотетично зараховує Івана Армашенка, Іоаникія Ґалятовського, Мелетія Дзика та Антонія Радивиловського [131: 5]. Щодо того, хто з професорів у цей час викладав риторику,
висловлює таку думку: «...Найвірогіднішим кандидатом бачиться
Теодозій Баєвський.; відомостей за 1648 р. немає, але в 1649 р. – вже
як “учитель риторики”– Баєвський супроводжував Єпифанія Славинецького та Арсенія Сатановського у поїздці до Москви» [131: 5].
Наше припущення щодо нижньої межі навчання Антонія Радивиловського частково підтверджують відомості про початок викладацької роботи Лазаря Барановича. Так, М. Сумцов припускає, що посаду наставника в Києво-Могилянській колегії він отримав на початку
1640-х рр. [111: 8]. В. Строєв і М. Петров початок його викладання
в київській колегії пов’язують конкретно з 1642 р. [71: 19].
Трохи інша версія в М. Марковського. Дослідник критично поставився до тверджень М. Сумцова про те, «що Л. Баранович місце
наставника в колегії отримав на початку сорокових років, за ректорства Інокентія Ґізеля» [69, 1894. – № 4: 2; 111: 8]. Уважаючи монографію В. Аскоченського більш авторитетним джерелом, ректорство
Інокентія Ґізеля визначив 1646–1650 рр. і, відповідно, відкорегував
роки перебування Лазаря Барановича на посаді наставника як кінець
40-х років XVII століття (За збереженим рукописним документом по-
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чаток ректорства Інокентія Ґізеля датується 1646 р.) [6: 158; 49: 500;
див. також: 95; 17: 20; 14: 168]. Таким чином, період навчання Антонія Радивиловського в Києво-Могилянській колегії М. Марковський
визначив другою половиною 1640-х років [69, 1894. – № 4: 2].
Подальше життя Іоаникія Ґалятовського та Антонія Радивиловського також було пов’язане з Києво-Могилянською колегією. Так, за
В. Аскоченським, після закінчення повного курсу навчання Іоаникій
Ґалятовський «вступив учителем в нижчі школи і, переходячи поступово від класу до класу, досягнув кафедри риторики» [6: 160].
Стосовно ж Антонія Радивиловського зустрічаємо згадку, що він був
викладачем колегії за часів ректорства Іоаникія Ґалятовського [98:
79]. Точне датування ректорства останнього виявилося складним питанням.
За збереженим рукописним переліком ректорів колегії, керівництво Іоаникія Ґалятовського датується 1660–1662 рр. [49: 500]. Очевидно, що свого часу цим же джерелом користувався і В. Аскоченський, який посилається на каталог ректорів Київської академії [6:
210]. На його думку, Лазар Баранович полишив колегію в руїнах
і близько 2 років, з 1657 по 1659, вона не мала ані ректора, ані студентів [6: 209]. Прийнявши ректорство, Іоаникій Ґалятовський почав
відновлювати колегію після пожежі, під час якої згоріли її корпуси,
поновив навчання, проте класи «через брак вчителів і через недосконалість <...> вихованців» довів лише до риторики, сам же іноді викладав у нижчих класах [6: 209, 210].
За Н. Сінкевич, ректорство Іоаникія Ґалятовського точно датувати неможливо, тривало ж воно десь у межах 1658–1665 рр., на посаді
ректора він продовжував викладати риторику [98: 79, 80]. Розмитість
верхньої межі правдоподібно пояснюється тим, що, виїхавши з Києва,
Іоаникій Ґалятовський фактично не відмовився від посади й продовжував називати себе ректором [98: 80]. Хоча в цей час, за В. Аскоченським, ректорськими обов’язками вже опікувався Мелетій Дзик,
а саме: з 1662 по 1665 рр. [6: 210].
З огляду на ці факти, якщо припускати, що Антоній Радивиловський був викладачем колегії, то це могли бути 1660–1662 рр.
Після закінчення колегії Антоній Радивиловський прийняв чернецтво. М. Марковський вважає, що це могло статися не безпосередньо після випуску, а через певний час, коли «які-небудь невдачі та
розчарування в житті спонукали його до цього» [69, 1894. – № 4: 5].
Висловлені здогади підтверджують слова самого Антонія Радивилов-
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ського, котрий згадує, як Богородиця: «зъ небезпеченствъ и здрадъ
сего облуднаго свѣта вырвавши, до иноческаго стану возвала, возвавши, ... проповѣдникомъ слова Божого учинила» [92, 4 зв. (перша
пагінація)]. Стаття, надрукована в журналі «Руководство для сельских пастырей», подає інформацію, що «під час війни Виговського
з росіянами Радивиловський лишився своїх статків» [115]. Стаття
«Антонии, монашествующие» в словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона
констатує, що Антоній Радивиловський певний час був архідияконом
Чернігівської кафедри [2]. Обидва повідомлення М. Марковський
згадує із застереженням, що не зміг знайти джерела цієї інформації,
нам лишається повторити те саме.
Про подальше життя письменника, проповідницьку діяльність
у Києві дізнаємося з його передмови-посвяти друкованого «Огородка» (1676) Богородиці. Він неодноразово повторює, що надруковані
в збірці слова не лише написав, а й виголошував; його ораторська творчість триває вже кілька десятків років і пов’язана з різними церковними кафедрами: «сїи мои написаныи и проповѣданныи словеса», «яко
пишучи, такъ и проповѣдаючи сїи словеса»; «през килка на десятъ
лѣтъ на розныхъ катедрахъ въ ЦркÞвахъ розныхъ проповедалъ» [92,
2, 3, 4 (перша пагінація)].
У другій передмові-посвяті цієї ж збірки Інокентію Ґізелю є інформація про початок перебування Антонія Радивиловського в Києво-Печерській лаврі, про час призначення його лаврським проповідником і подальше підвищення на церковній службі: «Если уважаю
мешканя моєго въ обители сей СÞ: Печерскої початок, той ни на чомъ
иншомъ не былъ... тылко на ... ласцѣ и добродѣйствѣ превелÞ: твоєи,
который мене ...въ злыи воєнныи небезпечныи часы, якъ ...сына своєго, до себе пригорнувши»; «Если припомню себѣ презъ лѣть уже то
подъ двадцать въ обители святой Печерской мешканье мое»; «Мене...
межи честную святои великои обители Печерскои поличивши братію, напередъ учинилъ проповѣдникомъ слова Божого и братомъ
соборнымъ, а потомъ намѣстникомъ» [92, 1 зв. (друга пагінація)].
Отже, за 20 років до видання «Огородка», у 1656 р. Інокентій
Ґізель був висвячений у києво-печерські архімандрити, він запросив Антонія Радивиловського на посаду лаврського проповідника та
зробив його соборним братом; згодом за сприяння Інокентія Ґізеля
Антонія Радивиловського призначено намісником Києво-Печерської
лаври [Допоміжні джерела датування хіротонії Інокентія Ґізеля: 109:
7; 69, 1894. – № 4: 6; 51; 17: 21; напис на портреті Інокентія Ґізеля
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(невідомий автор XVIII ст.) із колекції Національного художнього музею України].
У 2-му томі рукописного «Огородка» збереглося «Слово на
посщÞенїє Высоце в БгÞу превелебного єго млÞти отца Іннокентїя
Ґизеля Архимандриты Печерскаго» (це «Слово» було опубліковане
М. Марковським ) [69, 1895. № 11: 12–20]. Є підстави вважати, що
Антоній Радивиловський виголосив його саме в день хіротонії 1656 р.
Цей же рукописний том подає два слова, виголошені на «Рочины»
Київського митрополита Петра Могили. Велика соборна поминальна панахида відправлялась щорічно на могилі митрополита в Києво-Печерському монастиреві в день його смерті [69, 1894. – № 4: 4;
63: 237; 9: 329]. Помер Петро Могила в ніч із 31 грудня 1646 р. на
1 січня 1647 р., як наслідок маємо відмінності в датуванні [63: 237; 69,
1894. – № 4: 4, № 7: 71; 124: 370]. Першу з проповідей, за М. Марковським, кияни почули на 10-і роковини смерті, тобто 31 грудня 1656 р.,
пристає на цю думку й М. Возняк [69, 1894. – № 4: 4; 9: 329]. Проте
сам М. Марковський не виключав можливості й більш раннього виголошення цієї проповіді, у якій серед присутніх на панахиді згадується наступник Петра Могили – митрополит Сильвестр Косів [69,
1894. – № 4: 4, № 7: 71]. А він помер 13 квітня 1657 р., отже, пізніше
виголошення відбутися не могло. Датою виголошення другої проповіді дослідник називає 31 грудня 1658 р., оскільки в ній згадується
Сильвестр Косів як уже покійний та розповідається про згорілий Києво-Братський монастир (пожежа була в 1658 р.) [69, 1894. – № 4: 4;
110: 7]. Ці два поминальні слова дозволяють дослідникові висловити
здогад, що Антоній Радивиловський певний час був проповідником
Києво-Братського монастиря і виголошував їх, саме обіймаючи цю
посаду [69, 1894. – № 4: 6].
2-й рукописний том «Огородка» подає також і дві поховальні
проповіді: «Слово на погребъ превелебнаго господина, отца Климентія Старушича, игумена Выдубицкого» і «Слово на погребъ
превелебнаго господина, отца Варнавы Лебедевича, игумена Межигорскаго», – їх виголошення М. Марковський датує 1664 роком [69,
1894. – № 4: 4–5]. Датування першої з них підтверджується самими
словами проповіді: «въ томъ 1664 смерть игумена за игуменомъ зъ
неба церковнаго струтила». Проте другу проповідь Антоній Радивиловський читав 30 листопада 1663 р., таке уточнення робимо за
Межигірським літописом: «Року 1663 месеца Ноемврія 14 преставился Варнава Лебедевичъ, ігуменъ Межигорский...; былъ погребенъ
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Іннокентіемъ Гизелемъ, архимандритомъ почерскимъ и всѣмъ духовенствомъ Кіевскимъ въ монастыру Межигорскомъ, въ церкви великой, Ноеврія 30» [72].
У 1666 р. Антоній Радивиловський уже згадується як намісник Києво-Печерської лаври, який їздив до Москви разом із києво-кирилівським намісником та іншими [121, 350].
1671 року видав «Преподобного отца нашего Іоанна Рыльскаго
Житіє и вся служба по преданию церковному...». Очевидно, цього ж
1671 року планував надрукувати два томи своїх проповідей під назвою «Огородок». Таку думку висловив М. Марковський, вказавши
на низку фактів: (1) два рукописних томи проповідей під назвою
«Огородок Маріи Богородицы...» датовані 1671 роком самим Антонієм Радивиловським, який у заголовку підписався як намісник
Києво-Печерської лаври; (2) обидва рукописних томи охайно переписані начисто; (3) в одному з листів, який приблизно датується 1670
або 1671 роком, Лазар Баранович, звертаючись до Антонія Радивиловського, говорить, що якби в нього була своя друкарня, то він би
надрукував твори Антонія Радивиловського; (4) крім того, КиєвоПечерська друкарня, справді, була надто завантажена друкуванням
богослужбової літератури, тому, очевидно, письменникові відмовили;
(5) у рукописних томах немає панегіричної передмови-посвяти Інокентію Ґізелю, відповідно, він у той час ще не сприяв виданню книги
[69, 1894. – № 4: 7; 7: 118–119].
Основним чинником, який відстрочив видання «Огородка», вірогідно, був брак коштів на його друк. Зокрема, практично тоді ж до
Антонія Радивиловського, який був намісником Києво-Печерської
лаври, звернувся листом Лазар Баранович. Він скаржився на те, що
через зависоку платню не може викупити в лаврської друкарні вже надруковану 1671 р. поетичну збірку «Лютня Аполлонова»: «...Головна причина того, чому мій Аполлон не виїжджає із друкарні, полягає
в тому, що його милість, отець архимандрит і соборна братія так вирішили і передали моєму Аполлонові, щоб надіслати до мене не тюк,
а рахунок» [7: 118; 97].
1671 р., щоб виконати доручення архімандрита Інокентія Ґізеля
і соборних братів, Антоній Радивиловський їздив до київського воєводи Козловського із повідомленням, що до Києво-Печерської лаври наближається польський полковник Ян Запольска Пиво з намірами в ній
зупинитися: «Во 180 году, ноября в 13 день, присылал ... из Печерского монастыря архимандрит Инокентей Гизель того ж монастыря

110

Ліствиця Якова

намѣсника Родивиловского, что де полской полковник Ян Заполска
Пиво идет к Печерскому монастирю...» [1: стб. 596]. 1672 р. Антоній
Радивиловський також виконав подібне доручення [1: стб. 650].
1675 р. як Києво-Печерський намісник Антоній Радивиловський
їздив до Москви [121: 354; К. Харлампович посилається на «Малороссийские дела» (1697, № 1)].
1676 р. він випустив у друкарні Києво-Печерської лаври збірку
проповідей «Огородок». Правдоподібно, що вирішальну роль у виданні «Огородка» саме 1676 року відіграло сприяння Інокентія Ґізеля, оскільки той, як архімандрит Києво-Печерської лаври, також
здійснював загальне керівництво роботою лаврської друкарні [40].
Ураховуючи особливості умовно-компліментарної форми викладу,
традиційної для передмов-посвят, зі слів самого Антонія Радивиловського дізнаємось про підтримку і сприяння, виявлені Інокентієм
Ґізелем: «...Не хотѣлъ, абы и сїя ...праца была въ пѣску невѣдомости
людскои загребена, але которыємъ словеса, якъ тут при бытности ...
въ стÞой великой чудотворной обители Печерской, такъ и въ иншихъ
кієвскихъ обителехъ стÞыхъ зъ катедры до людей проповѣдалъ, абы
тоє тvпомъ изображенноє свѣту оказано было? ...Я бымъ ся самъ,
будучи подлои науки, нѣколи того не важилъ, чого и высокои науки
люде, заледвося важатъ» [92: 1 зв.–2 (друга пагінація)]. Щодо останніх слів М. Марковський робить зауваження, указуючи на нещирість
автора, який прагнув видати два рукописні томи свого «Огородка»
ще в 1671 році та не зміг [69, 1894. – № 4: 10].
Після смерті архімандрита Києво-Печерської лаври Інокентія Ґізеля в 1683 р. (помер 18 листопада 1683 р.) Антоній Радивиловський
був возведений у сан ігумена Київського Пустинно-Миколаївського
монастиря, змінивши свого попередника – Варлаама Ясинського;
останнього було обрано в архімандрити Києво-Печерської лаври.
Бракує джерел для точного датування початку ігуменства Антонія Радивиловського, ситуацію ускладнює також загадковість подій, пов’язаних
зі смертю Інокентія Ґізеля, який помер 18 листопада 1683 р., а похований 24 лютого 1684 р. [17: 21; 117: 262].
1688 р. Антоній Радивиловський видав збірку проповідей «Вѣнец
Христов». К. Харлампович висвітлює перебіг подій, пов’язаних із її
виданням. Так, у 1688 р. патріарх Іоаким, дізнавшись, що в Києві готується це видання, заборонив його друкувати без свого попереднього
розгляду. Проте такий жест не завадив лаврській друкарні випустити
книгу, та ще й зі згадкою про патріарше благословіння Іоакима. Як
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наслідок, патріарх дорікнув за такий вчинок і архимандриту КиєвоПечерської лаври Варлааму Ясинському, і митрополиту Київському
Гедеону Святополку-Четвертинському (К. Харлампович посилається
на Синод. бібл. № 346. л. 133 ) [121: 446; див. також про проблеми,
пов’язані з виданням «Вѣнца»: 84: 268; 9: 330]. Тим паче «Вѣнец»
швидко дістався Москви й спершу, заради економії часу, у зошитах.
Того ж 1688 р. Лавра надіслала книгу царям Іоанну V, Петру I і царівні Софії Олексіївні за посередництвом намісника Ісаакія Кокоревича
та соборного старця Антонія Почеки, у супровідній грамоті Антоній
Радивиловський, який був тоді ігуменом Київського Пустинно-Миколаївського монастиря, «писав про своє бажання особисто бачити
царів..., як колись удостоївся в Олексія Михайловича. Але заважають
тому старість і хвороби» [121: 446–447].
Помер Антоній Радивиловський того ж року, що й Іоаникій Ґалятовський, – 1688. Про точну дату смерті – 6 грудня 1688 р. – дізнаємося з напису, що його було виконано на одному з примірників друкованого «Вѣнца Христова»: «Сію книгу до Церкви Преподобнаго отца
нашого Феодосіа Печерскаго в містечку печерскомъ сущей отписалъ
за спасенне свое всечестной отець Антоній Радивиловскій, Ігуменъ
монастиря святаго Николая Пустыннаго Кіевского, богоугодно потрудившійся, и преставльшійся року 1688, декемвріа 6. Отдалемъ
Варлаамъ Архимандритъ Печерскій» [96: 493].
Библіотекар Санкт-Петербурзької Духовної Академії О. Родоський, який виявив напис на друкованому виданні «Вѣнца Христова», зробив такі висновки: це автограф києво-печерського архімандрита Варлаама Ясинського, який був виконавцем заповіту Антонія
Радивиловського; примірник книги був власністю самого Антонія
Радивиловського, а після його смерті дістався церкві преп. Феодосія
при монастиреві [96: 493].
Можемо додати, правдоподібно, що Антоній Радивиловський усю
свою приватну бібліотеку заповів Київському Пустинно-Миколаївському монастиреві, бо подібний напис про його смерть і поховання,
а також відписання збірки проповідей згаданому монастирю є на ненумерованому аркуші рукописного «Вѣнца Христова» [58: 383]. Маємо напис і на першому аркуші 1-го тому рукописного «Огородка»:
«Сію книгу отписалъ авторъ онои блаженнои памяти превелебный
отецъ Антоній Радивиловскій, игуменъ Никольскій, до того жъ монастыря Свято-Николского пустынно Кіевского на вѣчную памятку»
[69, 1894. – № 4: 7].
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Поховано Антонія Радивиловського на цвинтарі Дальніх печер
Києво-Печерської лаври.
Потребує окремого дослідження питання авторитетності й географії поширення книг Антонія Радивиловського. Маємо численні
зауваження, що його збірки широко розходилися по всій Україні та за
її межами, проте хотілося б спиратися на конкретний фактаж, згрупований за регіонами проживання читацької аудиторії [85].
Так, Я. Ісаєвич констатує, що видання Києво-Печерської лаври
«поширювалися по всій Україні, в тому числі й на її західних окраїнах» [40]. На одному з примірників «Вѣнца» науковець помітив
запис, що у жовтні 1688 р. книгу купив «Стефан Рихвальский, пресвітер Рихвальский, у Петра Шафрановського, мещанина і купца
львовского за злотих четирдесят і єден до церкві рихвальской Покрови Пресв. Б[огороди]ци...» [40]. Тож дослідник узагальнює: «За посередництвом львівського купця книга в рік свого видання опинилась
аж на Лемківщині, в селі Рихвальді» (цей примірник зберігається
в Сяніцькому історичному музеї) [40].
Підсумовуючи статтю, присвячену вивченню життєвого і творчого шляху Антонія Радивиловського, чітко усвідомлюємо, що це
радше намагання пов’язати в єдиний логічно вмотивований ланцюг
поодинокі відомі факти і знайдені свідчення, ніж ґрунтовна біографія
письменника. Згадаймо при цьому й ті критичні зауваження, які свого часу отримала монографія М. Марковського від рецензента В. Коцовського: «І біографія, і характеристика виходять дуже загальні,
подають мало рис індивідуальних; нам хотілось би особливо пізнати
Радивиловського трохи ближче як суспільного діяча на тлі його часу
і по відношенню до інших таких же як він діячів» [54: 38]. Проте
через брак збережених джерел та й проблемний доступ до тих, що
збереглися, можемо поки що подати тільки такий варіант біографії
письменника.
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Леся Демська-Будзуляк

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ
В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Т

ема простору в драматичних поемах Лесі
Українки виникала вже неодноразово. Центральними дискурсами, довкола яких розбудовувалися такі дослідження, переважно були екзотизм,
метафора каменю, культурно-історичні пласти.
Натомість сучасні студії надають нам нові можливості аналізу. На думку багатьох науковців, паралельно із дослідженням географічного простору
в тканині художнього тексту, усе більшої ваги набуває віртуальний простір. «Водночас, – стверджує Аляйда Ассманн, – коли у віртуальному просторі з’являються нові світи, більшого значення
набувають давні знайомі простори та їхній чуттєвий характер. <...> щораз важливішим стає неповторність локального простору» [1: 221].
Уявний світ драматургії Лесі Українки – це не
лише простір різноманітних культур, часів і духовних конфліктів. Це передовсім локальний простір.
Дискусії щодо екзотизму письменниці майже завжди вичерпувалися твердженням, що це лише
«сучасні події в історичних шатах». Натомість,
аналіз природи, структури, способу подачі цього
явища виявляє його глибоко психологічну природу, яка часто коріниться в приватному конфлікті
авторки з власним тілом, з одного боку, та з власним соціально-політичним простором, – з іншого.
Центральний концепт довкола якого організовується простір драматичних поем Лесі Українки – це рух як спосіб опанування простору.
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Антитезою до нього виступає нерухомість. За спогадами родини,
у дитинстві Леся Українка була надзвичайно рухливою: «Малою вона
любила рух, – любила танцювати, плавати, стрибати “стрибогами”,
гімнастикувати, бігати на перегони, лазити по деревах, любила різні
рухливі ігри» [2: 32]. Унаслідок важкої хвороби власне тіло стає їй
непідвладним. Вимушена відмова від руху та всього того, що можна
одержати внаслідок нього (гра на улюбленому фортепіано в тому числі), стає для письменниці причиною психологічних страждань. Доволі
ілюстративним є свідчення сестри Оксани: «Малою Леся дуже любила танцювати <...>. Потім же вона не раз казала, що коли чує музику до
танцю, то їй робиться дуже сумно і хочеться плакати» [2: 42]. Фізична обмеженість й пристрасне бажання її подолати, стали поштовхом
до витворення власного локального простору. Водночас, чим меншим
ставав фізичний рух, тим інтенсивнішим був рух внутрішній – інтелектуальний, психологічний.
Ще одним конфліктом, який сильно вплинув на формування простору драматургії Лесі Українки, був її конфлікт із власним зовнішнім простором. Некомфортність зовнішнього існування змушувала
авторку активно творити внутрішні світи та формувати власні віртуальні локальні простори. Як не сумно про це писати, але першою
причиною було почуття «небажаної/відкинутої дитини»: «некрасивої», «дурної», «нездатної» [2: 40], що проступає через звертання
до соціальних практик, на загал нехарактерних для дітей заможних
родин того часу. Леся Українка багато вишиває, пече хліб, няньчиться з меншими дітьми, одним словом, робить усе, щоб показати свою
«потрібність», що, на її думку, «допоможе заслужити любов матері». Згодом таким інструментом «здобуття материнської любові»
для неї стає художня творчість. Вона буквально «змушує» свою матір, певним чином маніпулюючи її амбіціями, визнати свою доньку
«розумною», «здатною», хоча й далі залишається «некрасивою».
Проблема не в тому, що насправді Олена Пчілка любила свою доньку,
хоч і на свій манір, а в тому, що сама Леся Українка це дуже гостро
переживала й протягом усього життя шукала тієї ніші, того простору
у власному домі, над яким постійно тяжіла постать матері, де б її визнали за «свою».
Друга причина некомфортного існування у власному соціальному просторі криється у вихованні Лесі Українки. Відомо, що змалку
її та й решту дітей не виховували так, як це було прийнято соціальними нормами її оточення, особливо це торкалося виховання дівчат.
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Також вони росли «свідомими» українцями, належали до невеликого грона київських родин, де принципово говорили українською мовою. Відтак, підростаючи, Леся Українка не могла не відчувати своєї
«інакшості» у власному соціальному просторі. Та саме такий спосіб
виховання, а як і постійний комплекс щодо власної матері та «яскравого материного улюбленця» старшого брата Михайла, був суттєвою
проблемою в гендерних стосунках Лесі Українки. Уявляючи, через
комплекс некрасивості, що вона ніколи не зможе бути «бажаною
жінкою», письменниця наголошує саме на людських, а не на гендерних стосунках. Ця ідея домінування людини над статтю приводить до
того, що більшість, майже всі, її драматичних героїнь є асексуальними,
вони насамперед люди, а потім жінки. Ця ідея стає і її особистою драмою. У неї вкрай складно складаються стосунки з чоловіками. Вона
не хоче визнавати їхньої зверхності [2: 30], проте прагне повноцінних взаємин – для неї надважливо й, дозволимо собі сказати, життєво необхідно – бути коханою. І останнє – це відома принциповість
Лесі Українки, коли вона не терпить фальші, брехні, не схильна йти на
компроміси в питаннях цінностей, але й водночас вона незалежна від
моральних норм свого часу: як жінка має активну соціально-політичну позицію, заробляє як письменниця, живе на віру зі своїм чоловіком.
Така позиція робить її не завжди «комфортною» для соціуму, який її
оточує. Вона мало де чується «своєю».
Усі ці омовлені нами міркування стали джерелом активного формування простору драматургії Лесі Українки. Концепт руху, як центральний, безпосередньо пливав на всю організацію драматичного матеріалу. Багато дослідників неодноразово вказували на не сценічність
її драматичних поем через домінування діалогу над дією. Фактично,
це було звинувачення в бракові руху – чи то просторового, чи то сюжетного. І справді, навіть попри те, що рух всередину був центральним принципом нової європейської драматургії, герої Лесі Українки
надзвичайно мало рухаються у просторі. Вони переважно сидять,
стоять, натомість активно жестикулюють. Жест, як рух тіла, стає продовженням мови. Окрім того, жест як вияв емоційного руху, часто
компенсував відсутність руху у просторі. Показовим також є те, що
коли в першому драматичному творі письменниці «Блакитна троянда» в ремарках ще часто вказано на якийсь рух у просторі її персонажів, то з кожним подальшим драматичним текстом такого просторового руху, особливо щодо головного героя чи героїні, стає менше
й менше. Натомість посилюється емоційність, пристрасність героїв.
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Винятком може виступати «Лісова пісня», де головна героїня Мавка постійно перебуває в русі, і лише прихід до людей позбавляє її цієї
інтенсивності руху, згодом вона взагалі впадає в нерухомість. Однак
повернення до своєї справжньої стихії повертає їй можливість руху.
Саме з огляду на рецепцію руху можна пояснити й вибір жанрової
форми для реалізації власних художніх ідей Лесею Українкою. Адже
драма класицизму, а саме за її зразком укладено більшість драматичних поем авторки, також вирізнялася певною статичністю щодо руху.
Головний акцент ставиться на діалог, гострий агон найкраще передає
емоції та переживання героїв, цю форму використовували ще драматурги античності. Леся Українка приймає її як можливість розбудовувати не зовнішній, а внутрішній рух, натомість відкидає центральний
принцип триєдності дії, місця і часу та взорується на античну драму,
для якої ці норми вже не були важливими. За зразком античної драми
письменниця активно розробляє компонент географічного й віртуального простору.
Одним із надзвичайно цікавих проявів візуалізації простору в драматургії Лесі Українки є переміщення героїв з одного простору в інший
та ідея міжпростору. Міжпростір виступає як певне зависання поміж
світами, як точка переходу, що має інтелектуальні (розум), психологічні
(душа) та біологічні (тіло) виміри. Драматичні герої дуже часто перебувають в русі з одного простору в інший і, через певні обставини, змушені зупинятися в міжпросторі. Утіленнями інтелектуального міжпростору виступає поняття досвіду. Це той момент, коли здобуті раніше
в одному просторі знання перетворюються на досвід, який дозволяє
або не дозволяє рухатися далі, в інший простір. У цьому випадку простір інтелектуальний дуже тісно пов’язаний з географічним простором.
Цікавим є те, що через інтелектуалізацію ці два, цілком географічні простори, часто стають опозиційними щодо себе. Це відбувається головно
через надання ціннісного виміру географічному простору.
Приклади інтелектулізованого міжпростору можемо відшукати
хоча б у таких драматичних поемах Лесі Українки, як «Три хвилини»,
«Бояриня», «У пущі», «Руфін і Прісцілла», «Вавилонський полон», «На полі крові», «Адвокат Мартіан». Бачимо, що в згаданих
текстах герої, свідомо відмовившись від одного простору внаслідок
чи то внутрішніх, чи то зовнішніх обставин, переміщуються в інший
простір, що супроводжується часто переходом з однієї системи цінностей в іншу. Проте герой часто виявляється неготовим до такої аксіологічної зміни. Як наслідок – «зависання» в міжпросторі. Це зави-
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сання часто супроводжується втратою ідентичності, людина перестає
бути тим, ким була, але ще не стає, або вже ніколи не стає чимось іншим. Як вдалий приклад можна навести ситуацію адвоката Мартіана
та його дітей, які знаходяться поміж двома вірами, географічним простором дому, який ідентифікуємо з християнством, та зовнішнім простором, ідентифікованим із язичництвом. Ось як його син, Валент,
описує власний стан такої міжпросторовості:
Валент:
Школярі у нас
Всі на «римлян» і «християн» ділились,
Зчиняли раз у раз сперечки, звади,
Два табори були непримиренні,
Як на війні. Мене ж і ті, і другі
«меживірком» дражнили, та й тепера
Молодики так само називають...
Між ідолян і християн одмінком
Холодним та оспалим я блукаю... [4, Т. ІІІ: 28].

Аналогічна ситуація відбувається з героїнею драматичної поеми
«Бояриня» Оксаною. Переїхавши з простору рідного дому в Україні в ментально чужий російський простір, вона так і не стає у ньому
«своєю». Героїня наче «зависає» поміж різними ідентичностями.
Утрата однієї системи цінностей і неприйняття іншої призводить її
до фізичної смерті. У ремарці до останній дії Леся Українка дає опис
зовнішнього вигляду героїні (що робить вкрай рідко), який має наштовхувати нас на думку про її фізичне згасання:
«Оксана у простій широкій хатній сукні, без кички, голова зав’язана на
український лад шовковою хусткою. Оксана хвора, очі позападали, але дуже
блищать, на щоках хворий рум’янець» [3, T. VIII: 147].

Діалог матері Степана із сином виявляє, що Оксана хворіє на
«ностальгію», на що мати підсумовує:
Мати:
...Що ж, відомо, завезена далеко...
Не кожне привикає до чужини.
Котре привикне, а котре то й ні... [3, T. VIII: 149].
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І ця ж ситуація призводить до фізичної смерті героя драматичної
поеми «У пущі» Річарда Айрона. Він так і не зміг змиритися із вимушеною зміною простору, коли вільну красу Італії змушений був
поміняти на пуританську пущу Америки. У цьому тексті, зрештою як
і в «Боярині», цілком конкретні географічні простори ототожнюються з індивідуальними втратами ідентичності. Відмова від певного
географічного простору стає рівнозначною відмовою від самого себе.
І як описом вигляду Оксани Леся Українка натякає на скоре фізичне
згасання, так само метафорою звучання реквієму в кінці драматичної
поеми «У пущі» авторка вказує на скоре фізичне згасання Річарда
Айрона.
Натяком на близьку смерть героя, що змінив свою ідентичність
разом із простором, є й поява покійного Командора в драматичній
поемі «Камінний господар». Змінивши простір вільної Севільї на
владний Мадрид, Дон Жуан водночас втрачає самого себе. Ця зміна
географії також стає для нього смертельною. Усі ці «інші простори»,
у які перемістилися герої, часто внаслідок свідомого вибору, стають
болючим досвідом, набирають насильницьких характеристик вимушеного безруху. Герой наче заблокований у власному просторі. Леся
Українка наводить на думку, що довге перебування в міжпросторі
є нестерпним, а інколи й смертельно небезпечним.
Проте в ситуації інтелектуалізованого міжпростору драматичних
поем Лесі Українки, який перетворюється на певний досвід, зустрічаємо випадки, коли герой вирішує повернутися в попередній географічний простір, або ж до самого себе в межах цього простору, як це
можемо бачити на прикладі Жірондиста з драматичної поеми «Три
хвилини». Утікаючи з паризької в’язниці в умовно вільну Швейцарію,
герой буквально фізично відчуває своє нестерпне перебування в міжпросторі:
Жірондист:
Не знаю сам,
Чи я клясти, чи я святити маю
Той час, як я з неволі йшов на волю, –
Чи з волі у неволю – як сказати?...
...Нехай би кидали мене та розбивали
Об гострі скелі, гуркотом валів
Глушили б голос мій, дрібним камінням
Та піною мені мутили барву, –
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Змагався б я, боровся, поривався,
Тремтів би за життя своє хвилеве,
Але я жив би. Я б людей любив,
Людей ненавидів, а не привиддя,
Не тіні вмерлих... [4, Т. ІІІ: 236].

Такий самий шлях обирає й Антей («Оргія»). Хоча він сам не
переживає географічного переміщення в просторі, проте, внаслідок
окупації Греції, вже його простір змінює ціннісні характеристики. Як
людина, що не може прийняти простір з іншою ідентичністю, він обирає смерть.
Проте є в Лесі Українки й кілька героїв, які приймають міжпростір як насильство й примирюються з ним. Зокрема можемо говорити
про Йоганну («Йоганна, жінка Хусова») та Юду («На полі крові»).
Переживши досвід подорожі з Христом, вони змінюються самі й водночас змінюється їхня рецепція власного географічного простору.
Для Йоганни – це простір насильства, перебування в міжпросторі
минулого й майбутнього стає її приреченням. Натомість Юда задля
невеликого шматка географічного простору (кривавого поля, що стає
втіленням помсти розчарованого Христом Юди) жертвує власною душею. Його простір не приймає цієї жертви, земля стає каменем, простір поля опирається рукам зрадника.
У драматичній спадщині Лесі Українки рух відбувається не лише
поміж конкретними географічними просторами, але й поміж реальним і віртуальним простором. Щоправда, таких прикладів можемо
навести лише два – це «Блакитна троянда» та «Лісова пісня». Хоч
у «Лісовій пісні» за світом Мавки закріплено цілком географічний
простір лісу, проте в художньому вимірі маємо справу, усе ж таки,
з уявним світом, створеним автором. Міжпростір поміж цими світами
характеризується яскраво вираженим естетико-психологічним конфліктом. Це місце, де індивідуальна чуттєвість, вразливість на красу
стикається із загально-раціональним підходом до світу.
У «Блакитній троянді» віртуальний простір є простором фобій
героїні. Перехід до нього через дзеркало, яке Любов Гощинська завжди завішує. Водночас – це світ ідеального, світ звільнення від страху.
Аналогічно в «Лісовій пісні» уявний світ Мавки є простором, де Лукаш може бути тим, ким хоче, а не тим, ким мусить бути в рельному
світі. Це світ також і Лукашевої уяви про ідеальну красу, про можливість злиття людини зі світом прекрасного. В обох творах віртуальні
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простори виступають як певні утопії – «блакитної троянди» та «вічної любові». Водночас обидві утопії звільняють героїв від тіла.
Як ми вже зазначали раніше, для самої Лесі Українки тіло було
тим, що вона не могла повністю контролювати, натомість тіло цілком
контролювало спосіб життя авторки. Для письменниці, як і для її героїв – Любові Гощинської, Лукаша та Мавки, – звільнитися від тіла
означало звільнитися від страху, болю, жалю, що принижує здоровий
дух. Психологічний міжпростір часто стає причиною для подорожі
в нетрі підсвідомого й водночас власних страхів, комплексів, бажань
і пристрастей. Цікаве те, що конструюючи психологічний міжпростір, який часто стає маркером внутрішніх конфліктів, подолання
його в просторовій концепції авторки можливе лише через смерть.
У Лесі Українки смерть виступає не лише символом безруху, але й також як певний рух, а саме – перехід. У фізичному вимірі перехід відбувається через зависання ноги у внутрішній підготовці до наступного
кроку, подальшого руху. Смерть не є точкою зупинки, вона лише приготування до наступного руху. Більше того, смерть виступає як можливість подолати нерухомість.
У цій статті я намагаюся донести думку, що ставлення Лесі Українки до тіла, а саме до його функції руху, є прямо пов’язано з візуалізацією простору в її драматичній спадщині. Відтак, коли говоримо про
біологічний вимір міжпростору, то виглядає цілком логічно співвіднести його саме з тілом. І можемо його співвіднести з рецепцією власного тіла авторкою. Простори, які вона описує у своїх драматичних
поемах часто покалічені, паралізовані, напівмертві, відчувають біль,
страждання. Більше того, Леся Українка закріплює за простором характеристики, що відповідають тілесно-духовній організації людини.
Так, нижня лінія – це земля, низовини закріплені за тілесним, підсвідомим; середня лінія – часто це будинки, дерева, пагорби, горизонт –
відповідають за душевний рівень, свідоме. І найвища лінія – вершини
(гір, будівель), небо, зорі, сонце – це вже найвищий, інтелектуальноідейний рівень. Для прикладу можемо поглянути на опис простору
в драматичній поемі «На руїнах»:
«Далеко розляглась рівнина Іорданська, на видноколі мріють гори Морія
і Сіон, поблискуючи срібним верхів’ям проти місяця. В глибині, але не так далеко,
як гори, чорніють руїни Єрусалима, де-не-де поміж ними блима вогник, либонь
в якій позосталій хатині, де ще живуть люди. По рівнині блукають люди. <...>
Інші побудували собі курені з каміння, що набрали на руїнах, то з йорданського
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очерету; другі – розпалюють маленькі багаття, гріються і щось варять; інші
копають ями й ховають в них кістки, знайдені на давнім побойовиську. Чутно зітхання, приглушені ридання і здавлене шепотіння тих, що не сплять, але
більша частина спить... Ті сонні здаються вбитими, а поле від того ще сумніше – воно мов тільки що після бою, наче вкрите трупом» [4, Т. ІІІ: 167].

Перед нами наче випливає побите, понищене боєм тіло, що стогне, плаче, у ньому риють могили. Проте свідомість, хоч й представлена зруйнованою руїною, не спить, бо «де-не-де блимають вогники
у хатах», наче знак життя, наче думка. І найвищий рівень простору
представлений горами Морія та Сіон, горами – символами ідеї повернення до Землі Обітованої, що видніються у далекій перспективі. Ідея
наче дух, жива, вона виблискує сріблом проти місяця. У кінці твору,
Тірца, так і не змігши пробудити сонний простір/сонне тіло до життя,
повертається у пустелю, іде назустріч горам Морії та Сіону, що стає
символом її персональної дороги до Землі Обітованої. Тірца також
відмовляється від «понівеченого війною тіла», яке не хоче виздоровлювати. Таким же закривавленим тілом видається для полонених гебреїв з драматичної поеми «Вавилонський полон» вавилонська долина:
«Розлога рівнина. Червоний захід змінює в кров широкі води Тигру і Євфрату, що злилися докупи» [4, Т. ІІІ: 148].

Знову маємо нижню лінію тілесного, що кривавиться після страшної поразки. Натомість твір закінчується згадками про зорі, які світять однаково над простором поневолювачів та полонених. Наче натяк на невмирущість ідеї про звільнення.
Покалічені простори знаходимо в інших драматичних поемах, як
наприклад «Руфін і Прісцілла», де з’являється образ саду з ямами від
«викорчуваних статуй язичницьких богів», а в «Кассандрі» увесь
простір Трої прирівняно до тіла, яке точить смертельна хвороба. Символом смерті виступає Гелена: «І ти, і смерть – обидві рідні сестри!»
[4, Т. IV: 10], – кидає їй у вічі Кассандра. Гелена своєю присутністю паралізує весь простір Трої, що в цьому тексті ототожнюється з її людом.
Кассандра:
Ідеш ти – і старі, поважні люди
Склоняються перед тобою низько
І мовлять урочисто: «Богорівна!»
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Ти глянеш – кам’яніють мужі сильні
І тихо шепотять: «Непереможна!»
Ти поцілуєш – і погасне погляд
У наймолодшого з синів Пріама,
Кров хвилею потужною приб’є
До серця, і німіє серце й слово,
І блідне пам’ять, і обличчя блідне,
І весь він твій, ні батька, ні родини,
Ні краю рідного... Троянки, плачте!
Умер, загинув молодий Паріс! [4, Т. IV: 12].

В останньому акті ми стаємо свідками падіння храму й пожежі, яка
поглинає все довкола.
Аналогічне порівняння зустрічаємо в драматичній поемі «Камінний господар», де простір кам’яного Мадрида паралізує головних героїв, перетворюючи їх на камінь.
У фізичній перспективі також вимальовується ряд наскрізного
крізь людину руху, коли тіло є найближче, а чим далі в глибину, тим
далі в людину, коли через емоції, відчуття, прагнення та пристрасті наближуємося до ідеї, яка рухає героєм. Так подано простір у драматичній поемі «Одержима», коли Міріам постійно піднімається на вершину й повертає погляд в глибину, який у перспективі виокреслюється
як погляд у самого себе.
Також Леся Українка на прикладі розбудови локальних просторів
героїв переформатовує рецепцію жіночого та чоловічого. В естетичній практиці модернізму, як відомо, тілесне закріплювалося за жіночим, тоді ж коли розум виступав чоловічою характеристикою. У Лесі
Українки це цілком навпаки: розумове, маскулінне закріплюється за
жінкою, натомість тілесне, фемінне часто стає чоловічим атрибутом.
Міріам спускається з вершини (ідеї) у пустелю (тілесне) Месії («Одержима»), Мавка приходить до Лукаша з «високих верховіть» («Лісова пісня»), Анна «спускається» до Дон Жуана з «кам’яної вершини»
(«Камінний господар»), камінний, обезволюючий будь-який інтелектуальний рух простір Степана («Бояриня») не може піднятися вгору
до вільного простору далекої України, закріпленого за його дружиною,
де можливий ще вільний рух думки, чину – чоловічої функції.
Відтак у Лесі Українки концепт простору набуває тривимірної характеристики: це і горизонтальна географічна площина (ширина), це
вертикальна лінія, що впорядковує ієрархію цінностей (висота), і тре-
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тя глибина – рух героя в самого себе. У підсумку ми одержуємо певну
систему координат, на яку можемо накласти й, відповідно, візуалізувати простір драматичних поем Лесі Українки. І більше, ця система
характеризується певною експансивністю. Письменниця, обмежена
рухом у реальному для неї вимірі, здійснювала постійну експансію,
привласнення простору у своєму художньому світі. Кожна її драматична поема розширювала її віртуальну карту: Стародавній Ізраїль,
Античні Греція, Рим, революційний Париж, Швейцарія, Флоренція,
американська пуща, Москва, мусульманський світ, Єгипет та багато
інших територій, які опановувала й водночас привласнювала її художня думка. Це була в жодному разі не «втеча», як писали деякі дослідники, а постійна потреба руху, бажання подолати особисте зависання
поміж просторами, пошуки власного локального простору, у якому б
вона була вільна від болю, комплексів та страждань, де б вона, зрештою, була у «своєму домі».
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Олена Денисенко

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
В ЛИСТУВАННІ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
ТА ЄЖИ ҐЕДРОЙЦЯ

О

станнім часом дедалі збільшується увага до
листування видатних осіб. У цьому зацікавлені не тільки дослідники, які отримують чималу
інтелектуальну поживу, документальне підтвердження або заперечення своїх гіпотез, а й видавці,
які відчули потребу суспільства в цьому жанрі. Так,
видавництвом «Критика» опубліковане листування Єжи Ґедройця зі знаними українськими емігрантами, що охоплює період з 1950 до 1982 року
[3]. Упорядковане й ретельно відкоментоване
Б. Бердиховською, це видання є промовистим документом інтелектуального єднання й прагнення
не просто утвердити довіру між слов’янськими народами, подолавши «совєтську» ідеологію та концепцію цієї довіри імперського штибу, а й виробити нове бачення майбутнього Східної Європи.
Єжи Ґедройць – багаторічний головний редактор польськомовного часопису «Культура»
(«Kultura»), який із 1947 по 2000 роки видавався
в передмісті Парижа (архів складає 637 номерів).
Ця видатна людина мала величезний вплив на багатьох своїх сучасників – не тільки на співвітчизників-поляків, а й на європейську гуманістично
налаштовану інтелігенцію [4: 2]. І. Дзюба у зв’язку
з його смертю писав: «Гедройць не був ані публічним політиком, ані популярним оратором. Не був
філософом, ідеологом, теоретиком <...> І все-таки
ця людина наклала печать свого духу на політичне
й інтелектуальне обличчя Європи другої полови-
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ни XX століття» [2]. Окрім цієї статті-некролога, в українській пресі
ще зустрінемо нарис М. Рябчука «Припізніле визнання» [8], кілька
статей Б. Бердиховської в газетах «Україна молода», «День», в яких
окреслене коло інтересів редактора та видавця, пов’язаних з Україною і спрямованих на посилення зв’язків із демократично налаштованими представниками слов’янських народів. Ці матеріали згодом
дублюються в дослідженнях більшого формату. Окреме число часопису «Дух і Літера» (2007 р., №17–18) було присвячене постаті Єжи
Ґедройця та спогадам людей, які знали його особисто [7]. Це не було
оригінальним українським проектом, адже базувалося насамперед на
матеріалах виданої в Польщі книги «Jerzy Giedroyc. Redaktor, Polityk,
Człowiek» [6]. Щоправда, редколегія «Духу і Літери» додала цікаві
та докладні примітки, які багато чого пояснювали українському читачеві, залучила нових авторів.
Єжи Ґедройць після закінчення Варшавського університету працював чиновником у різних міністерствах, редагував двотижневик
«Bunt Mlodych», «Polityk». У 1939–1941 роках перебував на дипломатичній службі в посольстві РП у Бухаресті. Після війни в 1946 році
разом із Ю. Чапським заснував у Римі Літературний інститут, перенесений через рік до передмістя Парижа Мазон-Ляфіт. У післявоєнний
період Є. Ґедройць став видавцем і редактором місячника «Kultura» (1947–2000), квартальника «Zeszyty Historyczne» (1962–2000),
а також куратором кількох видавничих проектів, серед яких і «Розстріляне Відродження» (упорядник Ю. Лавріненко).
До кола адресатів Є. Ґедройця належали такі українські діячі, як
І. Кедрин-Рудницький, І. Кошелівець, Ю. Лавріненко, Б. Левицький,
І. Лисяк-Рудницький, Є. Маланюк, Л. Мосендз, Б. Осадчук та інші.
Хоч і не надто численним, але важливим було листування з видатним
українським науковцем, дослідником слов’янських мов, автором фундаментальної праці з історичної фонології української мови, літературознавцем та есеїстом Юрієм Шевельовим.
Саме епістолярії Ю. Шереха-Шевельова та Є. Ґедройця (опубліковані в книзі «Єжи Гедройць та українська еміграція. Листування
1950–1982 років» 40 листів охоплюють період із 1950 до 1980 року)
стали об’єктом нашого аналізу. Окрім того, ми залучаємо інформацію зі спогадів Ю. Шевельова. Безперечно, аналіз статей, уміщених
у часописі «Культура» («Четвертий Харків» («Młodzież czwartego
Charkova» // Kultura, 1951, № 1), «Кімната номер 101» («Pokój nr
101» // Kultura, 1952, № 5), «Захід є Захід, а Схід є Схід» (Zachód
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jest Zachodem – Wshód jest Wshodem // Kultura, 1953, № 11), зможе
доповнити загальну інформацію, роблячи дослідження синтетичним.
Налагодженню контакту Ґедройця та Шевельова сприяв Є. Стемповський (Павло Гостовець). Їхня зустріч відбулася восени 1948 року,
і от як згадував цей епізод Ю. Шевельов: «...я зайшов до редакції
“Української трибуни” на мюнхенському Карльспляці, мене познайомили з Павлом Гостовцем, польським журналістом, що жив у Швайцарії й належав до кола постійних співробітників паризької “Kultury”.
Ми зацікавилися один одним, і розмова затяглася довше, ніж буває
в таких “прохідних” знайомствах. <...> Практичних наслідків ця зустріч не мала жадних ні для нього, ні для мене» [13: 242–243]. Однак саме за рекомендацією Стемповського («Серед українців, яких
я бачив у Німеччині, я познайомився з одним професором Харківського університету, який міг би написати чудове і повне пікантних
подробиць дослідження про тамтешні літературні та університетські
взаємини» [3: 12]) поруч зі схвальними відгуками М. Глобенка та
І. Лисяка-Рудницького Ґедройць звернувся до Шевельова з проханням написати текст про особливості радянського університетського
середовища. Б. Бердиховська послідовно наголошує й на тому, що
саме Є. Ґедройць допоміг Шевельову дебютувати в Америці, подавши
рекомендацію впливовому на той час у Сполучених Штатах Джеймсові Барнему, співзасновникові Конгресу за свободу культури [3: 13].
У 1953 році Є. Ґедройць звертався до Ю. Шевельова із проханням скласти список українських інтелектуалістів, які могли би бути
цікавими «Культурі». Цікавими є критичні зауваження Ю. Шевельова: «“Організовані” в нас тільки науковці, але ця організація означає,
що механічно змішані люди творчі й мислячі з баластом <...>, діячі
мистецтв і літератури не об’єднані ніяк крім місцевих клюбів по американських більших містах. Журналів сталих, високого стилю українська еміграція, на жаль, не має» [3: 81]. У цих словах виразно відлунює жаль за Мистецьким українським рухом, за ідеями, закладеними
в підмурівок цієї організації, а також за альманахами, редагованими
Ю. Шевельовим. Що ж до організацій, про які він міг навести дані
в 1953 році, то «на чолі їх стоять не творчі одиниці, а радше ділки»
[3: 581]. Знову ж таки, тут відчутні елементи ностальгії за МУРом, що
зібрав людей творчих, для яких служіння мистецтву ставало понад усе.
Зрештою, співпраця із Є. Ґедройцем могла бути й тіснішою, якби
не переконаність Шевельова в тому, що редактор «був занадто публіцистичний і занадто польоноцентричний – у мисленні, у баченні сві-
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ту» [13: 281]. Загалом редагований Гедройцем часопис не викликав
ідеологічних нарікань із боку Шевельова, він уважав його впливовим
і провадженим у доброму стилі й тоні [13: 281], а самому Ґедройцеві він писав так: «Я завжди був імпонований абсолютно не провінційним характером “Культури” і навіть не без заздрості думав, що це
властиво всій польській еміграції взагалі – поки не почув виступів
декого з польських науковців на американських наукових конференціях. Тепер бачу, що відсутність провінційности – заслуга насамперед
редакцій і авторів “Культури”» [3: 579]. Якщо зважити на те, якою
болючою бачилася проблема провінційності української культури та
еміграції Ю. Шевельову (у статті «Над озером. Баварія» він неодноразово проголошує «Картаґена нашої провінційності мусить бути
зруйнована»), це зауваження постає неабиякою похвалою, визнанням високого рівня часопису. Навіть те, що саме Є. Ґедройцеві він
запропонував перейти «від інформацій про українську культуру до
такої збірної репрезентаціїї її в одному числі» [3: 577], було симптоматичним. І те, що Ґедройця цікавила «тематика польських сусідів, і він
посідав дуже джентльменську позицію в українському питанні» [13:
281], налаштовувало позитивно на співпрацю із часописом.
У 1950-х роках Ю. Шевельов уже не так активно обстоював ідею
національно-органічного стилю, проте повсякчас намагався усвідомити, що стало головним чинником появи комплексу національної
меншовартості, що, безумовно, лежить в основі прагнення бути схожим на Іншого, а не увиразнювати власну ідентичність. Звичка мавпувати європейські зразки, попри самобутність української культури,
є дотичною до проблеми її провінційності.
Усвідомлення цього дозволяє бачити подібні вади й у інших народів. Зокрема, з приводу числа «Культури», повністю присвяченого
американській проблематиці, він писав: «зразки літератури дібрано
свідомо ескапістські, авторів, що хочуть бути европейцями. Тим часом Америка попри все лишається собою» [3: 581]. Критик зауважує: «американське в синтезі з европейським (а таке є) чи не цікавіше, ніж прості імітації европейського» [3: 582].
Є. Ґедройць визнав це зауваження слушним, але серед причин назвав проблему самих американців, які «все хочуть проявити свою европейськість, і цьому важко дати раду» [3: 582]. Так само важко дати
раду спробам українців перейняти наративні моделі, проблематику та
стилі європейської літератури, відкидаючи при цьому напрацювання
попередніх поколінь. Інша річ, ці напрацювання часто були підпоряд-
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ковані народницькій ідеології, що ставало на перешкоді до інтеграції
у світову культуру.
Ю. Шевельов визначав до того ж ще один комплекс американських інтелектуалів: «людина визнає багато в чому вищість европейської культури, але тим більше підносить американську, навіть її
найгірші боки, її найпримітивніші вияви» [11: 280]. Варто визнати,
що в радянському світі така закономірність також була слушною: заперечувалося майже все, що було вироблене не в Союзі, не радянськими ученими. Особливо ж це стосувалося оцінки доробку вихідців із
Радянського Союзу, які здобули визнання й розвинулися як науковці
або митці в Європі або Америці. Протистояння ідеологічне, кероване
й підтримуване владою, поширювалося на всі сфери та мало загрозливіші вияви, ніж персональні виступи й особистісне ставлення американців.
Ю. Шевельов пише Є. Ґедройцю про ще одну складну тему, що
лежить у цій-таки площині, але за яку навіть йому було важко братися – «тема психіки підсовєтської української молоді при зустрічі з Европою і Америкою, я навіть маю до цього автентичні матеріали в вигляді листів до мене моїх кол[ишніх] студентів з-за океану» [3: 569].
Листування, як бачимо, для Ю. Шевельова було не просто способом
спілкування, а й матеріалом для розмірковувань і досліджень.
Пильнуючи «політизованість» «Kultury», Ю. Шерех під час аналізу явищ літератури виходить до узагальнень суспільного значення.
У лютому 1953 року він працював над зіставленням двох книжок:
«американської книжки “The time of the Assasins” by Blunden про совєтську Україну і совєтського українця А. Малишка про Америку»
[3: 573] – ідеться про збірку «За синім морем» (Київ, 1950), за яку
поет отримав Сталінську премію.
Книга Г. Бландена, австралійського журналіста і письменника,
який під час Другої світової війни був кореспондентом спочатку
в Британії, а в 1942 році в Росії (Сталінград, Харків), присвячена
початку окупації Харкова й не відбиває правдивої ситуації, адже кореспондент не мав достатньо часу для ознайомлення зі станом справ.
Беручи до уваги книгу А. Малишка, Ю. Шевельов найперше зазначає,
що це «не поезія, а політика» [9: 195], але водночас це не просто
«купа загальників совєтської пропаганди, себто порожнє місце» [9:
196]. Критик зміг побачити, як «книжка стає людським документом,
матеріалом до зрозуміння проблеми Захід – Схід» [9: 196]. Так само
він оцінює і твір американського автора: «про книжку Бландена як
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про літературний твір говорити не варт, але можна дивитися на неї як
на людський документ» [9: 202]. У листі від 19 вересня 1952 року до
О. Соловей Ю. Шевельов зазначав: «Бландена й мені ткнули читати.
Подолав щось із 100 сторінок. Не знаю, чи він нас любить, а помилки
проти фактів на кожній сторінці, часом речі зовсім дикі. Чого вартий
хоч би гетьман у Харкові на весні 1942 року. І чому взагалі в Харкові
йому брати участь у німецьких нарадах? А з чисто мистецького погляду здається занадто претенсійним». Зрештою, твір таки було не тільки
прочитано, а й проінтерпретовано, уведено в критичне поле культури.
Ю. Шевельов намагається зрозуміти сам і пояснити читачеві,
«чого кожний з них [авторів] не може бачити – не через політичні заборони чи умови режиму, а справді не спроможний побачити. З цим
побічно в’яжеться також проблема характеру пропаґанди» [3: 573].
Неспроможність бачити підтверджує й те, як «в творах цілковито
офіційних, патріотично-урядово-сталінських він [А. Малишко] умудряється зберегти якийсь елемент щирості» [9: 195]. Тиск пропаганди та суспільного запиту формує авторський горизонт, яким обмежується задум і втілення в художній твір. За межами цього горизонту
залишається простір неусвідомленого, а відповідно, не проінтерпретованого.
Америка, створена А. Малишком, є фікцією. Ю. Шевельов склав
список конкретних деталей, які вказують на знайомство поета з американською дійсністю: «є негритянки, що провадять ліфти; багато
робітників носять ковбойські сорочки; американський хліб несмачний; віскі – на відміну від горілки – жовте; деревам важко рости на
мангатанському граніті» [9: 199]. У притаманній іронічній манері
Ю. Шевельов роздумує про те, як би здивувалися й навіть злякались
урбанізовані нью-йоркські ліфтерки ідилічної, за версією Малишка,
можливості ростити жито-пшеницю. Обмеженість сюжетного матеріалу призводить до того, що поет описує не так мандрівку, рефлексії
від знайомства з іншим світом, як тематичні загальники, що далеко
відводять від дійсності.
Орієнтири, закладені у свідомість радянських митців, змушували
чітко дотримуватися ідеологічної лінії, що збіднювало художні структури. Як висновок Ю. Шевельов виголошує: «Схід не розуміє Заходу,
бо перебуває на примітивнішому рівні і не позбувся народницького
комплексу. Захід не розуміє Сходу, бо або приймає примітивізм за органічне явище, або дошукується в ньому надзвичайної складности»
[9: 214]. Є. Ґедройць так оцінив порушену тему в листі від 12 лютого
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1953 року: «Тема особливо нам цікава. Прірва між Заходом і країнами з-за залізної завіси щораз більшає. Еміґрації також не є, на жаль,
винятком» [3: 574]. Аналізуючи причини неможливості порозуміння
між Сходом (СРСР) і Заходом (Європою та Америкою), Ю. Шерех не
намагався подолати цю прірву, а означував її межі.
Стаття «Кімната номер 101» була присвячена механізму подібного «розінтелігенчення». Науковці кінця 1930-х названі тут «тваринами, що рухалися на звук дзвінка. Інша річ, що для того, аби дати повну характеристику совєтському науковцю, треба було б назвати його
безхребетною твариною, позбавленою осьового скелету» [10: 177].
Витіснення старого професорського складу, фактичне винищення
найбільш оригінальних науковців, обмеження в контактах зі світовою
науковою спільнотою призвело до появи в науці кар’єристів і людей
недоосвічених – «пролетарських науковців» [10: 188]. Структура
їхньої наукової революції полягала в тому, що будь-яка галузь фундаментальних знань опинялася під керівним наглядом партії. Ю. Шевельов слушно зауважував: «Зрілість і рівень справжньої науки виражаються насамперед в її об’єктивності, а також у тому, що вона
розвивається згідно з власною логікою, незалежно від практичних чи
політичних завдань, які завжди готове накинути їй життя в певний момент» [10: 185]. Думка критика особливо важлива тому, що він сам
пройшов етапи цього експерименту з розінтелігенчення. Його спостереження достатньо проникливі, спираються не тільки на особистий досвід, а й на твори художньої літератури, у яких це відтворено.
Хоч стаття «Кімната номер 101» і має всуціль соціологічне завдання
визначити становище українських підрадянських науковців, Ю. Шевельов звертається до літератури, полемізуючи із твором Дж. Орвела
«1984». Критик стверджує, що «ця історія виникла через цілковите
нерозуміння совєтської системи» [10: 179]. На відміну від орвелівської версії про індивідуальні підходи до тортур, радянська система
плекала не особистостей, а членів суспільства, які мали вкладатися
у звичні рамки й слухняно виконувати приписи партії. Що ж стосувалося науки, правила й тут залишалися незмінними. Ю. Шевельов зберігає назви цікавих творів, які так чи так стосувалися цієї проблеми:
театральні вистави І. Микитенка «Кадри», «Соло на флейті», драму
О. Афіногенова «Страх». Остання довгий час була заборонена, а згодом отримала чималий розголос, а з «Соло на флейті», що викривала
панівну роль вискочнів і кар’єристів, зверхнє ставлення до науковців,
почалося згасання успіху Микитенка як улюбленого партійного дра-
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матурга. Загалом у «Кімнаті номер 101» Ю. Шевельов продовжував
осмислювати проблеми, порушені у першій статті «Молодь четвертого Харкова», що була замовлена як «аналіз настроїв академічної молоді» та «оцінка совєтських університетів» [3: 567]. На думку Єжи
Ґедройця, «це один із найважливіших аспектів, коли хочемо добре
пізнати Совєтську Росію» [3: 567].
Стаття Ю. Шевельова вийшла поза цю проблематику. Є. Ґедройць
оцінив її як «найцікавішу річ про совєтську молодь» [3: 568]. Зрештою, вона мала дві площини. З одного боку, за нею «можна робити
висновки не тільки про молодь українську» [3: 568], а з іншого – вона
показує якнайкраще психотипи саме харківської молоді з усім набором
специфічних комплексів і амбіцій. Водночас це не просто стаття про
молоде покоління радянських громадян, а насамперед оригінальна інтерпретація роману Л. Лимана «Повість про Харків». Міркування,
викладені в матеріалі, стосувалися як можливості формування образу
радянської людини без штампів соцреалізму, так і домінанти еміграційної літератури, що часто зупинялася на осмисленні проблем минулого,
оминаючи проблеми сьогодення: «це, може, перший неемігрантський
твір. Твір, повернений не в минуле, а в сучасне і тим самим у майбутнє» [12: 165]. Фактично це спроба пізнати радянську дійсність такою,
яка вона є, бо «факти і образи цілком реальні і життьові» [12: 165],
до того ж «жадні партійні чи особисті програми не змушували автора
переінакшувати або перекручувати справжнє» [12: 165]. Це варіант
літературного твору, діаметрально протилежного за настановами та
втіленням книзі «За синім морем» А. Малишка. Нижче наведені слова, виголошені Ю. Шевельовим з приводу перипетій роману, можуть
стосуватися так само і радянської дійсності, і художніх основ соцреалізму: «Слимаковість духового життя і механізованість прилюдного
породили ерзаци почуттів. Ерзаци почуттів зроджують відчуття фальшу. За красивими і наскрізь скомпромітованими словами про чистоту,
любов і дружбу ховається ніщо, брутальність, казенщина і гидь» [12:
167]. Варто навести й таке судження критика про підсовєтську літературу: «є слова і цілі книжки і навіть цілі бібліотеки, які ніби написані, – але водночас не існують. Просто не існують! Істина, якої ніколи
не зрозуміють графомани, що квапляться видати свої твори, і душителі
літератури, які розглядають письменників як фельдфебелів» [12; 163].
У цій статті Ю. Шевельов знову порушує проблему провінційності української культури, але нагадує про магістральні сюжети літератури 1920–1930-х років, які виводили її на якісно інший рівень, коли
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Харків стає «символом українського урбанізму» [12: 161], отримує
можливість створення свого центру української культури. Відтак
проект антології «Розстріляного Відродження», ініційований пізніше Є. Ґедройцем і підтриманий Ю. Шевельовим, постає спробою
позбутися провінційності, принаймні, показати, що такий шлях для
української культури накреслювався. Для подальшого розвитку необхідні були «найжорстокіша, найневблаганніша критика і найглибша,
найсвятіша віра» [12: 176]. Особливо важливим це видається на фоні
«неінтелігентної влади» [12: 172] й «суцільної провінції» [12: 163]
не як територіального означника, а як самоідентичності.
З огляду на те, що тільки перша стаття була замовлена видавцем,
а наступні базувалися на актуальному для Ю. Шевельова матеріалі,
можемо сказати, що проблеми, порушені в цих статтях, були одними
з магістральних для критика. Загалом вони об’єднані спільними ідеями, які він пропонував осмислити реципієнтам: існування науки та
літератури в радянських умовах, трансформації української ментальності, комплекс народництва та провінційності, феномен інтелігентності та експеримент з розінтелігенчення, а також залежність літературних творів від ідеологій. Листування із Є. Ґедройцем дозволяє
детальніше осмислити задачі, які ставив перед собою Ю. Шевельов
під час написання статтей для часопису «Kultura».
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Євген Джиджора

ДО ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ВИВЧЕННЯ
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ГІМНОГРАФІЇ
(ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ)

С

ередньовічна гімнографія – сукупність літературних поетичних жанрів, які в християнській
церкві прийнято було співати під час богослужіння. На сьогодні, як слушно зауважує О. Кожушний, така релігійно-музично-поетична природа
гімнографічних творів викликає широкий дослідницький інтерес «як для церковних науковців:
богословів-літургістів, патрологів, церковних археологів, істориків християнського мистецтва, так
і для світських: літературознавців, філологів-класиків, візантиністів, культурологів, музикознавців
і всіх тих, хто не залишається байдужим, зустрівшись із глибиною богословської думки і поетикою
її зовнішнього вираження» [5: 10].
Системний погляд на важливі здобутки фахівців у вивченні середньовічної гімнографії
дозволяє виокремити чотири основні проблематики, що тісно пов’язані між собою. Це – текстологічні, історико-літургічні, музикознавчі та
літературознавчі студії. З точки зору осмислення
східно-християнської гімнографії у загальному
літературному процесі Середньовіччя, найменш
розробленим, на нашу думку, залишається літературознавчий аспект. Літературознавчі студії над
церковною гімнографією розпочалися ще наприкінці XIX століття. Однак у розумінні літературної складової східно-християнського співу вчені,
на жаль, не можуть похвалитися серйозними успіхами і, об’єктивно кажучи, у науково-пошуковому
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компоненті значно відстають від своїх колег текстологів, літургістівісториків та музикознавців.
Водночас у літературознавчих розвідках на тему давньогрецької
та давньослов’янської гімнографії можна виділити декілька дослідницьких тенденцій, або, радше, окреслених намірів на майбутнє:
– виявлення поетичних принципів організації гімнографічного
твору;
– встановлення композиційних закономірностей гімнографічного твору;
– моделювання образної системи гімнографічного твору.
У цій статті ставимо собі за мету охарактеризувати основні тенденції літературознавчого аналізу середньовічної гімнографії.
Початок виявленню поетичних принципів організації гімнографічного твору поклав видатний французький джерелознавець, палеограф та теолог кардинал Ж.-Б.-Ж. Пітра [про його життя і творчість
див.: 19]. У процесі пошуку невідомих грецьких святоотецьких рукописів для Ватиканської бібліотеки кардинал Пітра дійшов висновку, що візантійська гімнографія є не просто ритмізованим текстом,
а поезією, що їй притаманний особливий поетичний розмір – силабічна симетрія. Аналізуючи, зокрема, кондаки св. Романа Мелода, дослідник розтлумачив незрозумілі до нього надрядкові знаки (червоні
крапочки), а відтак розкрив закономірність поєднання складних одинадцятискладових та простих коротких віршів [24; 25; 26]. Деякі гімнографічні твори, реконструйовані кардиналом Пітрою як поетичні,
свого часу прекрасно прокоментував Є. Ловягін [див.: 8].
Поетичні відкриття та численні публікації грецьких гімнографічних пам’яток, що їх здійснив кардинал Пітра, стали серйозним поштовхом до розгляду середньовічної християнської поезії. У роботах,
передусім, західноєвропейських медієвістів з’являються панорамні
картини візантійського літературного процесу. Перш за все, стає можливим укласти антологію християнської поезії. Її створюють В. Кріст
та М. Паранікас, які не лише атрибутують велику кількість грецьких
піснеспівів, але й представляють систему візантійської ритміки, обґрунтовують залежність складів тропаря від складів ірмоса в середині
канону тощо [див.: 20]. Згодом, спираючись на концепції Ж.-Б. Пітри
та Кріста – Паранікаса, К. Крумбахер публікує величезну працю, де
описує три системи віршування у візантійській літературі, починаючи від епохи імператора Юстініана і завершуючи падінням Імперії
в 1453 р. [див.: 21] (на початку ХХ століття хорошу систематизацію
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концепцій В. Кріста та К. Крумбахера здійснив львівський богослов
М. Залєський [передрук його праці див.: 2]).
У цьому ж контексті слід назвати й дослідження вченого грецького
походження А. Пападопуло-Керамевса, присвячені гімнографічним
творам св. Романа Мелода, патр. Германа, св. Козьми Маюмського,
св. Феофана Начертаного та інших християнських поетів [див.: 22; 23].
Про інші важливі відкриття у вивченні середньовічної гімнографії, здійснені німецькими, грецькими, італійськими та американськими візантиністами, докладно розповідається в книгах О. Каждана [див.: 3; 4].
Власне, і сам О. Каждан активно досліджує поетичні принципи
укладання грецьких гімнографічних творів. У багатотомній праці «Історія візантійської літератури» вчений здійснює детальний огляд тематичних, композиційних і ритмічних особливостей гімнографічної
поезії, створеної св. Андрієм Критським, св. Козьмою Маюмським,
св. Іоанном Дамаскіним, св. Феофаном Сповідником та ін. Зокрема,
детальне вивчення ритмічної будови канонів дозволяє О. Каждану поділити тексти, що приписують Іоанну Дамаскіну, на дві групи:
– традиційні («канони, написані в традиційній середньовічній
ритмічній формі, у якій кожна пісня зберігає одну й ту саму
ритмічну структуру, задану першою строфою (ірмосом), тоді
як кожний ірмос має свій власний ритмічний малюнок, що відрізняється від ірмоса іншої пісні»);
– ямбічні (такі, що відносяться до класичного метричного розміру та зберігають однаковість упродовж всього гімну) [3: 123].
Особливості становлення східно-християнської гімнографічної
поезії розглядає у своїх працях і Г. Прохоров. Учений насамперед наголошує на тому, що унікальність феномену візантійської гімнографії
обумовлена її подвійним походженням: «Щасливе поєднання традицій
еллінської ритмічної ораторської прози, з одного боку, із принципами
та формами сирійської християнської поезії, з другого боку» [15: 127].
На думку дослідника, у становленні такого «літературного синкретизму» визначальну роль відіграв св. Роман Солодкоспівець, який
«рішучо» відмовився від античного метричного принципу віршування, що втратив сенс після зникнення в живій мові різниці у звучанні довгих та коротких голосних. На противагу метричному принципу
св. Роман вдався до відомого в біблійній та сирійській поезії тонічного викладу, де «віршоутворюючим елементом є інтонація – ритм
збільшувань та знижувань голосу» [15: 127]. Слід зауважити, що ці
висновки Г. Прохорова повністю кореспондуються зі спостереження-
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ми таких поважних фахівців у поетичній спадщині св. Романа [див.:
27]. Зокрема, О. Кожушний доводить численними прикладами силабізмів, що в кондаках св. Роман Солодкоспівець створив власний тонічний розмір і, як наслідок, власну метрику [див.: 5: 27–29].
Аналізуючи форми середньовічного тонічного віршування, Г. Прохоров називає більше типів гімнографічного викладу, ніж О. Каждан.
Він коментує:
– гекзаметр, або шестистопний дактиль;
– шестистопний ямб;
– прозово-віршовий, або логаедичний розмір (чергування дактиля та хорея).
Водночас учений цікавиться й досягненнями слов’янських книжників, що перекладали твори візантійської гімнографії й мали проблему адекватної передачі давньогрецьких ритмів. Г. Прохоров визнає,
що поетичні «втрати» при перекладі на церковнослов’янську мову
були значними, набагато більшими, аніж при перекладі з єврейської та
сирійської на грецьку. Утім науковець наполягає на тому, що «говорити про слов’яномовні гімни та молитви просто як про прозові або навіть ритміко-прозові видається надзвичайно спрощеним» [15: 136].
Адже при перекладі слов’янським книжникам вдавалося відтворити
«ритмічні інтонаційно-смислові “удари” на початках рядків та “паралелізм” сусідніх синтаксичних конструкцій». На думку вченого, саме
такі «інтонаційні ритми» і повинні були відчути слов’янські слухачі
[15: 138].
Схожі висновки робить і М. Мещерський. У статті, присвяченій
художньо-зображальним засобам гімнографії Київської Русі, учений категорично заявляє: «глибоко помилково» вважати, що давньослов’янські переклади грецьких гімнографічних творів є «непоетичними» [11: 450]. Дослідник погоджується з тим, що слов’янські
переклади не мали звичних віршованих розмірів. Утім, «крім метра, –
пише М. Мещерський. – Усі інші поетико-стилістичні засоби вказують на приналежність гімнографічних творів до поетичних пам’яток
літератури» [11: 451]. Саму ж віршовану форму в цих творах науковець пропонує називати «молитовним віршем».
На думку М. Мещерського, основи молитовного вірша була закладені ще у старозавітній давньоєврейській поезії. Давньоєврейському
молитовному віршеві притаманний «паралелізм смислу та синтаксису» (один і той самий образ висловлюється двічі – різними словами
та в різних граматичних формах) [11: 451]. Саме такий паралельний
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спосіб поетичного викладу й засвоїли слов’янські книжники при перекладі давньогрецьких гімнографічних текстів. При цьому яскравою
особливістю візантійської та слов’янської гімнографії стали прийоми
краєгранесії (акровірша) та краєсогласія (анафори – повтор однакових початків слів та епіфори – збіг закінчень слів). Крім краєгранесії
та краєсогласія, дослідник звертає увагу на такі поетичні прийоми, як
евфоніка (повтор голосних та приголосних звуків) та алітерація (використовування слів, що починаються на один і той самий приголосний), які також вживалися слов’янськими гімнографами при організації поетичного викладу [11: 453].
Такі детальні опрацювання слов’янської поетичної системи в гімнографічних текстах указують на те, що і Г. Прохоров і М. Мещерський, хоч і не говорять про це ніде, але долучаються до концепції
італійського славіста Р. Піккіо, який вважає, що в середньовічних
церковнослов’янських текстах використовується ізоколонний принцип ритмічного викладу [13; 14].
У новітні часи проблемою ритмічного упорядкування слов’янської
гімнографії цікавляться Р. Крівко [див.: 6; 7] та М. Малигіна [10]. Позаяк обоє дослідники здебільшого переймаються перекладами грецьких гімнографічних пам’яток. І доходять висновку, що, попри труднощі збереження рівної кількості складів у церковнослов’янському
колоні при перекладі з грецької мови, слов’янські книжники все ж
усвідомлювали необхідність і тому намагалися зберігати поетичний
компонент в гімнографічних творах [10: 66].
Під час літературознавчого виявлення поетичних принципів організації гімнографічного твору вченим вдалося сформулювали декілька
принципово важливих тез:
– давньогрецькі гімнографічні твори функціонували за законами
християнської тонічної поезії, покладеної на музику;
– «точкою відліку» християнської тонічної поезії стала творчість св. Романа Мелода;
– при перекладі грецьких творів на церковнослов’янську мову
слов’янські книжники прагнули зберегти ритмічне звучання.
Друга тенденція літературознавчих студій пов’язана, як ми зазначили на початку статті, зі встановленням композиційних закономірностей гімнографічного твору. Розроблення цієї проблеми розпочинається в монографії прот. В. Рибакова «Св. Йосиф Песнописец
и его песнотворческая деятельность». Серед текстологічних та історичних завдань, поставлених у розвідці, дослідник намагається також
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з’ясувати характерні сюжетно-композиційні відмінності служб на
честь різних типів святих.
Учений вважає, що гімнографічні канони преп. Йосифа Піснеписця в більшості випадків є літературною переробкою мартиріїв
і житій. За структурою такі «пісенні енкомії» мають трискладову
«схему», що включає «передмову», «середню частину» та «кінцівку». Найбільшу увагу В. Рибаков, звісно, приділяє «середній», тобто
основній, частині твору. У ній дослідник намагається знайти певну логіку викладу матеріалу, хоч при цьому й зізнається, що, на відміну від
житій святих, у гімнографічних творах не спостерігається «порядок
у розташуванні матеріалу» [16: 346–347].
Утім, В. Рибаков усе ж виявляє тематичну послідовність, якої дотримується св. Йосиф Піснеписець при укладанні канонів. У «передмові» зазвичай міститься молитовне звернення до святого; у «середній частині» – етимологія імені (часто), тема посвяти, ставлення до
майна, навчання, ставлення до шлюбу, різноманітні діяння та подвиги, кончина святого та реакція на це самого письменника; у «кінцівці» – посмертне прославлення подвижника [16: 347–357]. Звичайно
у спробі В. Рибакова реконструювати послідовність викладу ключових енкоміастичних тем у гімнографічному творі прослідковується аналогія до відомих праць Х. Лопарьова, у яких було поставлено
й розв’язано завдання по віднаходженню такої ж послідовності в середньовічній агіографії [див.: 9].
На превеликий жаль, дослідження В. Рибакова залишилося невідомим широкому загалу фахівців-медієвістів. Відтак його цінну монографію було надруковано лише в наш час. Безсумнівно, якби серйозні спостереження вченого своєчасно дійшли до наукової спільноти,
його ідеї обов’язково були б підхоплені та розвинуті.
Певною мірою тематичну послідовність у гімнографічному каноні розглядає також і Н. Серьогіна у монографії «“Слово о полку
Игореве” и русская певческая гимнография XII века». Дослідниця
вважає, що видатна києворуська пам’ятка XII століття є «подвійним
каноном», що включає двадцять пісень, «кожна з яких складається
з трьох або чотирьох віршів, що мають між собою структурну схожість, так ніби вони мають у своїй основі один формоутворюючий
прототип» [17: 31]. У композиції «Слова» Н. Серьогіна виокремлює: «зачин» (перші три пісні за поділом, здійсненим самою вченою); оповідь про похід Ігоря (наступні три пісні); сьома пісня – «перемикання» дії на історичний аналіз; продовження оповіді про Ігорів
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похід (наступні три пісні); сон Святослава (одинадцята пісня); «злато слово» Святослава (наступні три пісні); історичні ремінісценції
про двох половецьких князів (п’ятнадцята та шістнадцята пісні); плач
Ярославни (сімнадцята пісня); заключна частина, яка вміщує оповідь
про втечу Ігоря, діалоги князів та епілог-прославлення (останні три
пісні). При цьому ключову композиційну функцію виконує «золоте
слово» Святослава, оскільки воно знаходиться в «точці золотого перетину» й тим самим урівноважує всю композицію «Слова».
Однак найбільш цікавими, на наш погляд, є її розмірковування щодо гімнографічної ролі, яку виконує перша та остання пісня
у творі. На думку Н. Серьогіної, першу пісню «можна уподібнити
до вступних стихир служби», а двадцята пісня «співзвучна заключному розділу служби – стихирам «на хвалитех» [17: 31–32]. Якщо
такі невід’ємні компоненти «Слова», як перша та остання пісня, прирівнюються до початкових та похвальних стихир служби, то, вочевидь, це означає, що дослідниця допускає можливість розглядати всі
піснеспіви одної служби (стихири «на Господи возвах», стихири «на
стиховне», канон, сідальний, ікос з кондаком, стихири «на хвалитех»
тощо) як єдину концептуальну цілісність. З нашої точки зору, це надзвичайно важлива, однак замало обговорювана ідея, яка розширює
уявлення не тільки про структуру, але й про повноту відтворюваного
образу в «цілому» гімнографічного твору.
Окреслена тематична послідовність відображає уявлення Н. Серьогіної про «зовнішню» композицію видатної пам’ятки. Однак вчена
приділяє увагу й «внутрішнім» принципам організації твору, зокрема:
симетрії та асиметрії, архітектонічній противазі, контрасту, асонансам
тощо [17: 32]. Показові приклади вказаних композиційних прийомів
переконують у слушності спостережень та висновків дослідниці.
Слід зауважити, що з’ясування тематичної послідовності, якою
переймаються В. Рибаков та Н. Серьогіна, зовсім не дорівнює пошукам сюжетобудови в гімнографічному творі. До проблеми сюжету
гімнографічного твору медієвісти-літературознавці ставляться максимально обережно, наголошуючи на тому, що ця категорія літературного твору не надто розвинута в досліджуваному жанрі. Про це
свідчить чітке формулювання О. Нікіфорової, що було висловлене
в одній із її останніх статей: «У гімнографічних текстах фактично відсутній розвиток сюжету в часі і просторі. Зміст гімнів доволі умовний: читаючи літургічні тексти, важко зрозуміти, де територіально,
у якому сторіччі та за яких обставин відбулася та або інша подія, чи
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йдеться про ранньохристиянського святого, чи про подвижника часів
занепаду Візантії» [12: 2]. І хоча тут ідеться про умовність розвитку
дії в часопросторовому континуумі, нам видається, що в контексті
гімнографічного твору можна говорити про відсутність сюжету як
структурного компоненту літературного твору.
З’ясування тематичної послідовності в каноні – не єдиний підхід
до вивчення гімнографічної композиції. Розглядаючи способи літературного викладу, О. Каждан та Є. Верещагін також з’ясовують певні
закономірності гімнографічної композиції.
За визначенням О. Каждана, у канонах слід розрізняти дескриптивний і наративний способи викладу матеріалу. Дескриптивний виклад
науковець пов’язує із частим вживанням прикметників у мові автора,
а наративний – із широким послуговуванням маркерів руху (дієслів
та дієприкметників). Показовим прикладом наративного викладу, на
думку О. Каждана, постає Служба на Воздвиження Животворного
Хреста на 14 вересня, укладена св. Козьмою Маюмським [3: 152–153].
На противагу О. Каждану, Є. Верещагін вважає, що наративні твори – це тексти, які «відрізняються від усіх інших своєю установкою
на послідовний виклад певних подій» [1: 162]. У середньовічній літературі така установка, на думку вченого, спостерігається, наприклад,
у житіях святих. Натомість у гімнографічних творах помітне інше призначення, тут автор «ні про що нове не розповідає; він виходить з того,
що слухачам і читачам завчасно відомі ті або інші перипетії», тож його
завдання «полягає в актуалізації для якої-небудь цілі тієї інформації,
що вже є в адресата». Подібний спосіб викладу, а відтак і подібні тексти Є. Верещагін називає алюзивними (від allusio – лат. «натяк») [1:
164]. Вочевидь, алюзивністю гімнографічного твору й пояснюється та
умовність сюжетної дії, про яку пише О. Нікіфорова.
Композиція гімнографічного твору ще тільки очікує на своїх дослідників. Проте вже зараз можна говорити про щонайменше дві суттєві проблеми, окреслені науковцями:
– з’ясування тематичної послідовності у безсюжетному гімнографічному творі;
– з’ясування ознак неоповідального розмірковувального викладу.
І нарешті третя тенденція літературознавчих студій – моделювання образної системи гімнографічного твору. Це – найменш досліджена
проблема, яка намітилася в роботах учених лише в останні десятиліття.
Зокрема, російська дослідниця Н. Смєлова ставить перед собою
мету побудувати типологію образу Пресвятої Богородиці в «богоро-
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дичних» сирійської гімнографії IX–XI століть. Таке завдання можливе, оскільки, на її думку, східно-християнські гімнографи запозичили
й літературно апробували відповідний екзегетичний метод тлумачення
Св. Письма у своїх похвальних співах. Таким чином, за спостереженнями Н. Смєлової, у сирійських гімнографічних творах Діва Марія постає:
«незгасимою лампадою», «жезлом, що розцвів», «духовною горою»,
«зачиненими дверима», «гаванню», «скінею», «колісницею херувимів», «священними судинами раю», «джерелом», «престолом духовним», «неопалимою купиною», «новим небом та новою землею»,
«престолом слави Великого», «виноградною лозою», «сходами»,
«кадильницею» тощо [див.: 18]. І хоч учена сприймає вказані визначення як епітети, ми все ж вважаємо, що йдеться про символічні образи,
що вперше з’являються в текстах Старого та Нового Завітів саме як завуальовані прообрази-найменування Пресвятої Богородиці.
Аналогічне виявлення богородичних образів здійснює й О. Кожушний у книзі, присвяченій гімнографічній спадщині видатного
піснеписця св. Романа Мелода. Учений перераховує особливі імена та
хайретизми (метрико-мелодійні та змістові єдності), що ними позначається Діва Марія в «Акафісті Богородиці». Відтак у творі нараховується близько ста п’ятдесяти визначень, частина з яких є одиночними
символами біблійного походження (на кшталт: «чаша», «скінія»,
«скала» тощо), а частина – символічні описові конструкції («Ти, що
маєш силу нездоланну») [5: 152–155]. За багатством і різноманітністю богородичних образів творчість св. Романа Солодкоспівця визнається вченим вершиною східно-християнської гімнографічної поезії.
Зацікавленість відтворенням одного з найголовніших літературних образів – Пресвятої Богородиці – указує на намагання науковців
описати закономірності побудови всієї образної системи в гімнографічних творах. І хоч ця складна й масштабна робота ще попереду, вже
зараз можна говорити про те, що в гімнографії ключовим принципом передачі образу є символізація. Проте механізми символізації, її
характерні відмінності в текстах, присвячених різним типам святих,
у науковій літературі наразі належним чином не досліджено.
Те саме можна сказати й про інші, не менш важливі проблеми макро- і мікропоетики гімнографічного твору. Перед літературознавцями стоїть завдання належного вивчення жанрології східно-християнської гімнографії (включаючи й такі аспекти, як жанрова ґенеза
та періодизація), що, за підрахунками О. Кожушного, має понад сімдесят жанрових форм та різновидів [5: 18]. Крім того, дослідникам
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належить детальніше проробити проблему композиції гімнографічного твору, особливо, зважаючи на те, що всі піснеспіви певної служби можна сприймати як єдину концептуальну цілісність, а також і на
те, що канон як жанр може мати не тільки чітку зовнішню мелодикометричну організацію, але й внутрішню, тематичну. І, зрештою, найочевиднішим завданням майбутніх літературознавчих студій повинно стати всебічне вивчення принципів зведення образної системи,
з огляду на те, що в середньовічному літературному творі провідним
способом відтворення образу постає символізація.
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Світлана Журавльова

«ВОЖ И ПАСТЫР ПРИ ХРИСТТѢ»:
ОБРАЗ ПАСТИРЯ ЯК ДУХОВНОГО ВОЇНА
В УКРАЇНСЬКИХ БАРОКОВИХ ПАНЕГІРИКАХ ПОЕТІВ
ПРАВОСЛАВНОГО КОЛА

В

ластиві бароковій добі динамічність, гіперболізація та антитетика зумовлюють висунення на
перший план культу сильної, активної особистості,
яка відіграватиме ключову роль як у політичній,
так і релігійній та освітній сферах українського
життя. Конфесійно-політичні змагання спонукають клир обох таборів шукати шляхи утвердження позицій своєї Церкви на українських теренах.
Ці обставини, як і виняткова релігійність української барокової культури, спричинили появу
в українській поезії панегіриків на честь духовних
осіб. Зокрема, поетами православного кола створюється низка віршованих панегіриків, в яких
уславлюються видатні оборонці православної віри
в Україні: анонімна «Προσφωνημα» на честь митрополита Михайла Рогози (1591), «Лямент... на
жалосноє преставленіє... отца Леонтіа Карповича...» архієпископа Мелетія Смотрицького (1620),
«Вѣзерунок цнот... отца Єлисея Плетенецкого...»
Олександра Митури (1618), «Ευχαριστηριον,
χ
албо Вдячность...» Софронія Почаського (1632)
та анонімні «Ευφώνια веселобрмячаа...» (1633)
й «Υμνολογια,
Υ
си єст Пѣснословіє...» на честь
свт. Петра Могили (1630), анонімний «Лямент
по... отцу Іоаннѣ Васильєвичу...» (1628), «Ευωδια
албо Слодковонный дойзрѣлых в молодом вѣку...»
Григорія Бутовича на честь єпископа Арсенія Желиборського (1642), анонімні «Гербы и трены при
гробѣ и трунѣ... пастыра кир Сильвестра Косо-
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ва» (1658), «[Lucubratiuncula]» («[Вірші до Лазаря Барановича]»)
Івана Величковського (1680–1683), «Redevivus Phoenix...» Лаврентія Крщоновича на честь архієпископа Лазаря Барановича (1683),
«Arctos caeli Rossiaci...» Стефана Яворського на честь митрополита
Варлаама Ясинського (1690), «Iter laureatum...» Григорія Вишневського на честь ректора Києво-Могилянської колегії Йоасафа Кроковського (1696), вірші на честь митрополита Рафаїла Заборовського
з книги «Hortus poëticus» Митрофана Довгалевського (1736) та ін.
Деякі з названих творів вже були об’єктом студій К. Борисенко,
Дж. Броджі Беркофф, Х. Заваринської, архієпископа Ігоря Ісіченка,
С. Маслова, Н. Пилип’юк, Р. Радишевського, К. Студинського, О. Ткаченко, О. Циганок, Л. Шевченко-Савчинської та ін. Переважно увагу
дослідників привертають історія написання творів та встановлення
імені автора, програмовий характер деяких із панегіриків (наприклад,
«Ευχαριστηριον-у» Софронія Почаського), панегірична топіка, прийоми барокових поетик і риторик, застосовані авторами, сарматський
дискурс тощо. Утім, цікаво було би розглянути і семантичне наповнення образу пастиря як духовного воїна, оборонця Церкви.
Поберестейські часи актуалізують тему захисту Східної Церкви
не лише в полемічних трактатах. Ця проблема накладає свій відбиток
і на панегіричну поезію. Барокові поети були свідомі того, що Україна потребувала не лише сильного володаря на політичній арені, але
й духовного провідника, який виведе Православну Церкву на новий
рівень розвитку й згуртує довкола себе її паству. Основні засоби боротьби для пастиря барокової доби – хрест, віра і слово.
Такими оборонцями Церкви «в мизерной добѣ» [12: 64] стають,
на думку поетів-панегіристів, не лише представники церковної ієрархії (митрополит Михайло Рогоза (до його переходу в унію), свт. Петро Могила, єпископ Арсеній Желиборський), але й луцький пресвітер
Іоан Василевич, який «на всѣ Церкви послуги был завше готовый» [11:
354]. Визначним оборонцем православної віри в лихі часи вбачається архімандрит Єлисей Плетенецький, чия «стійкість у православній
вірі» зумовлена «міцною закоріненістю в родинній традиції» [6:
347] «крестом звитяжати, / и прикладным житєм свым як слонце сіати» [11: 223]:
...побожных продков свых потомок побожный
наслѣдовца зосталесь и дѣдич острожный
Цнот их знаменитых, о котрых брмить слава... [11: 223];
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Под час праве утисков, под час бѣд церковных
П
под час єи турбацій, и невчасу полных
Тебе, отче, Бог прейзрѣл опекуном быти,
тобѣ церков поручил от злых боронити [11: 224].

Нащадки видатних шляхетських родів – свт. Петро Могила та
єпископ Арсеній Желиборський – уславлюються в контексті сарматсько-роксоланської ідеології («в сарматском свѣти» [12: 64],
«потомок славных роксолянов» [12: 177]) як «тип сарматського войовника, який міг зрівнятися з християнським лицарем передусім як
оборонець православ’я» [8: 45]:
Клейнот то у нас, а клейнот коштовный,
Скарб то дорогій, а скарб невымовный:
За ним Россіа поживет в покою,
По тым розбою.
И гарпій роги за ним схизматицких
И хитрых злостей штуки геретицких
Нам не зашкодят: он все добре справит,
Добре направит [12: 65];
...не только старый
Вѣк множил богатырев, леч и наш несталый –
Поровнаєт рыцарев наш Могила давных,
Бо звѣтяжца таємных єст весполь и явных [12: 185];
Же-сь и здоров’я з сумптом не жаловал,
Як бы мутныє очистил-єсь здроѣ
Церкви святоѣ [12: 209].

Наслідуючи славетних предків у справі оборони Східної Церкви,
вони змінили меч як світський атрибут влади на атрибут влади духовної – хрест як символ звитяги у вірі:
Береш в руки крест Христов, палашем згордивши <...>
Пріймеш дар пожаданый, бо тя Бог пробачил
И з дѣтинных лѣт собѣ на службу назначил,
Славным тя в том оршаку учинил рицерем,
Корогви єго бы-сь был моцным кавалєрем... [12: 206].

З цього приводу Х. Заваринська слушно зауважує актуалізацію
поетами-панегіристами агіографічного топосу «Христового вої-
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на» [4: 238]. Зокрема, свт. Петро Могила уславлюється в анонімній
«Υμνολογια-ї»
Υ
як «вож и пастыр, при Христѣ гетмане» [11: 363].
Надання митрополиту світського титулу («...пану воєводичу, а днесь
нашому гетману и пастыру...» [11: 364]) підкреслює усвідомлення не
лише його духовної влади, але й важливої ролі в суспільно-політичному житті України.
Барокова панегірична поезія запозичує ще один популярний агіографічний топос біблійного походження – «стовп віри», який має,
за спостереженням Т. Руді, свої варіації («святий – стовп терпіння»
[9: 216], «яко стоп непоколебим» [9: 218], порівняння подвижника «з дорогоцінним каменем-діамантом..., непідвладним будь-яким
діям» [9: 220]) і є «однією з найбільш сталих та авторитетних літературних формул давньоруської книжності» [9: 226]. До того ж образ
стовпа був одним із ключових в українській геральдиці й трактувався
як метафора стійкості в обороні вітчизни та сповіданні віри (згадаймо
хоча б герб митрополита Петра Могили). Х. Заваринська як найяскравіший приклад панегіричного втілення топосу «стовп віри» згадує
[4: 245] анонімний панегірик «Гербы и трены при гробѣ и трунѣ...
пастыра кир Сильвестра Косова»:
При метрополіом крестѣ, як в Ісусѣ,
Склоненна глава при преданном дусѣ [12: 84].

Однак цей агіографічний топос є визначальним і для панегіриків
«Лямент... на жалосноє преставленіє... отца Леонтіа Карповича...»
архієпископа Мелетія Смотрицького («Умѣл он при вѣрѣ стояти, /
Других утверждаючи, готов быть на раны, / Будучи раз о неи вязеньєм скараный» [11: 168]; «Узбройтеся вѣрою, данъною от вѣка <...>
Цѣлком себе на службу Богу отдавайте. / Руки в дѣла добрѣи уготовте, ноги / На проповѣдь до вѣры, на долгость дороги <...> для Христа самого» [11: 176]), «Лямент по... отцу Іоаннѣ Васильєвичу...»
(«Непорочный ієрей служил непорочной / Непорочне и щыре Церкви
Υ
(«Началниче в чистой
той восточной» [11: 354]) та «Υμνολογια»
вѣрѣ...» [11: 364]) анонімних авторів.
У панегірику «Вѣзерунок цнот... отца Єлисея Плетенецкого...»
Олександра Митури фігурує топос «яко столб непоколебим», запозичений давньокиївською агіографією з візантійської традиції [9:
218]. Власне, цей топос зберігає свою функцію «етикетної формули»
[9: 218], оскільки використовується так само, як і в агіографії та ора-
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торській прозі – з метою уславлення духовного подвигу подвижника.
У цьому випадку – києво-печерського архімандрита:
Стоиш праве, як фѣляр, моцне вкгрунтованый,
вѣтром жадным противных намнѣй незахвяный [11: 224].

В українських барокових панегіриках знаходить своє втілення
й агіографічний топос imitatio Christi. Відтворюючи духовні подвиги православних ієрархів, українські барокові поети відшукують паралелі в євангельських епізодах. Ці поетичні втілення Сина Божого
як Первообразу в постатях українських пастирів виконані за всіма
правилами тогочасних поетик і з використанням христологічної
символіки. Зокрема, Б. Криса слушно відзначає, що «духовна діяльність Петра Могили», відображена в панегірику «Υμνολογια»,
Υ
«викликає аналогію і з Ісусом Христом» [7: 233]. Цій меті анонімний
автор панегірика підпорядкував композицію твору, побудовану у вигляді розгорнутої ампліфікації: «Въскресеніа день» [11: 359–360],
«Просвѣтимъся тръжеством» [11: 360], «И друг друга обыймѣм»
[11: 360–361], «Рецѣм братіи, ненавидящей нас» [11: 361–362],
«Простимъся въскресенієм» [11: 362–363], «И тако вѣзопиим»
[11: 363], «Христос вѣскресе изѣ мертвых» [11: 363–364], «Смертію смръть поправ» [11: 364], «И сущым въ гробѣх живот даровав»
[11: 365], «Покланяємся єго трідневному въскресенію» [11: 365–366].
Сакральний зміст великодньої гімнографії інтерпретується в кожному вірші панегіричної композиції відносно духовного шляху митрополита. Сюжетну схему цих віршів М. Сулима схарактеризував так:
«в перших рядках оспівано події, пов’язані з Ісусом Христом, потім
відшукувано ім’я чи епізод, який дає змогу перейти до опису діяльности Петра Могили» [10: 130].
У «Гербах и тренах при гробѣ и трунѣ... пастыра кир Сильвестра
Косова» символічно розгортається євангельський мотив п’яти ран
Христових:
В креста тут пять ран бы обоє мѣли <...>
Так в метрополя креста пятма раны
З плоти и духа, всѣ тут пять чувств згнаны [12: 79].

Діяльність Сильвестра Косова уподібнюється до земного шляху
Сина Божого:
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...За Христом, на крест шедшим, ишол значить,
Яко ж и дошол креста метрополя,
Зколь, иж за тым же Христом, в небо воля... [12: 88].

Наслідує своїм життям Ісуса Христа і Рафаїл Заборовський, про
що йдеться в одному з панегіриків, наведених у праці Митрофана
Довгалевського «Hortus poëticus»:
Поки христовий вінець святий в тебе на грудях багриться,
Свідчить, що образ Христа носиш заслужено ти [3: 301].

Іван Величковський використовує євангельський образ каменя,
яким було завалено печеру з тілом спочилого Лазаря (Ів. 11:38–39),
для увиразнення поетичної характеристики архієпископа Лазаря Барановича як оборонця православної віри:
Skruszony ośćień o kamień Chrystusa,
Ztąd się nieboi Łazarz twego stusa <...>
...kamień tak twardy,
Iż się on łamią y piekielne dardy.
Przed tym kamieniem kamieńie się kruszą,
ustąpić muszą [2: 43].

«Обов’язок пастирського навчання вірних», як зауважує владика
Ігор Ісіченко, набуває «нового значення за обставин пожвавлення
духовного життя й необхідности оборонити православну традицію
за умов загострення міжконфесійних відносин» [5: 139]. Головною
зброєю такого місійного служіння пастиря постає слово, означене
архиєпископом Лазарем Барановичем як «меч духовний», здатний
утвердити людей у православній вірі й навернути ворогів, і порівняне
Іваном Величковським в панегірику «[Lucubratiuncula]», присвяченому архієрею, із найгострішим лезом античного героя:
MIECZ duchowny nad ową
Brzytwa ostrzeyszy iest Actiuszową <...>
Serca kamienne iśćie ow przenika
MIECZ; duszny zaśie od niego umyka
Precz nieprzyiaciel [2: 44].
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Пастирське слово сприймається як інструмент Божий, що принесе спасіння, як зерня істини, проростання якого відродить віру в душі
людини («Zawzse zasiewasz niby Ziarna pszenne / słowa zbawienne»
[2: 45]).
Утім образ слова як пастирського меча з’являється в українській
поезії ще наприкінці ХVІ століття: автор «Προσφωνημ-и» наголошував, що цей «меч» «богословієм кованный... от всюду наостренный»
[11: 139], а тому митрополит Михайло Рогоза, володіючи такою
зброєю, долає «ним богопротивных снадне и умѣле» [11: 139], захищає «от противности людій зловѣрных церков» [11: 140], аби
не дати Східній Церкві «христоненависными попранѣй быти» [11:
142]. Анонімний автор «Ляменту...» за луцьким пресвітером Іоаном
Василевичем підкреслює, що ієрей майстерно володів словом саме
в контексті метафори «меча духовного»:
Бы в молитвах, в ялмужнє, в постє сє кохали,
Бога, Творца своєго, за грѣхи благали,
Кгды мечем обосѣчным беспечне сь шырмовал,
Не на лица смотрячи, всѣх з грѣхов строфовал [11: 350];
О слугах, Церкви Божей потребных, старалсє,
Людскіи грѣхи карал беспечными словы... [11: 354].

Отже, нова соціокультурна ситуація в Україні зумовлює зображення представників Православної Церкви в панегіричній поезії
одночасно як пастирів і духовних воїнів, здатних консолідувати українців в умовах політичних і культурно-релігійних конфронтацій. Утіленням ідеалу сарматського лицаря, окрім представників князівських
родин і гетьманів, уважаються бароковими поетами й особи духовного чину, чиєю головною зброєю стає «статечность в вѣрѣ» [11: 224]
і слово як «меч духовний» [2: 44], «жебы православія моглесь боронити» [11: 224].
Література
1.
2.

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту: Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. – Українське
Біблійне Товариство, [б. р.]. – 296, 959 с.
Величковський І. Твори / [вст. ст. С. Маслова, В. Колосової та В. Крекотня;
підгот. тексту та комент. В. Колосової та В. Крекотня]. – Київ: Наукова
думка, 1972. – 190, [1] с.

Світлана Журавльова. «Вож и пастыр при Христѣ»: образ пастиря як духовного воїна

3.

161

Довгалевський М. Сад поетичний / пер. В. Маслюк // Слово многоцінне:
хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху
Ренесансу (друга половина ХV – ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець
ХVІ – ХVІІІ століття) / упоряд. В. Шевчук, В. Яременко. – Київ: Аконіт,
2006. – Кн. 4: Література пізнього Бароко (1709–1798 рік). – С. 226–529.
4. Заваринська Х. Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків першої половини ХVІІ ст. // Вісник Львівської нац. академії мистецтв. – 2011. – Вип. 22. – С. 236–248.
5. Ісіченко Ігор, архієпископ. Духовні виміри барокового тексту: літературознавчі дослідження. – Харків: Акта, 2016. – 573, [1] с.
6. Ісіченко Ігор, архієпископ. Історія української літератури: епоха Бароко
(ХVІІ–ХVІІІ ст.): навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. –
Львів: Святогорець, 2011. – 568 с.
7. Історія української літератури: у 12 т. / ред. кол.: В. Дончик (голова)
та ін. – Київ: Наукова думка, 2014. – Т. 2: Давня література (друга половина ХVІ – ХVІІІ ст.). – 838, [1] с.
8. Радишевський Р. Сарматсько-роксоланський дискурс української поезії
ХVІІ століття // Слов’янський світ. – 2010. – Вип. 8. – С. 29–49.
9. Руди Т. «Яко столп непоколебим» (об одном агиографическом топосе) //
Труды Отдела древнерусской литературы. – Санкт-Петербург: Дмитрий
Буланин, 2004. – Т. 55. – С. 211–227.
10. Сулима М. До питання про особливості віршованих варіяцій молитов //
Львівська медієвістика: [зб. наук. праць] / [за ред. Б. Криси]. – Львів: Свічадо, 2010. – Вип. 3: Біля джерел українського бароко. – С. 128–133.
11. Українська поезія: кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. / [упоряд. В. П. Колосова,
В. І. Крекотень]. – Київ: Наукова думка, 1978. – 430, [1] с.
12. Українська поезія: середина ХVІІ ст. / [упоряд. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. – Київ: Наукова думка, 1992. – 679 с.

Oleh S. Ilnytzkyj

UKRAINIAN FUTURISM:
RE-APPROPRIATING THE IMPERIAL LEGACY

D

on’t mistake them for Russians: Kazimir Malevich, El Lissitsky, Alexander Rodchenko, Alexander Archipenko and Alexandra Exter were actually born, or identified themselves as, Ukrainian1.

Ukrainian Futurism was the last literary avantgarde movement in the Soviet Union to succumb to
pressures of the Communist Party, that is, to disband
under duress as an organized and distinct group. The
Russian Novyi Leff (Moscow) ceased publication in
December 1928. In contrast, Nova generatsiia (The
New Generation, published in Kharkiv), the Ukrainian Futurist journal that had been appearing since
October 1927, saw its last issue in December 1930.
The organization behind this periodical officially disbanded on 11 January 19312.
The last issue of Novyi Leff (No.12, 1928) encouraged its former contributors to publish in Nova generatsiia:
TO THE ATTENTION OF SUBSCRIBERS
AND READERS OF “NOVYI LEF”. During the absence of our own journal, we propose that our principal theoretical works, those which fail to find a place
for themselves in the general press, be printed in the
Ukrainian journal Nova generatsiia, published by the
State Publishing House of Ukraine (p. 45)3.
1
2
3

Glueck: “Ukrainian Modernists, All Alone, Here at Last.”
Ilnytzkyj: Ukrainian Futurism, pp. 162–178.
Quoted in Ilnytzkyj: Ukrainian Futurism, p. 134.
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Writings by Dziga Vertovv4, Aleksei Gan5, Pavel Neznamovv6, Mikhail
Matiushin7, and Sergei Tretiakov8 appeared in the journal or in its sister
publication Avanhard: Al’manakh proletars’kykh pys’mennykiv Novoi generatsii (Kyiv), the last issue of which appeared in April 1930 (an October
number was planned but failed to materialize). Kazimir Malevich was another well-known artist that appeared in these journals9.
The Ukrainian Futurist movement, characterized by tenaciousness
and longevity during the 1920s, faded into planned oblivion after 1931
under the watchful eye of Soviet authorities. Of course, other avantgardes in the USSR suffered as well, but not as badly as the Ukrainian. If
Vladimir Maiakovskii, to take one example, was re-fashioned into a hero
of the Revolution and a major Russian poet, Mykhail’ Semenko, the icon
and founder of Ukrainian Futurism, was executed in 1937 for “bourgeois
nationalism” and erased for all practical purposes from Ukraine’s cultural
memory. He remained a virtual unknown almost to the last days of the
Soviet Union, as did the Futurist movement itself, which he inaugurated
in 1914. The political Thaw of the 1960s, with its rehabilitation of Stalinist
victims, did relatively little to reintegrate Futurism into Ukrainian literature, although
g a few cautious reprints
p
and scholarlyy works on the topic
p
began appearing. Émigré researchers in the West championed many forgotten and persecuted writers from the 1920s, but Ukrainian Futurism
as such was not a popular topic, largely because of its ‘Leftist’ and ‘Communist’ orientation.
A milestone of sorts in the study of Ukrainian Futurism was the publication of Semenko’s selected works in 1979 and 1983 under the editorship of Irina (Iryna) Semenko, the poet’s daughter and scholar of Russian Romanticism10. A resident of Moscow, she clandestinely published
the two volumes of Semenko’s works under the pseudonym Leo Kriger
4
Vertov: “‘Liudyna
y z kino-aparatom,’
p
absoliutnyi
y kinopys
py i radio-oko. (Zaiava
avtora).” Dziga Vertov’s film, “A Man with a Movie Camera”, the subject of this article,
was re- leased in 1929 by VUFKU, the All-Ukrainian Photo-Film Administration.
5
Han [Gan]: “Spravka pro Kazimira Malevicha.”
6
Neznamov: “Na fronti faktu.”
7
Matiushyn: “Sproba novoho vidchuttia prostorony.”
8
Tretiakov: “Kino p’iatyrichtsi.
p y
”
9
For a complete list of articles ppublished byy Malevich (Malevych
y in Ukrainian)
in Nova generatsiia, see: Ilnytzkyj: Nova generatsiia (The New Generation), 1927–1930.
A Comprehensive Index.
10
Semenko, Irina M.: Poety pushkinskoi Pory. Semenko, Irina M.: Vasily Zhukovsky. Semenko, Irina M.: Zhizn i poeziia Zhukovskogo.
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in Würzburg, Germany11. Iryna Semenko’s long Russian-language essay
characterizing her father’s poetry and the Ukrainian Futurist movement
was a major breakthrough at the time. Her publication prompted a onevolume edition of Semenko’s work in Kyiv two years later12. From the
mid–1960s to the eve of the collapse of the Soviet Union, several scholars
in both the East and West played a part in reinstating Semenko and Ukrainian Futurism to their rightful place in history. Among others these were:
Mykola [Mikuläs] Nevrli13, Mykola Dmytrovych Rod’ko144, Myroslava M.
Mudrak15, Ievhen Heorhiiovych Adel’heim16, Halyna Chernysh17, Oleh S.
Ilnytzkyj18 and Mykola Sulyma19. As some of the publication dates suggest, research on Futurism in Ukraine was made possible during Mikhail
Gorbachev’s glasnost years. Ukrainian independence (1991) finally lifted all restrictions on scholarship. When the first postmodernist trends
emerged in the late 1980s and early 1990s, they actually harkened back
to Futurism and embraced its spirit of experimentalism and provocation
(épater le bourgeois). The journal New Generation [Nova generatsiia], for
example, was parodied as the New Degeneration20. However, the first
comprehensive, book-length study of Ukrainian Futurism21 appeared in
the West, published in 1997; a Ukrainian translation of the book was issued in Lviv in 200322.
The work carried out just before and since 1991 helped establish Futurism not only as a ‘normal’ phenomenon of Ukrainian literary culture,
but also a major presence in the visual arts, where it had been even less
perceptible. Art exhibitions and the accompanying publication of cata11

Semenko, M.: Ausgewählte Werke.
Semenko, M. Poezii.
13
Nevrli: “Mykhail’ Semenko, ukrains’kyi futuryzm i slovats’ki davisty.”
14
Rod’ko: “Vid futuryz pro tr’okh P’iero do temy revoliutsii.”
15
Mudrak: The New Generation and Artistic Modernism in the Ukraine.
16
Adel’heim: “Mykhail’
y
Semenko: Dolia, tvorchist’, poetyka (Z istorii
ukrains’koho poetychnoho avanhardyzmu).”
17
Chernysh, Galina Nikolaievna: Ukrainskii futurizm i poeziia Mikhailia Semenko.
Cher- nysh, Halyna: “Proza Mykhailia Semenka.
18
Ilnytzkyj: “Mykola Bazhan: Six Unknown Poems.” Ilnytzkyj: “Idiotyzm, shcho
buv poeziieiu.” Ilnytzkyj: “Leonid Skrypnyk: Inteligent i Futuryst.” Ilnytzkyj: “Shevchenko i futurysty.”
19
Sulyma: “Mykhail’ Semenko.” Sulyma: Ukrains’kyi futuryzm. Vybrani storinky / Az Ukrán Futurizmus. Szemelvények.
20
Hundorova: 117.
21
Ilnytzkyj: Ukrainian Futurism, 1914–1930. An Historical and Critical Study.
22
Ilnytzkyj: Ukrains’kyj futuryzm, 1914–1930.
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Oleh S. Ilnytzkyj. Ukrainian futurism: re-appropriating the imperial legacy

165

logues and albums were especially instrumental in constructing an image
for Ukrainian Futurism in the fine arts, most often within the context of
the broader avant-garde, from which it is even today not easily set apart.
One of the key issues that emerged, especially in relationship to painting, was the connection between the Ukrainian and Russian avant-gardes.
Ukrainian literary Futurism (with some minor exceptions) had demarcated itself from the Russian most obviously by its choice of language; the
visual arts, however, could not (and often purposely would not) tender
obvious signs of ‘nationality’, such as theme or subject matter. Moreover,
what the Ukrainian avant-garde claimed for itself was already known to
the wider world as ‘Russian’ (e. g., David Burliuk, Aleksandra Ekster, Kazimir Malevich). Not surprisingly, therefore, when an exhibition of Ukrainian avant-garde art was held in Zagreb’s Museum of Contemporary Art
(16 December 1990 to 24 February 1991) – during what would turn out
to be almost the last months of Yugoslavia and the Soviet Union – one
scholar felt obliged to explain “the validity of the syntagm [‘Ukrainian
avant-garde’ for] denoting the ethnic character of a literary and artistic
formation”, while another tried to find an answer to “Why Ukrainian and
Why [sic] Avant-garde?”23 As the answers appear now inconclusive (or
unsatisfactory) and as the issue remains a contested area of dispute to this
day, I will digress briefly to offer my own take on this problem.
“Russian” or “Imperial”?
The Russian avant-garde – and Russian Futurism in particular – are
justifiably recognized as major iterations of analogous international phenomena. However, it is relatively rare among Western scholars to truly
interrogate what ‘Russian’ actually means. Unlike the expression ‘Italian
Futurism’, for example, which is generally self-explanatory and self-contained, the adjective ‘Russian’ is often used to refer to non-Russian culture
and territory – as it does, for example, in the parlance of the Museum of
Modern Art and The British Library. Both these institutions, following
a very common practice, have no qualms placing Georgian (not to mention Ukrainian) publications in the category ‘Russian book’24. In such instances, ‘Russian’ is not only deceptive but also downright meaningless. If
23
See, respectively, Fiaker: “Avantgarde [sic] in the Ukraine”, p. 56; and Mudrak:
“Why Ukrainian and Why Avant-garde? An Essay”, p. 61.
24
Rowell and Deborah Wye: The Russian Avant-Garde Book, 1910–1934; Hellyer:
A Catalogue of Russian Avant-Garde Books 1912–1934 and 1969–2003.
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such usage is meant to capture all cultural activity within a political State,
it too remains a misnomer because, strictly speaking, there was no ‘Russia’ until 1991, only a multinational Russian Empire and a Soviet Union.
Thus, it would clearly be more accurate to speak of an ‘Imperial’ or ‘Soviet’ avant-garde when multiple cultures and territories are referred to,
not least because such terminology leaves room for ‘national’ difference
(e. g., Soviet Georgian, Soviet Ukrainian, Soviet Russian), whereas ‘Russian’ does not. What is more, the latter usage subordinates and appropriates non-Russian culture for purposes of a false, single national ‘brand,’
thereby impoverishing other nations.
The issue of terminology burdens discussions of Ukrainian Futurism
and, more broadly, the Ukrainian avant-garde, largely because a considerable amount of art and cultural activity in the empire that is strictly speaking Ukrainian has, for a long time, been listed, a priori, as ‘Russian.’ Many
scholars have yet to confront the problem of how to conceptualize culture
and art under imperial conditions in a multinational state, especially how
to give acknowledgment to subaltern peoples who struggled to differentiate themselves against the dominant discourse and often had limited or
no independent institutional channels to express their cultural activity
separately from the empire without provincializing themselves. The current terminological status quo that privileges ‘Russian’ cannot and does
not account for the empire, and views this polity more or less as a unified
‘nation’, while relegating non-Russian phenomena – such as the Ukrainian
or Georgian – to a minor, even, diverting issue. In my view, however, terminology is crucial for purposes of formulating a true understanding of
the thing habitually called ‘Russian’ – not only for the sake of non-Russians but for Russians as well. It seems obvious that because “Many of
the modern artists and designer who are generally categorized as Russian
were, in fact, Ukrainian, Georgian, Armenian, Lithuanian, Latvian, Polish,
etc”25, the institutionalization of their activity as ‘Russian’ is a serious misrepresentation. Moreover, by doing so, scholarship is inadvertently succumbing to a Russian nationalist ideology that has been trying – unsuccessfully – since the early-nineteenth century to fashion the multi-ethnic
imperial cultural processes (especially among East Slavs) into a single
‘Russian’ nationality. This ideology necessarily either marginalized the
centrifugal cultural forces that contested this imperial (and imperialist)
25

p. 54.

Baer: “Design and Movement in the Theatre of the Russian Avant-Garde”,
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nationalist discourse or appropriated them for centripetal purposes. Such
tendencies are clearly evident in the interpretation – and national designation – of the great artistic ferment under discussion here.
A relatively recent example of the problems, ironies and contradictions of referring to a ‘Russian’ avant-garde when dealing with Ukraine
is Andrei Krusanov’s three-volume Russkii avangard [The Russian AvantGarde]. This is in many respects an excellent and erudite piece of research,
a highly useful compendium of facts26. In volume 2, book 2, Krusanov
has a substantial chapter (pp. 5–474) entitled “Left Art in the Province”
(“Levoe iskusstvo v provintsii”) that includes considerable information
on Futurism. Almost fifty pages of this chapter touch on Ukraine, specifically the cities of Kharkiv (Kharkov), Kyiv (Kiev), Poltava and Odesa
(Odessa), where avant-garde manifestations were especially strong; the
cities of Mykolaiv (Nikolaev) and Ekaterynoslav (Ekaterinoslav, now
Dnipropertrovsk), are also mentioned, but only very briefly. We should
make a note of the irony that Ukraine appears in the context of such other
provinces as North Russia, Southwest Russia and Belarus, Central Russia,
the Crimea, Southern Russian, the Caucuses, Ural and Priural’e, Siberia,
and the Far East. Structurally and culturally, therefore, Ukraine (and Belarus) is presented as equivalent to North Russia and Siberia. The cultural
‘whole’ here is ‘Russia’ and Ukraine is its province.
Krusanov describes ‘Left’ art as emanating from the capitals of Moscow and St. Petersburg in a southerly and easterly direction (p. 6), encompassing greater and greater areas of “Russia”. Nevertheless, this model
falters, especially when it comes to Ukraine, since this “province”, like
some others, sometimes turns out to be more active artistically than the
imperial centres (cf. p. 9). Following his own data, Krusanov therefore
acknowledges the existence of indigenous “provincial” artistic life, “local” (mestnye) initiatives, manifestations and movements. He also finds
it necessary to differentiate between two national cultures (Russian and
Ukrainian), between artistic activities that took place in what he calls the
“Russian stream” (v rusle russkogo avangarda, p. 225) and the “Ukrainian”
stream, a subject that he states is outside the scope of his book, as if, so
to say, everything he has written about Ukraine is relevant only for Russian cultural history. That Ukraine was a major site of the avant-garde, and
of Futurism in particular, has been known for some time, and Krusanov
26
Krusanov: Russkii avanhard, 1907–1932: Istorocheskii obzor v trekh tomakh.
Vol. 2, Book 2.
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actually cites a considerable amount of information that reinforces this
view. “In general”, he concludes, “the Left art in Ukraine from 1917–1922
represents a phenomenon that is not at all provincial, especially if we take
into consideration the role played in its history by natives (vykhodtsy)
from Ukraine both in the pre-revolutionary period and the subsequent
1920s” (p. 273).
Thus, although Krusanov provincializes Ukraine, the facts he marshals speak against it and lead him to an opposite verdict. What also becomes apparent – although between the lines – is that Krusanov’s binary
treatment of the avant-garde (the ‘Russian’ versus the ‘Ukrainian’ stream)
is inadequate – for there is no tidy division between the two. For example, he includes Ukrainian painters (e.g., Oleksandr Bohomazov [Alexander Bogomazov], Anatolii Petryts’kyi, etc.) in the so-called ‘Russian’
stream, which immediately raises questions about the appropriateness of
the term. Krusanov also notes that artists moved from one stream to another: “Subsequently the work of the Kharkiv Left artists flowed within
the framework of the Ukrainian avant-garde” (p. 240). This suggests that
rather than recognizing a ‘Russian’ stream it would be more appropriate
to speak of a multinational, mutually enriching pan-imperial process that
had strong non-Russian national/ethnic hallmarks. In fact, those Kharkiv
painters to which Krusanov refers were not departing from a ‘Russian’
stream but an ‘imperial’ one, gravitating toward more strictly national
institutions once political conditions allowed and imperial bonds were
loosened. It is not ‘Russian national culture’ that holds sway in the empire; it is the multiethnic imperial that does so. Russians simply identify
with the imperial as ‘national’, but their subjective experience need not
constrain scholarship to the same view.
Krusanov offers unambiguous proof that there were Russian artists
who worked, published and exhibited in Ukraine along with Ukrainians and other ethnic/national groups. But whether this state of affairs
deserves to be called a ‘Russian’ stream is open to debate. Even the fact
that much of the published material on art and literature in Ukraine was
in the Russian language is not necessarily conclusive evidence of ‘Russianness’ – only confirmation of imperial practice; Russian was, after all,
a controversial but normal aspect of Ukrainian society. In fact, attributing
restricted ‘Russianness’ or, for that matter, any ‘nationality’ to this process is notoriously difficult when the evidence points to quintessentially
inter-national (inter-ethnic) collaboration. Be that as it may, Ukraine was
nevertheless a major site of the imperial avant-garde, and it was not ‘Rus-
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sia’ in the sense that other ethnic Russian regions (“provinces”) were. Art
production did occur in Ukrainian locations and drew on local culture.
Individual artists and writers did have nationality and/or ethnicity, even
if some retained a certain form of identification with the empire (but not
necessarily ‘Russia’). Many painters overtly self-identified themselves as
Ukrainians and were committed to the national cultural cause as exemplified by the Ukrainian Soviet Socialist Republic.
Given Ukraine’s unique status in the empire as a non-Russian imperial province – and later as a Soviet Republic – there was no reason for
many Ukrainian scholars after 1991 to adhere to the interpretation and
conceptualization of culture to which Soviet imperial strictures previously bound them.
Re-appropriation and re-conceptualization
A good indication how scholarship began straying from the traditional ‘Russian’ interpretations is a Ukrainian Russian-language book that
came out two years before independence. Written by Natal’ia Aseeva and
titled Ukrainian Art and European Artistic Centers27, this was a significant
event in at least two respects. It took Ukrainian art out of the traditional
Ukrainian-Russian binary bind and replaced it with a Ukrainian-European
dyad, demonstrating that Ukrainian artists had links with Paris, Munich
and Krakow (instead of emphasizing the traditional links to Moscow and
St. Petersburg). Aseeva’s book re-positioned a number of artists who were
normally treated as ‘Russian’ within the artistic culture of Ukraine. She
wrote: “In the not too distant past, several major masters, such as A. Archipenko, Mykhailo Boichuk or David Burliuk were either simply ignored
or were not examined in connection with the artistic process in Ukraine.
Some artists, for example, Marie Bashkirtseva and Ivan Pokhitonov are,
through inertia, included in the school of Russian art [even though they]
were born in Ukraine, deemed it their fatherland, created there a whole
series of works, even as they were fated to live beyond [Ukraine’s] borders and effectively represent there the art of Russia” (p. 10). Aseeva not
only brings the “Father of Russian Futurism” (Burliuk) into the Ukrainian
cultural context (she calls him a “Ukrainian artist” [p. 164] while still acknowledging his friendship with Maiakovskii and ties to Russian Futur27
Aseeva: Ukrainskoe iskusstvo i evropeiskie khudozhestvennye tsentry: Konets
XIX – nachalo XX veka.
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ism), but also, among others, Alexandra Ekster, whose baroque-futurist
style, she says, betrays Ukrainian roots (cf. p. 107).
Aseeva seems to have been the first to quote from Burliuk’s unpublished manuscript memoirs, housed at the Saltykov-Shchedrin library,
in which he stated (sometimes between the 1920s and 1930s) that
“Ukraine... was and remains my fatherland” (p. 158) and that it has “in me
a loyal son” (p. 161)28. Further ‘Ukrainization’ of Burliuk occurred with
the publication in Lviv of Oles’ Noha’s book Davyd Burliuk and the Art of
the Global Avant-Garde, influenced no doubt by Aseeva, whom he cites.29
This study appeared two years after Ukrainian independence when the
book market in Ukraine was close to collapse and the cheap paper and
grainy reproductions of this publication attest to a sad state of affairs. Nevertheless, as a brief (and, on some topics, very brief) overview and introduction to Burliuk, it is worthy of note. It is a sketch of Burliuk’s life, his
art, poetry and prose, his role in the theatre, his achievements in book illustrations, his contributions to the cinema, and to art theory. The author
treats Burliuk as “one of the most dramatic figures of Ukrainian twentiethcentury culture”, a “child of Ukraine” (p. 5). In a concluding paragraph, he
states “everywhere before the name of D. Burliuk there is the comment:
Russian artist. However, if we return a little to the past, we’ll recall that in
the 1930s D. Burliuk turned to Soviet authorities in Moscow on several
occasions requesting that his works be handed over to the museums of
Ukraine. All in vain... Well, we were not able and will not be able to return
the artistic legacy of the Master to his Fatherland, but we are able and are
obliged to return to Ukraine the name of Davyd Burliuk” (p. 90).
In 2008, the Winnipeg Art Gallery in Canada held an exhibition devoted to Burliuk. In the catalogue, Myroslav Shkandrij, the curator, states
that “Burliuk is widely known as the father of Russian and Ukrainian
Futurism”30 and Myroslava Mudrak characterizes him as “one of the most
radical of the Russian and Ukrainian avant-garde artists” “during the period of the 1910s and 1920s” (p. 19).
With respect to establishing Ukrainian Futurism as a coherent category in the visual arts, the work of Dmytro Horbachov holds a preeminent place. In the 1980s and 1990s, he authored many essays in Ukrainian
28
The text is reproduced in English as well as in Ukrainian translation in Horbachov, ed.: Ukrains’kyi avanhard 1910–1930 rokiv: Al’bom = Ukrainian Avant-Garde Art,
1910s–1930s.
29
Noha: Davyd Burliuk i mytetstvo vsesvitn’oho avanhardu.
30
Shkandrij: Futurism and After: David Burliuk, 1882–1967, p. 9.
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periodicals on various aspects of the avant-garde. He was a key figure in
mounting the Zagreb exhibition of 1990–91 mentioned above. The Croatian-English catalogue to that exhibition contained 185 reproductions
of paintings, and of the nineteen essays and/or documents no less than
five essays belonged to Horbachov as well. Of these, only one was directly
related to Futurism: “Bohomazov’s Cubo-Futurism”31, although other articles have fleeting mentions of the movement. The catalogue contained a
full-page reproduction of a page from Semenko’s visual poem ((poezomaliarstvo [poetry-painting], as he called it)32 and Vladimir Tatlin’s cover to a
Ukrainian Futurists publication33. It also contained David Burliuk’s “Fragments from a Futurist’s Reminiscences”, from which Aseeva had quoted in
1988. There is no question that the Zagreb exhibition was a major achievement and breakthrough for Ukrainian modern art not only in the West but
in Ukraine. The catalogue itself is an interesting and useful record of this
event, marred only by the poor English editing and translations.
The Zagreb catalogue was in some ways a warm-up for Horbachov’s
1996 album, Ukrainian Avant-Garde Artt34, which now contained four
hundred reproductions of avant-garde paintings, posters, book covers,
costume and stage designs, and photos of sculptures, almost all in colour. Of these, more than 100 were devoted to some form of Futurist art.
A completely bilingual (Ukrainian-English) edition, it consisted of an Introduction, List of Illustrations and an Addendum. The latter is a compendium of very interesting biographical and theoretical statements by
leading artists, some previously seen in the Zagreb catalogue. D. Burliuk
and Kazymyr Malevych (Kazimir Malevich) are found here referring to
themselves as Ukrainians35. A short essay by D. Burliuk about the painter
Viktor Pal’mov is also included (it originally appeared in Nova generatsiia
in the late 1920s.36)
Horbachov relied on stylistic principles to arrange the paintings reproduced in this album, dividing it into the following sections: Secession
and Symbolism; Fauvism; Post-Cubism; Constructivism and Electro31

Gorbachev: “Bohomazov’s Cubo-Futurism”, pp. 179–185.
Semenko: “Kablepoema za okean.”.
33
See p. 47. The cover is to Zustrich na perekhresnii stantsii: Rozmova tr’okh. Kyiv:
Bumer ang, 1927.
34
Horbachov: Ukrains’kyi avanhard 1910–1930 rokiv: Al’bom/ Ukrainian AvantGarde Art, 1910s–1930s.
35
Burliuk: “Myy Ancestors”; “Fragments
g
from a Futurists’s Reminiscences
(40 years, 1890–1930)”; Malevych: “We Recollected Ukraine”.
36
Burliuk: “Viktor Nikandrovych Pal’mov.”
32
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organism; Spectralism; Expressionism, Neo-primitivism and Naïve style;
abstract and mystic Expressionism; Surrealism and expressive Realism.
Futurism is represented under two headings: Cubo-Futurism and Folk
Futurism. The first features works by Oleksandr Arkhipenko, Oleksandra
Ekster, Oleksandr Bohomazov, Volodymyr (Vladimir) Burliuk, Davyd
Burliuk, Lazar Lysyts’kyi (Lazar’ [El’] Lisitskii), Kazymyr Malevych,
Sonia Delone (Sonia Delaunay), Isak Rabynovych (Isaak Rabinovich),
Viktor Pal’mov, Vadym Meller, Vasyl’ Iermylov [Yermilov], Anatolii
Petryts’kyi, Marko Epshtein (Marko Epstein), Mykhailo AndriienkoNechytailo, Ivan Kavaleridze, Oleksii Usachov, Semen Zal’tser, and
Pavl’ Kovzhun. The second shows five paintings by two painters: Hanna
Sobachko-Shostak and Vasyl’ Dovhoshyia. (Many of these artists were
also in the Zagreb catalogue.) Under separate heading, Horbachov reproduces two covers from Ukrainian Futurist publications (one appeared in
Moscow, the other in Kyiv), executed, respectively, by Rodchenko and
Tatlin (cf. plates 229 and 230). Although the book suffers from lack of
pagination and a table of contents, and the English translations are not
always completely idiomatic, it is unquestionable a major display of
Ukrainian avant-garde art. Clearly, imperial and Soviet phenomena that
normally figured under the category ‘Russian’ are here conceptualized as
Ukrainian, using ethnic/national as well as territorial/political principles.
The album includes artists of various ethnic backgrounds who were born
and/or worked in Ukraine.
In retrospect, Horbachov’s book may be taken perhaps as a polemical
response to a Moscow publication (The Unknown Russian Avant-Garde)
that was published in 1991 and incorporated several Ukrainian artists as
‘Russians’37. It also unquestionably prefigured publications in this genre
that followed. Take for example, The Phenomenon of the Ukrainian Avantgarde38, a catalogue of a travelling exhibition held at the Winnipeg Art
Gallery, the Art Gallery of Hamilton, and the Edmonton Art Gallery;
or Ukrainian Modernism, 1910–193039, a catalogue that accompanied
another travelling exhibition from Ukraine titled “Crossroads: Modernism in Ukraine 1910–1930”. Both these catalogues feature many of the
same artists and works that appear in Horbachov’s book. The difference is
37
Sarab’ianov: Neizvestnyi russkii avangard v muzeiakh i chastnykh sobraniiakh.
Among the Ukrainians in this album, we find: O. Bohomazov, O. Hryshchenko, V. Ermilov, V. Pal’mov.
38
Mel’nyk: Ukrains’kyi modernizm, 1910–1930.
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that they do not segregate Futurism for separate treatment as he did, even
though they reproduce Futurist-type paintings. Ukrainian Modernism,
1910–1930 does have an excellent reproduction of Anatol’ Petryts’kyi’s
almost totally unknown portrait of Mykhail’ Semenko (see p. 244), dated
1929. It also contains artists who contributed to the design of Ukrainian
Futurists publications (e.g., Vadym Meller and Henke Meller) or contributed to their content (Kazimir Malevich). The only sustained reference
to Futurism in the latter catalogue is in John Bowlt’s essay and, again, it is
about Cubo-Futurism and Burliuk.
Since Ukrainian independence, literary Futurism has found some favour in institutions of higher learning, where it has become the subject of
several dissertations (doctoral and candidacy)40, and these, in turn, have
led sometimes to published books.
The newest and most prominent scholar of Ukrainian Futurism at the
moment is Anna Bila, who has three publications of note. Her first is The
Ukrainian Literary Avangard. This book came out in two quick successive
editions, one in 200441 and another in 200642. There are only minor differences between the two, but the second version is more aesthetically pleasing and is a major improvement in that it has a very useful index of names.
Bila surveys Ukrainian literary avant-garde practices of the 1920s–1930s
(with excursions into 1910s), as well as post-WW II émigré writings in
the West. Constructivism, Expressionism, Surrealism and Futurism are
treated in separate sections, with Futurism receiving the most elaborate
treatment (115 pages). The book is the fruit of a doctoral dissertation
written at Donets’k Universityy43.
Bila sets up her discussion as a critique of the early condemnations of
Ukrainian Futurism. These viewed it as an unsuccessful and late derivative of the Russian imperial movement and, therefore, doubly unacceptable to Ukrainian culture for being, according to contemporary reviewers, ‘idiotic’ and ‘Russian’. Not surprisingly, she concludes that among the
40
Honcharov: Formy realizatsii avtors’koi svidomisti v lirytsi Mykhailia Semenka. Skorbach: Movnyi obraz prostoru v poeziiakh Mykhailia Semenko i Valeriana Polishchuka. Zhadan: Filosofs’ko-estetychnipohliady Mykhailia Semenka.
41
Bila: Ukrains’kyi literaturnyi avangard: Poshuky, styl’ovi napriamky. Donets’k:
Donets’kyi natsional’nyi universytet, 2004.
42
Bila: Ukrains’kyi literaturnyi avangard: Poshuky, styTovi napriamky. Kyiv:
Smoloskyp, 2006.
43
Bila, Hanna Viktorivna Davydova: Ukrains’kyi literaturnyi avangard: Poshuky,
styl’ovi napriamky.
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various Futurisms in the East and West, the Ukrainian one developed into
a distinctive phenomenon (p. 210) and was an important contributor to
the modernization of Ukrainian culture. What makes her book interesting
is the information she presents and the issues she discusses on the way to
her conclusion. Although focused on Semenko and the literary aspects,
she stages her discussion against the broader artistic trends in the visual
arts that swept Ukraine from the 1910s to 1920s. Thus, Semenko’s evolution as a poet and as theoretician of Panfuturism is nicely balanced between the strictly Ukrainian context and the pan-imperial/pan-Soviet. In
the interest of comprehensiveness, Bila’s narrative is forced to cover some
familiar ground but along the way she adds to the subject many good nuances and insights. For example, she fleshes out the commedia dell’arte
aspects of Semenko’s lyrics, and the place of psychoanalytic theories and
reflexology (psychology) in Panfuturism, a theory of art and the avantgarde developed by Semenko and his colleague Oleksii Poltorats’kyi.
Anna Bila’s other book is simply titled Futurism44. This is an engaging,
highly readable and popularly written series of related essays on various
aspects of Futurism, primarily Ukrainian, but reaching beyond it as well.
Virtually all the essays here have an introductory character but sometimes
they also contain small gems of new information about Semenko’s almost
totally unknown and difficult to reconstruct biography. It is a handsome
edition, printed in green ink and embellished with illustrations by Alexander Archipenko, Vadym Meller, Anatol’ Petryts’kyi, among others.
At the end, there are 15 pages of colour reproductions, showing covers,
paintings, and other avant-garde forms of creativity by Vasilii Kamenskii,
Alexander Rodchenko, Geo Shkurupii, to name a few. Bila moves quickly
through a succession of themes, beginning with Italian Futurism, proceeding to the Russian empire and specifically Ukraine’s role in the imperial avant-garde (Hyleia; Mariia Syniakova), and then deftly highlights
various aspects of Ukrainian Futurism, its history and poetry. Her book in
effect recapitulates in a more accessible and condensed form the information contained in her 2006 book mentioned above. Semenko is the center
of attention, but the other important figure of Ukrainian Futurism, Geo
Shkurupii (“King of the Futurist Prairies”), is featured briefly as well.
Anna Bila also figures as the editor and compiler of a third publication, a solid volume of Selected Works by Mykhail’ Semenko45. She and the
44
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publisher have done readers and scholars a great service by publishing
this attractive 696-page book, the first serious edition of Semenko since
the Würzburg volumes mentioned above. The latter was a low-cost soft
cover publication that relied on photocopied original printed books of the
1920s and poorly typed manuscripts. This, on the other hand, is a nicely
typeset, modern edition that includes illustrations and photographs. Besides providing a balanced selection of Semenko’s poetry, prose, dramatic
works, manifestoes, and theoretical writings, the book serves as a small
anthology of critical writings about Semenko, some that appeared during his lifetime and others of more recent vintage (articles by Leo Kriger
[Iryna Semenko], Oleh S. Ilnytzkyj, Halyna Chernysh, and Mykola Sulyma). This is still not the complete works of Semenko, and it does not
entirely replace the Würzburg edition, which was more extensive, but for
the majority of readers and researchers it is an excellent representation of
the Ukrainian Futurist and his movement.
Of all the recent publications on Ukrainian Futurism, the next one
stands out as the most specialized, being a linguistic and lexicographic
investigation into Semenko’s neologism, nonce words, and other forms
of word experimentation. Even the title, I am the Poet of Exemplariness:
Mykhail’ Semenko’s Word Coinage, is unique46. Halyna Vokal’chuk, the
author, notes that among Ukrainian poets, Semenko and Pavlo Tychyna
(a Symbolist) were the most productive when it came to devising their own
words, but Semenko’s inventions have more often than not been criticized
than analyzed. This work, therefore, is a refreshing departure from such
tendencies; it identifies a whole range of words (from nouns and adjectives
to verbs and participles) that Semenko made-up and describes the morphological means he employed (suffixation, pre-fixation, compounding,
onomatopoeia, juxtaposition, etc.); it also posits the function for which
he used them (e.g., rhyme, brevity, dynamism). Some of the examples go
beyond Semenko’s immediate works, encompassing other Futurists and
contemporaries. This allows Vokal’chuk to engage also in some statistical
comparisons based on frequency counts. The last part of the book contains
a very practical dictionary of Semenko’s neologisms (over 700 words).
Each entry presents the word in context, identifies the source and date of
creation. While at first glance this book may appear as a highly technical
and narrow investigation, it is actually quite fascinating for what it reveals
about an important aspect of Semenko and Futurism in general.
46
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Oleksandr Ushkalov’s edited collection of the Selected Works of Iulian
Shpoll47, a pseudonym of Mykhailo Ialovyi, is a different type of publication
than those already mentioned in that it is oriented on someone other than
Semenko and is designed to put into circulation an individual and works that
have been virtually unknown since the 1920s. Ushkalov is a young scholar,
who recently defended a dissertation on Shpol, which, among other things
explores his Futurist poetry, focusing on themes, images and versification48.
Shpol’s association with Semenko’s group was rather short-lived and his
contribution to Futurist poetics was, ultimately, unremarkable49. Nevertheless, it is beneficial to have, finally, an accessible edition of his 1923 collection Vérkhy (Astride), which comprises 44 poems, published originally under the Futurist imprint “Gol’fshtrem” in Kyiv and – if the title page is to be
believed – simultaneously in Moscow and Berlin. A few other poems appear
in Ushkalov’s edition as well, as do two translations from German (poems
by Johannes Becher and Alfred Lichtenstein). Ushkalov includes a very informative introduction that outlines Shpol’s life and work against the background of his epoch. In the second half of the 1920s, Shpol moved away
from Futurism, aligned himself with Mykola Khvyl’ovyi, becoming the first
president of VAPLITE (The Free Academy of Proletarian Literature) and
gaining a reputation as a prose writer and dramatist in the formalist vein.
This volume also contains Shpol-Ialovy’s articles devoted to various aspects
of literary life and inter-organizational conflicts. Some of these have a direct
bearing on the history of Ukrainian Futurism and were previously accessible only in rare publications. In short, Oleksandr Ushkalov has produced
a very valuable book. It contains one small error in relationship to Semenko.
In the bibliography, Ushkalov attributes an article about Semenko to Ialovyi
(p. 525; cf. also p. 10), whereas in fact it was written by B. Iakubs’kyi and it
appeared not in 1923 but in 192550.
Modernism in Kyiv51, edited by Irena R. Makaryk and Virlana Tkacz
(both of whom also figure as authors), is the most recent and very major
effort to survey and put on view Ukrainian Modernism – in the broadest
sense of the word – as it was practiced first and foremost in Kyiv. The book
brings together in a single volume many strains of research carried out by
47

Shpol: Vybrani tvory.
y
Ushkalov: Tvorchist’ Mykhaila
y
Ialovoho (Iuliana Shpola) v ukrain’’komu literaturnomu protsesi 1920-kh rokiv).
49
For more detail on Shpol, see Ilnytzkyj: Ukrainian Futurism, pp. 287–290.
50
Iakubs’kyi: “Mykhail’ Semenko.”
51
Makaryk and Tkacz: Modernism in Kyiv: Jubilant Experimentation.
48

Oleh S. Ilnytzkyj. Ukrainian futurism: re-appropriating the imperial legacy

177

the contributors over several decades. Almost 700 pages in length, with
close to twenty authors taking part, this volume includes essays on literature, politics, painting, graphic arts, dance, choreography, music, film,
and theatre (the latter receives special and varied attention). ‘Modernism’
here subsumes the avant-garde. Although there is only one essay, strictly speaking, devoted to Futurism52, there are scattered references to the
movement, with substantial sections appearing in articles by D. Horbachov and M. Mudrak53. Taken together, the three authors explore various
aspects of ‘abstraction’, i.e., abstraction in Futurist theory, poetry, visual
poetry, and the graphic arts (cover and page design). Cubo-Futurism is
also touched upon. There are 16 pages of colour plates and almost every second page has a black and white illustration or photograph. Many
of these are directly relevant for Futurism, even if they are not explicitly
identified as such. It can be said – to return to the leitmotif of this essay – that Modernism in Kyiv continues, perhaps crowns, the process of
re-appropriating a large part of the imperial legacy for Ukrainian culture.
Kyiv here is definitely Ukrainian; however, it is also multicultural (Yiddish, Polish, Russian), with essays devoted to non-Ukrainian aspects of
modernism that took place on Ukrainian soil.
The last publication in our survey is a non-profit audio book on CD
prepared in Kyiv in 2010 for the visually impaired: Futuryzm, 1914–1937.
This philanthropic project is a unique listening resource for its intended
audience, but it also turns out to be very entertaining for everyone else.
Conveniently, it has been made available online as well54. A brainchild
of students in the Journalism Institute at the Taras Shevchenko National University of Kyiv, the readings were made in cooperation with their
friends in the theatre. The immediate architects of the venture were Ievheniia Viatchaninova and Ilyzaveta Oliinyk, but it involved more than a dozen other young people55. They perform the poetry of Mykhail’ Semenko
(27 tracks), Kost’ Burevii (who wrote brilliant parodies of Futurist verse
52
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under the pseudonym Edvard Strikha; 2 tracks) Geo Shkurupii (4 tracks),
Oleksa Slisarenko (2 tracks), and Oleksa Vlyz’ko (1 track). Each author’s
works are preceded by a biography that runs from one to two and half
minutes. The readings are quite endearing and include appropriate sound
effects that enhance the experience.
Conclusions
The publications reviewed here (an incomplete selection) attest that
much constructive, revealing, and original work has been done about
Ukrainian Futurism since Ukraine’s independence and in the years immediately leading up to it. These works also reveal what still remains to be done.
More research is required on individuals other than Semenko in terms of
analysis and re-publication of sources. Historiographical surveys should be
supplemented by more specialized investigations with a broader range of
theoretical approaches. The experimental prose of the Ukrainian Futurists
deserves greater attention. It would be interesting to see more archival data
brought into the discussion, although I fear that the destruction of personal
and journal archives was depressingly complete during the Soviet era. The
“Ukrainian Futurist Book and Magazine” would be a visual delight and
a worthy object of analysis. Various comparative studies would be fruitful.
The theoretical writings of such Futurists as Oleksa Poltorats’kyi and Leonid Skrypnyk, who wrote on film, deserve better recognition and availability through reprints. In a word, while Ukrainian Futurism has come a long
way, there is still plenty of room for further research.
It is obvious that scholarship is no longer content to limit Ukrainian
Futurism (and by extension the Ukrainian avant-garde) to Ukrainianlanguage phenomena or narrow ethnic boundaries. All Ukrainian territory – ethnographic, geographic, and political – is now subject to ‘Ukrainian’ analysis, much as at one time the whole imperial High Culture was
subject to a ‘Russian’ interpretation. It is heartening to see that ethnic minorities in Ukraine are given recognition under the ‘Ukrainian’ banner (as
in the Makaryk/Tkacz volume), something that was often sorely lacking
when the empire was constructing everything as ‘Russia.’ More research
of this type is desirable.
The developments noted here illustrate that the imperial cultural processes leave scope for being re-conceptualized in multiple ‘national’ ways.
The goal is not to place a new ‘Ukrainian’ straightjacket on cultural activities in the empire, but to find ways to do justice to the variety of sources
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and the myriad of cultural influences that flowed from so many directions.
The recognition of Burliuk, Ekster and Malevich as Ukrainians does not
diminish their relevance for either the imperial (transnational) avantgarde or for strictly Russian culture, where their impact is undeniable. The
Ukrainian perspective does correct misrepresentations of fact and throws
light on the nature of culture in the empire. We should note that the reappropriation of imperial culture for national Ukrainian construction is
not a zero sum game; in other words, if Burliuk accrues to Ukrainians, he
still remains available for Russians, albeit in a different national guise. One
clever Ukrainian modernist, who passionately rejected Russian (i.e., imperial) culture in the name of the Ukrainian, wrote in 1912 that “culture
cannot be divided; it is in us, not outside us”56. In short, Futurism and the
avant-garde in the empire can be experienced and studied as holistic imperial phenomena, but not at the expense of the ‘national’ parts or at the cost
of reckoning them simplistically as ‘Russian.’ The recognition of an imperial Futurism and avant-garde actually establishes a foundation for some
very fruitful investigations of the Ukrainian-Russian artistic relationship.
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Архієпископ Ігор Ісіченко

ЦЕРКВА В ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:
МІЖ SACRUM I PROFANUM

П

роблема релігійності Тараса Шевченка, динамічно розробляючись протягом останніх
чверть століття [2; 3; 4; 5; 6; 7], не може підмінити собою суто літературознавчих аспектів еклезіяльного виміру його поетичного світу. Вихований
при церкві, у дяківському середовищі, Шевченко
виносить із дитячого досвіду формотворчу роль
парафіяльного чинника в онтології сільського повсякдення. Звенигородський історичний наратив,
ототожнюваний з дідовими спогадами, міфологізував постаті духовних лідерів Гайдамаччини
та її релігійну інтенційність. Живі враження від
революційного Вільна неминуче відкривали роль
польського католицького виховання в жертовній
мужності учасників Листопадового повстання.
Драматичні ж зустрічі з імперською дійсністю
Росії часів панування «офіційної народності»,
де поряд із самодержавством і власне народністю
декларувалася фундаментальна роль православ’я
в офіційній доктрині, наклали похмурий відбиток
на сприйняття поетом синодальної церкви, інтеґрованої державою як «ведомство православного
исповедания».
У художньому світі Шевченкової поезії Церква присутня не лише як окремий феномен, але й як
істотний структуротворчий чинник. Молитовне
життя персонажів виступає чільною формою їхньої дискурсивної діяльності, не раз набуваючи
ширшого онтологічного виміру. Мати молиться за
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дитину в поемі «Сова» [8: 173], «Наймичка» [8: 244], у поезії «У нашім раї на землі» [9: 180, 181]. Молиться про зустріч із коханим чоловіком самотня дівчина [8: 178]. Дівчина молиться, щоб на калину на
могилі зійшли дощі [9: 9]. Молиться княгиня і вчить молитися доньку
[9: 19]. Оксана в неволі молиться за Ярему [8: 101]. Козаки в Скутарі
«по-своєму Бога в кайданах благають» («Гамалія», [8: 151]. Ян Гус
молиться у віфлеємській каплиці [8: 200], плаче, «молитву дія» [8:
202] і закликає людей до молитви [8: 205]. Старий батько молиться
за Степана й занедужалу Ярину [8: 214]. Степан молиться в турецькому полоні [8: 217]. Молиться, повертаючись додому, Марко [8:
244]. І молитва своєю інтенційністю формує сюжетну перспективу.
Молитва оприявнює авторську присутність у поетичному просторі. Дитиною автор молиться в бур’яні [9: 26], а в казематі молиться, дякуючи, що за ним немає кому побиватися [9: 11]. Він молився,
живучи в Україні [9: 28], а на засланні молиться, аби його вірші потрапили на батьківщину [9: 113], і мріє віддатися на старість молитві
[9: 72]. Автор молиться разом зі своєю героїнею [9: 212], заохочує до
молитви сестру [9: 245], друзів в ув’язненні [9: 13] і сподівається, що
хтось пом’яне його у своїй молитві [9: 195].
Приватна молитва входить до ширшого богослужбового контексту. Семен Палій провадить молитовне життя в Межигірському
монастирі [9: 40]. Сирота Максим, втративши дружину, хату, залишивши на війні ноги, повернувся в село й живе при церкві, допомагаючи дякові та читаючи Псалтир [9: 55]. Чумак, помираючи, заповідає відправити за ним службу й читати Псалтир [9: 127]. Сивий дід
читає «Отче наш» [9: 217]. До поеми «Неофіти» вводиться парафраз молитов до Богородиці [9: 219]. Переспів псалма вкладається
в уста Алкіда [9: 225–226]. Мати приєднується до Алкіда виголосом
«Алилуя». Особиста інтенційність персонажів інтеґрується до сакрального простору, формованого присутністю об’єкта молитовних
звернень. І внаслідок молитви стається чудо:
І тюрма
Неначе ширшає. Співає
І плаче серце, оживає [9: 219].

Профанний простір тюрми поступається сакральному.
Та от Відьма, зневірившись, заявляє, що молитися не має до кого,
бо Бога
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Пани вкрали та в шкатулі
У себе й ховають [8: 282].

Сакральний світ у хворій свідомості Відьми уявляється шкатулою.
Згодом у незавершеному вірші «Юродивий» ця шкатула ототожнюється з кіотом, рамки якого замикають сакральний простір [9: 231].
У цьому замкненому просторі підневільного світу й молитва стає частиною обмеженого культурного поля [9: 69].
Прагнення до щирої, вільної розмови з Богом вимагає втечі з цього світу. Перебендя ховається з найсокровеннішим «в степу на могилі, щоб ніхто не бачив,.. щоб люди не чули, бо то Боже слово» [8: 46].
Простір свободи відкривається не лише в безлюдному степу: старий
козак, посилаючи Степана на Січ, висловлює сподівання:
Та по-молодечій
Будеш Богу молитися,
А не по-чернечій
Харамаркать [8: 210].

Молитва, що замикається в інституційованому просторі земної
авторитарної структури, не може полинути до її адресата. Повноцінна молитва стане реальністю з падінням земних кумирів:
А [ми] помолимося Богу
І небагатії, невбогі [9: 304].

Межовим знаком між сакральним і профанним просторами виступає хрест. Дівчата, обходячи заклятий ставок, хрестяться [8: 126].
Прокидаючись серед ночі, наймичка хрестить Марка [8: 239]. Налякавшись, автор «осінивсь святим хрестом» – правда, при цьому
і «тричі плюнув» [9: 303]. Коли ж Гонта ховає щойно вбитих ним дітей, вбивця хрестить їх і прощає, руйнуючи так жорстоко позначені
гайдамаками конфесійні бар’єри [8: 108–109].
Вербальне оформлення інтенційності персонажів Шевченкового світу принаймні враховує біблійні моделі. Так, сам перекладаючи
псалми [8: 258–263; 9: 237] та переспівуючи розділи пророчих книг
Старого Завіту – розділ 35 Книги пророка Ісаї [9: 239–240], розділ 19
Книги пророка Єзекиїла [9: 266–267], розділ 14 Книги пророка Осії
[9: 268–269], – поет називає власні твори псалмами [8: 53] й описує
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почуття мовою пророчих видінь [8: 250]. Захоплення творами Марка
Вовчка він виявляє словами: «Господь послав тебе нам, кроткого пророка і обличителя жестоких людей неситих» [9: 238].
Присутність Церкви в Шевченковому світі часом виявляється
в сакральних спорудах. Але вони зазвичай лишаються на другому
плані. Так десь на видноколі виринає Вознесенський собор у Переяславі: «Собор Мазепин сяє, біліє» [9: 31]. Стан цих споруд відображає духовний стан суспільства. Руїна Речі Посполитої як спільного
дому поляків і українців виявляється у взаємному знищенні святинь:
конфедерати «церквами топили» [8: 67], гайдамаки плюндрують
і палять костели [8: 106; 9: 125]. Російська аґресія обертається пограбуванням січової Покровської церкви [8: 219], спаленням Спаського Межигірського [8: 219] і Трахтемирівського [9: 30] монастирів.
Символом національної катастрофи стає церква з похиленим хрестом у колишньому козацькому селі [9: 29] і, звичайно ж, у Суботові
[8: 228].
Улюблена сакральна перспектива Шевченкових персонажів визначається прощею. Наймичка [8: 240–242], Відьма [8: 281], Титарівна
[9: 84], Вдова, котра провела сина до війська [9: 174], Генеральша,
прагнучи врятуватися від гріховного кохання до Петруся [9: 203],
«Патріот»-поміщик П. С. [9: 91] – усі вони простують на прощу до
Києва, а Ярина [8: 215] й Генеральша [9: 203] – ще й до Почаєва. Але
святині лишаються десь там, за видноколом, не залучені безпосередньо до перебігу подій.
Натомість ідеальний простір локалізується в затишній сільській
оселі. Раз у раз Шевченко порівнює хату з раєм [8: 174; 8: 181], над
яким витає сам Бог [9: 16–17]. Райське життя уявляється тихим сільським гараздуванням у власній оселі [9: 309]. І хоча цей примарний
рай спалахує при зустрічі з реальною дійсністю [9: 26], автор таки
мріє доживати «малого віку у тім раю» [9: 27].
Раєві власної оселі протиставляється невільнича казарма – «смердяча хата» [9: 48], а найгіршим покаранням злочинцеві уявляється
брак власного притулку [8: 254]. Знищення хати – не менш промовистий символ національної катастрофи, ніж Богданова церква в Суботові: «хату розкидали і сволок з словами57 на угілля попалили!..»
[8: 223]. А для гірських народів Кавказу власна оселя, «не прошена,
57
Сволок (балка, що підтримувала стелю) зазвичай містив вирізьблене на
ньому релігійне благословення.
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не дана» [8: 247] сакля, – острівець свободи й духовна альтернатива
десакралізованому просторові фарисейської релігійності Росії.
Точкою перетину сакрального і профанного, небесного і земного є в Шевченковому світі мати. Особливо незаміжня мати, покритка, у якій поет напружено шукає відбиток Пренепорочної Діви. Від
«Катерини» до «Марії» він іде складним і звивистим шляхом цього
пошуку. Він готовий молитися перед матір’ю з дитиною на руках,
Мов перед образом святим
Тієї Матері святої,
Що в мир наш Бога принесла... [9: 180].

Шевченко несподівано порівнює з Богородицею доньку священика Крупицького, яку зустрів на вечорі в Медико-хірургічній академії
у квітні 1859 р. [9: 241]. А чудотворний Іржавецький образ Пресвятої
Діви (1572 р.), пронесений козаками через вигнання, сльози на якому
сприймалися за провіщення біди, став у поемах «Великий льох» [8:
227] та «Іржавець» [9: 33–35] одним із наймісткіших символів оприявнення Голгофи в історичній долі українського народу.
Подібного пієтету бракує при згадках про культ інших святих.
Співчутливо-іронічно розповідається, як наймичка замовляє молебень до вмц. Варвари, купує для Марка шапочку св. Іоана в печерах,
а для невістки – перстень вмц. Варвари, молиться всім святим [8:
241]. І якщо архістратиг Михаїл принаймні охороняє душевний спокій генеральші [9: 203], ангели посилаються до чистих серцем людей
[9: 275], а Йосиф Обручник називається «старцем праведним» [9:
254], то Адам з’являється як «праотець ледачий» [9: 228], культ же
пророка і царя Давида послідовно висміюється як чинник сакралізації
царської влади [8: 248; 9: 76–79, 293].
Церква стає знаряддям експансії сакрального в сферу профанного
як автентична апостольська спільнота, вірна своїй харизмі. Апостоли
після воскресіння Христового «слово правди понесли по всій невольничій землі» [9: 221]. Перший серед них, Петро, проповідує в Римі «слово нове, любов, і правду, і добро» [9: 221]. І сам зневірений автор прагне зустріти в цьому долішньому світі «апостола правди і науки» [9:
301]. Він також прославляє мучеників за віру – «дітей святої волі» –
і ототожнює себе з ними [9: 222].
Візуальна присутність Церкви сполучається з акустичною. Художній світ Шевченка насичений звуками церковних дзвонів. На початку
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свята «заревуть дзвіниці» [9: 158]. Дзвони київських церков позначають початок духовного відродження Варнака [9: 71]. Дзвони кличуть до молитви Семена Палія [9: 40]. Перед вибором гетьмана Івана
Лободи «задзвонили в усі дзвони», на час молебня «оніміли дзвони»,
а після вибору «у дзвони задзвонили». Та й сам гетьман, промовляючи,
«мов дзвоном дзвонить» [9: 138]. У баладі «Причинна» «попи з корогвами» та церковний передзвін за спочилими позначають перехід
закоханих до краю вічного спокою, де вони єднаються [8: 14]. Дзвони сповіщають про початок Коліївщини [8: 88], про початок собору
в Констанці [8: 204] та спалення Гуса [8: 205]. Марина згадує в пісні,
що «у Києві всі дзвони дзвонять», повторюючи: «Бий, дзвоне, бий»
[9: 100].
Дзвони можуть виконувати не лише ініціальну, але й фінальну
функції, позначаючи часову обмеженість дії – як дзвони на «Достойно» в богослужінні [9: 170]. Дзвони дзвонять «по генераловій душі»
[9: 204], а в мертвотному світі пошесті вони мовчать [9: 147]. Це згасання, обрив, вичерпання дії може лаконічно висловлюватися промовистим «амінь».
Амінь всьому веселому
Однині довіка [8: 266].

Амінь – знак фіналу згубних марень Богдана Хмельницького [9:
247] й завершення земного життя Богородиці [9: 264]. Його образний синонім – надгробний хрест або його відсутність над могилою.
Хрест з повішеною на ньому хусткою – єдине, що лишилося від сироти-бурлаки [8: 193]. Трагізм самотнього завершення життя виявляється в тому, що над могилою хреста ніхто не поставить [9: 13]. За
Ґонтою немає «хреста, ні могили» й нікому за ним помолитися [8:
110], як і за сотником [9: 171].
Церковний календар визначає подієву структуру сюжету. Коліївщина вибухнула на свято Маковія [8: 85], дія в поемі «Невольник»
починається на Зелені свята [8: 208], а потім старий благає Ярину
«хоч Петра діждати, хоч Зеленої неділі» [8: 216]. Перша душа з «Великого льоху» (Пріся) ішла до криниці «в пилипівку, якраз у неділю»
[8: 222]. Дід Трохим і баба Настя сидять на призьбі в неділю [8: 236],
а при поверненні наймички з четвертої прощі Трохим зустрічає її там
само, але вже після першої Пречистоїї [8: 242]. Наймичка Ганна занедужала перед неділею [8: 243]. Цигани з’являються на Бендерському

190

Ліствиця Якова

шляху «коло осіннього Миколи» [8: 274]. Діти граються на соломі на
Великдень [9: 182]. Закохані наймичка й сирота «Пречистої дожидають» [9: 44], аби заручитися. Максим жебрає в Пилипівку, копає криницю в Петрівку і Спасівку [9: 55], а освятили криницю «на самого
Маковія» [9: 56].
Безпосередня участь персонажів у церковному житті здійснюється шляхом їхнього залучення до богослужбових відправ. Вінчаються
Оксана з Яремою [8: 103], генерал із хутірською панною [9: 200],
Княгиня зі своїм обранцем [9: 17], працьовитий сирота й удова [9:
51], сотників син і Настуся [9: 170].
Знайшовши маленького Марка, дід і баба відразу дбають про його
хрещення [8: 237]. Ганна перед смертю причащається й соборується
[8: 243], сповідається й причащається перед стратою Титарівна [9:
87]. Урочиста процесія й молебень випереджають виступ гайдамаків
[8: 83] і вибір гетьмана Івана Лободи [9: 137].
А от чернечий постриг, усамітнення в монастирі – це в Шевченковому світі практично завжди акт відчаю й розчарування. Кохану
бурлаки змушує до цього смерть нареченого [8: 193], Ярину –
зникнення Степана [8: 216], Княжну – зґвалтування батьком [9:
24], вдову – рекрутство сина [9: 174]. Для самотньої жінки в цьому
світі йти в черниці або втопитися – майже однаково [9: 50]. Лише
Семен Палій, танцюючи, прощається зі світом, аби віддатися аскезі
в Межигірському монастирі [9: 40]. Та ще спритні монахині з «Гімну чернечого» дають собі ради із позірною суворістю уставних вимог [9: 283].
Виокремлюючись зі світу свободи, монастир виводиться Шевченком поза сакральний простір. Клерикальне середовище алієнує себе
в цьому просторі, удаючись до насильства над опонентами. «Тихий
рай» першої Речі Посполитої релігійні фанатики перетворюють на
пекло [9: 37, 210]. Ця трансформація відображається в перекодуванні церковної семіотики: конфедерати «хрестять» батогами [8: 71],
«кроплять» смолою [8: 76], несуть в Україну «страшний суд» [8:
84]. Але не тільки конфедерати: їхні противники, гайдамаки, удаючись до антикатолицького терору, стають співучасниками цієї трансформації. Коліївщина ж бо зображується як «пекельнеє свято» [8:
87], «гірше пекла» [8: 92], «гайдамаки по пеклу гуляють» [8: 88]. Від
терору Петра І в Україні «аж пекло злякалось» [8: 227] і по Російській
імперії розлилось «огненне море» крові й сліз покривджених людей
[8: 247].
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У цьому пеклі немає місця для Бога. Його обдурено й відгороджено від реального світу [9: 286]. Царювання нікчем несумісне з Божою
присутністю [9: 303]; на засланні, у неволі «нема навіть кругом тебе
великого Бога» [9: 194].
Якщо апостольська спільнота є знаряддям сакралізації світу,
хоч не завжди досить рішучою («Сховались, потім розійшлись» [9:
264]), то альтернативну місію в Шевченковому світі виконують насамперед давні й нові фарисеї. Це вони з ненавистю, «неначе гадина в болоті» [9: 220], зустріли прихід Божого Сина. Християнські
священнослужителі – «люті звірі ... в овніх шкурах» [8: 205], у яких
здійснюється застереження Спасителя про «фальшивих пророків, що
приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки» (Мт. 7:15)
[1: 1075], повторене згодом апостолом Павлом («Бо я знаю, що
як я відійду, то ввійдуть між вас вовки люті, що отари щадити не
будуть» (Діян. 20:29) [1: 1241]. Функціональна присутність у поетичному світі латинських ієрархів, священиків і ченців цілком обмежується організацією ними деспотичних утисків [8: 201–205]
і кривавого терору [8: 92; 9: 37], а православний клир ототожнюється з поганськими магами та жерцями [9: 224, 292, 307], постає
активним чинником індоктринації суспільства квазірелігійними політичними вченнями:
Храми, каплиці, і ікони,
І ставники, і мирри дим,
І перед обра[зо]м Твоїм
Неутомленниє поклони.
За кражу, за войну, за кров,
Щоб братню кров пролити, просять
І потім в дар Тобі приносять
З пожару вкрадений покров!! [8: 248].

У цьому оберненому світі профановані таїнства обертаються згубою: Яків де Бальмен спожив «з московської чаші московську отруту»
[8: 249], що є очевидною алюзією на причастя. Ідеться не лише про
імперську Росію. Патетична промова Благочинного з закликом «молітесь, братія, молітесь!» [8: 83] відкриває жорстоку різанину опонентів у «Гайдамаках», що стане прологом до катастрофи спільного
дому поляків і українців, перетвореного на мовчазний спустошений
простір, де володарює вітер [8: 111–112].
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Здається спокусливим ототожнити поетичний світ Тараса Шевченка, де інституційована Церква стала чинником спустошення,
профанації буколічного раю, і реальний світ імперій ХІХ ст., у якому
жив поет. Можна навіть не вживати при цьому архаїчних визначень
«революціонер-демократ» або «основоположник критичного реалізму». Однак збережеться головна засада вульгарно-соціологічного підходу: нехтування умовністю поетичного слова, спрощення
механізмів дискурсивного втілення життєвого досвіду, заперечення
феномену літературної гри як трансформації суспільної реальності
в міф. Тоді «Кобзар» перетвориться в нашому сприйнятті на політичну декларацію, маніфест українського патріотизму, низка концепцій якого неодмінно виявляться вразливими для різного роду
бузин.
Життєвий досвід Шевченка, його спостереження над суспільним життям, власна релігійність і суб’єктивні оцінки сучасної йому
Церкви з важкими тягарями її історичних помилок є, безперечно,
важливим конструктивним матеріялом для творення поетичного
світу «Кобзаря». Але цей матеріял використовується відповідно до
художньої стратегії автора. Поет творить нову реальність, не тотожну суспільній реальності його часу. Церква, за природою своєю антиномічна як земна інституція і, водночас, містичне тіло Христове,
відіграє в цій реальності унікальну роль. Вона творить її сакральний
сеґмент – і водночас інтеґрується профанним світом, де фундаментальні християнські цінності обертаються на свою протилежність.
Духовна віднова цього світу уможливлюється лише бунтом проти
його мертвотного впливу, виокремленням креативних особистостей поза інституційні структури. Утіленням цих інтенцій стає для
Шевченка Ян Гус, «констанцький єретик великий» [8: 200]. З поетичною парадоксальністю саме він відображає в суворо христоцентричній еклезіології Всесвіту Шевченка втілену надію на прихід
«апостола правди і науки» [9: 301], яка надає цій еклезіології месіянської перспективи.
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Галина Левченко

МІФОЛОГІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ:
ІМАНЕНТНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЕКЦІЯ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У

міфознавстві з часу започаткування його
в працях мислителів епохи романтизму до
постструктуралістського переосмислення можна
виокремити дві основні тенденції. Перша пропонує порівняльно-історичне розуміння міфу – як
архаїчного світогляду, що міг мати поширення лише в примітивних спільнотах та образні
cтруктури якого через посередницьку роль різних
фольклорних жанрів і рештки ритуалів стали доступними сучасній людині. Така інтерпретація
вбачає в міфі реліктовий витвір людського духу,
елементи якого можуть запозичуватися і певним
чином трансформуватися в авторському тексті.
Ця рецепція яскраво простежується вже на найелементарнішому рівні художнього твору – на
рівні художнього мовлення, коли той чи інший
троп виразно демонструє своє етимологічне походження від архаїчних уявлень про світ, як-от
первинного анімізму, антропоцентризму та антропоморфізму. Або ж передбачає дослідження на
рівні тематологічних зіставлень, коли тлумачиться
авторська інтерпретація запозичених із міфології
образів та мотивів. Проте такою спорадичною образною рецепцією функція міфу в літературі не
вичерпується.
Друга позиція – це розуміння міфу не як «мертвого» та «стародавнього» явища, а як універсальної структуротворчої властивості людської
свідомості, котра однаково притаманна як пред-
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ставнику архаїчної спільноти, так і кожній сучасній людині і котра
з необхідністю визначає та структурує психічне життя кожної особистості. Вивчення дискурсивних структур формування й розвитку
авторських міфів в українському літературознавстві представлене не
дуже широко (зокрема, читається у працях «Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета» Г. Грабовича [3], «Шевченків міф України» [8], «Філософія української ідеї та європейський
контекст. Франківський період» [7] та «Notre dame d’Ukraine. Українка в конфлікті міфологій» О. Забужко [6], «Франко не Каменяр.
Франко і Каменяр» [5], «Femina melancholica» Т. Гундорової [4],
«Проблеми індивідуальної міфології (Т. Шевченко – Леся Українка)» Т. Мейзерської [13], «Міфологічний горизонт українського
модернізму» Я. Поліщука [15]). Відчитання авторських метаміфів
лишається за майбутнім через прихильність більшості дослідників до
традиційного порівняльно-історичного розуміння міфологізму в літературі, за якого міф бачиться зовнішнім щодо літератури явищем
архаїчної колективної творчості.
Іманентне розуміння міфу вперше з’явилося в працях Ф. Шеллінга. Становлення міфів Шеллінг визначав як універсальний для всіх народів теогонічний процес. «Міфологія – це не вчення про богів, яке
просто уявити в послідовному розвитку. Боротьбі між богами, котрі
послідовно змінюють один одного, узагалі не було б місця серед міфологічних уявлень, якби вона реально не точилася у свідомості народів,
яким відомо про цю боротьбу, у свідомості людства, частиною якого
є кожний народ. Сукцесивний політеїзм можна пояснити, лише припустивши, що свідомість людства послідовно зупинялася – реально
зупинялася – на кожному з цих моментів. Боги, які змінювали один
одного, один за одним реально оволодівали свідомістю людства. Міфологія – історія богів, тобто справжня міфологія, – могла зароджуватися лише в самому житті, вона мусила бути пережита й випробувана» [25: 264–265]. Ця колективна теогонія, котру інший представник
німецької класичної філософії Г.-В.-Ф. Геґель означив як «феноменологію духу», за Шеллінгом, передбачає й суб’єктивну активність: «Істина міфології – це передусім і в спеціальному сенсі істина релігійна,
бо процес, в якому міфологія виникає, є теогонічним процесом, і вона,
безперечно, суб’єктивна, оскільки для людства, охопленого цим процесом, вона володіє тільки цим, саме релігійним значенням. Однак чи
нема в істині, притаманній міфології, і чи нема в процесі, у якому міфологія виникає, – якщо його розглядати абсолютно – також і всеза-
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гального, а не лише особливого значення» [25: 342]. Ця діалектика
об’єктивного й суб’єктивного в міфі, емблематичним втіленням якого
постають символічні образи, та розуміння міфу як іманентної властивості людської свідомості з кінця ХІХ століття і дотепер стали превалюючими позиціями в міфознавстві.
Уже в працях представників антропологічної школи (Е. Ленг,
Дж. Фрезер, Е. Б. Тайлор та ін.) утверджується теорія міфологічної
полігенези – самозародження певних міфологічних сюжетів унаслідок збігу побутових обставин, і пояснюється таке народження міфів
універсальністю людського мислення та подібністю психології народів, котрі перебувають на однакових стадіях розвитку. У книзі «Золота галузка» Дж. Фрезер розглядає три стадії розвитку людської свідомості: магічно-міфологічну, релігійну та наукову [24].
Цікаво, що про аналогічну стадіальність у розвиткові людського
світогляду йдеться в праці «Тотем і табу» З. Фройда, який співвідносить їх зі стадіями лібідозного розвитку окремого індивіда (відповідно: анімізм відповідає фазі нарцисизму, релігійність – інфантильній
фіксації на прив’язаності до батьків, а науковий світогляд передбачає
доросле об’єктне почуття, котре керується принципом реальності,
а не прагненням задоволення бажань і витікаючими з нього ілюзіями) [21].
Засновник психоаналізу прокладає місток від цих колективно-світоглядних та індивідуально-психологічних аналогій у світ літератури.
У проекції на художню творчість анімістичний світогляд, за Фройдом, відповідає образній системі фольклору, релігійний – романтизму, а науковий – реалізму. Діалектика колективного та суб’єктивного
в міфі (і в подальших формах людської свідомості) співвідносна також
із теорією психічної індивідуації К.-Г. Юнга: драматичної емансипації
індивідуальної свідомості з недиференційованого колективного несвідомого, своєрідної індивідуальної теогонії [1; 26; 27; 28]. Проте
навіть поза психоаналітичним («алегоричним») поясненням міфу
прихильники антропологічної школи в міфозавстві і зокрема теорії міфологічної полігенези досить недвозначно відсилають нас до суб’єктатворця міфів – людини та її психології. Важливою в цьому сенсі є зокрема теза Е. Б. Тайлора про те, що «міф є історією його авторів, а не
персонажів, які виступають його дійовими особами» [19: 35].
Таким чином, світ міфу, з одного боку, існує у формі уламків архаїчного колективного досвіду людства в осягненні світу, а з іншого
боку, структурно актуалізується у свідомій діяльності кожного ін-
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дивіда. Е. Кассірер у відомій праці «Філософія символічних форм»
підкреслював: «Породження мистецтва, як і пізнання – змістові елементи етики, права, мови, техніки: усі вони вказують на одну й ту ж
вихідну ситуацію. Питання про “походження мови” нерозривно переплетене з питанням про “походження міфу” – обидва вони, якщо й можуть бути поставлені, то тільки разом, у взаємному співвідношенні
одне з іншим. Не меншою мірою проблема витоків мистецтва, витоків
писемності, витоків права і науки повертають нас до тієї стадії, на якій
всі вони ще перебували в безпосередній і нерозчленованій єдності міфологічної свідомості» [9: 9].
Походження окремих специфічних утворень духу із міфологічної
свідомості, на думку філософа, не може бути поясненим, якщо сама
ця першооснова залишиться невідгаданою загадкою – якщо вона,
замість того, щоб бути пізнаною як особливий спосіб формування
духу, буде сприйматися просто як аморфний хаос. Суть філософського «порятунку» міфу Кассірер вбачав у потрактуванні останнього
як однієї з форм і ступенів самого знання. «Міф стає філософською
проблемою в міру того, як у ньому виражаються певні первинні тенденції духу, певний самостійний образ структуруючої роботи свідомості. Де б не стала потрібною всеохопна систематика духу, розгляд
неминуче озирається на нього» [9: 15]. Тому філософ критикує будьякі спроби алегоричного тлумачення міфу, схиляючись до запропонованого Шеллінгом «тавтегоричного» тлумачення – яке «приймає міфологічні фігури як автономні породження духу, котрі повинні бути
витлумаченими самі по собі, витлумаченими, виходячи зі специфічного принципу породження смислу та образу» [9: 16].
Саме суб’єкт і його духовна еволюція (робота творчих потенцій свідомості), на думку Кассірера, визначають форму і зміст міфу,
котрі виявляють себе в еволюції символічних форм людського духу.
Філософ простежує три стадії цієї еволюції: міф (первісна стадія нерозрізненої єдності зовнішнього і внутрішнього), релігія (стадія антиномічності й конфлікту), мистецтво (стадія символізму або повної
іманентності зовнішнього і внутрішнього). Проте означена стадіальність (на відміну від вище згаданих спроб періодизації становлення
людського світогляду Дж. Фрезера і З. Фройда) не передбачає оцінок
тієї чи іншої стадії з погляду вищості чи більшої досконалості. Рівноцінність міфологічного світогляду іншим формам людської свідомості
визнавав також К. Леві-Строс, свого часу дійшовши висновку: «Логіка міфологічного мислення така ж вимоглива, як і логіка, яка лежить
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в основі позитивного мислення і, по суті, мало чим від неї відрізняється. Адже різниця полягає не стільки в якості інтелектуальних операцій, скільки в природі явищ, що підлягають цим операціям. <...>
Можливо, ми колись виявимо, що в основі міфологічного й наукового
мислення лежить однакова логіка і що людина завжди думала добре.
Прогрес – якщо ще можна буде вживати такий термін – відбувався
не у свідомості, а у світі, де людство, наділене сталими властивостями, упродовж своєї тривалої історії постійно зустрічалося з новими
явищами» [12: 219]. Світ мистецтва, науки та ідеологія як соціальні
метамови структуруються за тими ж правилами, що й міф. К. ЛевіСтрос, зокрема, наголошував, що жодна річ не схожа так на міфічну
думку, як політична ідеологія. Згодом цю думку розгорнув Р. Барт у відомій праці «Міфології», тлумачачи міф як комунікативну систему,
форму повідомлення [2].
Авторський міф як індивідуальна версія буття міфу в літературній
творчості витворює над дискурсивно-мовленнєвим виміром творчості структури власної метамови. Проте єдиного алгоритму виокремлення цих структур чи єдиного визначення міфу-інваріанта не існує.
Хоч існують окремі дослідницькі намагання певним чином генералізувати відомості про міф, спроби звести його під єдину інваріантну
схему. Представники юнгіанської школи (Г. Адлер [1], Дж. Кемпбел
[10; 11], Е. Едінгер [26] та ін.) тлумачить міф як віддзеркалення процесу індивідуації – психічної еволюції суб’єкта, яка метафорично ототожнюється із мандрами і подвигами героїв міфів і казок, котрі символізують становлення розвитку особистості, досягнення нею повноти
й цілісності буття. Процес індивідуації передбачає безперервне розширення свідомості, посилення її функцій та можливостей. Центр
свідомості особистості (Еґо) – це і є активний діяльний суб’єкт, а метафорично – герой, центральний персонаж міфу чи казки. Розвиток
Еґо може пригальмовуватися («тридцять років на печі просидів»)
або, навпаки, проходити надто швидко («не днями, а годинами»). Індивідуація в міфі представлена серією героїчних подвигів, головні поміж яких – перемога над чудовиськом (уособлення несвідомих змістів
і комплексів) та здобування чарівної нареченої (інтеграція жіночого
первня). У юнгіанстві відповідні архетипи структури особистості називаються Тінню та Анімою. Еґо (Герой) мусить зустрітися із Тінню
(змієм, драконом) і, перемігши її, поєднатися із Анімою (прекрасна
кохана, царівна). Підсумком процесу індивідуації є становлення Самості – початкової потенційної цілісності особистості, котра, «попри
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свою даність не може бути пізнаною до кінця. Еґо, за визначенням,
підкоряється Самості й відноситься до неї як частина до цілого [11].
Загальна схема пригод культурного героя відповідає основним
стадіям процесу ініціації і відтворює розмаїті форми обрядів переходу. Цих стадій три: 1) сепаративна, що полягає у відокремленні
особистості від групи, до якої вона входила раніше (напр., функція
відлучення з дому, за В. Проппом [17]; 2) лімінальна чи стадія «перебування на межі» (у тридесятому царстві, у хатині баби яги і под.);
3) відновлювальна або реінтегративна (перемога й повернення героя). Зміна соціального чи іншого статусу, що становить основну ціль
ініціаційних випробувань, передбачає «вихід» із попереднього стану,
відмову від культурних функцій, руйнування попередніх соціальних
ролей і осягнення нових.
Чи не кожна персоналістська теорія, створена психологами
у ХХ столітті, має у своїй основі міф. На думку М. Сальваторе, емпіричне знання, доступне персонологу, настільки обмежене та найчастіше настільки тенденційне, що його узагальненість і адекватність
викликають певні сумніви. Теорії особистості ґрунтуються не тільки
на емпіричному знанні. «Ми можемо порівняти персонолога з філософом або теологом: вони теж не схильні пояснювати людську поведінку з погляду впливу на неї соціальних і біологічних сил; радше вони
будуть розглядати поведінку як нематеріальну, духовну, натхненну Богом або ж як прояв вільної волі людини. Персонолог же навпаки пояснює поведінку тими психологічними характеристиками і тенденціями, які актуалізовані в тій чи іншій ситуації. Саме ці характеристики
і тенденції складають особистість» [18]. Часто свої інтуїтивні здогадки теоретики особистості доповнюють елементами міфів і казок. Чи
не найвиразніше міфологізм прочитується в різних формах психоаналізу (як зауважувалося, у теорії індивідуації) як психодинамічної концепції розвитку особистості та в похідних від нього теоріях, оскільки
всі вони намагаються знайти шлях до віднайдення психічної гармонії,
долаючи «проклятий» антагонізм раціонального і чуттєвого.
У деяких персоналістських теоріях сенс міфу тлумачиться як історія взаємин Еґо із власною сутністю (Ж.-П. Сартр, Ф. Ніцше),
власним смислом (В. Франкл [22]). У гуманістичному психоаналізі Е. Фромма особисте становлення (індивідуалізація) відбувається
в ході драматичної внутрішньої боротьби між силами інерційності,
сталості, включеності й незмінності і прагненням до свободи. «Найбільш показовим відображенням фундаментального зв’язку між люди-
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ною і свободою є біблійний міф про вигнання з раю. Міф ототожнює
початок історії людства з актом вибору, але при цьому підкреслюється гріховність цього першого акту свободи і тих страждань, які стали
його наслідком. <...> З погляду церкви, яка є певною формою влади,
цей вчинок безперечно є гріховним. Однак із погляду людини, цей
вчинок є початком людської свободи. Порушивши оголошену Богом
заборону, людина звільнилася від примусу і піднялася від несвідомого
передлюдського існування до людського. Порушення заборони, гріхопадіння у позитивному людському смислі являє собою перший акт
вибору, акт свободи, тобто перший людський акт взагалі. Відповідно
до цього ж міфу, формальна суть гріха полягала в тому, що людина покуштувала із дерева пізнання. Таким чином, акт непокори, акт свободи прямо пов’язується з початком людського мислення» [23].
Проте це звільнення суб’єкта руйнує гармонію між людиною
і природою. Стаючи «індивідом», він робить перший крок на шляху
до того, щоб стати людиною, а міф розповідає про ті страждання, які
виникли в результаті цього акту. Щойно знайдена свобода обертається нещастям: людина вільна від солодких пут раю, але не має права
сама собою керувати, вона не може реалізувати свої можливості, повністю розкритися як особистість. «Свобода від...» не рівнозначна
позитивній свободі. Віддалення людини від природи – це тривалий
процес: людина значною мірою залишається прив’язаною до того світу, з якого вийшла; вона залишається частиною природи. Первинні
зв’язки, даруючи відчуття внутрішнього комфорту, загальмовують
людський розвиток, блокують розвиток розуму й аналітичних здібностей, дозволяють усвідомлювати себе лише частиною племені, соціальної групи чи релігійної громади, а не як самостійну, незалежну
людську істоту. «Процес розвитку свободи людини має той же діалектичний характер, який ми знайшли в процесі індивідуального розвитку людської істоти. З одного боку, це процес розвитку людини, оволодіння природою, активізації розумової функції, зміцнення людської
солідарності. Але з іншого боку, розвиток індивідуалізації призводить
до посилення ізоляції, непевності; а отже, стає більш сумнівним місце
людини у світі і смисл її життя. Одночасно зростає й відчуття безсилля
та непотрібності людини» [23].
Ці персоналістські паралелі між процесом особистої індивідуації
та універсальним метаміфом, міфом-інваріантом, не варто нехтувати
й літературознавцям, оскільки кожна індивідуальна творчість віддзеркалює процес індивідуації особистості, котра її спродукувала.
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Письменницької лектури та соціокультурних контекстів завжди виявлятиметься замало у тій царині, де необхідно визначити авторську
індивідуальність, неповторний людський, екзистенційний візерунок,
зафіксований у художніх текстах. Творча еволюція неминуче фіксує
процес особистої індивідуації – із її болісними переходами, комплексами, ініціаціями, стражданнями, утратами і здобутками.
Міфологеми як дискурсивні елементи мають культурну універсальність й повторюються не лише в міфологічних картинах світу
різних племен і народів, але й «працюють» в індивідуальній свідомості. Важливою в цьому контексті є концепція літератури як зміщеної (зреконструйованої) міфології, заявлена в працях «Анатомія
критики. Чотири есе» та «Великий код: Біблія і література» Н. Фрая.
Міфологія, за визначенням вченого, «не datum, а factum людського
існування: вона належить до світу культури й цивілізації, який людина створила і в якому надалі живе. І як боги є метафорами, що персоніфікують духів природи, так і солярні, зоряні чи вегетативні міфи
можуть бути залишками своєрідних первісних форм науки. Однак
справжня мета міфу – провести кордон навколо людської спільноти
і зазирнути їй досередини, а не спостерігати зовнішні природні процеси» [20: 73]. Міфологія – не є безпосереднім відгуком на природне
середовище, а радше є тією оболонкою уяви, яка нас від того середовища ізолює. І оболонка ця не хаотична, а структурована за певними
правилами. Російський психолінгвіст І. Настін зауважив, що на основі
міфознавчих студій ХХ століття можна підсумувати своєрідну логіку
розгортання подій у міфах різних часів і народів, включаючи також
її проекцію на внутрішній світ особистості в глибинній психології
К.-Г. Юнга. Розгортання універсального метаміфу можна окреслити
шестиелементним циклом: 1) первинний – згорнутий, цнотливий,
сакральний стан буття; 2) гріхопадіння чи інша подія, яка призводить до неповноти, недосконалості, утрати сакральності; 3) близнюкові міфи, які відображають дуалізм буття і з’ява культурного героя
з місією розширити космос (сакральний простір), зміцнити межі,
збагатити людей таємним знанням чи ремеслом; 4) міфи про групу,
яка постає носієм і охоронцем ідеї первинного світового ладу; 5) відновлення втраченої повноти через відкуплення (з’ява месії, жертвопринесення як необхідна умова надання первинної творчої енергії сакральному центру соціуму – сакральній групі); 6) апокаліптичні міфи
(про кінець світу, про смерть і воскресіння, про становлення нового
світового ладу) [14].
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В індивідуальній свідомості універсальний метаміф може актуалізувати різні свої етапи й сюжети, діючи вибірково й обираючи
тих актантів і ті сюжети, які найбільш відповідають екзистенційній
ситуації суб’єкта. Застосування структуралістських методик оприявнює механізм продукування образів і значень, унаочнює молекули
й атоми смислу та процес їхнього структурного поєднання в метамовні одиниці авторського міфу, в основі якого лежить базовий особистісний міф – іманентна властивість людської психіки, спрямована
на категоріальну систематизацію досвіду, що незрідка постає ключем
до панівної ідеології соціокультурного середовища, у якому перебуває автор.
Особистісний міф є необхідним формотворчим екзистенціальнопсихологічним механізмом людської свідомості. Репрезентуючись
дискурсивно, структурні елементи особистісного міфу набувають
форм метафори, символу, притчі, казки. Його основні функції: пояснення, інструкція (спосіб організації) та дія – ці функції діють і на
рівні художнього тексту, мотивуючи вчинки, думки та настрої його
актантів і акторів. Як аксіологічне ядро, актантна схема та центральний сюжет, особистісний міф адсорбує в себе літературні й культурні
впливи, звертаючись до традиційних сюжетів і образів, які зазнають
значної трансформації, потрапляючи в поле дії особистого міфу чи
опиняючись на межі особистої семіосфери. Ці всі матеріали постають
принагідним підручним матеріалом для зодягнення первинної структури особистого міфу, хоч і він, зазнаючи різних культурних впливів,
також може більшою чи меншою мірою трансформуватися, виявляючись у процесах екзистенційних криз автора, переоцінок цінностей
та в змінах художнього коду – на рівні художнього дискурсу. Наукове
психологічне обґрунтування базового особистісного міфу (певним
чином співвідноситься із поняттям Я-концепції) як обов’язкового
структуротвірного чинника свідомості (механізм дії якого особистістю не обов’язково відрефлексовується) можна знайти і в психоаналітичних працях З. Фройда, К.-Г. Юнга, А. Адлера, К. Хорні, Е. Фромма,
і в ігровій теорії Е. Берна, у психодрамі Я. Морено, у гештальтпсихології Е. Еріксона та Ф. Перлза, у теорії й практиці нейролінгвістичного програмування, і в низці терапевтичних методик сучасної практичної психології та працях психолінгвістів І. Черепанової, І. Настіна,
В. Бєляніна. Утілюючись у художньому дискурсі певного автора, особистісний міф проявляє себе як система повторюваних формальних
і змістових структур, часто збагачених певними інтертекстуальними
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та ідеологічними фреймами, узагальнення й систематизація яких дозволяють вести мову про авторський літературний міф та його приховану структурно-семантичну метамову. Адаптований в індивідуальній творчості міф є розгорнутою первинною смисловою структурою,
що суттєво визначає поле суб’єктивної діяльності.
Таким чином, іманентно-психологічна інтерпретація міфологізму
в літературі та в інших гуманітарних дисциплінах видається необхідною, як і залучення до літературознавчих праць концептів і методик,
запропонованих персоналістськими теоріями ХХ століття, у яких намагаються побачити в людській особистості певну завершену і закономірно впорядковану цілість.
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Наталія Левченко

НАТУРОМОРФНІ ТЕОФАНІЧНІ ОБРАЗИ
В ЕКЗЕГЕТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
ДАВНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

С

акральне уявлення про природу структурує
культури різних народів, наділяючи її винятковими властивостями. До натуроморфних теофанічних образів людської життєдіяльності було
зараховано камінь як символ земної осі, центру,
священного осередку, де сходяться всі площини
буття – райське небо, земля і нижній потойбічний
пекельний світ.
Така центральна точка вважалася місцем
можливої ієрофанії, тому в багатьох культурних
традиціях камені могли зображати чи позначати
божество, як, наприклад, у єгиптян – сяючий камінь Бен-бен, кам’яний образ Шиви в давній Індії,
кам’яні сади в дзен-будизмі, священний камінь
Юпітер-Лапіс у стародавньому Римі, наріжний
камінь у юдейському єрусалимському храмі перед Ковчегом Заповіту. У християнстві таким наріжним каменем уважається живий камінь – Ісус
Христос. Найновішою кам’яною святинею є святиня ісламського світу – чорний камінь у Мецці.
Камені застосовувалися не лише для позначення сакральних місць чи меж, а й на могилах
померлих як нагадування про вічне життя. Їхня
твердість сприймалася людьми як альтернатива
занепаду й смерті.
Отож, камінь набув символічного значення
основи, фундаменту будинку чи храму. Сакральним центром, що поєднував конкретний життєвий простір з простором космосу, з небом, з бо-
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жеством був кам’яний жертовник або вівтар. З огляду на це, символіка
каменю завжди відігравала важливу роль як у профанній, так і в сакральній сферах буття. Його семантика охоплювала такі поняття, як
вічність, цілісність, незмінність, творча сила природи й життєва сила,
замкнена в неживій матерії. Візуальний ряд, структурований такими
образами, як камінь, скеля, гора, дерево, символічно взаємопов’язаний
і представляє Космос у всій його повноті від початку світу.
Символіка каменю в літературі, як і в культурі різних народів світу, також має якнайдавніше коріння. Але навряд чи ми можемо стверджувати, що люди завжди обожнювали камені просто як камені. Вірування первісних людей «у всіх випадках спрямовувалося на щось
за межами себе самого, що містив і виражав камінь. Круча або камінь
спонукали до благоговійного поклоніння, з огляду на те, що вони демонстрували щось або були подібні до чогось, тому що вони з’явилися
звідкись. Священна цінність каменю завжди залежала від цього “щось”
або від цього “десь” і ніколи – від його справжнього існування. Люди
завжди поклонялися каменям, оскільки ті представляли щось інше,
ніж вони самі. Вони поклонялися каменям як знаряддям духовної
дії, як осереддю енергії, призначеної захищати їх або їхніх мертвих
предків, і використовували їх як обереги. Більшість каменів, наділених тією чи іншою мірою сакральністю, застосовувалися як знаряддя;
вони допомагали дістати щось, забезпечити володіння ним. Їхня роль
зазвичай бувала більш магічною, ніж релігійною. Володіючи деякими
сакральними силами за своїм походженням або за своєю формою,
вони водночас не були предметом поклоніння, а використовувалися»
[33: 209] як кам’яне знаряддя бою, сокира, емблема гідності і символ
влади, титульний предмет.
Фізична сила і твердість каменю сприяли перевтіленню його образу в магічний культ, який був направлений не на камінь як матеріальну річ, а радше на дух, що живе в ньому, або символ, що робить
його священним. Скелі, моноліти, кромлехи, менгіри та інші форми
існування каменю стають сакральними, тому що несуть знак якоїсь
духовної сили. Сила цих каменів ніколи не йде від них самих; вони
причетні до якогось принципу або втілюють символ, вони виражають
космічну «спорідненість» або видають небесне походження. Ці камені – знаки духовної реальності, що перебуває поза їхніми межами,
або знаряддя священної влади, джерелами якої вони є.
Згідно з доарійськими уявленнями, символом Полярної Батьківщини була кам’яно-золота гора Міру, яка підносилася на Північному
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полюсі, оточена сімома небесами, де перебували небожителі і панував золотий вік. Вона також уважалася центральною точкою нескінченного Космосу, навколо якої, як навколо світової осі, оберталися
сузір’я Ведмедиці, Сонце, Місяць, планети і сонми зірок.
Про вселенську гору як про стовп «в Окияне до небес» згадується і в давньоукраїнських апокрифах. Наприклад, в апокрифі ХIV століття «Про всю твар» мовиться: «В Окияне стоит столп, зовется адамантин. Ему же глава до небеси» [20: 349].
Уособлення прабатьківщини всіх світових цивілізацій в образі вселенської гори Міру отримало рукотворне втілення в безлічі кам’яних
пірамід Старого і Нового Світу. З давніх-давен утвердились уявлення про бога каменю і трансформувалися в магічному ритуалі класти
у фундамент будинку, храму, інших споруд «заставний камінь» [40:
354]. Таким чином утілився відгомін минулого шанування каменю
як божества-хранителя. У багатьох народів вважалося, що без жертви
богові каменю та матері землі довго не простоять ні будинок, ні фортеця, ні башта, ні будь-яка інша споруда.
Якнайдавніші вірування і первісний світогляд утілювалися також в кам’яних лабіринтах і в різних інших мегалітах. Усередині храмів і поряд зі святилищами встановлювалися фалоподібні камені на
утвердження патріархату. Вони стали повсюдним явищем світової
язичницької культури.
Релігійна революція навернення Європи в християнство врештірешт зруйнувала всю первісну систему, що зберігала церемоніал щодо
каменів. Однак герменевтичні проблеми, пов’язані з розумінням їхніх
архетипних знаків, «продовжували існувати на всіх рівнях релігійної
комунікації» [18: 231], серед яких важливе місце посідала сакральна
архітектура.
Храми нових релігій нерідко споруджувалися на місці колишніх
святилищ, символізуючи тим самим остаточне нищення старого культу. При цьому камені як об’єкт язичницького чи іудейського поклоніння або складові частини культових споруд, як правило, зберігалися
й умонтовувалися в споруджувані християнські храми.
У кінці XIV століття посланець Тевтонського ордену граф Конрад
Кібург відвідавши Литву, що на тоді порівняно недавно відійшла від
язичництва, описав кафедральний собор у Вільно, зведений на місці
язичницького святилища з використанням його кам’яних стін і безлічі
масивних стовпів усередині храму. У щоденнику мандрівника наголошується також, що вівтар навмисно був установлений в тому місці, де
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колись горів незгасаючий вогонь Перкунаса (литовський еквівалент
давньокиївського Перуна). В околицях Вільно граф також зустрічав
зруйновані кам’яні святилища язичників, присвячені різним божествам, на місці яких теж будувалися християнські храми [див.: 12:
165–166].
Під собором святого Стефана у Відні ще й зараз є катакомби із залишками язичницького вівтаря. Однак поганський світ і культура «зажди перебували в залежності, посідали місце більш низьке. Переваги
християнської культури, християнського світу не підлягали сумніву»
[27: 237].
Відомо, що іспанські конкістадори після розгрому імперій ацтеків та інків спорудили католицькі собори в Мехіко та Кусько на місці
зруйнованих вщент храмів Сонця.
На території багатьох слов’янських держав фалоподібні камені разом зі священними деревами довгий час зберігалися поблизу християнських храмів.
Поступово поганські камені почали пов’язувати з культом християнських святих, а фалоподібні стовпи – додавати до фігури хреста
[див.: 19: 40].
Стародавнє античне шанування каменів у прихованому вигляді
збереглося й у самому християнстві. «Зазвичай античний Бог чи герой вважався символом на ґрунті подібності вчинків. Якщо він страждав, жертвував собою, цього було достатньо, щоб уподібнити його до
Христа. Аналогічність дій дозволяла й більш глибоко зіставляти різноманітні культурні кола. Жертва Ісака зіставлялася з принесенням
в жертву Іфігенії, спокуса Йосипа – зі спокусою Іполіта» [27: 234].
Святі місця в Єрусалимі, пов’язані з розп’яттям і воскресінням
Христа, об’єднали декілька священних каменів: Голгофу – скелю, де
покоївся велетенський череп прабатька Адама, окроплений кров’ю
Месії; сам гроб Господній, що представляє вузьку кам’яну печеру й камінь поблизу неї, на якому сидів ангел, який сповістив про воскресіння Христа.
Символіка каменю також відіграла важливу роль в домінантній
області християнського богослов’я – біблійній герменевтиці, походження назви якої прив’язується до імені олімпійського бога Гермеса,
чия фігура мала значну й складну передісторію, дотичну до цього образу. «Камені, що ставилися по узбіччях доріг, щоб захищати і охороняти їх, називалися hermai, тільки багато пізніше ітифалічна колона
з чоловічою головою, hermes, почала сприйматися як образ Бога. Так
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Гермес, перш ніж стати “особистістю”, знайомою нам за постгомерівською релігією і літературою, був спершу просто теофанією каменю»
[37: 34] з огляду на те, що ці hermai були свідками божественної присутності.
«Щоб викристалізуватися, інтелектові потрібні форми. Та кристалічне не розкладається. Воно нетлінне. Натомість наповнена інтелектом форма може вичерпати себе, стати просто оболонкою» [15:
439]. З метою збереження гармонії між ейдосом і матеріальною оболонкою народна тенденція персоніфікувати божества й священні
сили сприяла тому, що Гермес набув форми людини.
Таким чином, відбулася еволюція божества, унаслідок якої устаткувалося розуміння людиною бога як собі подібного образу. Світогляд еллінів мав ширші горизонти, і старі теофанії, утративши свою
актуальність, змінили своє значення. «Hermai проявляли божественну присутність тільки розумам, які могли прийняти Одкровення сакрального безпосередньо з вічного творчого акту, зі всякої “форми”
і всякого “знаку”. І таким чином Гермес перестав ототожнюватися
з каменем; його зовнішність стала людською, його теофанія стала міфом», – зазначав Мірча Еліаде [33: 224].
Утративши тотожність із образом каменю, Гермес продовжував
згідно з античною міфологією залишатися зберігачем каменів і вісником богів. Він миттєво з’являвся всюди, літаючи зі швидкістю думки
завдяки золотим крилатим сандалям, подарованим йому Персеєм.
Окрім того, у Гермеса було ще два крила на головному уборі. Згодом
ця шестикрилість була перенесена на іудаїстські та християнські образи шестикрилих серафимів.
Гермес-Меркурій став покровителем торгівлі і подорожніх, злодіїв, шахраїв і хитрунів, а також провідником душ в царство мертвих.
З огляду на дотичність до потойбічного світу він також уважався засновником окультних наук, покровителем чаклунів, магів, чарівників.
Загальновідомо, що як сподвижник інтелектуально-духовного життя
і володар всіх мов Гермес причетний до таємного знання, яке розповсюдилося по всьому світу. У зв’язку з цим виникло уявлення про
Гермеса Трисмегіста – основоположника науки всіх наук – герметики
(герметизму), попередниці концептуально-смислової бази урізноманітнення конкретних наук і філософії, що виникли згодом.
Термін «герменевтика» також має міфологічне походження, пов’язане з образом каменю, утіленого в особі античного бога Гермеса,
провісника вищого знання олімпійців, до часу захованого від людей.
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Він знав усі шляхи життя і смерті. Серед грецьких богів тільки Гермес був причетний до подій, що відбувалися в трьох головних сферах
космосу: небесній, земній та підземній. Йому були відкриті таємниці
небожителів та секрети смертних, тобто він був Богом усевидющим
і всезнаючим. Тому він міг навчити всьому: молитвам, обрядам, грамоті, умінню рахувати та переконливо говорити, грати на музичному
інструменті, мистецтву в ремеслах тощо. Він володів світом марень та
сновидінь, з допомогою яких доносив волю богів до людей, перекладаючи її зі складної, витонченої мови на звичайну мову людей. Гермес
був володарем магічного жезла – символу абсолютної влади над душами. Уважалося, що через нього світові були проголошені найсокровенніші таємниці людини й природи, до яких був причетний тільки
творець світу – Вселенський Розум. Сенс життя, за вченням Гермеса,
полягає в пізнанні людиною власної божої суті та в намаганні уподібнитися Богу в мріях і у вчинках. Загалом, Гермес давав розгорнуті
відповіді на два одвічні питання: звідки ми прийшли, що з нами буде
після смерті [див.: 8: 103].
Дещо ширше на проблему буття людини в Богові поглянуло християнство. Згідно із західною традицією, правда Божа у Святому Письмі виражена автором, натхненним Святим Духом, у тому сенсі, у якому на нього зійшло святе об’явлення. Проблема богодуховенності
Святого Письма, «розглянута з точки зору біблійної герменевтики та
екзегези, містить у собі цілу низку питань, пов’язаних зі специфікою
Біблії як релігійного тексту, з її багатозначністю і багаторівневістю
смислів» [9: 261]. Відомо, що не лише сакральному, а й будь-якому іншому «текстові притаманна багатозначність. Це означає, що він має
не просто кілька значень, але те, що в ньому здійснюється властива
йому множинність сенсу – множинність така, що не підлягає усуненню, а не та, що є тільки припущенням. У тексті немає мирного співіснування сенсів, значень. Текст перетинає їх, рухається крізь них, відтак він не підкоряється навіть плюралістичному тлумаченню, у ньому
відбувається вибух, розщеплення всіх сенсів» [1: 381–382]. Біблійна
герменевтика ставить перед собою завдання в багатьох можливих значеннях відшукати саме той сенс, який натхненний Святим Духом автор передав через власні висловлювання та судження.
Християнство на початку свого існування ще не встигло виробити сталих теоретичних законів щодо способу тлумачення Старого та
Нового Завітів, але конче потребувало їх. Нова релігія «пристосувала для своїх намірів велику кількість духовних цінностей, які були на-
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працьовані в попередні епохи, – від моральних норм і фрагментів філософських течій до літературних традицій і засобів психологічного
впливу» [14: 5]. Отож, християнам не залишалося нічого іншого, як
запозичити принципи інтерпретації тексту з високорозвиненої античної культури.
Перш ніж укластися в досконалу науку, біблійна герменевтика пройшла довгий і складний шлях становлення. Лише в середині
ХVІІ століття вперше «термін герменевтика стосовно Письма Святого з’явився в назві книги протестантського теолога Й. К. Дангауера «Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum Sacrarum
Litterarum» (1654), а пізніше – в інтродукції Й. Й. Монспенґера
до католицької Біблії «Institutiones hermeneuticae sacrae Veteris
Testamenti» (1776)» [39: 464].
Метою біблійної герменевтики західна традиція вважає «подання
засад такого викладу Святого Письма, котрий брав би під увагу і Божий, і людський характер Біблії і підводив би екзегета до безпосереднього контакту з живою думкою натхненного автора через її письмове вираження» [38: 465].
Отож, зберігши архетипну пуанту у своїй назві, під впливом християнського богослов’я біблійна герменевтика втратила смислову дотичність до містичного образу каменю. Але, незважаючи на це, символ каменю продовжував відігравати величезну роль у християнстві.
Щоправда його семантика дещо змінилася: якщо язичники вважали,
що божество втілювалося в камені, то християни були переконані, що
Божа присутність змінює сам камінь.
Приклади теофанічної символіки каменю, що балансує на межі
поганства і християнства, знаходимо в Біблії. Так, у Книзі Чисел Бог
наказує Мойсеєві знищити культові камені, які він знайде в Ханаані:
«...понищите всі зображення їх, і всіх литих ідолів їх понищите, і всі
висоти їх зруйнуєте» (4 М. 33:52). Такі дії направлені на двобій не
між новою вірою та ідолопоклонством, а між двома теофаніями, що
випливають з двох векторів релігійного досвіду: з одного боку, примітивною концепцією, що ототожнювала божество з річчю й шанувала
його в будь-якій формі та місці, де воно з’являлося; а з іншої – концепцією, що виросла з досвіду еліти, яка визнавала присутність Бога
тільки в освячених місцях, таких як Ковчег, Храм, вівтар, і в деяких
Мойсеєвих обрядах, направлених на зміцнення цієї присутності у світогляді самого віруючого. І в тому, і в іншому випадку є очевидною
символічність каменю.

212

Ліствиця Якова

«Релігійні камені – завжди знаки, – зазначає Мірча Еліаде, – завжди подають щось, що знаходиться поза ними. Від звичайної елементарної ієрофанії, представленої брилами і скелями, – що вражають розуми людей своєю міцністю і величчю – до символізму омфалу
і метеоритів, релігійні камені незмінно означають щось більше, ніж
людина» [33: 223]. Очевидно, така семантика змінювалася, замінювалася іншою, іноді знецінювалася або посилювалася з огляду на те,
що «реформатори засвоювали вірування одного роду і зараховували
їх до іншої релігійної системи, надавали їм абсолютно іншого значення» [35: 18]. Релігійна реформа все ж таки частково зберегла старі
форми сакральних каменів і об’єкти шанування, змінивши їх сенс. Так,
наприклад, завершивши угоду між Яхве і його народом, Ісус Навін
«узяв великий камінь і поклав його там під дубом, який поряд святилища Господня. І сказав Ісус всьому народу: ось, камінь цей буде нам
свідком... він та буде свідком проти вас, щоб ви не збрехали перед Господом...» (Єг. 24:26–27). Таким чином Бог був присутній як свідок
у камені. Подібні камені-свідки, імовірно, шанувалися ханаанами як
проявлення божества.
Мойсеєвий монотеїзм був направлений на боротьбу проти частого змішування знаку божої присутності й утілення божества в даному
предметі. «Не робіть собі кумирів і статуй, і стовпів не ставте у себе,
і каменів із зображеннями не кладіть в землі вашій, щоб кланятися перед ними, Бо Я – Господь, Бог ваш» (3 М. 26:1). Поєднання знака
й божества стало дуже популярним в первинному релігійному досвіді, і, щоб уникнути саме таких зміщень, Мойсеєва еліта або скасувала
знаки (фігурні камені, різьблені зображення), або абсолютно змінила
їхнє значення (як із Ковчегом Заповіту). Поєднання не забарилося
виявитися в іншій семантичній формі та спонукало подальші реформи, ледь окреслюючи риси первинного значення.
Фізична міцність каменю і його хронотопна велич спонукали залучити його до релігійних символів, які функціонують там, де абстрактна, суто логічна система немає можливості виразити реальність.
У екзегетичній практиці давніх українських письменників камінь
як біблійний символ зайняв нішу серед натуроморфних образів духовного і Божого життя, які відтворювалися за допомогою уподібнення
до природних феноменів.
Образ каменю, скажімо, у творчості барокових письменників,
схильних до пошуків «величних концепцій, пишних форм, потягу до
надприродного і водночас земного, спіритуалізму та буйної фантазії,
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тенденцій до метаморфоз, травестій, театралізації, поєднання трагічного та комічного, прекрасного і потворного, величного і низького»
[16: 116], набуває полісемії як на підставі подібності чи суміжності
з іншими предметами і явищами, так і на підставі асоціативного семантичного зв’язку.
Звісно, давні митці не уникали первинного, прямого, буквального
значення образу каменю, коли мали на увазі церкву як кам’яну споруду,
чи побут аскета, який обмежувався кам’яним ліжком, столом і стільцем, чи кам’яну печеру Христа, у якій його було поховано тощо. Проте
буквальний сенс тлумачення, хоча й був основою для інших способів
тлумачення ще від початків існування екзегези Святого Письма, у творах ортодоксів зустрічався дуже рідко. Річард Лонґенекер пояснює це
явище так: «Причина відносно нечастого використання буквальної
методи в талмудичній літературі полягає в тому, що цей різновид коментаря вважався загальновідомим, і оскільки стосовно нього не було
розбіжностей у поглядах, він не фіксувався» [36: 29].
З огляду на те, що «художній образ є багатозначним і, так би мовити супротивиться дешифруванню, де послідовно застосовується
лише один “шифр”» [23: 49], семантика образу каменю здебільшого
вибудовувалася на вторинних, похідних, переносних значеннях, які
приписувалися, здавалося б, конкретним і цілком зрозумілим речам
і явищам, як от палиця з п’ятьма каменями Давида, з якою відповідно
до біблійної легенди він ходив на Голіафа. Проте, наприклад, Стефана
Яворського цікавить прихований і цілком несподіваний зміст образу
палиці й каменів на ній. Він, зокрема, розтлумачує: «Крѣста проображеніє палиця Давидова с пятію камеями, взятыми у потока, с ними же
Давид изыде противу Голіата. Палиця убо знаменуєт Крѣст Христов.
Пять же каменей знаменуют пять язв Господа нашего Іисуса Христа,
на Крѣсте пріятых» [32: 186].
Навзагал, під добу бароко «важливою частиною будь-якого художнього твору була інтерпретація, яка безпосередньо вводилася
в текст і часто мала перевагу над описом того, що інтерпретувалося.
Твір без тлумачень, без інтерпретацій виявлявся просто незакінченим, тому витлумачувалося все – і зрозуміле, і незрозуміле... Кожне
явище, кожен сюжетний мотив, кожного героя митець пропонував
сприймати як дзеркало, у якому відображалися вічні істини, про які
й ішла мова в частині, що інтерпретувала зображуване» [27: 23].
Характерна для бароко алегоризуюча свідомість, яка всюди шукала приховані співвідношення і відповідності, особливо між сферою
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абстрактного і сферою наочно-предметного, притаманна також
творчості Г. Сковороди. У загальноестетичному плані він, подібно до
Іоаникія Ґалятовського, Антонія Радивиловського, Дмитра Ростовського та інших теоретиків і митців бароко, виходив з того, що художня краса речей насамперед полягає не в їхній, так би мовити, фізичній
привабливості, а в певній наданій їм символічній ідеї, яка є тінню небесних і земних образів. З огляду на те, що символічні слова й образи дочасного буття передають таїну вічного буття, емблема, символ,
знак, фігура, алегорія посідали чільне місце в естетико-художній системі письменника-філософа і були шляхом пізнання vero significatio.
Символіка для Г. Сковороди – це особливий світ реальності, у якому відбувається взаємодія духовного й фізичного первнів світу та їхнє
смислове й художнє вираження, що є прихованою, але дуже потрібною людині істиною. «Символіка і емблематика для Сковороди – це
складова особливої мови спілкування з олюдненим, засвоєним почуттями і розумом світом. З допомогою символів та емблем він веде напружений діалог із власним сумлінням на шляху пошуку правди і добра, шляху до людського щастя» [10: 87].
При цьому Г. Сковорода постійно апелює до авторитету Біблії,
яка в його філософській системі означає «третій світ – світ символів,
бо в ній зібрані фігури небесних, земних і підземних сотворінь, щоб
були монументами, які ведуть нашу думку в розуміння вічної природи,
втаємниченої в тлінній, як рисунок у своїх барвах» [4: 89].
Сковорода ніколи не шукав буквального сенсу в Біблії. З огляду
на те, що «єдність Писання осягається лише з посередництва акту
метафоричного уявлення» [29: 253], він обстоював лише містичне
й духовне тлумачення. Письменник використовує метафору «Весь
мір спит...» [24: 200] як узагальнений художній образ людської юрби,
оповитої облудою буквального сенсу тлумачення Біблійних текстів.
Істинне значення Слова Божого перебуває під мішурою матеріальної
оболонки слова, яку любомудр називає фігурами, знаками, символами.
Використовуючи образи-символи, Сковорода пояснював невидиму
натуру, тобто існування Бога, Істини. Розгадати сенс фігур – значить
відкрити істину, заховану в Святому Письмі. Усі його твори орнаментовані емоційно наснаженими, експресивними образами-символами,
властивими стилю бароко.
Григорій Сковорода аналогічно до висловлювань апостола Павла: «...бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля – був Христос» (1 Кор. 10:4), згідно з якими образ каменю
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трансформується в образ скелі й уживається як префігурація Христа, застосовує образ каменю як прообраз волі Божої. Зокрема він
говорить: «Человѣческая воля и Божья суть два врата – адова и небесная. Обрѣтшій средѣ моря своя воли Божію волю – обрѣте кифу,
сиріч гавань оную: “На сем камнѣ утверджу всю Церков мою”» [24:
83]. Зрозуміло, що тут і камінь, і церква функціонують в алегоричному значенні і позначають не конкретні матеріальні об’єкти, а духовні
цінності-знаки християнського віросповідання. За умови пізнання
прихованого змісту Біблії шляхом тлумачення знаків, фіґур, образів,
символів, закритих у ній, на думку Сковороди, спадає «фіґуральна завіса» і відкривається вічність, начало. Відтак, «у філософських трактатах Григорій Сковорода терпляче пояснює, розкриває те чи інше
значення, заохочує до розуміння» [13: 148]. Інакше, на думку письменника, «что же пользы: имѣть и не разумѣть?» [24: 234].
Відомо, що «за допомогою сумлінно вибудуваної алегорії цілком
можливо досягти того, чого не можна зробити, використовуючи неметафоричну, логічну мову» [2: 57]. Однак, намагаючись дошукатися істини у Святому Письмі, Сковорода накладає на біблійні алегорії
власні, уже трансформовані алегоричні конструкції, тобто про алегорії говорить алегоріями й тим самим не спрощує, а закодовує їхній
зміст. Проте, за умовами інтерпретації виявлення кодів, вони ускладнюють прочитання твору й вимагають певної підготовки реципієнта.
Тож, Сковорода, створюючи химерні вербальні знаки, долучився до
виховання асоціативного мислення читача.
Шукаючи алегоричного сенсу в образі каменю за асоціативним
принципом, Сковорода, очевидно, відсилає реципієнта до Святого Письма, де Христос, звертаючись до апостола Петра, говорить:
«І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, –
і сили адові не переможуть її» (Мт. 16:18). Звісно ж, мається на увазі
церква не в значенні архітектурної споруди, а Церква як спільнота віруючих людей, взірцем для яких є переконання апостола Петра, якого
було названо трьома іменами: до подвигу віри – Симоном, після – Кифою, kefa у перекладі з арамейської означає «камінь», «скеля», і Петром, πετρά у перекладі з грецької також «скеля». Отож, за лотманівською теорією, сковородинівські тексти виконують другу функцію
тексту – «творення нових смислів» [17: 432]. Зважаючи на вчення
Філона Олександрійського, який «називав справжнім храмом Бога
весь Всесвіт, а не якесь конкретне, побудоване людьми святилище»,
що є лише символом [30: 69], Сковорода схиляється до думки, що
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стрижнем заснування нової Церкви слід вважати не апостола Петра,
а Божу волю, трансформувавши її в образ наріжного каменю, на якому тримається вся християнська віра.
Непідготовленого читача шокує насиченість творів Сковороди
образами, емблемами, символами, які «у нього нанизуються не на розумову основу світобачення, а мають абсолютно самостійний, ні від
чого іншого не залежний сенс... Розмислові моменти в нього підкорені принципу символічному, а не навпаки» [34: 223]. Це стало причиною відхилення сковородинівських потрактувань багатьох символів,
образів, фігур від їхньої традиційної інтерпретації.
На відміну від Г. Сковороди, С. Яворський не відходить від канону і, інтерпретуючи образ каменю, вдається до інтертекстуального
прийому перенесення тексту Святого Письма у власноруч творений
текст. Зокрема він зазначає: «Каменем краеугольным, Каменем вѣри,
Каменем созидания Сіону, Христа спасителя нашого, Писанія божественная нарицають, читателю благочестивий.
Слыши, что глаголет Господь у Исаїи пророка <...>: “Сі аз вложу
во основаніє Сіонє камень многоцѣнен, избран, краєуголен, честен,
во основаніє єму, и вѣруя в он, не постыдится”.
То же воспоминаєт и Петр святый, в своїм послоніи апостольким
<...> : “Камень єгоже небрегоша зиждущим сій бысть во главу угла”.
Істинно слово и всякого приятія достойно, Церков бо Христова
на Христѣ, аки на камени утверждаєтся, и не просто рещи на камени, но на краєугольном камени, двѣ стѣнѣ сі єсть два рода, єврейській
и языческій, вѣрою во Христа совокупающем <...>.
Ужасно по истинѣ слово: како источник всякія святыни, может
быти каменем претыканія и соблазна. Коем образом камень краєуголен, избран, честєн в Толиком прійде умаленіє, яко быти єму подножієм претыкающемся запинатєльным» [32: 3].
Згідно з бароковою традицією, С. Яворський вибудовує нову структуру семантики слова, де «слово не є одиницею мовного аналізу, навіть якщо вважати слова мінімальними одиницями значень» [3: 190].
Унаслідок такої гри народжується нова структура тексту – пратекст
у тексті, де перший дуже часто видозмінюється й вільно трактується
в авторському тексті, навіть тоді, коли пратекстом виступають книги
Святого Письма, що їх Яворський розцінює як Боже об’явлення.
До такої методи схиляється більшість барокових митців, серед яких і Г. Сковорода. «Тексти Сковороди мають різний ступінь
зв’язку із своїм пратекстом. Тут бачимо звертання до значно ширшо-
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го контексту: до всіх книг Святого Письма – Старозавітних і Новозавітних, – що розбуджує цілий ряд асоціацій і алюзій. Що більше,
Григорій Сковорода зіштовхує різні тексти і це теж певна гра – явлені письмена, у яких зловлено сенс» [13: 159]. Наведений уривок
із твору С. Яворського має схожу будову, при якій основний текст
подається як сакральна розповідь, а парафрази вводяться до нього
у фрагментарному вигляді. Таким чином, автор ніби передбачає, що
читач розгорне ці зерна інших структурних конструкцій у тексти, до
чого дуже часто вдається й сам. Завдяки бароковій традиції подібні
вкраплення сприймаються як однорідні з текстом, що їх обрамлює.
«Як тільки текст переслідує якесь положення, закон досвіду чи правила гри, він замикається на собі. Можна передбачити його кінцевий
результат, як подорож, що підходить до завершення. І тоді всі защілки
спадають, всі відразу або майже одночасно» [21: 304].
Екзегетичний текст Яворського «має завдання витворити свого
зразкового читача <...>, що має право випробувати нескінченну кількість домислів <...>. Сам текст – це щось більше, ніж параметр, що використовується для підтвердження інтерпретації: текст є предметом,
що вибудовується через інтерпретацію, що має форму замкненого
кола, бо підтверджується на підставі того, що сам збудує» [11: 662].
Тексти творів Яворського, так само як і тексти Сковороди, побудовані
саме за зразком герменевтичного кола, тому й викликають безконечний дискурс.
Алюзії в цитованому вище уривку розраховані на освічену аудиторію. Виконуючи сюжетотворчу роль, вони відсилають ерудованого
реципієнта до різноманітних віршів Святого Письма, де образ каменю виконує роль алегорії, символу, метафори, порівняння тощо [див.:
(1 Петр. 2:4–8). Пор.: (Рим. 9:32–33; Мт. 21:42; Іс. 8:14; Іс. 28:16;
Еф. 2:20)].
Наслідуючи Біблію, С. Яворський сакралізує образ каменю, наповнює його ідеєю. За принципом смислового паралелізму казнодія вибудовує ланцюгову концепцію значень, відповідно до якої семантика
образу каменю поглиблюється поетапно. Автор уживає образ наріжного каменю Сіону й віри на означення образу Ісуса Христа, а далі до
образу Христа він прирівнює слово як джерело істини.
«Аналогії (у бароковому стилі, – Н. Л.) завжди були можливі,
бо кожна річ у природі принижує або возвеличує іншу, править за
її образ. Не ставши предметом відображення, вона не зникає з поля
зору митця: він пам’ятає про неї й від неї відштовхується, створюю-
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чи у своєму творі інший образ, зовнішньо навіть з тією, першою, не
пов’язаний. Буквально все у світі на певну міру корелювало. Не було
жодного явища, яке б формально чи семантично не було пов’язане
з іншими» [27: 21]. Тож, логічно виправданим є ототожнення образу
Христа із вербальним знаком.
Широке вживання паралельних фігур пояснювалося ще й тим, що
представники барокового мислення, уважали мову штучною знаковою системою, яку люди використовують для спілкування. Слова як
знаки речей відбивалися в поняттях. «Буття як рівновелике собі вимірює свій обшир, який окреслюється (гр. tempein, лат. tempus) тим, що
воно є у слові» [5: 192]. Значення слова-знака встановлюється через
його стосунок до предмета, який воно позначає. Отже, за аналогією
«психологічного» та «граматичного порядку» [26: 208] уживані в Біблії слова завдяки творчості давніх українських письменників
з вербальної історії Ісуса Христа переростають у рівний Богу образ
і вказують на свою причетність до початку всього.
Найвищим авторитетом, наприклад, для І. Ґалятовського, безперечно, було Слово Боже. Він неодноразово цитує, переказує, перефразовує початок Євангелії від Івана: «Споконвіку було Слово, а Слово
в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через
нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя
було в Нім, а життя було Світлом людей» (Ів. 1:1–4).
За І. Ґалятовським, апостол говорив про Слово життя, яке «сріблом называєтся» [6: арк. 169], про передвічний Логос, «...Слово
Бозкоє Отцевскоє умноє, котороє Сыном Божіим называєтся» [7:
арк. 304], про другу Іпостась Трійці, про Слово, яке «Божоє тѣло ся
стало» [7: арк. 80], яке говорило із Адамом у саду Едемському, бо сам
Адам зазначав, що чув голос, який з ним говорив, але не бачив джерела, із якого він походив. Ототожнення Бога зі словом і, як наслідок,
персоніфікація слова були традиційними у християнстві. Блейк писав: «Наш Бог – це Слово Бога, і кожна річ на землі є Слово Бога і за
своїм єством є Бог» [цит. за: 31: 457]. Він говорив про Святе Слово,
«Котре ходило серед давніх дерев, прикликаючи занапащену душу
й ридаючи у вечірній росі. ...Слово – це не грізний Бог, а співчутливий
Христос» [цит. за: 31: 457].
Щоправда, слово набуває бінарно опозитивного значення залежно від рівня сприймання його реципієнтом. «Писанія Божественная
яже нам суть каменем созидания и утверждения, тому быша каменем
претыканія и соблазна, и погибели» [32: 7]. З метою образно уна-
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очнити антиномію сенсу Слова Божого автор втілює його в образі
каменю.
Так само як і Слово Святого Письма, образ Христа функціонує
як дихотомія: для віруючих у нього він є дороговказом до істини,
для невіруючих – джерелом спокуси. «Был Христос спаситель наш
камнем претыканія, на падєніє лежащым, во первых невѣрному роду
іудейську: Тіи бо чтише пророчества о Христѣ реченная, и уже пришествієм єго упразднившаяся, слышащи же глаголы живота в усть єго
исходящая, многими чудесы утверждаема, сопротивишася истинѣ,
и не вѣроваша словесам єго, тѣмже преткнушася о сей камень, и падоша окаянніи. И не точію царствія земного, но и небесного лишишься,
по неложному глаголу Господнюю: Сынове царствія изгнани будуть
во тму кромешную. Бяше Христос каменем претыканія еллином: ибо
єгда глас євлскій всю пройде подсолнечную,єгда слава дѣл и чудес
Христовых, вся народы проинче, єгда труба проповеди апостольскія
во всю землю и в концывселенныя возгремѣ, еллин затыкающе правдѣ
утеса своя, и свѣта небесного зрѣти не хотяще, ученіє душеполезноє
овергоша и о пути в небо ведущем вознерадѣвше, преткнушася о сей
камень и ладоша погибельным паденієм, по глаголу Христову: Аще не
бых пришел и глаголал им, греха не быша имели.
Сі видише, читателю благочестивый яко Христос Спаситель наш,
по глаголу Симеона рогоносца лежить и на паденіє многим, и на восстание: єсть каменем претыканія, и каменем созидания. Не вѣрующим
убо в него, или неправо вѣрующим есть камень претыканія и соблазна
<...>. Вѣрующим же в него єсть камень созидания и утверждения недвжимаго» [32: 4–5]. Демонструючи різновелике значення жертви
Ісуса Христа для віруючих і невіруючих, автор знову використовує
образ каменю. Позначивши і Слово, і Ісуса Христа одним і тим самим
образом каменю, С. Яворський урівнює ці дві сакральні величини.
Загалом, у світоглядній системі давніх письменників поняття Розум, Слово, Христос, Логос взаємопов’язані, так само, як Бог-Отець
через розум породжує Сина-Логос, так Розум породжує Слово. Послідовність Божих іпостасей існує лише у людській свідомості, в бутті
вони рівноправні. Отож, як бачимо, основою всього є Слово-Логос,
Біблія, Бог, які у світобаченні барокових письменників постають причиною початку всього й позначені тожсамістю.
Доводячи рівновеликість Христа і Слова, С. Яворський застосовує той самий образ каменю на позначення образу Христа і Слова,
графічно оздобленого в Книгу.
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«Наше есть єже насаждати, Божіє єже возращати. Наше єсть єже
врачевати, Божіє єже исцѣляти.
Той єсть врач душам и тѣлам, тому хотящую и о сего былая может
быти исцѣленіє, и о зерні сего писанія, аще дасть Господь благодать,
земля наша дасть под свои. Тверд сей Камень єсть [книгу тако нарекох] не плодствію души моєй сообразный. Но и о камене может Бог
воздвигнути чада Аврааму. И о несѣкомаго может источити воду, напаяющую в живот вѣчный» [32: 9].
Вода, що витікає із розсіченого каменя є не чим іншим, як фігурою Бога. «Камень, источающий воду. Не образ ли бяше Христов.
Зри в корень: камень же в Хрѣстосі» [32: 3].
Однією з функцій Святого Духа давні письменники вважали осяяння, тобто допомогу екзегету в розумінні повного значення слів
Письма. Об’явлення, таким чином, перебуває в межах Логосу Божого,
який, звісно ж, і є об’явленням Божества у світ та до світу. Велич Бога
безмірна. Звертання до нього стало можливим лише завдяки тому, що
Його мудрість (Логос) розкрила світ через деміургічне перетворення
нічого в щось і розкрилася в ньому. Екзегетичний погляд на світ виходив з того, що «і Писання, і Космос наповнені символічною сутністю (будь-який тілесний, зримий феномен має бути осмисленим як
символ, за яким ховається реальність)» [22: 104]. Оскільки лише той,
хто пізнає Бога, стає причетним до істинного існування, звернення
до Об’явлення стає нагальною метою людини. Шлях, який посвячена людина проходить у напрямку до Найвищої Персони, має потребу
повторюватися в зворотному напрямку через самооб’явлення Логосу.
Пізнання світу, таким чином, зводиться до пізнання буття Бога через
буття в Богові, функція людського розуму забезпечує потреби віри. За
інших умов Слово Боже із дороговказу перетворюється на камінь спотикання: «Что же речем о єретиках и древних, и нынешних, не й тѣм
ли Христос и Божественная єго словеса, каменем суть претыканія. Єй
тако єсть поистиннѣ. Тіи бо кіченієм разума дмящеся, и правому писаніи священных толкованию, о столпов и свѣтил Церковных отцев
святых бываємому, не покаряющеся, ниже плѣняюще разум в послушание вѣры, о самых словес Христовых повредишася и до ныне вредятся, и о сей камень преткнушася и доселе высокоумієм помрачени
претыкаются» [32: 5].
При тому С. Яворський ототожнює метафізичні та натуралістичні
образи, порівнявши їх із пустельним кеменем, завдяки чому абстракція, матеріалізована в біблійному Слові, сприймається автором як
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відкрита й цілком зрозуміла інформація. «Образы оные далечайшыя,
якоже камень пустынный, или манна, или купина, или жезл Аарон
прозябшій, или руно Гедеоново орошеноє и прочая бяху не тако
образы, якоже прообразованія или предображенія Христова и Богородична» [32: 151].
З метою більш глибоко розтлумачити біблійну історію українські
барокові письменники інколи урівнювали зі Святим Письмом апокрифи, які були заборонені церквою з огляду на відсутність богонатхненності у їхніх текстах.
Особливе місце в староруській літературі відводилося циклу оповідей про Адама, образ якого привертав увагу давньокнижників як
узагальнений образ людини, наділеної космічними рисами. У таких
апокрифах, як «Адам», «Слово про сповідання Євине і про хворобу Адамову», «Оповідь про те, як створив Бог Адама», «Слово
про Адама і про втілення Христове», Адам порівнювався з природою, з частинами світу, зі всіма елементами видимого світу, його риси
і властивості проектувалися на весь Всесвіт.
В «Оповіді про те, як створив Бог Адама» на зв’язок Адама з космосом, землею, водою вказує той факт, що серед восьми частин згадується земля, із якої зроблене його тіло, море, із якого створена кров,
а скелетна кісткова основа – із каменю, що має небесне походження.
Космологічна теорія та діалектика ієрофанії чітко окреслювалася
в сакралізації нашими предками метеоритів. Тож, згадка про камінь,
який перетворився на кістки людини, дотична до семітської тенденції духовного характеру змішувати Бога з матеріальним предметом.
Здавалося б, православні письменники з огляду на власний релігійний
досвід і авторитет патристів повинні були б заперечувати причетність
духовних цінностей до старих релігійних форм каменю, а вони з огляду на те, що «кожен орган, структура, функція чи механізм на певному
рівні є лише видимим проявом одного з фундаментальних архетипів»
[28: 33], поглиблюють дотичність людини до Бога, використовуючи
теофанію природних речовин і явищ: «И в шестой день сотворил Бог
человѣка от осьми частей: тело от персти, мысль от облака, кости от
каменя, кров от Черного моря, очи от солнца, дыханіє от вѣтра, теплота от огня, а душу сам Бог вдохнул и оживил єго» [25: 27]. Зрозуміло,
що в архетипній голограмі людини за принципом аналогії основотвірне місце відводиться каменю.
Таким чином, теофанічна символіка каменю стала одним із домінантних аспектів художньої творчості давньоукраїнських письмен-
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ників на різних рівнях. Вона не відбігала далеко від біблійних канонів
тлумачення образу каменю і, водночас, інколи структурувалася апокрифічними аспектами значень, що не перешкоджало давнім авторам дотримуватися правил чотиризначної біблійної герменевтики,
відповідно до яких в буквальному розумінні камінь тлумачився як
матеріал, з якого була створена печера, де народився Ісус Христос,
а також – де він був похований. В алегоричному сенсі камінь часто
виступав як свідоцтво або пам’ять, наприклад дванадцять каменів для
дванадцяти колін Ізраїлевих або онікс з іменами колін на нім [див.:
(2 М. 28:9–12)]. Також він міг служити природним вівтарем для позначення місця зустрічі з Богом або виконувати роль основи будівлі
як в прямому, так і переносному сенсі. У моральному аспекті він виступає як духовний камінь, духовна скеля, фортеця і опора. Апостол
Петро вважав Христа живим каменем [див.: (1 Петро. 2. 4.)], а Ісус
Христос називав Петра наріжним каменем, на якому будується Церква [див.: (Мт. 16:18)]. Анагогічний сенс коштовних каменів українські автори розкривали в описі престолу Божого, запозичивши його
з Апокаліпсису.
Давні українські письменники, дотримуючись чотирисенсового
принципу тлумачення Біблії, у власних творах намічали шляхи пошуків містичного зв’язку між каменем і душею людини. З образом каменю тісно пов’язувалося відчуття вічності. Воно сприяло утвердженню
віри людини у власну непроминальність і безсмертність.
Таким чином, камінь як алегоричний образ інобуття перетворився на образ надприродної реальності, залишаючись собою, тобто продовжуючи вважатися об’єктом оточуючого космічного простору, набув ознак теофанії.
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Ольга Лук’янова

«ХИМЕРНІ СЮЖЕТИ»
«МУЗЕЮ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»
ОКСАНИ ЗАБУЖКО

К

нига Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» викликала значний резонанс в українському літературному середовищі, яке відрефлексувало роман у численних рецензіях: тільки на
«ЛітАкценті» їх з’явилося щонайменше чотири.
Рецензенти майже одностайні в тому, що це
текст масштабний, зорієнтований на осмислення
«глобальних процесів та ідей, що нині відбуваються чи побутують в українському суспільстві,
а також їх спричинків, передумов і можливих наслідків» [2]. Цікавий роман передусім й тим, що
«твориться на межі й перетині різних, аж до непоєднуваності, жанрів і напрямів» [5].
Так, Л. Печерських пропонує аналіз роману Забужко в актуальному «контексті дискурсу
про історіографічну металітературу» [10: 148].
Я. Дубинянська у жанровій поліфонії твору (сімейна сага, історичний роман, виробничий роман,
«сайєнс-фікшн», містика, детектив, документалістика, любовний та еротичний роман, роман
ідей, ідеологічний, символічний роман) знаходить
ознаки зокрема й соціального роману, адже герої
постають «представниками певних зрізів нашого
суспільства, які письменниця препарує безжалісно
і точно» [5]. Упізнавані суспільні та культурні реалії відбивають той кризовий стан, у якому опинилася постколоніальна Україна, що «погрузла у своїх
нових-старих проблемах» [13], усе ще перебуваючи на етапі становлення власної державності.
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У «Музеї...» артикульовано чимало нагальних проблем: продажна журналістика й маніпулятивність мас-медіа, торгівля ресурсами та
людьми, відплив кадрів і занепад науки, пристосуванство й політична
мімікрія, конс’юмеризм і розбещеність молодого покоління («підліску») – «вони ошаліло женуться в напрямку, вказаному гігантським
екранним пальцем, перегризаючи на своєму шляху все, що, на їхню
думку, може їм перешкодити» [6: 256] (як тут не згадати теорію
вау-факторів з роману «Generation “П”» В. Пелевіна). Уособленням
цього покоління «молодих вовченят» стає практикантка Анастасія
(Настуся-Вже-В-Gucci).
До неідеальних жіночих типів (на іншому полюсі – виразно ідеалізовані Дарина Гощинська, її подруга Владислава Матусевич, постать
з минулого Олена Довганівна) також належать шахрайка Юлічка; Владина мати Ніна (Нінель) Устимівна, жінка з «породи “професійних
дружин” – отих войовничих самиць зі знудженими очима, що завше
стримлять поруч, як вартові» [6: 241], свого чоловіка; мати самої Дарини, яка, «влаштувавши» своє життя в другому шлюбі, «обабилась
і осіла тістом», а коло її зацікавлень замкнулося довкола вічних «кулінарних кудкудакань» (патріархальна Küche заступає всі інші види
самореалізації із творчою включно).
Психологічна точність людських образів і прагнення типізувати увиразнює соціологічну складову роману. О. Забужко подає щось
подібне до соціального портрету певного класу – українських нуворишів (Вадим, банкір Р.) – тих, що «обертають великими грішми»
[6: 322], самовдоволених і самовпевнених, «емоційно тупих», які
розуміють лише «мову намацально твердих реалій» [6: 415].
Критично-саркастично виписано в романі мистецьку тусовку,
заздру на успіх іншого, фальшиву, а також митців попереднього покоління, «ображених», обділених долею. Все це має задати соціальну
типологію нашого часу, обтяженого тоталітарним минулим.
Оповідач скептично налаштована як до так званої еліти політичної, чиї дії підсвідомо керовані жадобою «реваншу за всі підрадянські приниження» [6: 334], так і до духовних, інтелектуальних
лідерів – «всі вони, ті совкові “блискучі інтеліґенти”, на волі скисли
й розтеклися, як медузи, вийняті з глибоководдя, весь їхній підводний блиск при світлі дня виявився просто оптичною злудою, побічним ефектом тодішньої атмосфери суспільного паралічу, в якій
тільки й можна було прийняти імпотенцію за вид духовного аристократизму...» [6: 398].
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Як і в інших книгах О. Забужко, тут можемо побачити спробу
мистецького покоління 80–90-х звести порахунки з шістдесятниками, які значною мірою залишалися в ідеологічному просторі радянської культури, до того ж «поети-проводирі активно зловживали
дієсловами наказового способу, трибунно закликаючи натовпи до
державотворення. Коли й була в цьому якась непідробність емоцій
чи попросту щирість, то вона вмить звітрилася в потоці шаблонного
соцреалістичного – чи нацреалістичного! – віршописання. Ось цей
пафос, цілковито несуголосний з духом часу, з новою чуттєвістю, зі
способами омовлення пережитого, питомими для ХХІ століття, – і не
приймали молодші письменники...» [1: 35–36]. Т. Гундорова писатиме: «Накреслений у романі (йдеться про «Польові дослідження
з українського сексу». – О. Л.) конфлікт поколінь, і, зокрема осмислення місця шістдесятників у культурній історії України стане одним
із важливих мотивів українського постмодернізму» [4: 128].
Дарина прискіпливо оцінює «спадок» батьків – покоління народжених у 30-х роках. Її висновки загалом невтішні: це «покоління
готовності до найгіршого», «рабське покоління», скалічене брехнею й страхом, бо власне вся радянська система трималася на них.
Але й після того, як «ціла держава розповзлася», страх не зник:
з’ясувалося, що свого часу «благополучні радянські хлопчики <...>
нічого так не бояться, як бути дорослими, – цей невідволодний страх
перед життям, у якому треба щось вирішувати самостійно, тлів у них
змалечку латентно, наче вірус невиліковної хвороби» [6, с. 101]. Неподолана інфантильність українського суспільства повсякчас дається
взнаки безкінечною чергою політичних криз і «зрад», які, на жаль,
є нашим актуальним сьогоденням.
Часто історія «батьків» стає «історією поразки», але «несповненість життя» відчуває й покоління 35–40-річних: «успішною поразкою» називає Адріян Ватаманюк свій антикварний бізнес, «страх
поразки» рухав життям успішної художниці Влади і народного депутата Вадима.
Соціальна аналітика Гощинської фіксує нову для посткомуністичного суспільства орієнтацію на культ дії та успіх – ключові цінності
прагматичного західного світу, а отже, з’являються нові соціальні
маркери – «лузер», «аутсайдер» – люди, що опинилися на маргінесі «активного життя, котре ніколи по-справжньому не чує тих, хто
випав із системи (ну бо що ж вони можуть нам корисного повідати,
пенсіонери, безробітні, бомжі, банкрути, зіжмакані упаковки, зметені
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на край хідника, по якому ми хвацько цокаємо нашими новенькими
підборами від Ваlly, на які вони вже ніколи не зможуть собі дозволити?..)» [6: 295–296].
Свого часу В. Єшкілєв так визначив стиль письменниці: «Проза
Забужко <...> претендує на взірцевий психологізм, тлом котрого, попри складність стилю, стає чорно-біла фотографія соціуму. Стиль Забужко – формалізована психологічна поліморфія (різноманітність)
у западинах якої ховається простий та оброслий наративністю Звір
Соціальний» [11].
Цей графічний контур авторського модерного методу О. Забужко відсилає до серії офортів «Капричос» (1799 р.) Франсиско Гойї
(у тексті роману є згадка про митця), де художник зло й саркастично
висміяв тогочасну Іспанію. У передмові до альбому гравюр зазначається: «Упевнений у тому, що критика людських пороків і помилок,
хоча й видається тереном ораторського мистецтва та поезії, може також бути предметом живописання, художник обрав для свого твору
з безлічі навіженств і безглуздь, притаманних будь-якому громадянському суспільству, а також із забобонів і марновірств простолюду,
узаконених звичаєм, невіглаством або своєкористям, ті, які визнав
особливо підхожими для осміяння і в той же час для вправляння своєї
фантазії» [3].
Отже, у залах забужкіанського «Музею» можна побачити не тільки, й не стільки, «бісеня кітчу» (Є. Кононенко), а й абриси «Гойївських монстрів».
У цілому «Капричос» вельми безрадісний твір. У романі О. Забужко «неґативізм у конструюванні дійсности» [8], на думку деяких
літературних оглядачів, часом є надмірним; «напружує» критиків
і «менторський присмак образу головної героїні» [9]. Зауважимо,
що критичний пафос Дарина Гощинська намагається врівноважити
самоіронією: «Зла я все-таки, ой зла» [6: 430].
Загалом героїня не без задоволення приміряє «відьомську маску» – «з дзеркала на мене вдарило грозовим спалахом, аж я жахнулася, оте палючо яскраве обличчя – з довгими єгипетськими бровами, з темнющими, мов напоєними кров’ю губами (такі обличчя могли
бути в поганських богинь війни, у жриць якихось кривавих культів,
щось у тому було загрозливе, відьомське...)» [6: 441], оскільки для
неї ця подоба (відьмацтво – один із наскрізних мотивів творчості Забужко) стає уособленням жіночої сили. Власне центром роману, ба’
більше – центром світу, є жінка.
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1. «Гаряче»
а
Вони так поспішають проковтнути,
що ковтають кипляче. У задоволеннях також потрібні помірність й утримання.

2. «Ніхто нікого не знає»
Світ – той же маскарад. Обличчя, одяг
і голос – усе в ньому удаване. Усі хочуть здаватися не тим, що вони є насправді. Усі обманюють одне одного, і нікого не впізнаєш.

3. Бабаки
Той, хто нічого не чує, і нічого не знає,
і нічого не робить, належить до величезної
родини бабаків, котрі ні до чого не придатні.
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Олена Матушек

ІВЕРСЬКА БОГОРОДИЦЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ БАРОКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У

кінці XVI – на початку XVII століття українська
православна церква переживала непрості часи.
Шість єпископів Київської митрополії відійшли від
православ’я й утворили уніатську церкву. Відтак
ієрархія, священики, миряни постали перед складною проблемою збереження й захисту церкви та її
традицій. У 30-і роки XVII століття представники
церкви для апології православ’я почали інтенсивно засвоювати й використовувати західний культурний досвід. Була заснована Київська колегія за
єзуїтським зразком, унаслідок чого церква отримала священиків і мирян, що володіли сучасним полемічним інструментарієм та дієвими способами
переконання аудиторії. Київська церква активно
реформувалася, дуже часто методами, апробованими Реформацією та Контрреформацією.
Але передусім Київська митрополія намагалася зберегти свою ідентичність, міцно тримаючись
візантійської спадщини. У кінці XVI – на початку
XVII століття при дворі князя Острозького та при
львівському, луцькому, віленському й київському братствах працювали школи, упорядковані
за грецьким взірцем. На захист православ’я була
спрямована діяльність братств. Церква окреслювала коло своїх авторитетів виданими книгами.
Зокрема, у різних українських друкарнях побачили світ твори отців Церкви. Це – «Книга» Василія
Великого (Острог, 1594); «Маргарит» (Острог,
1595), «Книга про священство» (Львів, 1614),
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«Бесіди на Євангеліє від Іоана», «Бесіди на 14 послань апостола
Павла» (Київ, 1623), «Бесіди на діяння святих апостолів» (Київ,
1624) Іоана Золотоустого; богослужбова література, зокрема «Божественна Літургія» (Київ, 1620) Іоана Золотоустого та Василія Великого, «Псалтир» (Київ, 1624) та ін. Учительні євангелія на основі
однойменної праці патріарха Калліста були видані в Крилосі (1605),
Єв’є (1616) та Києві (1637), з’являються друковані авторські проповіді Кирила Ставровецького у вигляді збірки «Євангеліє учительне»
(1619), а згодом і подібні зібрання інших авторів.
На грецькі джерела спирався й Петро Могила при реформі літургійної практики церкви. Вони стали основою для укладання «Требника» (1646). Грецька була однією з чотирьох мов, які вивчалися
в Могилянській колегії.
Віддавна одним із найбільш потужних джерел духовності православної церкви та хранителем її традицій був Афон. Звідси поширювалися молитовні практики ісихазму, досвід чернечого життя.
Україна ще в XIV столітті мала стосунки зі Святою Горою за допомогою ченців-книжників, що відвідували її з метою ознайомлення зі
слов’янською та візантійською літературою [6: 214]. Ю. Пелешенко
припускає, що Арсеніївська та Касіянівська редакції Києво-Печерського Патерика постали під впливом ісихазму [6: 216]. Касіяну дослідники приписують нову редакцію житія Антонія Печерського, за
якою той отримав постриг, монаше ім’я й благословення від одного
з афонських ігуменів, причому не тільки для себе, але й для Русі [6:
216]. З Афону приходить в Україну «Діоптра» Филипа Пустельника.
Під впливом ісихазму з’явився стиль «плетеніє словес», що з кінця
XIV століття застосовувався і в українській літературі. Прихильниками ісихазму були київські митрополити Кипріян та Григорій Цамблак.
Ідеї цього вчення сповідував Іван Вишенський у житті й творчості.
Учення ісихастів, за спостереженням Ю. Пелешенка, вплинуло й на
церковних діячів XVII століття – Ісаю Копинського, Захарію Копистенського, Мелетія Смотрицького, Іоаникія Ґалятовського [6: 229].
Очевидно, що «умну молитву» практикував Леонтій Карпович. Принаймні про його постійне перебування в молитві згадав Мелетій Смотрицький в «Казанні на чесний погреб о. Леонтія Карповича» [9].
Іоаникій Ґалятовський також на конкретному прикладі показує,
що молитовні практики ісихазму були відомі в українських монастирях в другій половині XVII століття. Один із таких фактів він подає
в «Небі новому», розповівши про диво з’явлення Богородиці ченцю-
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диякону на ім’я Іоїль Терхевич. Уві сні перед головним героєм постає
Пречиста Діва. У тексті її образ лаконічно змальований через окремі
візуальні деталі: «зєлєною шатою приодѣтую, от которои свѣтлыи
промєнѣ походили» [3: 212]. Екзегетом, що витлумачує видіння, виступає ченець зі сну. Він наголошує, що це видіння – нагорода Іоїлеві
за те, «же звыклєсь молитву тую мовити: Господи Iсусє Христє, Сыне
Божій (Богородица ради), помилуй мєнє грѣшного» [3: 212]. У кінці
автор наголошує на постійному перебуванні головного героя в молитві. Показовим є «богородичне розширення» молитви Ісусової, а також демонстрація того, що практики ісихазму були відомі в маленьких руських містечках. Про це свідчить рясне спорядження сюжету
інформантами місця: «Въ князтвѣ Рускомъ єстъ мѣстечко нєвєликоє
Бурштынъ,от вєликого мѣста Галича двѣ милѣ сѣдячєє» [3: 212]. На
маргінесі сторінки вказаний час з’явлення: 16 грудня 1665 року. Цей
художній сюжет виконує не тільки естетичну функцію, а й інформативну, даючи нам факти життєвості традицій ісихазму в другій половині XVII століття.
Петро Могила «наказав привезти з Афонської гори» грецький
текст житій святих для підготовки їх перекладу слов’янською мовою
[12: 204]. Автори другої половини XVII століття актуалізували мотив
походження українського чернецтва й монастирів з Афонської гори.
Ця тема розгортається в агіографічній та проповідницькій літературі,
зокрема в друкованому Патерику Печерському за 1661 рік, казаннях
Лазаря Барановича.
Тенденцію зустрічі двох культур український історик Л. Тимошенко окреслив як проблему традиціоналізму й динамізму в духовному
житті українсько-білоруського суспільства, де традиційне – це візантійське, нормативне, стандартне, а динамічне – це західна латинська
культура [4: 69]. Синтез східних і західних рис в українській культурі
середини XVII століття був ледь не основною її характеристикою. Часто православний зміст «одягався» в риторичні шати, оформлювався
жанрами, культивованими в католицькій культурі, а християнські образи поставали у розмаїтті мотивів, взятих з догматики і православного сходу, і католицького заходу. Таким чином, проблема зустрічі християнських Заходу й Сходу в українській бароковій культурі далеко не
вичерпана, надто коли йдеться про творчість Іоаникія Ґалятовського.
Десь з середини XVII століття в Україні поширюється культ Іверської ікони Богородиці. До літературного образу цієї святині зверталися дослідниці Т. Черторицька, Л. Сазонова й О. Белоброва. Перша
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дала загальний огляд збірки «Рай мысленный» (1659), присвяченої
Іверській іконі [11]. Друга проаналізувала культурні функції ікони
в ідеології Росії та «Іверські декламації» Симеона Полоцького [8].
Третя відстежила поширення культу ікони в Росії та його літературну фіксацію, згадавши принагідно й «Небо новоє» Іоаникія Ґалятовського [1]. В. Ченцова в монографічному дослідженні подала історію
копій Портаїтської ікони в Росії та поширення там її культу, спираючись при цьому на архівні матеріали, зокрема документи з Посольського приказу та грецькі грамоти [10]. Дослідниця торкнулася й літературного аспекту теми. Зокрема, вона побачила різницю фактажу
в «Слові похвальному Пресвятій Богородиці» й Іверських грамотах.
В. Ченцова назвала також деяких реальних прототипів героїв з оповідання-міраклю про перевезення ікони до Росії [10: 225–270].
Наше завдання у цій статті – вивчити функції головного образу та
художні шляхи його реалізації в збірці «Небо новоє».
Книга упорядкована на взірець західних збірників оповідань-міраклів, але з виразним акцентом на східних святинях у змісті. Збірка
виходить 1665 та 1666 рр. у Львові, а 1699 року в Могилеві. Один із
її розділів присвячений афонському образу з назвою Портаїтиса (Воротарниця). Основним джерелом цих оповідань стала книга Стефана
Святогорця «Рай мысленный», укладена з благословення московського патріарха Никона й видана у Валдайському монастирі 1658–
1659 року. Т. Черторицька метою видання книги називає прославлення новоствореного Іверського монастиря на Валдаї, пропаганду
та історичне обґрунтування політичних ідей патріарха Никона [11:
309].
Іоаникій Ґалятовський позбавляє свою збірку ідеологічного звучання. Він перераховує функції своїх текстів у передмові, наголошуючи, що його книгу можуть читати священики й ченці в богородичне
свято «въ Цєркви, на Утрєни, для науки людєм», а також для духовної
лектури в трапезній [3: І]. Матеріал книги допоможе казнодіям при
складанні проповідей, віруючим у підтриманні християнського способу життя, захисникам православ’я для апології віри [3: І].
Мету авторів видно вже з порівняння об’єктів зображення у книгах. У Стефана Святогорця матеріал поєднаний загальною темою
«Афон». Це – Святі гори, монастирі й храми, які тут засновані,
Портаїтська ікона, а також новостворений Іверський монастир на
Валдаї та його новий святий Яків Боровицький. Український автор
же написав про дива Богородиці протягом її життя та найважливіші
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богородичні ікони для Київської митрополії, а саме: Києво-Печерську, Куп’ятицьку та Іверську. Оповідання про дива від перших двох
розповідають і вказують читачам на монастирі митрополії, відзначені
благодаттю Святого Духа й опікою Божої Матері. А розділ про Іверську ікону розгортає художній матеріал про найпотужніший центр
православ’я – Афонський монастир. Відтак для автора було важливо
через апеляцію до Іверської ікони вказати на продовження традиції та
зв’язок між Святою горою та Київською митрополією.
Прикметно, що у виборі джерел українські барокові автори були
досить вибагливими. Сучасні їм книги практично не цитувалися.
Іоаникій Ґалятовський робить виняток для лаврських видань, а саме
«Parergon’y» Іларіона Денисовича, з якого він бере оповідання про
Куп’ятицьку ікону, та Патерика Печерського для викладу про Печерську ікону. «Рай мысленный» у цей список потрапив, очевидно, не
випадково. Валдайський монастир був обителлю «козацьких ченців»,
за Павлом Алепським [5: 451]. 1655 року туди були переведені ченці
кутеїнського Богоявленського монастиря. Більше того, з 1658 року
архімандритом обителі став Філофей (Сагайдачний) – представник
родини гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, що доклав багато
зусиль для відновлення православної ієрархії в 20-і роки XVІІ століття [10: 249]. Включення частини з книги «Рай» до «Неба нового»
привертало увагу до тексту-джерела та вказувало на цінність, освячену авторитетом Афонської гори. Окрім того, час виходу у світ перших
двох видань «Неба» збігається зі слуханнями московського собору
в справі Никона. Те, що вони надруковані, – ознака підтримки Київською митрополією переслідуваного патріарха-реформатора.
Звичайно, джерельний матеріал Іоаникій Ґалятовський перегруповує й селектує. Історії, викладені в «Раї мисленному» на 90 сторінках, скорочуються й розміщуються на 16 сторінках. Цьому сприяли
єдність предмета зображення та уникання зайвої деталізації. Оповідання стають короткими, характеристики влучними. Настанова на
естетичне зворушення реципієнта зумовила й відбір певних художніх
засобів та сюжетних схем. Найчастіше Богородиця з’являється уві
сні комусь із братії і дає настанови щодо наступних кроків. Образ зазвичай не має візуальних прикмет, а виявляє себе через мовні партії.
Це – прохання або накази. Функцію і глядача, і медіума, тобто посередника, відіграє в оповіданнях особливо побожний ченець Гавриїл.
Сімнадцять оповідань з «Неба нового» присвячені Іверській іконі
Божої Матері.
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У Ґалятовського використано кілька сюжетів з книги-джерела, які
показують Діву Марію у двох функціях – апостольській та заступниці
й захисниці монастиря.
З одного боку, образ Божої Матері вибудовується за апостольською парадигмою. У першому оповіданні автор, за книгою «Рай
мысленный», переказує апокрифічну історію про присутність Діви
Марії в Сіонській горниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів.
На відміну від канонічної інтерпретації, Іоаникій Ґалятовський іде
за апокрифічною версією, згідно з якою землі й краї, куди мали йти
учні Христові, були отримані за жеребом не тільки ними, але й Богородицею. Їй дісталася Іверська земля, тобто Афон. З другого боку,
оповідання мало мотиви, типові для розгортання богородичної теми.
У євангельському сюжеті про Благовіщення, апокрифічному оповіданні про Успіння Богородиці є усталена послідовність: «з’явлення
Ангела – діалог (чи монолог) – пророцтво-одкровення». У Ґалятовського Ангел забороняє Божій Матері їхати з Єрусалима й пророкує,
що її образ пізніше прославиться на Афоні.
Тема imitatio apostoli розкривається через мотив подорожі до
Кіпру Божої Матері й Іоана, улюбленого учня Христа. У дорозі зчиняється буря – і їхній корабель пристає до Климентової бухти на Афоні,
який на той час був осередком язичницького культу Аполона. Автор
малює поганську картину острова через ампліфікацію: «было полно
божницъ поганских и идоловъ, въ которыхъ злыи духовє пребывали,
и людємъ отповѣдали» [3: 161 зв]. У цьому оповіданні Діва Марія постає у функції проповідниці вчення Христового мешканцям
Афону. Результатом проповідування стало навернення язичників до
християнства, їхнє охрещення, благословення їх Богородицею та її
обіцянка покровительства над Афоном. Прикметно, що в книзі Стефана Святогорця апостольські мотиви виражені ще яскравіше: після навернення язичників Богородиця чинить дива, як учні Христові
в Діяннях, і виголошує промову про благодатність місця для тих, хто
зібрався.
Якщо перші два оповідання пов’язані з життям Богородиці, то решта присвячена Іверській іконі. Кожне з них розкриває певний мотив
чи етап з історії чудотворної ікони: «переслідування – об’явлення –
порятунок – прибуття в монастир – розташування – побудова церкви – дива».
Показово, що чітко визначити час дії можна тільки в одному
(«Чудо 3») оповіданні. Це приблизно 832 рік, коли вийшов у світ іко-
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ноборчий указ візантійського імператора Феофіла, який згадується
на початку тексту [3: 162]. Виявлення особливих властивостей ікони
сталося в присутності воїнів імператора, один з яких вдарив по іконі
зброєю – і з неї потекла кров [3: 162 зв].
Порятунок ікони пов’язаний з дієвістю молитви. «Нєвѣста
прєбывающая в сторонах Никєйских» віднесла ікону до моря й там
промовила: «Владцє Богородицє, избави насъ от гнѣва бєззаконнаго
царя, и свою Икону от воды» [3: 263]. Жінка бачить відразу результвідповідь на молитовне прохання, оскільки, «скончивши молитву
въвєргла икону в морє, которая право стала на вєрху воды, и удалися
на заход солнца» [3: 263].
Через багато років ікона показалася біля берегів Афону. Ця подія
представлена через біблійні знаки щодо важливих подій в історії людства. Ченці Іверського монастиря бачили «на морѣ пламєнъ огнистый,
яко столп» [3: 163]. Далі більше – подібно до того, як очищувався вибраний народ напередодні отримання Божих заповідей, ченці мусили,
за розпорядженням настоятеля обителі, зібратися в храмі й молитися
зі сльозами.
Оповідання про зустріч ікони складається з такої послідовності: «розповідь ченця Гавриїла про з’явлення Богородиці – зібрання
ченців у церкві – прихід на берег зі свічками в супроводі духовних
пісень – ходіння по водах Гавриїла – наближення образу до ченця –
взяття ікони до рук ченцем – передача її настоятелю – внесення до
церкви – розміщення у вівтарі». Тут є виразна алюзія на євангельські
оповідання про ходіння по водах апостола Петра. І учень Христа, і ченець Гавриїл робили це з божої волі. Петро мав повеління Ісуса на
цю дію, а Гавриїл – Богородиці. Наступне розгортання подій відбувається за принципом ретардації: ікона чудесним чином кілька разів
переміщується з вівтаря на монастирську стіну. А потім, як і завжди
на вибраних іконами місцях, ченці споруджують надбрамний храм на
честь Богородиці та розташовують у ньому образ.
Функція захисту й охорони монастиря Богородицею розкривається в «Чуді 15» через тлумачення назви ікони: «Потаитисса, то єстъ
хранитєльница двєрємъ» [3: 167 зв–168]. Відтак до обителі не могли
увійти грішники й нечисті серцем. Богородиця виявляє свою опіку
над монастирем у різний спосіб. В оповіданні десятому вона постає
у функції захисниці ченців від варварів. За оповіданням, після нападу
перського війська на монастир Божа Мати зчинила вночі велику бурю
на морі, унаслідок чого ворожі кораблі було зруйновано й потоплено
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разом з військом. Живим залишився тільки «Амира Воєвода», який
приніс ченцям коштовності й гроші на відновлення обителі.
Богородиця показує свою чудодійну силу через ікону, оздоровлюючи людей: «хромыи ходили, слѣпыи прозирали, бѣснуючыися
волными от бѣсов ставали, и всѣ хорыи уздоровлєнныє бывали» [3:
165 зв]. Її покровительство над ченцями виявилося в чудесному наповненні монастирських засік борошном, а посудин – вином та оливою
[3: 167–167 зв]. Божа благодать над монастирем в одному зі з’явлень
Богородиці вводиться в причинно-наслідковий зв’язок з почитанням
ікони: «Дондєжє зритє в монастирѣ Икону мою, нє оскудѣєтъ вамъ
благодать и милость Сына моєго» [3: 167 зв].
Два останні оповідання в цьому розділі «Неба нового» не позбавлені ідеологічного змісту. Очевидно, з метою демонстрації благодатності не тільки ікони, але й її копії, що прибула до Росії, патріарх
Никон, а за ним і Ґалятовський, уміщує два оповідання, присвячені
подорожі ченців Авви Корнилія та Никифора з іконою від Афону до
Москви. Автор звертає увагу на один епізод цієї дороги: при переправі через Дунай ченці повинні були заплатити мито за перевезення
образу, але не мали чим. Богородиця з’являється їм уві сні й заспокоює, а потім – греку Мануїлу Константієву (справжнє ім’я, за В. Ченцовою, – Мануїл Константинов) з наказом заплатити мито, що той
і зробив наступного дня. Закінчується оповідання повідомленнями
про прибуття ікони до Москви, прийняття її патріархом Никоном
і заснування Іверського монастиря на Валдаї. Прикметно, що згадка
про патріарха Никона залишилася й у виданні 1699 року, тобто через 33 роки після його розстриження й осудження. Очевидно, таким
чином видавці намагалися дистанціюватися від політики московської
церкви.
На українських землях культ Іверської Божої Матері можна простежити за її чудотворними копіями. Є. Поселянин згадує про кілька таких святинь. Зокрема, на початку XVIII століття одна з них належала сумському отаману Лук’яну Константинову. Після видіння
1713 року він подарував її в Мовчанську пустинь Курської губернії
[2: 220]. О. Белоброва писала про московську практику відвідування
з Іверською іконою хворих [1]. Такий звичай був і в Охтирському повіті Харківської губернії [2: 220]. Портаїтська ікона прикрашала також храми с. Жаборниця Новоград-Волинського повіту Волинської
губернії, с. М’ятинь Дубенського повіту та с. Пушкарного з Охтирського повіту.
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Подальше вивчення візантійських джерел української барокової
літератури дасть можливість окреслити коло найбільш авторитетних
текстів для української культури й літератури, критерії їхнього відбору та особливості засвоєння.
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Олена Муслієнко

МИСЛИВЦІ ТА ЇХНІ ОПОВІДАННЯ:
СТРАТЕГІЇ «ПОЛЮВАННЯ НА СМИСЛИ»

П

олювання як природний (сакральний, ініціаційний) та унікальний особистий досвід активно відрефлексовується в літературі. Генетично
філософський і естетичний зміст концепту «полювання» походить ще від платонівської традиції
розуміння полювання як символу вчення про ідеї.
Зокрема, як пише О. Лосєв, «задоволення й приємне, краса, доброчинність, благо, мудрість, істина – усе це для Платона є предметом ловитви
в тому самому розумінні, у якому мисливець наздоганяє свою здобич» [17: 272]. Також О. Лосєв
детально відстежує функціонування концепту
полювання у вченні Платона як стратегію пошуку смислу: «полювати на імена»; «полювати на
слова»; «ловити слова і, якщо хтось помилився
у висловлюванні, вважати це знахідкою»; софіст – «ловчий»; «тікати» вживається Платоном
у розумінні «уникати відповіді, якщо неможливо
правильно відповісти» [17: 272].
Як виняткова подія полювання відповідає
«сюжету переходу» [10], артикульованому в роботах Арнольда ван Геннепа «Обряди переходу». Обряди переходу вказують на радикальну
зміну екзистенційних ситуацій: перетин кордону
між життям і смертю, старим і новим, звичним
і незвичним. Полювання також було шансом/ритуалом входження в зону, яка існує на периферії
центральної влади та дикою природою, яка лишається територією свободи. При переході межі
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між зонами людина «помирає» в одній якості і «народжується»
в іншій.
Як прецендентний текст, який репрезентує продуктивну для письменників, розділених часом і простором, культурну модель полювання, мисливського наративу, постає книга оповідань Івана Тургенєва
«Записки мисливця» («Записки охотника», 1847–1851). Важливим
індикатором актуалізації тексту Тургенєва є його статус як такого, що
«виступає як оповідь про перехід, як наратив “досвіду переходу”, та
його практика» [10]. Активна реакція саме на цей твір в різних національних літературах може бути варіантом такого впливу, коли літературне явище може «генетично походити із відомого закордонного
зразка, але при тому продовжувати національну традицію» [30].
Уже публікація першої новели «Дон Жуан із Коломиї» (німецькою мовою) дала підстави номінувати Леопольда фон Захера-Мазоха
(1836–1895) титулом «австрійський Тургенєв» (або «німецький,
український, галицький Тургенєв»). Сталося це не тільки з тієї причини, що дія більшості його творів відбувається саме в Галичині. Для
німецькомовних реалістів російський письменник був еталоном «ліричного психологізму» та «техніки рамкової оповіді» [24: 27].
Лариса Полубояринова називає три ключові аспекти формування
генетико-контактних зв’язків цих письменників: «тематичний (мотив полювання), наратологічний (мисливець як оповідна інстанція)
та глибинно-психологічний (закладені на рівні архетипів у феномені
полювання моменти субверсії, насилля та еротики)» [22: 75]. Австрійський письменник спирається на безумовний на той час авторитет російського, однак його тексти наснажені енергією вкоріненого
в німецьку свідомість розуміння полювання. Висхідний пункт цих
стратегічних розходжень авторка дослідження [22] коментує на рівні
аналізу відповідних словникових статей. Зокрема, вона спостерігає,
що в словнику В. Даля (1863) значенню слова «полювання» («охота», «охвота») у значенні «ловитва, травля і відстрілювання диких
тварин» як «промисел і розвага» передує як основне інше, а саме:
«стан людини, яка чогось хоче, «бажання, схильність чи прагнення,
своя воля, добра воля; пристрасть, сліпа любов до заняття, забави»
(переклад мій. – О. М.) [12]. Ці маркери вказують на зв’язок із ірраціональними, архетипними поняттями, культурними значеннями («пристрасть», «веселощі», «задоволення», «бажання», «прагнення»,
«пошук, «промисел»). Це акцент на волі своїй, внутрішній. На відміну від російського слова «охота», німецьке слово «die Jagd», яке
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вживає Л. Захер-Мазох, актуалізує основне значення «промисел»,
з акцентом на функції «окультурення». У німецькій мові низка ідіоматичних висловів із словами «Jagd», «jagen», «Jäger» формують
метафорику полювання як «руху, дії цілеспрямованої і швидкої», що
має значення «насилля, скерованості на оволодіння чимось», «не боротьби з дикістю, а самої цієї дикості, як чогось, випущеного на волю
<...> – того, що було приховане» [22: 52]. Персонаж Мазоха Деметріус («Дон Жуан з Коломиї») йде на полювання саме в той момент,
коли його зраджує дружина Ніколая. Автор формує парадигму полювання – любов (ерос), ґрунтовану в тому числі й на семантиці слова
«полювання» – бажання, прагнення.
У збірці Тургенєва «Записки мисливця» полювання – факультативна подія, перед читачем постає мисливець «дивний», «сторонній», композиційно текст організовують картини полювання. Мисливець-мандрівник бере участь у подіях, описує їх, не приховує свого
ставлення до баченого та почутого. Його індивідуальність «...не явлена головною дійовою особою. Він бере участь у подіях, але не його
вчинок вирішує конфлікт і завершує драму» [25: 122]. Такий оповідач
стає досить близькою, ледве чи не автобіографічною фігурою автора.
Якщо згадати, що цей персонаж лишається стороннім, невключеним
у дію, то складається враження, що основна його місія в тексті – отримувати «скрипторське задоволення».
«Розповіді про себе» випадкових співрозмовників захерівського
мисливця демонструють тенденцію руху від усної нарації до письмової. Захер-Мазох формує рамкову оповідь, у якій домінують щоденники («Венера в хутрі»), листи головного героя («Любов Платона»),
листи дійових осіб («Марцела»). Результатом такої стратегії автора
стає «криза рамкової оповіді», його персонаж активно з’являється
у тексті, рефлексує. У тексті Л. Захер-Мазоха феномен полювання реалізується в значенні «боротьба із дикістю» та «полювання як актуалізація стихійно-вітального начала або прорив тваринного атавізму
в людині» [23].
У реалізації свого художнього проекту Л. фон Захер-Мазох, стартуючи в літературі як «австрійський Тургенєв», запропонував такий
тип письма, який адекватно почав відчитуватися вже у другій половині ХХ сторіччя [8]. У контексті сучасної рецепції творчості письменника виглядає переконливим міркування Л. Полубояринової,
яка простежує типологію творчого доробку Захер-Мазоха із відомими міркуваннями Бодлера про модерний тип творчості. Бодлер ще
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в 1845 році сформулював два найважливіших параметри: своєрідну
«самогероїзацію» творця, проявлену як навмисне нівелювання дистанції між автором і героєм, тобто ідентифікацію автора з трансльованим у творі індивідуальним досвідом. Останній момент означає, за
Бодлером, що «тепер, у добу modernite, чесно вистраждана і щиро
піднесена істина певного індивідуального приватного життя може
виявитись художньо значимою, навіть якщо вона представлена в малопрофесійній формі» [5: 287].
Книга оповідань Івана Тургенєва «Записки мисливця» відіграла
важливу роль у формуванні американського модернізму [7]. У прагненні створити альтернативу «європейській» формі роману Шервуд
Андерсон як матрицю нового письма запозичив із «Записок мисливця» І. С. Тургенєва принцип і композиційні способи побудови книги оповідань «Вайнсбурґ, Огайо» (1919). Центральні мотиви книги
оповідань – мотив полювання, дороги, природи – відкривають і завершують окремі оповідання, сюжет яких будується навколо «дивних» характерів.
Функція «динамічного центру» в книзі оповідань «Записки
мисливця» належить оповідачеві-мисливцю, у збірці Ш. Андерсона
«Вайнсбурґ, Огайо» твір «збирає» наскрізний герой Джордж Вілард. Характерні для персонажів Тургенєва зсув і «дивакуватість»
набувають формату «гротескності». Єдиний хронотоп організовує
цілісність книги «Вайнсбурґ», у «Записках мисливця» художню єдність формують часово-просторові моделі.
Як і в оповіданнях Тургенєва, центром кожного оповідання книги «Вайнсбурґ» завжди є персонаж і пов’язана з ним історія. У поле
уваги письменника потрапляють різні дивацтва. Андерсона цікавлять
скалічені герої, герої-«гротески», як пише автор, «зіпсовані якоюсь
однією правдою». Світ Вайнсбурґа – створена автором реальність,
яка живе за власними законами. Це вигадане місто існує лише у свідомості автора. У «Книзі про гротескних людей» ідеться про джерело творчості, перший імпульс (неясні образи) і про сам процес написання книги, символічно прирівняного до створення нового світу.
Основний мотив книги – унікальність творчої особистості – складає
сюжетну лінію твору. Окрім наскрізного персонажа Джорджа Віларда, мотив розкривається в образах доктора Ріфі («Кульки з паперу»),
доктора Персівала («Філософ»), художника Робінсона («Самотність»). Кожен з них випробовує себе як митця, а це означає для них
відвагу заявити про себе у світі. Проблема в тому, що вони стражда-
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ють від неспроможності сказати це слово, знайти його. Письменник
будує оповідання на подіях, «які так і відбулися».
За задумом письменника, усі герої приречені на поразку – у новому світі слова втратили своє значення. Старий письменник довіряє свої
фантазії паперу, прагне в такий спосіб допомогти людям, які приходять
до нього вночі. На думку Андерсона, «через творчий акт фантазії художника вивільняються, тоді як вигадані образи набувають плоті і крові. Світ роману – це не світ реальності. Зображуваний предмет співвідноситься не з реальним світом, а зі світом поза реальністю» [цит. за:18].
Більшість оповідань Тургенєва написані від першої особи, натомість
Андерсон організовує оповідь від третьої особи, оповідач наділений
рисами «всезнаючого автора». Оповідач у творах Тургенєва прагне
бути об’єктивним у своїх спостереженнях «за зовнішнім життям» своїх героїв. Оповідач у «Вайнсбурґ, Огайо», навпаки, прагне проникнути
в глибину свідомості героїв, розкрити їхні підсвідомі страхи і бажання.
Джордж Вілард – третій герой книги, який претендує на роль оповідача. Його історія – той етап життєвого путі, який пов’язаний із становленням персонажа як письменника. Вілард робить дописи у газеті
«Вайнсбурзький Орел». Узагальнюючи характери трьох оповідачів
у книзі, читач отримує повну картину життєвого шляху письменника. Його початок – молодий Вілард, зрілий етап – оповідач, старший
вік – старий письменник. Тема художника у такий спосіб набуває
об’ємного характеру.
Автор розділяє функції оповідачів: якщо оповідач бачить приховані думки і бажання героїв, то Джордж стає співрозмовником
гротесків і вислуховує їх історії. Протягом циклу з Вілардом повторюється ситуація, зображена у «Книзі про гротескних людей»: до
нього приходять мешканці міста, сподіваючись поділитись своєю сокровенною історією. Вони розраховують на розуміння, хочуть отримати звільнення від внутрішнього болю. Повне розуміння гротесків
молодим героєм навряд чи можливе, проте його роль – відкрити історії гротескних людей світові. Гротески хочуть передати свій досвід
Віларду, сподіваючись, що він не стане таким, як вони. Наскрізний
герой, слухаючи історії гротесків, уже відрізняється від них, у цьому
і є запорука його інакшості. Андерсон вживає «гротеск» не тотожно
до романтичної традиції. Для розуміння значення, в якому це поняття
функціонує в тексті, вварто зяти до уваги визначення із Уебстерського
словника: «сукупність фізичної краси / чи доповнення до неї, представленої в матеріальному світі, але спотвореної естетичним сприй-
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няттям чи якостями, які схожі на комічні в нашій свідомості» [цит.
за: 18]. Гротескний образ в Андерсона передбачає не тільки зовнішню
«некрасивість», спотвореність, але й внутрішню, психічну деформацію, коли найменше відхилення може спровокувати радикальну зміну
в житті, яке вже не матиме сенсу й статусу. Письменник зображує, наскільки тонка межа між «нормальністю» та «гротескністю», якщо
одна подія може зруйнувати людину, знищити смисл життя й надію.
Така фатальна трансформація може статись у результаті події або
антиподіїї – того, що не сталося, але життя перевернуло. Гротески неспроможні зробити той крок, який змінить ситуацію, вони самотні
й приречені на самотність. Ідеться про внутрішню і зовнішню ізоляцію – ніхто з них не може покинути межі Вайнсбурґа.
У книзі функціонує категорія, альтернативна події – пригода.
В основі кожного оповідання є пригода, екстраординарний випадок,
який випадає із життя гротеску. Пригодою стає мить радикального
емоційного потрясіння. Найчастіше це розуміння того, що час невідворотно втрачений, необхідна мить, яка б змінила життя, минула.
З цим відчуттям співвідносні «моменти прозріння» – гротески переживають потрясіння, забуваючи про самотність, коли настає мить
відкриття краси природи, відчуття її гармонії.
Андерсон «зазирає за поверхню життя», відкриваючи таємниці
інтимного, приватного життя персонажів. Їх страхи, мрії, нереалізованість – причина самотності, відчуженості.
Як і в «Записках мисливця», кожне з окремих оповідань зосереджене на історії одного героя. Схожа й ситуація, коли один наскрізний персонаж збирає, вислуховує історії інших. Тургенєв концентрувався на одній рисі свого героя, детально її описував, перебільшував.
Герой-«гротеск» у книзі оповідань «Вайнсбурґ, Огайо» − персонаж
спотворений, автор робить акцент на певному життєвому зламі, травмі. У книзі «Вайнсбурґ, Огайо» мотиви характеризують внутрішнє
життя провінційного міста.
Американський письменник, орієнтуючись на жанрову форму
«книга оповідань» «Записок мисливця» І. Тургенєва, пропонує
своєму читачеві текст, який був «золотою серединою між прісним
багатосюжетним англійським романом і французькою прозою, яка
вимагала... надмірної розумової напруги» [16]. Книга оповідань пропонувала читачеві картину розколотого світу, в якому страждають
і мріють самотні герої, однак своєю синтетичною формою маніфестувала творчість як художню версію можливої гармонії.
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У 20–30-х роках ХХ століття полювання потрапляє в зону активної уваги письменників як полісмисловий сценарій, який ретранслює
важливий, часто травматичний досвід. Розповіді про полювання та
мисливців і власне розповіді мисливців формують модерний дискурс
межі, переходу, вибору, який реалізується в тексті, орієнтованому на
літературу («література з літератури»).
Японський письменник Акутаґава Рюноске (1892–1927) написав
оповідання «Вальдшнеп» (1921) на основі епізоду із «Моїх спогадів» Льва Толстого, виданих японською мовою в 1914 році. Ідеться
про полювання на вальдшнепів, яке влаштував у Ясній Поляні Толстой для свого гостя Івана Тургенєва. Полювання фокусує низку
проблем – психологічне, інтелектуальне суперництво двох письменників, змагання мисливців, проблема віри й довір’я, точності пострілу
й точності слова. Мисливці стріляють у вальдшнепа. За правилами,
птах мав би впасти і його б приніс пес. Однак здобичі немає. Толстой
підозрює, що Тургенєв «промазав». Господар сухий, замкнутий, небагатослівний. Оповідь ведеться в полі свідомості гостя. Той пригадує
давні обрáзи за період більше ніж двадцятирічної дружби. Спогади
переважно травматичні: «...яке не візьми з цих спогадів, завжди впертий Толстой був людиною, яка не визнавала за іншими ніякої щирості.
Людиною, яка в усьому, що роблять інші, підозрює фальш. < ...> Він не
міг повірити, що інший може так само переживати красу літніх хмаринок, як відчуває він сам. Він ненавидів і Жорж Санд тому, що мав
сумнів у її щирості. І коли він розірвав стосунки із Тургенєвим... Та ні,
і тепер, як і раніше, він не впевнений, що Тургенєв убив вальдшнепа,
підозрює неправду...» [1]. Репліки персонажів організовані в стилістиці театральних п’єс початку сторіччя: домінує підтекст і психологізм. Текст насичений літературними алюзіями, цитатами, згадками
про інших письменників (Гаршина) та їхні твори («Записки мисливця» Тургенєва, «Заклад Тельє» Ґі де Мопассана) тощо.
Розв’язка акцентує обидві ключові проблеми: полювання і література. Уранці вбитий птах був знайдений дітьми – він застряг у гіллі
дерева. Толстой простяг руку Тургенєву, але замість вибачення наполягає на своєму: «Тепер і я можу заспокоїтися. Я не така людина, щоб
брехати. Якби птах знайшовся, Дора (собака. – О. М.) неодмінно б
його знайшла». Тургенєв майже з соромом потиснув руку Толстому.
Хто знайшовся – вальдшнеп чи автор «Анни Карєніної»? Душу автора
«Батьків і дітей» залила така радість, що на це питання він не зміг відповісти. «І я не така людина, щоб брехати. Дивіться – хіба я не вбив його?
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Адже, коли пролунав постріл, він відразу каменем упав» [1]. Межа між
текстом і життям практично зникає, персонажі функціонують одночасно як люди із своїми комплексами, обрáзами, чуттєвістю та як автори відомих творів із певною репутацією, від якої вже є залежність, водночас
як персонажі твору, який неначе в цей момент пише кожен з них.
Революція і громадянська війна зняли табу та бар’єри у свідомості
людей – смерть і вбивство увійшли в досвід ледве не кожної людини.
Полювання стало територією своєрідного психологічного «заміщення». Крім того, у голодний повоєнний час впольоване було додатком
до сутужного раціону.
Очевидно, це загострене переживання змагання, жага перемоги, запах пороху і крові збурював творчу енергію. То ж не дивно, що
українські митці, крім літератури, жили полюванням, інколи межа
між обома практично нівелювалась. Завзятими мисливцями були Микола Хвильовий, Максим Рильський, Остап Вишня, Микола Куліш,
Юрій Смолич, Олекса Слісаренко, Майк Йогансен.
Для Миколи Хвильового полювання було також родинною справою – батько був мисливцем. Оскільки родина розпалась і батько жив
окремо, то полювання для письменника було ще й особистим сюжетом травми.
У виданні 1932 року оповіданню «Мисливські оповідання добродія Степчука» передував невеликий вступ: «До етюду “На озера”
я відношу й “Мисливські оповідання добродія Степчука”. Ці поетичні
екзерциції (свідомо беру це не зовсім благозвучне слово) треба розглядати не як оповідання пролетарського мисливця, а як записки переляканого дрібного буржуа. Хіба ж пролетаріат “тікає від людей”?
Хіба він ширяє над “мертвими краями старосвітських поміщиків”, “шукаючи нових ілюзій до нових невідомих берегів”? Отже, нічого нема
дивного в тому, що модернізований тартарен боїться мертвої качки,
дітей і нарешті опудала в останньому оповіданні того ж таки добродія Степчука. Написано 1927 року». Передмови до творів Миколи
Хвильового формують своєрідну зону «свободи і домінанти автора»,
провокують читача, сигналізують про формування додаткових смислів саме на межі, «між текстами».
У цьому «факультивному» фрагменті за законом семіосфери кожне слово є сигналом формування основного смислу. Не випадково
М. Хвильовий згадує про Тартарена – головного героя циклу романів
французського письменника Альфонса Доде «Тартарен Тарасконський» («Tartarin de Tarascon», 1885–1890). Крім репутації дотеп-
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ного веселуна, персонаж має низку характеристик, продуктивних для
розуміння твору українського модерніста.
Тартарен, який, можливо, ніколи і не виїжджав зі свого міста, із
захопленням переповідає вигадані пригоди та подвиги – тобто проявляє неабиякий літературний талант. Хвильовий називає одну з масок,
задіяних у творенні тексту: Тартарен – «національний варіант донкіхотської теми (в англійській літературі “Записки Піквікського клубу” Ч. Діккенса, у російській – “Ідіот” Ф. Достоєвського та ін.)» [22:
233]. В етюді «На озера» актуалізований і власне образ Дон Кіхота:
«І тільки я, як невгамовний дон Квізадо, все шукаю нових ілюзій до
нових невідомих берегів».
Наративна практика «Мисливських оповідань добродія Степчука» М. Хвильового формується в аспекті формування та дослідження
автором містичного досвіду «пізнання розширеною свідомістю».
Художнє самопізнання людини вимагає «безжальності до себе»,
стадії звіту людини перед собою не тільки в свідомих діях, а й у таємних порухах, що вислизають з-під контролю розуму. Екзистенційна емоція абсурду – «почуття могутньої внутрішньої розгубленості
перед незрозумілим» (Батай) є концептуальною домінантою «Мисливських оповідань добродія Степчука» М. Хвильового. Степчук послідовно розповідає три «історійки»-пригоди із свого мисливського
життя. Пригода як життєва подія випадає із загального контексту
життя, його цілісності.
Стрижень інтенціонального акту формується навколо актуалізованих емоцій страху, вини та покарання. Пошуки смислу відбуваються в семантичних, рефлективних та екзистенційних площинах.
Зовнішній сюжет складає сповідь добродія Степчука в колі мешканців «того самого будинку, що в ньому живу і я» [33: 192]. Сповідальна форма оповіді від особи героя (автоінтерпретація) відтворює
процес дискурсивного мислення, спрямованого на самопізнання. Істинна сутність особистості, «людина в людині» (М. Бахтін) проявляється як «свідомість, що знаходиться в напруженні відносно іншої
свідомості» [33: 38].
Означена добродієм Степчуком аксіологічна вісь добра і зла:
«від прекрасної Маргарити до хама і циніка Фердищенка» [33: 153]
формує алюзію на героя роману Ф. Достоєвського «Ідіот» Фердищенка, «містерійного чортика», що запропонував усім розповісти
петі-жьо – найгіршу історію свого життя. Рetit jeu (від франц. petitjeux – маленькі ігри) – літературна салонна гра, яка набула популяр-
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ності саме у ХІХ столітті. Це не «комерційна» гра, мета якої – виграш, ця гра – задля азарту, у ній усе залежить від випадку. Гра досить
швидко трансформувалась у модель літератури, яка повною мірою
реалізується в романі Ф. Достоєвського в моделі «оповідання в оповіданні». Азарт цієї гри в тому, що учасник здійснює акт публічного
самовикриття, «морального роздягання». Розповідь про аморальний
вчинок є найбільш моральним вчинком того, хто розповідає. Парадоксальність ситуації в тому, що, слухаючи про ганебні вчинки, учасники
опиняються перед непростим вибором: вони мають захоплюватись
відвагою/зухвальством оповідача, не маючи права, за законом гри,
його засуджувати чи зневажати: «найкращий, найпослідовніший
і найбільш щирий гравець у петі-жьо відповідно виявляється найбільш
безпринципним учасником драматичного зіткнення характерів під
час гри» [9: 74]. Ще один парадокс полягає в тому, що жоден з персонажів роману Достоєвського не пропонує імпровізацію – щоразу
це «література», тобто текст, який уже існував: Фердищенко збирається «знову про ту саму крадіжку розповісти», Тоцький пропонує
алюзію на відомий твір О. Дюма «Дама з камеліями», Єпанчін розповідає анекдот. Е. Володін простежує генезу цього «формально-художнього принципу» у літературі доби Відродження – «Декамероні»,
«Гептамероні», «Кентерберійських оповіданнях», однак наголошує
на посутній трансформації висхідної матриці. Продуктивними для
художньої моделі Достоєвського дослідник уважає твори О. Пушкіна
«Бенкет під час чуми» («Пир во время чумы»), «Повісті Бєлкіна»
(«Повести Белкина») та М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» («Вечера на хуторе близ Диканьки»): «в обох авторів є один
оповідач як символічна фігура, через яку й ведеться оповідь, матеріал
швидше ідеологічно, аніж сюжетно пов’язаний у цикли» [9: 80].
У художньому проекті М. Хвильовий свідомо орієнтується на таку
модель. Кожна історія, що розповідає Степчук, – актуалізація проблеми совісті та страху: «Очевидно, що це не було не те й не друге – і ні
совість, і ні страх. І це в той же час було і те, і друге: і совість, і страх»
[33: 145]. Такі ситуації є еквівалентами «сповіді на порозі життя та
смерті, правди та неправди, розуму та безумства» [3: 169].
Сюжет «Мисливських оповідань добродія Степчука» може бути
потрактований як розгортання метафори полювання. Семантика
«полювання» співвідноситься зі значенням «говорити» [19: 256]
та розгортається в референційній площині значень «полювання на
смисл», метафори творчості, зреалізованої в акті текстуювання. По-
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лювання в художній системі тексту набуває універсального значення:
це полювання на підсвідомі образи, які розкривають людині, хто вона
є насправді та що для неї означає бути у власній визначеності.
Текстова структура «Мисливських оповідань...» є внутрішнім
діалогом: слова зверенені до людей, до себе самого, до світобудови. Та
межа життя, звідки видно метафізичну таїну життя й особливо смерті,
веде або до загибелі, або до спасіння, яке може бути досягнуте не тїєю
самою людиною, а новою, іншою, якою можна стати в результаті власного мученицького досвіду.
Сюжетотворчою подією стає «мить ліричної концентрації»
(Т. Сильман) – стан героя, інтенсивне переживання ним буття в межах
екзистенційних емоцій (страх та совість). Герой починає полювання
на шилихвоста («Шилихвіст»), але згодом сам виявляється жертвою:
на нього полює шилихвіст. Птах полювання починає з душі: «змушує»
автора-оповідача вирішити нелегке моральне завдання: «на себе взяти роль своєрідного ката» [33: 144]. Далі емоція совісті трансформується у страх: «я відчув, що побороти шилихвоста не можу. Я переконавсь, що шилихвіст безсмертний і ніколи не злізе з мого ягдташа <...>
Страх пройняв усю мою істоту. Це вже був той тваринний страх, що
від нього тільки один крок до божевілля» [33: 146].
Парадоксальність проявляється у тому, що людина виявляється
не готовою добити/убити пораненого птаха, хоча свідомо була налаштована на полювання. Досліджується та межа, на якій критичного
виразу набуває етична проблема – різниця між полюванням і вбивством.
Оповідання «Бекаси» розгортає тему страху та совісті в напруженій драматичній версії: мисливець упевнений, що вбив дитину. Референційну площину тексту формує парадигма «птахи» – «діти» –
«щастя»: «Бекас маленький, непомітний, і всі бекаси маленькі,
непомітні. Причаїлись вони по закутках болот як уламки великого
ілюзорного щастя. Але в цей уламок обов’язково треба поцілити, інакше попадеш в корову, а ще гірше – в хлопчика» [33: 152].
Хоча вбивство виявляється несправжнім, віртуальним, людина переживає свою вину в апокаліптичних масштабах: «ці димки і цю полоску над далеким лісом я вже ніколи не побачу так, як бачив годину
тому» [33: 152].
В оповіданні «Вовк» моделюється амбівалентна ситуація «кат» –
«жертва»/«мисливець» – «здобич»: мисливець, що полює на змісти у сфері підсвідомого, амбівалентно виявляється жертвою. Відчут-
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тя жаху та вини складають його екзистенційний комплекс. Конфлікт
ката й жертви є тим більше трагедійний, що їхні маски динамічно перемінюються в полі єдиного суб’єкта.
Основні події першої новели «Шилихвіст» починаються на заході сонця. Момент заходу сонця співвідноситься з фатальністю, це час
переваги сил хаосу, пандемії підсвідомого.
Кульмінаційний момент розвитку подій центрального оповідання
«Бекаси» позначений відчуттям метафізичної порожнечі та надзвичайної спеки: «була та година гарячого літнього дня, коли сонце, зупинившись у зеніті, з такою енергією палить землю своїми вогняними
променями, що тільки мисливці добровільно витримують його» [33:
149]. У душевному ландшафті яскраве сонце й мертва тиша («тиша
передзвонювала таким гнітючим передзвоном, що можна було збожеволіти» [33: 151] функціонують як величезне око, що фіксує всі події,
утримує й назавжди включає в архіви пам’яті те, що відбулося. Центр
наративної конструкції переміщується зі світу матеріальної, публічно
підтвердженої реальності у світ суб’єктивних ідей. Справжня драма
полягає в тому, чи пощастить Степчукові подолати кризу власної ідентичності: «Можна припустити навіть, що я, тікаючи від самого себе
(а я, очевидно, тікав саме від самого себе), міг би збожеволіти...» [33:
151]. Так формується риторична практика, орієнтована на зсування/
зіслизання між смислами [32], на пошуки нового смислу, що може існувати саме на маргінесі – між нормою та невнормованістю, свідомим і підсвідомим чи безсвідомим. Відповідником такої практики висловлювання стає текст абсурду.
Вовк в однойменній новелі позиціонується як гідний суперник.
Домінантну інтерпретаційну площину формує закріплена в давній
традиції амбівалентна семантика вовка як хижака-убивці, переслідувача і як жертви-вигнанця, переслідуваного [14; 15; 20]. Динаміка переміни масок «мисливець (кат)» – «жертва» досягає кульмінаційної
точки, стосунки у межах якої взаємозалежні та пластично замінні, що
фактично підтверджує епіграф «Homo homini lupus est» у буквальному значенні. Мотив перетворення передбачає взаємозалежне функціонування в межах категорій «провина» та «покарання».
Виявляється, що джерела зла людина знаходить в собі: мисливець стає заручником власної упередженості та напередвизначеності.
Екзистенційна напруга формує усвідомлення власної провини у світовому хаосі зла через катарсис до каяття: «Я тут же зрозумів, що
немає мені спокути за цей вчинок не тільки тут, на землі, але й там,
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на легендарному небі», «такі вчинки, очевидно, не замолюють, <...>
а виясняють».
Розповіді-сповіді добродія Степчука передають динаміку трагічних спроб людини досягти власної визначеності. Ситуація розповідісповіді демонструє можливість прояву суб’єктом власної ініціативи:
хоча події добродія Степчука містичні й розуміння їхнього смислу та
значення знаходиться поза межами усвідомлення людиною, їй самій
лишається свідомий вольовий акт творення самого тексту.
Внутрішній монолог пов’язує людину з усім світом. Організований у такий спосіб текст дозволяє М. Хвильовому реалізувати індивідуальний проект реабілітації знеможеного морального «Я», болю
душі, характерних для натур з тонкою і складною душевною організацією, якими є митці.
Актуалізовані у модерному світі сюжети полювання стали продуктивною художньою практикою. Полювання як специфічний сценарій
діяльності та реалізації людини, перебування в особливому просторі
свободи ініціює збирання душі, роздрібненої повсякденним психічним життям, об’єднання душевних сил. Створюючи для людини умовну «можливість говорити із собою різними мовами», по-різному кодуючи своє власне «Я», мистецтво допомагає людині вирішити одне
із найсуттєвіших психологічних завдань – визначати власну сутність,
ідентичність.
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Ігор Набитович

ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЙ АRS MILITARIA
ТА ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ПАТЕРНІВ РОСІЯН
У «РОЗДУМАХ ПРО ВІЙНУ З МОСКОВИТАМИ»
ЮРІЯ НЕМИРИЧА

Б

урхливі епохи народжують постаті політиків
та релігійних діячів, дипломатів, полководців,
письменників, які дуже часто поєднують у своїй
діяльності ці різні прояви людського таланту та
духу. Особливо багатим на таких діячів в Україні
було XVII століття, а «постать Юрія Немирича
<...> є однією з найсуперечливіших у ту буремну
добу» [20: 220], як твердить Наталія Яковенко.
Рід Немиричів виходить на світло історії на
переломі XV–XVI століть. Знову ж, Н. Яковенко
зауважує, що Немиричі «у XV столітті взагалі не
згадуються, а на початку XVI вони виступають
як дрібні овруцькі пани». При цьому вона стверджує, що є достатньо підстав вважати, що «як і багато інших овручан, вони походили з тюркського
кореня. Принаймні на зламі XV–XVI століть бачимо їх на службі у князів Глинських, що не властиво
місцевому руському панству», а, окрім того, Немиричів, «як і кілька інших поважних панських
родів, чиє тюркське походження безсумнівне <...>,
не внесено до Пом’яника Києво-Печерського монастиря» [20: 219].
І в українській (Михайло Брик [2], Ігор Лоський [8]), і в польській (Юзеф Лукашевіч [22],
Станіслав Кот [23], Януш Тазбір [26], [27]) історіографії життя, політична й релігійна діяльність
Юрія Немирича в контексті європейської історії
досліджені досить повно. А власне Немиричів літературний доробок заслуговує на детальніші студії.
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Юрій Немирич (належав до шляхетського гербу Клямри) народився 1612 року в Овручі в «найзаможнішій після князів українській
родині»: лише на Київському Поліссі в 30–40-х роках XVII століття
він володів величезним маєтком: за підрахунками Наталії Яковенко
«4313 димів, що охоплювали 15 міст і містечок та 98 сіл» (це не враховуючи земель у можливих держаннях) [20: 219]. Батько Юрія Стефан був київським підкоморієм (1619–1630) та овруцьким старостою
(1624–1630).
Мати Юрія Марта Войнаровська теж належала до одного зі шляхетських українських родів (із нього походив племінник Івана Мазепи
Андрій Войнаровський): «Київсько-Волинський рід Войнаровських
належав до знатних українських родів XVII століття. Разом із Немиричами, з якими вони були спорідненими (ідеться власне про матір
Юрія. – І. Н.), Войнаровські були визнавцями й оборонцями аріянства в Україні, й лише згодом перейшли на католицизм» [4: 381].
Можна б твердити, що Юрій отримав чудову освіту, що латентно
є відчутним у відомих на сьогодні його творах. Спочатку він навчався
в Раковській академії (Gymnasium Bonarum Artium), яку в час її розквіту (власне коли тут перебував юний Немирич) називали «сарматськими Атенами». Пізніше (що було традиційним для європейської
шляхетської молоді того часу) молодий шляхтич подорожував Європою, навчався в Ляйденському та Амстердамському університетах
(знаних наукових центрах протестантизму), Оксфорді та Кембриджі,
потім у Сорбонні.
Немиричі були одним із найвідоміших протестантських родів
в Україні. Цей рух був одним із важливих каталізаторів ідей українського державотворення. Як зауважує Любомир Винар, «діяльність
Юрія Немирича, одного з найздібніших українських дипломатів доби
Хмельниччини, дає прямі докази, що роля українських протестантів
у будові Козацької держави була активна і творча. Незважаючи на те,
що різні українські політичні осередки доволі часто один одного поборювали, заступали різні погляди та ідеології, вони мали спільний
знаменник, спільну мету – відродження української державности»
[4: 529]. Після повернення з Європи Юрій Немирич стає одним із
провідників протестантського руху в Україні.
На чолі власних корогов Ю. Немирич брав участь у Брандербурзькій війні [20: 221]. У 1640 році він добився обрання на посаду
київського підкормія, а в період української національної революції
з 1648 року встигає побувати з обох боків протистояння, з початку
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1650 року «стає активним адептом Кисілевої політики компромісів»,
бере участь у переговорах із Військом Запорозьким, стає посередником між Хмельницьким та королем Швеції [20: 222], що завершиться
Корсунською угодою 25 жовтня 1657 року, яка мала б гарантувати
державну незалежність України та її соборність.
Януш Тазбір зауважує, що «політичні та релігійні розвороти
в житті Юрія Немирича відомі, однак мотиви, якими він при цьому
керувався, залишаються неясними. Ми не знаємо, наскільки щирим
був його перехід у православ’я й до якої міри такий перехід спонукало
його бажання повернути свої великі земельні володіння. Чи дороговказними зірками для нього були тільки його амбіції й кар’єризм, чи,
власне, визнаючи критичність ситуації, він висуває ідею створення
Великого князівства Руського в рамцях Речі Посполитої <...>?» [27:
319]. Наталія Яковенко пояснює «раптовий поворот вельможного
пана Юрія Немирича до Хмельниччини, що його учинив найпотужніший із київських землевласників на початок червня 1657 року»
родинними традиціями: дехто з його предків у минулому уславився
наїздами на шляхетські садиби [20: 220]. Однак при цьому не слід забувати власне й про державницькі устремління Юрія Немирича, бачення ним, у момент переходу на бік Богдана Хмельницького, можливості створення незалежної української держави.
Немирич став полковником (можливо, вже після смерті Хмельницького). Варто навести свідчення Самійла Величка, у якому він
подає Юрія Немирича як полководця: гетьман Іван Виговський «відправив під Лохвицю свого полковника Немирича із значною партією
козацького і ординського війська. Коли це військо прибуло туди, то за
Лохвицю вийшли з кінним і пішим своїм великоросійським військом
і згадані князі (Ромодановскій, Пожарскій, Львов, Куракін. – І. Н.) разом із гетьманом Безпалим. Була вчинена тут превелика битва (29 січня 1659 р. – І. Н.), яка тяглася з ранку до полудня, і Немирич зламав через невправність вождів кінне військо, яке саме потурило свою піхоту
і подушило своїх стрільців» [3: 247–248]. Ідеться про притлумлення
повстання, яке вибухнуло в запіллі у Виговського після розгрому стотисячної армії московитів під Конотопом у червні того ж року, коли
«Ромен, Гадяч, Лохвиця підтримували Москву» [14: 39].
Після смерті Богдана Хмельницького, наголошує Дмитро Дорошенко, «між козацтвом, цією провідною й правлячою верствою
Української Козацької Держави, позначаються два взаємно ворогуючі
між собою напрями: з одного боку, партія старшини, яка стоїть за як-
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найширшу автономію України, коли не за самостійність, із аристократично-ліберальним устроєм. На чолі цієї партії стає сам гетьман Іван
Виговський, поставлений із волі старшини замість молодого Юрія
Хмельниченка; ідеологом її є европейськи освічений Юрій Немирич»
[6: 34]. Коли стало зрозуміло, що самостійність України не вдасться
зберегти, «ця партія висуває ідею федералізації України з Польщею
і Литвою й пробує реалізувати її у формі Гадяцької умови 1658 р.»
[6: 34]. Однак друга, хоч загалом менш зорганізована, але потужна
партія (козаки, яких підтримували міщани та селяни), – «не співчували цій ідеї. <...> Підбурювані різними авантюрниками й демагогами
з-посеред самої козацької старшини і з-поміж запорожців, маси тягли
до Москви <...>» [6: 34]. Вони «не розуміли національно-політичних
гасел, що їх висувала більш розвинута культурно і політично козацька
старшина. <...> Усі жертви, всі перемоги, і серед них така блискуча, як
погром москалів під Конотопом, усе пішло марне» [6: 34].
Валерій Шевчук ставить постать Юрія Немирича в один шерег із
найвизначнішими постатями XVII–XVIII століть, які мали найвищий
«рівень державотворчого мислення»: «Ідеї назалежності України
визрівали, як правило, в головах шляхтичів: Б. Хмельницького, І. Виговського, Ю. Немирича, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Орлика та інших» [19: 30–31]. Їхнім суспільним ідеалом було «конфередеративне
Велике князівство Руське з подальшим перетворення його в незалежну державу» [19: 31]. Ця ідея могла б зреалізуватися в 1658 році,
коли було підписано Гадяцьку угоду, яка давала потужний історичний
шанс – утворення федерації трьох рівноправних держав (Польщі,
Литви та України). Формально цим трактатом було денонсовано Переяславський договір 1654 року. Наталя Полонська-Василенко пише,
що автором цього договору, головним чином, був Юрій Немирич,
«видатний правник і дипломат» [14: 38]. Юрій Мицик додає, що цей
трактат «справляє зовні дуже привабливе враження, є принаймі більш
виваженим і струнким, ніж договір України з Росією 1654 р., виявляє
виразний вплив західноєвропейської політичної думки, в чому заслуга
Юрія Немирича» [10: 38].
Дипломатичний талант Юрія Немирича Самійло Величко засвідчує його виступом перед вальним сеймом у Варшаві (куди його вислав
гетьман Іван Виговський «зі значним козацьким товариством») для
підтвердження Гадяцьких умов: Немирич, «прибувши з товариством
у Варшаву, виступив у сеймовій палаті з просторою мовою перед королем і всім сенатом» [3: 259].
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Максим Плиска в «Короткому описі Малоросії» повідомляє про
страту Немирича, що той був «на штуки од черні» розсічений. Це
сталося під Свидовцем на Чернігівщині, де на Немирича, очевидно,
чекала засідка. На те, що ця брутальна смерть була справою рук промосковських прихильників, указує польський історик XVII cтоліття,
львівський канонік Ян-Томаш Юзефовіч у «Літописі подій у Південній Русі»: «...Оскільки Хмельницький (Юрій. – І. Н.) із юнацького
віку ще не вийшов, нерозумного опікуна <...> йому призначили. Через зраду цього опікуна, під час наперед підготовленого нападу Юрій
Немирич, підкормій київський <...> брутально був замордований і без
покари для убивць стратив життя» [21: 244]. Полювання на Немирича з боку московитів відбувалося уже певний час; Москва задовго
перед тим вимагала його вислання з України.
Серед відомих на сьогодні творів Юрія Немирича барокова поема
«Periphrasis et paraphrasis Panopliae christianorum» («Опис і виклад
духовного арсеналу християн, або Паноплія» (1653), видана під псевдонімом Єжи Зміцерин), «Discursus de bello Moscovitico ad illustrum
Romanum Hojski Vlodimiriensem Capitaneum, affinem» («Роздуми
про війну з московитами Ясновельможному Романові Гойському, Володимирському каштелянові та своякові»). Його перу належить зокрема й «Маніфестація від імені війська Запорозького до іноземних
володарів, що пояснює причини розриву з Москвою» (від жовтня
1658 р.).
«Роздуми про війну з московитами» («Discursus de bello moscovitico») Юрій Немирич написав напередодні Смоленської війни між
Річчю Посполитою та Московією (1632–1634 рр.). Твір написаний
у 1632 році як послання до родича Немирича володимирського каштеляна Романа Гойського був виданий в Парижі в 1634 році [25].
Януш Тазбір резюмує, що саме чотирирічні студії в Європі дозволили Немиричеві вільно орієнтуватися як у міжнародній політичній
ситуації, так і проблемах принципів ведення війни. Власне доказом
цього є «Роздуми про війну з московитами», де фахово обговорюються мілітарні й економіко-господарські приготування до війни,
необхідність міжнародних коаліцій та пристосування воєнних дій до
особливостей терену кампанії [26].
З погляду жанрового цей твір має в собі кілька різних рис: і послання, і наукового міні-трактату, і епістолярію.
В «Орнаменті маси» Зіґфрід Кракавер зауважував, що «про місце якоїсь епохи в історичному процесі свідчать найпевніше не розду-
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ми цієї епохи про себе саму, а ледь непомітні її прояви. Ці прояви, які
виражають певні тенденції часу, не можуть бути вагомими виявами
віянь епохи. Вони є несвідомими й проявляються ненароком, однак
дозволяють дійти до квінтесенцій уявлень сучасності. Розуміння ситуації залежить власне від розуміння цих проявів. Головні тенденції
епохи та її непомітні імпульси взаємно вияснюють одні одних» [24:
50]. Перефразовуючи Марка Блока, можна сказати, що відомі на сьогодні твори Юрія Немирича дають змогу «вирвати» в мовчазного минулого свідоцтва про способи мислення, світобачення, духовий стан
та духовні устремління, ледь відчутні імпульси суспільно-політичних
настроїв суспільства, яке готується й провадить війни з московитами,
побачити стереотипні уявлення про них у Європі та Речі Посполитій, і в Україні зокрема. Одночасно не слід забувати, що «Discursus
de bello moscovitico» має не тільки свою цінність як певне свідоцтво
з історії ментальностей (як-от щодо сприйняття феномену війни –
з погляду українського шляхтича XVI віку), з історії повсякденності,
історії ідей (зокрема трансформації ідеї «вітчизни» та формування
національної ідентичності). Разом з усім цей твір дозволяє зануритися в простір соціології читання тогочасної української людини (яка,
зокрема, чудово знає твори античних авторів і намагається цю багатовікову мудрість і досвід застосувати до аналізу сучасних їй суспільнополітичних процесів, військового та воєнного мистецтва); дає можливість прослідкувати, як ідеї молодого шляхтича зреалізуються пізніше
в практичній діяльності його як зрілого релігійного діяча, полководця, дипломата, філософа – у той час, коли велика частина української
й білоруської шляхти починає полонізуватися, розчинятися в чужих
соціюмах: «Народ обезголовився, відтак натуральний процес державотворення почав виходити знизу – від козацько-посполитих мас,
захопивши тільки незначну частину української шляхти, а з маґнатів
тільки одного – Юрія Немирича, тобто нація змушена була тратити
значну силу для витворення нової еліти войовників» [19: 24–25].
Ентоні Д. Сміт зауважує, що саме в XVII столітті народжується
дедалі більша цікавість до «національного характеру» та «національного генія» [16: 93], а концепція цих двох понять «стали корисним
і потрібним елементом у новій мові й у новому світогляді Європи
освічених держав, що змагалися між собою» [16: 94].
Юрій Немирич подає розлогі характеристики етнопсихологічних
та етноментальних рис московитів і, не надто дотримуючись засад
політкоректності, називає їх «безмежно набридливими мосхами»
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[13: 34]. Саме в детальних етнопсихологічних58 та етноментальних
Немиричевих характеристиках московитів можна добачати зародки
інтересу до «національного характеру» як свого, так і сусідніх народів (недарма ж у нього власне порівнюється система державного
управління двох сусідніх з Україною держав – Московії та Оттоманської Порти). Ці ідеї можна було б порівнювати і з відповідними ідеями, які за кілька десятиліть висловлюватиме Джонатан Ричардсон, порівнюючи англійців із греками та римлянами: «Нам властиві найвища
сміливість піднесеність думки, шляхетність смаку, любов до свободи,
простота і чесність, що ми їх успадкували від наших предків і що належить нам, як англійцям» [цит. за: 16: 93].
Алєссандро Ґваньїні де Ріццоні (Alessandro Guagnini dei Rizzoni)
сформулював тогочасне уявлення в Європі про походження назви
«мосхи» (звідси походить і назва «москалі»): «Якщо описувати
Московію <...> треба було б сказати про походження її назви. Отже,
Москва взяла своє ім’я від Мосоха, сина Яфета <...>. Всі тамтешні
провінції, що лежать при московських кордонах, хоч і мають різні свої
назви, однак носять московський титул, і їхніх жителів називають не
інакше як москвою» [5: 576].
Московити, роздумує Немирич, – це вороги, які, «попри улесливість, схильні до віроломства» [13: 8]. Констатує він і їхній «підступний характер» [13: 8]. Можна відшукувати тут ледве вловимі паралелі до першої похоронної промови Перікла на честь загиблих атенян
у війні зі Спартою (яку представляє Фукідід в «Історії Пелопоннеської
війни» (розд. 35–46)). Перікл наголошує, що «Ми відрізняємося від
наших супротивників і своїм ставленням до військових справ. Ми показуємо наше місто всім і не буває в нас так, щоб ми через ворожнечу
до чужинців не дозволяли комусь учитися в нас чи дивитися на видовища з побоювання, що хтось із ворогів, побачивши щось неприховане,
скористається з цього, бо ми вважаємо, що найважливіше для нас не
військове устаткування і не військові хитрощі, а наш бойовий дух у військових діях. І щодо виховання, вони важкими вправами ще з ранньої
юності досягають мужності, а ми, живучи в добробуті, зовсім не гірше
них виступаємо на боротьбу проти рівносильних ворогів» [18: 284].
58
Під етнопсихологічними характеристиками я розумію сформовані впродовж етногенезу українців основні риси їхнього характеру як етнонаціональної
спільноти; ментальні характеристики перебувають у постійних динамічних змінах
і становленні й охоплюють значно коротші відтинки часу; вони є своєрідними підмножинами етнопсихологічних патернів.
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Юрій Немирич вважає, що «сформований за умов рабства» характер московитів виявляє «схильність до пишної і тiлесної розпусти,
жорстокий і підступний» [13: 21]. Він характеризує московитів як
варварів, у яких «будь-яка нерішучість розцінюється як вияв ницості,
а негайне досягнення чогось силою вважається ознакою величі. Під
час бою, після того, як вони починають втрачати впевненість в успіху, часто, покинувши зброю, вдаються до втечі, <...> і тим збільшують
кровопролиття» [13: 21–22].
Цікавими (з перспективи етнопсихологічних уявлень XVI віку)
є й принагідні Немиричеві зауваги про етноментальні та психофізичні риси й інших окремих народів як вояків (ці спостереження, можливо, не запозичені із якихось джерел, а були власними переконаннями автора, отриманими під час його воєн у Європі): «Тіла ґерманців
схильні до хвороб, знесилюються з віком і нездатні переносити негоду.
Всупереч звичаю предків їхня вірність також неміцна, – хіба що підтримується сталими і певними винагородами. Це вони довели в битві
данійського короля з імператором Фердинандом II, і Йоана Нассовія
з голандцями тільки щойно. Англійці, які б вони не були, не зносять
злигоднів, гинуть від голоду» [13: 30].
Своєрідним продовженням цих задекларованих ідей щодо етноментального портрету московитів будуть і їхні характеристики, які
декларує Юрій Немирич у «Маніфестації від імені війська Запорозького до іноземних володарів, що пояснює причини розриву з Москвою» (від жовтня 1658 року). Звертаючись до «ясновельможних,
найшляхетніших, найсвітліших, найповажніших, найславетніших,
знаменитих, високородних, достойних володарів, царів, електорів,
князів, маркізів, республік, ґрафів, баронів, знаті, громадян», він пояснює геополітичну та геостратегічну ситуацію в Україні й причини
українсько-польських воєн – «захист святої східної Церкви, рівно як
і наших прадідних вольностей» [11: 256]. Українці сподівалися від
царя Московії, наголошує Немирич, «покладаючись на зв’язки, що
лучать наші релігії, та на наше свобідне та добровільне підпорядкування», що «він буде до нас доброзичливим, дружнім, м’якосердим,
чинитиме з нами не інакше, як ґрунтуючись на щирій довірі, не порушуючи нашої свободи, а діятиме відповідно до своїх обіцянок»
[11: 256]. Однак московити вже одразу ж після підписання цієї угоди
«мали заміри <...> нас придушити і приєднати» [11: 257].
Ці підступи вже зрілий політик і дипломат Юрій Немирич, як
і чверть століття тому, показує на кількох прикладах, демонструючи
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«лукавство ошуканців-московитів» [11: 257]. Ці підступи й лукавство виявляють, на переконання автора, дії Московії після українськомосковської угоди 1654 року: «В тому, що наші підозри небезпідставні, переконує укріплення, недавно споруджене в нашому столичному
місті Києві, з розміщеною в ньому залогою з кількох тисяч московитів, щоб нас тримати у неволі, якої колись було задосить і в Польщі.
Так заповзято турбуються московити тим, щоб, приєднавши нас до
себе, зробити союзниками по рабству» [11: 258]. Далі наводяться
конкретні приклади того, як московити депортували з Білорусі «людей шляхетного походження, які за своєю волею відійшли до прикордонних місцевостей Московії, майже двісті родин, силою і підступами перевезли до Московії» [11: 258]. (Тут варто зауважити, що такі
злочинні практики депортацій російська імперія в різних її іпостасях
реалізовуватиме навіть до сьогодні). Далі він доповнює відомості про,
сказати б сучасним терміном українсько-російських взаємин, «гібридну дипломатію»: «Де це не вдається, вони чинять свої підступи
в інший спосіб. Після смерті вічної пам’яті Богдана Хмельницького,
гетьмана військ Запорозьких, вони думали, що наша Мала і Біла Русь
разом із військом Запорозьким швидко загинуть. Тому й послів наших у Москві затримували довго і з ними поводилися гордовито, й на
наші прохання ми отримували холодні відповіді» [11: 258]. «Суть же
угод, які існують у мосхів із чужинськими народами, полягає у тому,
щоб їх порушувати», писав молодий Юрій Немирич [13: 29]. Через
чверть століття він матиме змогу на гіркому досвіді взаємин із Московією після Переяслава переконатись у вірності своїх юнацьких спостережень.
Одним із методів «гібридної війни» того періоду було намагання
Московії посіяти хаос в Україні: після того, як гетьман Виговський не
був визнаний московитською владою, почалися заворушення й повстання в Україні, інспіровані Москвою, зокрема й тому, що «оскільки
природа воїнів, що ведуть бої за своїм власним розсудом і підносяться внаслідок численних перемог, схильна до сваволі» [11: 259]. Аргументи й аналіз подій, які призвели до денонсації договору 1654 року,
знову ж виявляють підступність московитів і марність надій покладатися на угоди, підписані з Московією. Юрій Немирич обґрунтовано пояснює громадянську війну в Україні підступами московитів та
розпалюванням ними українсько-українського протистояння: «Так
розкрилася хитрість і підступність тих, які без жодної нашої вини
готували для нас спочатку міжусобицю і громадянську війну, а потім
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і відкрито, загрозою своєї зброї – рабське ярмо. Для того, щоб знищити його, ми і доводимо нашу невинність і, закликаючи на поміч Бога,
розпочинаємо законний захист і змушено шукаємо допомоги сусідів
в ім’я своєї свободи. Тому на нас немає вини і не ми є причиною цієї
війни, яку тепер розпалили <...> нас змусили взятися за зброю» [11:
263].
Етноментальні патерни московитів сформовані, на переконання
Юрія Немирича, кількома факторами – як природними, так і суспільними й мають у своїй основі багатовіковий етнопсихологічний субстрат.
Найважливішим суспільним фактором у такому аспекті є система
державного управління, яка – цей «ворог, який стає з дня на день щораз більш зухвалим, [i] має намір захопити наші землі й установити
правління, до якого я маю зневагу», – подібна «до турецької, абсолютистської та деспотичної, за якої, однак, навряд чи можлива загроза
повстання» [13: 9]. Таким чином мимохіть Юрій Немирич зауважує
й екстравертизм московитів (який відрізняє їх і від українців, білорусів чи поляків).
Саме тоді ж у XVII столітті, продовжує Ентоні Сміт, «не менш
важливою була нова цікавість до історії й соціального розвитку. Цю
цікавість породило кілька причин. Напевне, найголовнішою з них
у цьому контексті була загальна практика порівнювання європейців
із класичною цивілізацією» [16: 94]. З цієї подвійної перспективи
зацікавлення специфікою ментальних патернів, соціально-етнопсихологічних характеристик московитів, особливостей історичного та
соціального розвитку Московії, які й породжують її соціально-політичний устрій, бачиться Юрієм Немиричем, що «непідконтрольний
законам священний звичай краю так зміцнює владу, що, сповнені забобонної шани, мосхи (московити. – І. Н.) не прагнуть свободи, як
також не відчувають і не уникають неволі, встановленої, буцім-то, Богом і царем. Відтак цар схильного до такого забобонного страху народу [втішається] надмірним славослів’ям і найбільшою, порівняно з іншими, могутністю. Зміцнює [царську владу] однакове становище усіх
при розподілі посад, найменша з яких чи при дворі, чи у церкві надається за згодою царя, якому рідко [загрожує] небезпека з боку [йому]
підлеглих. І достеменно відомо, що так багато, (як ми вже вище перерахували), тобто, сто десять військових провідників із представників
вищого нобілітету, було призначено з урахуванням самого страху перед заколотом. Останні на оплату воїнів просять гроші з державної
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скарбниці не з власної волі чи у зв’язку з обставинами, але за розпорядженням і наполегливою вимогою царя. Як лишень вони опиняться
під підозрою, ті [з них], що обіймають навіть високе становище, легко
усуваються від військової служби царем, який добре обізнаний з відомими порадами Тарквінія щодо методів усунення небажаних [представників] вельможного панства» [13: 22].
Ім’я Луція Тарквінія, згадане в контексті аналізу соціально-політичних реалій Московії, її державного устрою та особливостей управління, є важливим історико-культурним маркером порівняння Московії з Римською імперією. Тарквіній, розповідає Тит Лівій у «Ab urbe
condita», був жорстоким тираном і його правління запам’яталося
кривавим винищенням своїх опонентів. Юрій Немирич натякає на легенду, пов’язану з містом Ґабія, що знаходилося в центрі Лація. Коли
місто збунтувалося проти тиранії Тарквінія й римським військам не
вдался його здобути зброєю, Тарквіній здобув його підступом і хитрощами. У Ґабії попросив притулку його син Секст Тарквіній, ніби
рятуючись від переслідувань свого батька. Здобувши довіру городян,
Секст почав командувати гарнізоном обложеного міста. Тит Лівій повідомляє, що коли від Секста до Тарквінія пробрався гонець й спитав
у батька поради, що робити далі, той прямої відповіді не дав. Однак,
прогулючись садочком при гінці, він почав збивати палицею головки
найвищих маків. Секст зрозумів натяк батька й почав методично винищувати найважливіших громадян міста а потім потайки відчинив
ворота міста римлянам.
Одним із джерел натхнення для молодого автора була й «Історія»
Фукідіда. Як видається, його роздуми про війну, підготовку до неї та
способи її ведення навіяні розсипаними по Фукідідовій історії елементами повсякденності воєнного часу. Водночас ще одним безсумнівним джерелом, з якого черпав свої знання та ідеї Юрій Немирич,
була й Мак’явеллівська «Arte della guerra» («Мистецтво війни»).
Виклад ідей готування до війни, тактики та стратеґії ведення воєнних дій Юрія Немирича ґрунтується, зокрема, й на переконаннях,
задекларованих ще у «Державці» Нікколо Мак’явеллі: той, хто збирається вести війни, «повинен читати історію й зосереджуватися в ній
на діяннях великих мужів, розглядати їх вчинки на війні, вивчати причини їх перемог і поразок, щоб не допуститися помилок одних і наслідувати приклад інших; найважливіше йому чинити, як уже чинив
колись той або той видатний муж, який брав за взірець когось із славних і звеличених в історії» [9: 433].
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У Немиричевих роздумах про міць мілітарного духу, свободу (як
протиставлення до суспільно-політичного ладу в Московії) приховані
алюзії до згаданої вище першої промови Перікла на честь загиблих
атенян у війні зі Спартою. Знову ж ця алюзія спрямована на порівняння Московії зі Спартою – войовничою та деспотичною. Перікл
наголошує, що «y нас державний устрій не схожий на спосіб життя
наших сусідів: ми скорше самі даємо зразок іншим, ніж наслідуємо їх.
Отже, і називається він демократія через те, що основа його не меншість, а більшість, громадян. Вона, згідно з нашими законами, дає усім
громадянам рівні права, що ж до суспільної поваги, то в нас кожний
користується нею, але не тому, що якась частина громадян його підтримує, а тому, що сам він має певну доброчесність. А коли хто зробив
щось добре для міста, то навіть бідність не позбавляє його поваги»
[18: 283–284]. Перікл продовжує окреслювати свободи вільних громадян: «Ми живемо вільні у нашій державі: ми не плекаємо в нашому
щоденному житті підозри один на одного, ми не виявляємо гніву до
ближнього, коли він учиняє щось для своєї насолоди, не показуємо
йому нашого незадоволення, хоч і не шкідливого, але здатного засмутити. Не обмежені примусом у приватному житті, ми не порушуємо
законів у житті громадському найбільше через повагу до них. Ми завжди слухаємося тих, хто стоїть при владі. Ми шануємо зокрема ті закони, які встановлено на користь скривджених, і хоч ці закони не записані, вони завдають загальновизнаної ганьби тим, хто їх зневажає»
[18: 284].
Певним чином Юрій Немирич підводить до висновку, який, знову
ж, можна сформулювати словами Перікла: «...У нас із нашими ворогами нема нічого схожого, і ми воюємо не за однакове» [18: 285].
Подібне протиставлення ми / вони проходить червоною ниткою
й у Перікловій промові, у якій він привідкриває й прозраджує певні
тактичні способи ведення ідеологічної складової війни, які застосовують спартанці: «Коли вороги наштовхуються на якийсь один загін
то, подолавши його, вихваляються, нібито подолали всіх нас. А, коли
трапляється ми їх відганяємо та перемагаємо, вони запевняють, ніби
всі ми разом їх перемогли. Хоч нам радше через байдужість, ніж через нахил до важких вправ, радше не через звичай, а через мужність,
властиві нашій удачі, доводиться наражатися на небезпеки, проте ми
не виснажуємо себе передчасно тими халепами, що їх маємо терпіти,
а, наразившися на них, зносимо їх, здається, не менш відважно ніж ті,
хто загартовується у важких вправах» [18: 284].
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Важливість ідеологічно-інформаційної складової воєнних дій підкреслює й Юрій Немирич: «Ми не раз бентежили їх (московитів. –
І. Н.) нашим успішним наступом. Це дає підстави вірити в силу [нашого] мілітарного духу». Власне «становище розбитого війська завжди
є пригніченим. А дух переможених, хоча це звучить і жорстоко, є завжди слабшим» [13: 8].
У контексті постійної загрози воєнних дій постає питання про військовий обов’язок громадян, про їхню готовність зі зброєю в руках
захищати рідну землю: «У передчутті війни тривога змушує очільників удаватися до перемовин, а більшості люду – дбати про озброєння,
а всіх разом до набору війська. Обов’язок усіх мешканців прийти на
допомогу Вітчизні, принаймні тих, що її люблять» [13: 8].
Проблема розуміння в українському письменстві концепту вітчизни як у епоху Ренесансу, так і бароко (незважаючи на цілу низку
публікацій сучасних дослідників цієї проблеми) потребувала б детальнішого вивчення, оскільки семіотико-семантичне ядро цього поняття
хоч і залишається постійним для авторів-українців того періоду, але
його динамічна, розмита оболонка потребує постійного уточнення –
у залежності від контекстуального суспільно-політичного, історичного та ментального наповнення. Через чотири десятиліття після написання «Роздумів про війну з московитами» Антоній Радивиловський
у «Слові першім часу війни...» (ідеться про війну з турками) сформулює як розуміла барокова українська людина поняття Вітчизни
і обов’язку її захищати: «Щодо вітчизни, то і до неї любов має серця
ваші подвигнути на мужнє зіткнення з тим неприятелем <...>. Що ж
бо в світі сьому може вам бути милішого над вітчизну? Якщо миле
вам здоров’я, якщо милі жінки (себто дружини – І. Н.), діти, брати,
то вітчизна далеко милішою бути повинна, бо та вас уродила, та вас
виховала, та вас усіма добрами збагатила. Що виражаючи один із ораторів римських так мовить: “Над вітчизну нічого солодшого, нічого
милішого в житті бути не має” [Цицерон]. Милі діти, ближні, знайомі,
але всіх єдина вітчизна обіймає. Хто ж за неї з добрих умерти не схоче,
якщо їй це на користь піти мусить <...>. Одважуйте ж бо здоров’я на
всі воєнні припадки за милу вітчизну вашу і заслоняйте її од куль, од
стріл, од списів і шабель поганських, немов муром, грудьми вашими
лицарськими, якщо хочете блажненства вічного і слави безсмертної
на землі і на небі доступити» [15: 476]. Власне, якщо в Немирича
в «Роздумах про війну з московитами» та Радивиловського в «Слові першім часу війни...» в основі концепту (сказати б його семантич-
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ної протоплазми) лежить руський (український) етнічний субстрат,
то щодо його зовнішньої семіотичної оболонки контекстуально вже
йдеться про приналежність та ідентифікацію з абсолютно протилежними геополітичними просторами: у першому випадку Великим князівством Литовським та Річчю Посполитою (до складу яких входили
руські (українські та білоруські) землі), у другому – з ГетьманщиноюУкраїною, яка поступово втягується у сфери впливу Московії.
Прикладом симетричної щодо української концепції семіотико-семантичної структури концепту вітчизни може бути віршована
цитата з опису битви під Вишневцем із татарами в 1512 році Мацєя
Стрийковського в «Літописі польському, литовському, жмудьському
і всієї Руси» (1582). Коли гетьман Костянтин Острозький закликає
в бою: «Хто вітчизни вірний син і за неї дбає, / Гей, покаже хай тепер мужність і відвагу» [17: 888], то, зрозуміло, що власне семіотико-семантичним ядром цього концепту є розуміння вітчизни як єдиного простору Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
(з українськими та білоруськими землями).
Якщо задекларовану в юнацькому творі Юрія Немирича ідею вітчизни, яку в період написання «Роздумів про війну з московитами»
можна ще розуміти як вияв приналежності до natione Polonus (польської нації), то своєрідний ментальний конфлікт українських маґнатів
та великої шляхти між відчуттям приналежности до польської «політичної» нації та самоусвідомлення власного етнічного походження
в зрілому віці Юрій Немирич розв’язав на користь козацько-руської
держави (яку він бачив як Велике князівство Руське) «з власним апаратом влади, військом, грошима, високою школою тощо» [20: 223].
Автор «Роздумів про війну з московитами» зауважує й той руйнівний вплив, який одноосібна деспотія Московського царства має
на формування світоглядно-ціннісних позицій молодого покоління
московитів, на утвердження монополії антидемократичного устрою:
«Що ж стосується молоді, то вона не прагне до навчання, бо, навчена
одному лиш славослов’ю та плазуванню перед царем, протягом усього
життя привчається до рабства. Бо лише [цар] потверджує їхні [права]
на спадщину і навіть примушує ні в чому не винні і могутні при дворі
сім’ї часто змінювати місце проживання та шукати нових посад у віддалених від родового гнізда фортецях. Фактично їх відправляли у вигнання» [13: 23].
На «гібридну війну», яку розгортають московити паралельно із
готуванням до безпосередніх воєнних дій, Юрій Немирич пропонує
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(окрім готовності до збройної відсічі московським окупантам) і асиметричні відповіді. Серед них – підбурювання неспокою всередині
правлячої еліти імперії, незадоволення всередині війська, послаблення його бойового духу. Відомо, зауважує Ю. Немирич, що «жадібність вождя, постійна пиха багатих можновладців [викликає] невдоволення, а свобода збуджує народ, – якщо тільки в рабській його душі
міститься хоч трохи благородства. Спричиняє у народі збурення також жорстокість володаря до шанованої знаті» [13: 28]. «Ревно дбає
князь мосхів про свою безпеку, тому підлеглих і важко підбурити до
чварів або міжусобної війни. Але треба робити спробу. Полум’я чварів
треба роздмухувати у їхньому війську всюди: навіть у палаці слід підтримувати всіляко (письмівка моя. – І. Н.). Саме жорстокість влади,
неволя мешканців, пересиченість війною завжди викликали велику
ворожість до володаря» [13: 29]. Як приклад успішності таких методів він наводить ще зовсім нещодавню історію московської «смути»: «І Дмитрій (Лжедимитрій. – І. Н.), тими самими мосхами нещодавно вельми жорстоко вбитий, вчить своїм прикладом, що така
сама загроза може нависнути і над його нащадками [наступниками]»
[13: 29].
Паралельно ж автор застерігає перед тими самими засобами гібридної війни у своєму війську – коли йдеться про ту його частину, яка
складається із ландскнехтів і інших військових найманців: «І не треба
обходити мовчанкою душі набожних, сила яких поправді дуже потужна, зміцнюється лише святістю і золотим гаком ловиться. Ось чому
не поспішай, а коли вже прислано спокусників, навертай чужинців до
вірності. Бо коли чужинські вояки перебувають поза межами краю,
у них стільки ж моці в наступі, скільки й слабості у зволіканні. <...>
До заколотів і грабунків схильні всі чужинські війська, і їхні душі легко через безлад і грабежі втягуються до громадянської війни» [13:
30]. У всіх цих випадках Юрій Немирич виступає як вникливий учень
і знавець ідей Нікколо Мак’явеллі, недовіра якого, наприклад, до військових найманців дуже детально обґрунтована у трактатах «Державець» і «Міркування про перших десять книг Тита Лівія». Нікколо
Мак’явеллі наголошував, що наймані війська «не тільки зайві, а й небезпечні»; опираючись на них, володар «ніколи не почуватиме себе
безпечно, бо солдати ці завжди гризуться між собою, вони марнославні й розбещені, невірні, відважні проти друзів, жалюгідні проти ворога <...>, і поразка з ними відкладена настільки, наскільки відтягнутий
напад» [9: 425].
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Роздуми молодого шляхтича про дипломатичне мистецтво відкривають широку перспективу можливих міждержавних взаємин бурхливого XVII століття як ще одного важливого засобу асиметричних відповідей на «гібридну війну» – за допомогою дипломатичних інтриг
і союзів: «Сила ворогів велика не сама по собі. Її по-справжньому
бояться лише тоді, коли вона підпирається допомогою та угодами
з чужинцями. Але у смертних нема нічого такого й неміцного, і такого
хиткого, як влада, що не опирається на власну силу, – тоді її легко ослабити божественною владою. <...> До ослаблення сил ворога найбільш
вигідно також поступово відводити від них союзників; або зводити підозру один до одного; або, нарешті, пропонувати їхнім підлеглим чи друзям кращі і вигідніші умови (письмівка моя. – І. Н.)» [13: 29].
Твір Юрія Немирича «Роздуми про війну з московитами» («Discursus de bello moscovitico») – багатоплановий художній та історико-культурний документ XVII століття. Він є важливим джерелом для
студій над історією політичних, етнопсихологічних, мілітарних ідей
періоду кристалізації національної та етнічної самосвідомості, часів
переходу, як зауважує Аляйда Ассман, «від феодальної до національної історичної пам’ятi» [1: 85]. Цей трактат виражає особливості народження епохи зацікавлення етнопсихологічними константами та
ментальними патернами різних народів, їх відмінностями, які проектуються в теоретичні та практичні площини застосування таких знань:
від ведення асиметричної «гібридної війни» в стані ворога (разом із
мак’явеллівськими ідеями дипломатичного мистецтва) до практики розуміння потреб підготовки військових та матеріально-економічних ресурсів для ведення війни, необхідності враховувати особливості ландшафту для проведення воєнних дій. Одночасно твір має свою цінність
і як важливе свідоцтво з історії ментальностей, з історії повсякденності,
історії ідей, з соціології читання української шляхти XVII століття.
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Ольга Новик

ПОЕТИКА НАРАТИВУ МАЛОЇ ПРОЗИ
МИКОЛИ КОСТОМАРОВА

Н

аратив малої прози ХІХ століття здебільшого вивчався в ідеологічному аспекті: чи
є наратор народним, як будується оповідь від
першої/третьої особи тощо. Досліджуючи формування наративу української літератури цього
періоду, М. Ткачук пише про вплив суперечності
романтичного та реалістичного літературного
дискурсів: «Перший певною мірою виступав
чинником актуалізації в літературі суб’єктивного
дискурсу, який розкривав широкі можливості
для вираження індивідуального світу героя, його
внутрішніх марень та візій. Реалістичний дискурс, з другого боку, акцентував увагу на демократичному розвитку національної літератури,
коли наратором-персонажем ставала людина
з народу, яка, можливо, не володіла всіма ознаками естетичної організації свого тексту, проте
ставала повновладним суб’єктом у контексті індивідуальної онтології» [9: 94]. Учений вважає,
що в тогочасному історико-літературному процесі великого значення набула «власне гомодієгетична форма нарації,ї яка давала можливість
означити нового героя, який би став не тільки
спадкоємцем вічних істин буття, але й творцем
індивідуальної світоглядної парадигми. Проте
комунікативна природа гомодієгетичного наративу в українській літературі ХІХ століття ще
недостатньо досліджена. Це зумовлює потребу
нового прочитання наративної побудови прози
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українських класиків, зокрема й такої, що конструюється як оповідь
від першої особи» [9: 94].
Попри те, що творчість Миколи Костомарова постійно привертає увагу дослідників, російськомовна мала проза письменника зазвичай залишається поза увагою вітчизняних літературознавців, зокрема й такий аспект, як наратив оповідань. Я. Козачок у низці праць
пише про особливості творчої манери Миколи Костомарова, націєтворчий характер його прозових текстів [2; 3; 4]. Для наукового прочитання «тексту історії епохи – “підросійського” українського тексту Миколи Костомарова 40–80-х рр.» дослідник уважає найбільш
продуктивними п’ять кодів наративних текстів Р. Барта: «акціональний (код подій, голос Емпірії), референційний (культурний, голос
Знання), герменевтичний (код загадки), семний (голос Особистості), та символічний (голос Символу)» [2: 36]. При цьому основний
акцент у дослідженні творчої спадщини митця вчений переносить на
пошуки національної ідеї на різних рівнях тексту, зокрема наративу:
«Водночас українська національна ідентичність прози письменника
позначена яскраво вираженою ідейною позицією автора, конкретикою оцінок наратора як її виразника, вибором сюжетних ситуацій,
характеристикою типів, засобами образотворення, диференціацією
російського і українського та визначальними ідеями українського націєтворення» [2: 28].
Про наратив Я. Козачок зазначає: «Спосіб і характер зображення
подій у прозових текстах Костомарова свідчить про те, що він виступає не як абстрактний, а як імпліцитний наратор, за теорією В. Шміда, компетентний і цілеспрямований у “доборі елементів, фабули,
поєднанні їх один з одним для творення конкретної історії, їх оцінці
та означенні”»[3: 166]. Проте, хоча дослідник пише про відсутність
прямого авторського втручання у текст (авторські відступи, роздуми
в прозі Миколи Костомарова), «непрямі ознаки присутності наратора виражаються в стилі розповіді, характері оповіді, де позиція автора і його оцінки за зовні стриманим виразом виражені чітко, яскраво
і неоднозначно. Письменник широко використовує досконале знання
конкретики кожної епохи, фактів з життя славетних історичних осіб,
національних героїв українського народу. Причинами його уваги до
тої чи іншої постаті, історичної події завжди служить їх роль у долі
українського народу, він інтерполює проблеми історичних творів
у свою сучасність, оцінює у цьому дискурсі їх значення, простежує
наслідки в далекій перспективі» [3: 236].
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Як зазначає М. Ткачук: «У художньому дискурсі твору читач має
справу з образом наратора, який набуває ознак актанта, тобто виступає в ролі як організатор принципу розповіді чи оповіді і визначає
співвідношення розповіді і показу, відбору деталей, послідовності викладу (застосування хронологічного принципу, аналепсисів і пролепсисів, монтажу), композицію і сюжет, загалом поетикальні особливості твору. Наратор як суб’єкт часто стоїть за текстом, або є частиною
художнього світу» [9: 5]. Микола Костомаров, як і Марко Вовчок,
часто послуговується автодієгетичним наративом, коли нарацію ведуть безпосередні учасники подій.
Оповідання Миколи Костомарова «Пригоди після смерті»
(«Приключения после смерти») має підзаголовок, що безпосередньо
вказує на особу наратора, не конкретну, а досить загальну: розповідь
одного слобожанина. Таким уточненням автор уможливлює розуміння читачем того, що оповідач є українцем, як дізнаємося з тексту, – із
Харківської губернії. Історія злочину подається дещо відсторонено, без
емоцій, попри те, що письменник передає ставлення слобожан до Карманнікова зокрема і до москалів загалом, уже на початку оповідання.
Міркування автора-оповідача про те, кого називають москалями
в різних регіонах України подано як констатацію факту: «Малоросу
завжди судилося бути тільки мужиком. Він до тих пір і малорос, доки
мужик; а поки він мужик – його неодмінно експлуатують чужі люди.
В краї, що колись займала Гетьманщина, експлуататором малороса був
іудей, а в Слобідській Україні ту ж роль захопили великороси-москалі,
як їх там називав народ. Між тим зазначимо, що в Гетьманщині москалем
називають винятково солдата, а в слободах за цією назвою тримається
значення великороса взагалі» [5: 412]. Детальна розповідь-пояснення того, чому в слободах не люблять москалів ведеться відсторонено,
проте вона є своєрідним ключем до розуміння сюжету «пригод»
і водночас констатує побутування національних стереотипів: «Багато
москалів дають хохлам гроші під відсотки: у москаля завжди водяться
гроші, а в хохла їх майже завжди немає, а між тим є в них завжди потреба. Москаля, що живе в слободі, майже завжди не люблять хохли,
але хохол без москаля обійтися не може, тому що у хохла не вистачає
стільки хитрості, скільки її буває у москаля, і тому хоча хохол москаля
не любить, а залежить від нього. Особливо противний був москаль тим
хохлам, що вимушені обставинами просили в нього допомоги і потрапивши йому до рук, відчували себе розореними ним і злиденними» [5:
412–413]. Згадується дослідження Миколи Костомарова «Дві руські
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народності» і низка паралелей зображення українців та росіян у текстах Тараса Шевченка, Миколи Гоголя та Миколи Костомарова, на яку
звертає увагу Л. Ушкалов у книзі «Моя Шевченківська енциклопедія»
[10: 29]. Такі міркування наратора в тексті «Пригод після смерті» наближають позиції оповідача і авторську позицію. Москаль у «Пригодах після смерті» постає не просто в образі Іншого, але й набуває рис
Ворожого. Одним із таких персонажів слободи Б. постає Лука Фомич
Карманніков – експлуататор «туземного населення».
Суха нарація з мінімумом тропів, насамперед констатуються факти.
Наратор ніби присутній увесь час у подіях, які відбувалися без свідків.
Використовуючи займенник «наш» до персонажа Луки Фомича Карманнікова, оповідач водночас дає зрозуміти, що він також є учасником
подій, або ж, можливо, автор поєднує таким чином тріаду: автор-оповідач-читач. Наратор у тексті «детективу навпаки» часто є оповідачем,
який подає історію злочину дещо відсторонено, без емоційної авторської оцінки. Знеособлений образ крадія, якого вбив Карманніков, стає
річчю, своєрідним інструментом для демонстрації людських вад: труп
мандрує селом і його околицями завдяки людям, які спочатку легковажать людським життям, а потім намагаються приховати свій гріх.
Сюжет оповідання Миколи Костомарова почасти подібний до
фрагменту – вставної оповіді одного з героїв оповідання Олекси Стороженка «Лісовий дідько і непевний» [8: 20–37]. Проте там оповідач
передає власні почуття, оповідь емоційна, увиразнена згадкою про
Каїнів гріх, саме з Каїном порівнює себе хлопець, змучений почуттям
провини. Через злий жарт над небіжчиком чоловіка позбавлено християнського поховання, а сам хлопець не встигає отримати материне
благословення. Персонажа тривожать муки совісті за скоєний гріх:
«Вибіжу, було з хати й цілісіньку ніч трясуся, як Каїн; ходжу, ходжу
поки не виб’юся з сили, упаду на землю, та так, як собака, і засну. От
так два місяці скребло мене за душу, зовсім зчах і зробився, як шпичка.
Хотів, було, вже наложить на себе руки, так і умирать страшно: загубив свою душу і чужую» [8: 31]. Карманніков же, попри безпосередню вину, не хоче на себе брати відповідальність і намагається перекинути провину на іншого, а в результаті все ж небіжчик повертається
до нього, як невідворотна кара за злочин.
Я. Козачок, пишучи про авторську позицію в оповіданні Миколи
Костомарова «Син», зазначає: «Попри зовні об’єктивну, епічно розлогу манеру оповіді, проступає авторська позиція упродовж тексту.
Він не безсторонній спостерігач, а зіркоокий суддя, що наскрізь ба-
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чить і причини злочину, і його перебіг у деталях, і безпросвітню безвихідь безкарності зла в тому антисвіті, до якого зійшов свідомо і з метою. Добро в тому світі якщо і з’являється, то приречене на знущання
і загибель. Моторошну картину свавілля і аморальності російського
побуту і звичаїв виразно передає письменник до найдрібніших деталей. Герої видаються сучасниками, так яскраво діють, переживають,
спілкуються. І причина не тільки в досконалому знанні реалій епохи,
але в позиції автора-наратора» [4: 95]. Микола Костомаров і в інших
своїх творах виступає майстерним наратором. Простір оповідання
«Тайновидець» постає поєднанням різних топосів життя головного
героя. При цьому форма оповіді наближається до жанру житія, тим
паче, що йдеться про мученика за віру.
Наратив оповідання «Вільшаник» («Ольховняк (Рассказ из воспоминаний воротившегося на родину из Сибири)» [5: 458–475]) можемо
порівняти з оповіданням Євгена Гребінки про двох братів «Страшний
звір» [1]. У Миколи Костомарова є кілька оповідачів: автор-наратор
і наратор-персонаж, а в Євгена Гребінки ведеться оповідь від третьої
особи з моралізаторськими настановами письменника. Близька самому
Миколі Костомарову проблема позашлюбних дітей поміщиків не залишає байдужим і оповідача в творі «Вільшаник», де ускладнена наративна стуктура оповіді, оскільки, окрім основного оповідача, від першої
особи якого йде мова, є вставні розповіді-бувальщини нараторів-очевидців. Родинний переказ-легенда переплітається з напівдетективноюнапівмістичною історією злочину й розплати за нього. Така складна
жанрова й наративна структура оповідань письменника дає підставу
погодитися з думкою Я. Козачка про естетичну вартість прози Миколи Костомарова: «Їх естетична непроминальна вартість – у вільній грі
інтелекту, логічному багатоаспектному зміщенні структурних площин
сюжету, інших новаторських індивідуально-естетичних засобах його
творення, характерних для жанру високої прози. Художньо-словесна
картина текстів прозора, відтворює певну життєву реальність безпосередньо. У ній постійно відчутна образна сила митця, естетично згармонійована точність і ясність думки наратора» [3: 169].
У творі Миколи Костомарова «Незаконнонароджені» («Незаконнорожденные. Из моих воспоминаний») [5: 475–488] задля створення психологічно вмотивованого образу жінки, яка є і грішницею,
і праведницею водночас, автор використовує ще одного наратора – священика, який дає таку характеристику: «Истинно так: неисповедимы
судьбы Божии, ими же Бог ведет всех ко спасению! Почему знать: мо-
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жет быть, эта блудная жена, которую мы знали пребывавшею в беспристрасном отвратительном разврате, искупила пред Богом свое мерзостное житие одним таким поступком? Да! А их, может быть, у ней был не
один, и только по случаю один сделался известен! Истинно скажу вам:
как бы ни представлялся нам кто-либо из ближних наших склонным ко
всяким порокам и не способным к исправлению, – поостережемся произносить о нем суд наш, по той простой причине, что мы не знаем всего
жития его и тем менее его внутренних побуждений, которые Бог силен
направить к добру так, как мы и не предполагаем» [5: 488]. Слова священика, сповнені християнських сентенцій, пов’язані з благородним
безкорисним вчинком розпусної жінки, яка рятує каліку перехожого –
паломника, що ходив із Ростова у Київ на прощу.
В оповіданнях Миколи Костомарова превалює гомодієгетичний
наратор із розповідями про власне життя, переказами місцевих бувальщин тощо. При цьому автор не створює наратора на кшталт Гоголевого пасічника Рудого Панька, який поєднує «вечори на хуторі»
у повість. У Миколи Костомарова образ автора-оповідача, що, мандруючи, дізнається про якусь історію, і наратор, який власне й уводить в художній світ бувальщину, поєднуються.
Наратив оповідання Миколи Костомарова «Фаїна» ускладнюється містичними подіями, учасником яких стає головний герой
твору. Видіння в тексті також вклинюється в часопростір, є пророчим, виконує сюжетотвірну функцію, ускладнює композицію твору.
П’ятирічному хлопчику кілька разів являлася дівчинка, яка в подальшому його житті стала єдиним світлим і трагічним коханням: «Мати
і нянька розповідали (сам, зізнаюся, я цього не пам’ятаю), що одного
разу, граючи з дітьми в саду, я показував ручкою на вишневий кущ і говорив, що з гущавини дивиться на мене білява дівчинка і манить мене
до себе. Придивлялися й інші і не бачили; потім дівчинка зникла. Те ж
саме повторилося там само. Повторилося воно і в третє в будинку, і це
вже я добре пам’ятаю. Була світла зимова ніч. Я прокинувся. Лежачи
в своєму дитячому ліжечку і глянувши у вікно, освітлене повним місяцем, я побачив зі зворотного боку за склом обличчя білявки. Раніше,
коли вона являлася в саду, я, як мені розповідали, її не боявся, а навпаки, весело посміхався; тепер же ця фігура дивилася на мене крізь скло
з таким печальним виглядом, що я злякався і крикнув» [5: 436].
Пророче видіння Микола Костомаров включає й у структуру
тексту «Сорок літ». Картина, що постає перед персонажем твору, є сном-пророцтвом, який М. Лотман називає «вікном у таємне
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майбутнє» [7: 126]. Трохим бачить видіння на місці вбивства [6:
365–366]. Сон-видіння в повісті «Сорок літ» Миколи Костомарова
відіграє сюжетотворчу функцію – усі подальші події так чи інакше перебувають під впливом пророцтва, бо здійснення покарання очікує
злочинець. Тут можемо говорити про сюжетотвірний хронотоп, де
назва повісті вже спрямовує увагу читача на обмежений час (сорок
літ) та події, з цим пов’язані.
Саме зима стала фатальною для Фаїни, вона помирає взимку невідомо від чого. Головний герой двічі втрачає свою кохану: вперше
за реальних, вдруге – за містичних обставин, а тому все життя і події,
пов’язані з Фаїною Осипівною, набувають наприкінці тексту характеру видіння. Наратором у тексті є головний герой, причому в оповіданні подається коротка історія його життя, що найбільше враження
справила на маленького хлопчика, і на вже дорослого чоловіка, – дивна
історія з Фаїною. Микола Костомаров послуговується оригінальною
формою введення тексту в текст: наратор розповідає про співбесідника компанії, у якій говорили про загадкові містичні історії, зокрема
про Василя Варфоломійовича Зонтікова, який не захотів оприлюднювати свою історію. Саме цей персонаж стає основним наратором
у тексті оповідання, викладає свою історію у формі листа.
Наратор в оповіданні «Хвора» («Больная») із підзаголовком
«Рассказ врача» веде розповідь від першої особи. Лікар із німецьким
прізвищем, який працює в барина, у чиєму помісті є і росіяни, і українці,
розповідає містичну історію, що сталася з однією малоросіянкою. При
цьому розповідь основного наратора доповнюється діалогами з вдовою, її розповіддю про ходіння вночі на кладовище і про прихід мертвого чоловіка. Показово, що в тексті наратив ускладнюється додатковим
наратором, це надає достовірності розповіді про містичні події, буденні
реалістичні речі поєднуються зі світом міфічних істот. Микола Костомаров майстерно розвиває баладний сюжет про мертвого нареченого,
проте романтичне переплітається із прагненням наратора знайти логічне пояснення подіям. Висновок розказаної історії вкладається у вуста
головного наратора, причому звучить досить несподівано в контексті
репліки священика, що характеризує лікаря як особу вчену, реаліста.
Автор наводить міркування лікаря-матеріаліста, який переконує сам
себе в неможливості існування привидів [5: 430], і роздуми головного
героя про необхідність щирої молитви після страху, що пережив.
Оповідання Миколи Костомарова є поєднанням різних моделей
наративних ситуацій, письменник вводить у текст як гетеродієгетично-
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го наратора (Ж. Женетт), так і гомодієгетичного наратора, що є співучасником подій. Часто два типи нараторів поєднуються в одному тексті, зокрема за допомогою послуговування елементами різних жанрів:
епістолярного («Фаина»), мемуарного («Незаконнорожденные. Из
моих воспоминаний», «Ольховняк»), детективного, пригодницького («Приключения после смерти», «Ольховняк»). Вставні оповіді,
видіння також є органічною частиною наративу оповідань. Поєднуються в одному тексті автор-наратор і персонаж-наратор, як і в оповіданнях Олекси Стороженка.
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Юрій Пелешенко

НАРОДНІ ЗВИЧАЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛЬНОСТІ
У МОСКОВСЬКО-НОВГОРОДСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
У ТВОРАХ КИЇВСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ
КІНЦЯ ХІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХV СТОЛІТЬ

Т

атаро-монгольська навала, піком якої було
падіння Києва 1240 р., завдала тяжкого удару
південній частині Київської Русі. Після ворожого нашестя частина київських, чернігівських і галицько-волинських книжників емігрує на північ.
Там вони продовжують займатися літературною
діяльністю, часто дістають високі церковні посади. Не припиняється відтік талановитих людей
у північні (російські) князівства й після 1299 року,
коли митрополича кафедра була фактично перенесена з Києва до Володимира-на-Клязьмі, а потім до Москви. Там наприкінці ХІІІ–ХIV століть
працювали такі церковні ієрархи – письменники,
вихідці з українських земель, як Серапіон Володимирський, митрополити Кирило ІІ, св. Петро
(Ратенський), уродженець Москви чернігівець за
походженням св. Олексій Б’яконт. В епоху пізнього Середньовіччя літературною діяльністю займалися також київські митрополити за походженням
греки – Максим, Теогност, Фотій, Ісидор, та болгари – Кипріян та Григорій Цамблак.
Зміст їхніх творів, майже повністю пов’язаний
із церковними справами або присвячений проблемам християнської моралі, дає досить мало матеріалів для реконструкції тогочасної реальної дійсності. Водночас низка різноманітних украплень
у ці тексти дає можливість реконструювати, а іноді й реінтерпретувати певне ідеологічне чи культурне явище, особливості ментальності, народні
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звичаї в чужих для них московсько-новгородських землях, де формувався російський етнос.
Оскільки російська народність формувалася в умовах інтенсивної асиміляції поганських народів, то релігія росіян зазнавала впливу
вірувань і міфів цих народів. Так, у переданнях, що «занесені у давні
житія великоруських святих можна зустріти сліди поклоніння каменям і деревам, які доволі погано прикриті християнськими формами
і які непомітні у південній та західній Русі» [10: 303], тобто в Україні
та Білорусі. Отож, якщо українці й білоруси в період пізнього Середньовіччя послідовно християнізуються, зберігаючи при цьому пережитки поганського світогляду, то щодо росіян варто говорити не лише
про християнізацію народу, а й про одночасну дехристиянізацію [26:
193–194]. Так, згідно з «Житієм Леонтія Ростовського» (ХІІІ ст.)
мешканці Ростова Великого вперто боролися проти запровадження
християнства. Вони, зокрема, вигнали перших єпископів Феодора та
Іларіона і вбили третього – Леонтія. Слабкість християнства й обмаль міст суттєво обмежували можливість розвитку середньовічної
російської культури.
Серед письменників ХІІІ століття своїм талантом і майже трансцендентною здатністю охопити й передати дух епохи вирізняється
Серапіон Володимирський (помер 1275 р.). З п’яти його відомих
творів-слів більшістю дослідників вважається, що Друге, Четверте
й П’яте були написані у Володимирі-на-Клязьмі й саме в останніх двох
письменник торкається звичаїв, що були притаманні місцевому люду.
У своїх творах Серапіон повстає проти немилосердя, брутальності, злопам’ятства, лихварства, пияцтва, заздрості, злості, мстивості,
ненависті, гордості, пихи, лестощів, гніву, люті, злодійства, грабіжництва, наклепництва, лжесвідчень, лжеприсяги, брехні, перелюбства, скнарості, розбійництва, лихослів’я, інших справ сатанинських
(«иных дѣл сотониных») [16: 442], а також різних пережитків поганства.
Сам перелік вищеназваних гріхів загалом не дає ніяких конкретних фактів для характеристики того середовища, у якому перебував
письменник, оскільки всі вони випливають із самої суті християнського вчення та його джерела – Святого Письма і творів отців Церкви. Однак проблема пережитків поганства в другій половині ХІІІ століття, розвинута проповідником у Четвертому і П’ятому словах, дає
значну поживу для розуміння певних складових ментальності тогочасного люду. Численні поганські звичаї, згадані Серапіоном у про-

Юрій Пелешенко. Народні звичаї та особливості ментальності у московсько-новгородських землях

283

повідях, свідчать, що християнізація на Володимиро-Суздальських
землях у той час ще була досить поверховою.
У Четвертому та П’ятому словах Серапіон зазначає, що його парафіяни й досі поганських звичаїв тримаються: «волхвованію» [16:
450] та «волхвам» [16: 452] вірять і палять безневинних людей вогнем. Із риторичних запитань проповідника можна зрозуміти, що
жертвами самосуду ставали особи, яких громада звинувачувала в накликанні голоду, неврожаю, шкідливих природних явищ, а також у негативних діях на худобу та на людей. Але для такої жорстокої розправи
над винним у чарівництві й чиненні всіляких капостей людям треба
було спершу його знайти. Як видно з Четвертого слова Серапіона,
жертвами такого самосуду ставали найчастіше жінки. Звинувачену
кидали до річки, озера чи ставу й дивилися: «Аще утапати начнеть,
неповинна єсть; аще ли попловеть – волхвовъ єсть» [16: 450].
П’яте слово Серапіона з так званого «Паїсівського збірника»
XIV століття Кирило-Білозерського монастиря має назву «Слово блаженаго Серапиона о маловѣрьї», яка цілком передає загальний зміст
проповіді. Власне кажучи, цей твір немов є повторенням і водночас
продовженням Четвертого слова з його темою пережитків поганства
та двовір’я. Але це слово суворіше, жорсткіше за попередні і навіть
позначене елементом безнадії. Складається враження, що автор уже
й не сподівається на якусь зміну поведінки своєї пастви і лише «печаль
многу» [16: 452] має в серці «о вас, чада» [16: 452]. Він сумує, що парафіяни продовжують творити зло «в ненависть Богу, на пагубу души
своей» [16: 452], вірять у волхвів, палять людей, викопують з могили
загиблих неприродною смертю − вішальників та утоплеників: «Гнѣв
Божии видящи и заповѣдаєте: хто буде удавленика или утопленика погребл, не погубите людии сих, выгребите» [16: 452]. Якщо про перші
два гріхи вже була мова в Четвертому слові, то на давньому народному
звичаї вигрібання мерців з метою запобігання шкідливих природних
явищ варто зупинитися. Як видно з подальших Серапіонових слів,
його парафіяни виконували вказаний обряд, щоб вберегтися чи то від
затяжних дощів (які асоціюються в проповіді з всесвітнім потопом),
чи то від посухи, чи то від неврожаю, наслідком якого був голод.
Серапіон послідовно виступає проти поширених тоді забобонів,
стверджуючи, що «єгда кая на нас казнь от Бога придет» [16: 455], то
ми Його ще більше прогнівимо, поширюючи прикмети. Проповідник
вдається до риторичного прийому, звертаючись у своїй проповіді до
звичаїв поган, мабуть татар. Він намагається присоромити парафіян, на-
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голошуючи, що ті, «закона Божия не вѣдуще» [16: 455], не вбивають
своїх одновірців, не грабують, не обмовляють, не крадуть і т. ін., а ми,
«во имя Божие крещены есмы и, заповѣди его слышаще» [16: 455],
переповнені неправди, заздрості, немилосердя: братів своїх грабуємо,
вбиваємо і поганам продаємо: «...А ще бы мощно, снѣли друг друга,
но вся Бог боронит» [16: 455], – з болем вигукує пастир. Із наведених вище слів Серапіона видається, що він у моральному плані ставить
«беззаконних» поган вище за своїх парафіян. Таким чином, на думку
проповідника, відступ від християнства в поганство є тяжчим гріхом,
ніж просто язичництво чужинців, які не просвітлені словом Божим.
Певні відомості про звичаї у Володимиро-Суздальській та Новгородській землі містяться й у постанові Володимирського (на Клязьмі)
собору, скликаного київським митрополитом Кирилом ІІ (бл. 1243–
1280). Своєрідним підсумком цього собору стало «правило Кюрила,
митрополита Руськаго, съшѣдъшеся єпископ: Далмата Ноугородьского, Игнатья Ростовьского, Феогноста Переяславьского, Симеона
Полотьскаго, на поставлениє єпископа Серапиона Володимирскаго»
[23: 83–102].
Так, у третьому пункті «Правила» згадані «бесовьсая...обычая
треклятих елин» (тобто поган) [23: 95], які, мабуть, були досить
поширеними серед народу. Ці «обычая» полягали в тому, що під
час християнських свят люди «позоры нѣкакы бесовьскыя» [23:
95] творили, пиячили, а також билися «дрьколѣєм до самыя смерти
и възимающе от убиваємых порты» [23: 95]. Учасників цих «забав»
Кирило ІІ наказує вигонити з «святих Божих церков», а осіб, убитих
під час двобоїв, проклинати. Ієреїв, що не виконують цих настанов,
пропонувалося позбавляти сану.
Наступні три пункти стосуються звичаїв, що були поширені
в Новгородській землі й не відповідали церковним правилам: функції священиків під час служби виконували диякони, а також були випадки, коли служили в церкві особи не посвячені. Окремим пунктом
Кирило ІІ виділяв «в тѣх же странах» пияцтво «без мѣры» [23: 97]
духовних осіб під час посту й вимагав каяття винних у цьому гріху,
а хто не покається, – погрожував київський митрополит, – того позбавляти сану.
Сьомий пункт правил забороняє поганський звичай водити наречених до води, що також практикувався в Новгородській землі. Далі
Кирило ІІ виступає проти звичаю святкування суботнього вечора,
під час якого «вкупѣ мужи и жены и играють, и пляшуть бестудно...
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и скверну дѣють» [23: 100]. Відзначимо, що це народне свято київський митрополит порівнює з Діонісовим еллінським празником.
Останній, дев’ятий пункт правил забороняє малювати хрести на землі
й на льоду під час Водохреща, оскільки потім люди й худоба цей хрест
«попирають ногами» [23: 100].
Зберігся лише один твір наступника Кирила ІІ, митрополита Максима (1283–1305) – «Благословеніє... ко всѣм хрістіанам
правовѣрным» [23: 139–142]. Для характеристики тогочасних реалій інтерес викликає тільки вміщений наприкінці твору натяк на поширеність на межі ХІІІ–ХIV століть шлюбів, не освячених церквою.
Причому текст «Благословенія» не дає відповіді, чи це явище було
локальним, чи було поширене в межах усієї Київської митрополії.
Украплення в послання наступника митрополита Максима Петра
Ратенського (1308–1326) дають можливість реконструювати деякі
нагальні проблеми, які стояли перед київським архієреєм, що фактично переніс митрополичу резиденцію до Москви.
Так у посланні, спрямованому «игуменом, и попом, и діаконом,
и ко мнихом, и ко всѣм православным христіаном» [23: 159–164],
св. Петро Ратенський картає підвладне йому духівництво, що вони
крізь пальці дивляться на «трьохженців і четвероженців, що мають
«невѣнчальные жены» [23: 161]. Послання Київського митрополита
також проголошує, що для збереження сану священики, утративши
дружину, мають іти до монастиря, а якщо хочуть жити в миру, то нехай відмовляються від ієрейства. Тому що, картає вдівців Петро: «Вы
же, акы аспиди затыкающе уши свои, тако не слышите, но мыслете въ
тѣх грѣсѣх умрети» [23: 161].
Цей закон зовсім не був опертий на церковні канони і, власне кажучи, суперечив їм, оскільки канонічне право не вимагає, щоб священики обов’язково були одружені. Але, як вважає Є. Голубинський [5:
116–117], це було викликано потребами церкви. Мабуть, були непоодинокі випадки, що на території Московського князівства священики
після смерті своїх жінок провадили такий не відповідний сану спосіб
життя, що св. Петро вбачав у такій постанові єдиний спосіб позбавити
церкву й суспільство від негідної поведінки таких попів. До речі, на початку послання Петро пише: «Многажды писах вам къ священником
и мнихом, како пребывати» [23: 159–160]. А це є свідченням того, що
ця епістолія була вже не першою, де порушувалася ця болюча тема.
І в цьому посланні, і в «Поученії Петра митрополита Кієвскаго,
всея Русіи» велику тривогу автора викликає пияцтво священиків
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і мирян. Причому в останньому творі тричі висловлене прохання-наказ позбавлятися цього гріха. Окремо слід зауважити, що Петро Ратенський чи не перший з ієрархів намагався боротися з лайкою, що
й тоді, мабуть, була досить поширена у Володимиро-Суздальському
та Московському князівствах. Владика, зокрема, писав, звертаючись
до вірян: «Аще учите дѣтей духовных от сквернослоья, неподобно,
что лают отцем или матери...; тако учите родители своих дѣтей измлада, чтобы не навыкали говорити лихих слов» [17: 186].
У цьому ж повчанні Петро Ратенський виступав проти звичаю, поширеного на російських землях, вирішувати спірні питання поєдинком, позиватися «на поле» [17: 187]. Київський владика наказував
священикам таких не допускати до причастя. Того, хто «на полі» вбив
людину, слід вважати «душогубцем» і не пускати до церкви двадцять
років. А вбитого, наказує Петро Ратенський, кинути псам і не відспівувати його.
В іншому повчанні («Поученіє Петра митрополита, єгда препрѣ
тфѣрскаго владыку Андрея во сборѣ») [14: 1113–1115] Київський
митрополит застерігає християн від «сатанинських справ». Оскільки
цей вираз зустрічається також у повчанні митрополита Кирила ІІ та
Серапіона Володимирського, то наведемо його повністю для розуміння того, що пастирі другої половини ХІІІ – першої половини XIV століть розуміли під поняттям «дѣла сотонина»: «идоложренье, клевета,
гнѣв, зависть, ярость, ненависть, разбои, татба, обьяденье, пиянство,
обида, бѣсовьстьа плясаниа, хулениа, срамословие, волхвованиа,
дѣтогубление, гордость, лжа, клятвопреступленье...» [14: 1114]. Слова владики Петра переконливо свідчать, що пережитки поганства в ті
часи були міцно вкорінені в народну свідомість, і виконання старих
дохристиянських треб було ще досить поширене.
До наших днів збереглося лише одне повчання митрополита Теогноста (1328–1353). Серед звичайних для християнського пастиря
настанов виділяються його слова проти лихослів’я: «Срамословьє,
и буєствословьє, и сквернословьє да отимется от вас» [21: 123]. Хоча
при цьому проповідник посилається на авторитет апостола Павла
(Ефес. 5:4; Кор. 3:8), наголошення на цьому гріху майже всіх київських митрополитів XIV–XV століть, що більшу частину свого життя
проводили у Москві, говорить саме за себе.
У посланні «Къ христолюбивым християном» [20: 33] митрополит св. Олексій (Б’яконт) (1354–1378), який переважну частину
свого життя теж провів у Москві, закликає князів, бояр та вельмож
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чинити «суд милостиво» [20: 30–39] і не приймати «мъзду на неповинних» [20: 33]. Остання настанова може свідчити про певну поширеність хабарництва під час розгляду судових справ у межах Київської
митрополії. Олексій також закликає парафіян приходити до своїх
священиків каятися й не вертатися більше до грішного життя, а закон
Божий виконувати «не словом, но дѣлом», при цьому відмовившись
від «блуда» [20: 35], пияцтва, насильства, «чародѣйства и волшеніа»
[20: 33]. Згадка про волхвування в Олексієвому посланні не випадкова, а свідчить про ще сильні пережитки поганства на територіях північно-східних (російських) князівств у середині XIV століття.
У грамоті-посланні на Червлений яр митрополита Олексія міститься нарікання на «поганих християн» [20: 169] цієї місцевості,
за словами Є. Голубинського, «набрід» [20: 169]. Владика, зокрема,
картає тамтешніх мешканців, що вони не прислухаються до його слів,
а виконують «волю тѣлесную и дѣла темная» [20: 169].
У повчанні до християн Новгородської та Городецької земель
Олексій, зокрема, засуджує пияцтво, яке тут названо «корень злобѣ,
мятеж всякому безаконью» [13: 462]. Владика наголошує, що пияцтво «душу погубляєт» [13: 463], віднімає зір, силу, віддаляє людину
від Бога і «обнищиваєт человѣка душею и тѣлом» [13: 463].
Твори святителя Олексія дуже мало дають відомостей про тодішнє духовне чи світське життя. Можемо лише припускати, що в той
час на території російських князівств, де майже усе життя перебував
святитель, непоодинокими були випадки неправедного суду, а також
відчувалися пережитки поганства. Велике занепокоєння, порівняно
з іншими гріхами, у владики Олексія викликає пияцтво, що напевне
було доволі поширеним на той час явищем у Нижньогородському та
Городецькому князівствах на Волзі.
Болгарин Кипріян (помер 1406) 1375 року був висвячений на
митрополита «Київського, Руського і Литовського» з тим, що після
смерті митрополита Олексія йому відійдуть і російські єпархії. Але
в московського князя Дмитрія Івановича Донського були інші плани...
Тільки 1389 року після запеклої боротьби Кипріян утвердився як митрополит «усієї Русі».
Збереглося послання митрополита Кипріяна від 23 червня
1370 року до Сергія Радонезького та Феодора Симоновського – гострий публіцистичний твір, у якому автор відстоює свої права на митрополію «всієї Русі». Письменник недвозначно засуджує церковну
політику московського князя Дмитрія Донського, детально пояснює

288

Ліствиця Якова

нелегітимність претензій на митрополичу кафедру його ставленика
Митяя.
Літературний хист Кипріяна виявився в описі тих незгод і безчестя, які він змушений був зазнати від князя Дмитрія Донського,
до якого він їхав «на свое чистосердіє надеяся и на свою любов, єже
омел єсмь к князю великому, и к єго княгини, и к єго дѣтям» [22: 196].
А князь, «которое зло остави, єже не сдѣя надо мною! Хулы, и надруганія, и насмѣханія, грабленіа, голод!» [22: 196]. Тут Кипріян засуджує і своїх адресатів – ігуменів Сергія та Феодора, які не заступилися за нього.
Згодом Кипріян відредагував невелику літописну «Повість про
Михаїла-Митяя» [22: 218–224], у якій розповідається про те, як московський князь Дмитрій Донський намагався зробити митрополитом
свого ставленика Митяя, не допускаючи на цю посаду Кипріяна.
Твори митрополита Кипріяна свідчать, що влада Великого князівства Московського намагалася активно впливати на внутрішні справи
Київської митрополії.
Одним із найплідніших церковних проповідників православнослов’янського світу епохи пізнього Середньовіччя був митрополит
Фотій (1409–1431). Проповідуючи загальнохристиянські істини,
письменник час від часу торкався і проблем сьогодення.
Приїхавши до Москви через чотири роки після смерті владики
Кипріяна, він застав митрополиче господарство в Московському
князівстві розікраденим боярами та князями. У зв’язку з цим Фотій
пише два повчання до великого московського князя Василія Дмитровича [23: 289–304], у яких звинувачує останнього у зневазі до церкви,
ставлячи йому за приклад візантійських імператорів та його власних
предків-князів. Фотій повчає князя, що треба не тільки «сматряти,
како себѣ добрѣ устроити житіє» [23: 294], але й дбати про своє князівство. Митрополит особливо наголошує на недоторканності церковного майна.
Збереглося також окружне послання владики «О украденом
ськровищи» [23: 497–500], звернене до усіх православних. Твір, позбавлений будь-якої конкретики, містить розмірковування про «всяко
ухищреніє лукавьственое и попущеніє... оть супостата врага дьявола
на род человѣческый» [23: 499–500] і прохання повернути вкрадене
церковне майно. Якщо останнє буде злодіями здійснене, то Фотій обіцяє їм милість Божу і своє «прощеніє» [23: 500]. Не виключено, що
це послання тематично також пов’язане із двома попередніми.
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У посланнях на Новгород від 29 серпня 1410 року та у Псков від
22 червня 1410–1417 років Фотій закликає людей відмовитися від пияцтва і цілий пасаж присвячує боротьбі з лихослів’ям [23: 274, 282–
283]. За словами дослідника творчості митрополита А. Вадковського,
Фотія, грека за походженням, що приїхав у Московське князівство
«не могло не вразити... постійне вживання росіянами лихослів’я. Навчаючи духівництво стримувати народ від такої поганої звички, він
зауважує, що цього зла так багато він не зустрічав у жодного християнського народу» [4: 289]. Проповідник також зауважує, що й самі
батьки повинні навчати своїх дітей змалку не «лаяти именем отцевым
и материным» [23: 274]. А хто продовжуватиме вживати «лихих словес» [23: 274, 282–283], він, як і його попередник Петро Ратенський,
пропонує того відлучити від церкви й не давати причастя.
Фотій, як і Петро Ратенський, також заборонив ченцям та черницям мешкати в одному монастирі. При цьому він вимагав, щоб у жіночих монастирях здійснювали відправи тільки парафіяльні одружені
священики, а у чоловічих – ієромонахи [23: 275–276].
Особливо гостро Фотій (як свого часу Сераніон Володимирський
і Петро Ратенський) виступає проти двобоїв, що закінчувалися смертю одного з учасників. Він під загрозою позбавлення сану забороняє
священикам навіть дозволяти цілувати хрест тим, хто готується до
поєдинку. Переможця, який убив свого супротивника, закликає вважати за душогубця й накладати на нього вісімнадцятирічну епітимію,
а вбитого заказує ховати за церковними законами [23: 276].
Важливу роль, на думку Фотія, мали відігравати представники духівництва у подоланні різних забобонів. Священики мають стежити,
щоб парафіяни не слухали «басней лихих баб» [23: 274], тобто ворожок та чаклунок, а гнати їх від себе. А хто цієї настанови не виконуватиме, – тих також від церкви відлучати.
Певне місце у своїх проповідях Фотій приділяв таїнству шлюбу.
У «Посланні про дотримання законоположень церковних» 29 серпня 1410 року [23: 269–276], у грамоті на Псков [23: 279] Фотій особливо підкреслював недопустимість шлюбів, не освячених церквою.
Тих християн, що переступали цю заповідь, владика наказував не допускати до причастя, а людей, які одружувалися вчетверте, відлучати
від церкви, аж поки вони не розлучаться. Митрополит також зауважував, щоб «не вѣнчали дѣвок менши 12 лѣт» [23: 275, 284].
У грамоті від 24 вересня 1422 чи 1425 року, спрямованій до Пскова, Фотій виступає проти «пятероженцев и многоженцев» [23: 432].
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Тут таки міститься заборона «игрищ неподобних діавольских» [23:
438], зокрема бійок на Масляну. А в іншому посланні до Пскова (перед 1431 роком) Фотій виступає проти вживання під час хрещення
мира, що привезене з «латинських країн», і попереджає, що це «єсть
Богу мерзко и ненавидимо» [23: 455], та закликає «мазатися святым
и честным великим міром, иже идеть изо Цариграда» [23: 495].
Остання заборона свідчить про антикатолицьку позицію митрополита Фотія та про вияви ізоляціонізму Московії.
Наприкінці XIV – початку XV століть у Новгороді та Пскові поширилася єресь стригольників, прихильники якої не визнавали сучасну їм церковну ієрархію як таку, що була висвячена «за мзду». Фотій
як православний архієрей не міг не відреагувати на існування цієї єресі. Чотири грамоти митрополита присвячено боротьбі зі стригольниками. Зокрема, він наказував світським і духовним мешканцям Пскова
відгонити стригольників від православних, щоб не були вони, «яко
у пшеницы плевел» [23: 374].
У грамоті, датованій 1422 чи 1425 роком [23: 427–438], Фотій
напучує псковських священиків, щоб ті намагалися спрямовувати
стригольників «въ богоразуміє и в познаніє истинны Євангелія» [23:
436]. А тих єретиків, що вперто стоятимуть на своєму, владика пропонував ув’язнювати і примусом приводити до істинної віри.
У посланні до Пскова, що датується 22 червня 1427 року [23:
475–482], Фотій знову звернувся до боротьби з єрессю стригольників, які, за словами владики, відкидали догмат про воскресіння мертвих та не поважали духовний сан. Як і в попередніх грамотах, він закликає істинних вірян не спілкуватися з єретиками, відмітати їх «яко
съгнилыя уды, от здраваго тѣла церкве Христовы» [23: 480]. А якщо
єретики «не обратятся въ богорозуміє» [23: 482], – закінчує послання Фотій, то він сам сотворить над ними суд за Божими і священними
правилами.
Згодом Фотій одержав звістку зі Пскова, що там було покарано
єретиків, унаслідок чого частина з них виїхала з міста, а частина продовжує триматися своїх хибних поглядів. У посланні від 23 вересня
1427 року [23: 481–488] митрополит схвалив дії борців зі стригольниками, закликав продовжувати боротьбу з єрессю, застерігши при
цьому від застосування смертної кари.
Після смерті Фотія вселенський патріарх Йосиф ІІ у середині
1436 року висвятив на митрополита грека Ісидора, який став останнім київським владикою, якому бодай формально підпорядковували-
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ся російські землі. Ісидор у 1439 році поставив свій підпис під актом
Ферраро-Флорентійської унії католицької і православної церков.
На початку 1441 року Ісидор відвідав Київ. Тут під час відправи
в кафедральному Софійському соборі він поминав Папу, фактично
пропагуючи ідею унії [3: 34]. Київський князь Олелько Володимирович 5 лютого 1441 року видав Ісидорові грамоту [1: 488], в якій
останній визнається митрополитом Київським і всієї Русі. Князь визнав за Ісидором право на Софійський собор, усе церковне майно,
митрополичі прибутки й суд. Характерно, що в грамоті Ісидора не названо кардиналом і легатом, не згадано навіть натяком і про Флорентійську унію. Тобто у Києві Ісидора визнавали за законного митрополита, але сам факт поєднання церков був проігнорований. До речі.
Густинський літопис зауважує, що Ісидора в одязі кардинала з Києва
«изгнаша» [18: 355]. Але ця подія навряд чи мала місце.
Прихильно зустрів Ісидора й смоленський князь Юрій Лугвенович, який заарештував і видав митрополитові його супутника – автора опису подорожі на Флорентійський собор – Симеона Суздальця,
що був утік від нього [15: 206]. Але про ставлення князя Юрія до Флорентійської унії нам конкретно нічого не відомо, як до речі й про ставлення до неї інших українських та білоруських князів у 1440–1441 роках. Можна думати, що в Україні й Білорусі Ісидора прийняли загалом
гостинно (за винятком Львова), але водночас замовчували його уніатство і кардинальство.
Після повернення з Флоренції митрополит Ісидор пробув в Україні, Білорусі та Литві десь одинадцять місяців, після чого вирушив до
Москви. Туди він приїхав 19 березня 1441 року.
Спочатку в Москві Ісидора нібито визнали за митрополита «Кієвского и всея Руси» [8: 37]. Як папський легат і кардинал Ісидор
ввійшов до Успенського собору Кремля з латинським хрестом. (Зауважимо, що на латинському хресті ноги Спасителя, покладені одна на
одну, пробиті одним цвяхом. а не двома, як на православному, а руки
Христа не простягнуті прямо, а Він висить на них, трохи спустившись
долі). У соборі митрополит спочатку здійснив молебень за великого
князя московського, за всіх православних християн, а потім відправив
літургію, на якій поминав ім’я Папи Римського Євгена ІV. Після закінчення відправи його протодиякон прочитав грамоту Флорентійського собору, а потім подав грамоту великому князю Василію від Папи,
у якій висловлене прохання, щоб князь допомагав у проведенні унії
церков. Після цього князь, єпископи, бояри настільки розгубилися,
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що не могли дати поради Василію – що в цій ситуації чинити. У літописі так згадано про цю подію: «Вси князи умолчаша и бояре и иніи
мнози, єще же паче и єпискупы рускіа вси умолчаша, и воздремаша
и уснуша» [19: 153]. Тому позірну байдужість духівництва в такій
важливій справі можна пояснити небажанням останніх завести такий
порядок, при якому б великий князь міг сам керувати призначенням
митрополитів [2: 142–144].
Після цього великий князь думав три дні, а на четвертий дав наказ Ісидора заарештувати, оголосити єретиком і віддати до соборного
суду [3: 37].
Ці літописні відомості про появу Ісидора в Москві не зовсім відповідають дійсності й напевне були написані пізніше. Як вже зазначалося, Ісидор пробув майже рік в Україні, Білорусі та Литві, і про
акт поєднання церков у Москві повинні були б знати. Тим більше, що
єпископ Аврамій, який прибув з Флоренції ще 14 вересня 1440 року,
і посол Фома вже встигли детально розповісти про Ісидора та його діяльність. У цей час, мабуть, прийшли звістки й з Царгорода, що багато
грецьких архієреїв протестувало проти унії з Римом і навіть відмовлялося від спільних відправ з обраним 4 травня 1440 року Патріархом
Константинопольським Митрофаном [6: 183–187]. Є дані, що афонські ченці також протестували проти унії, хоча представники декількох монастирів Афону підписали акт у Флоренції. Тому можна припустити, що рішення про арешт Ісидора було прийняте заздалегідь.
На четвертий день Ісидора було заарештовано в Чудовому митрополичому монастирі. Зрозуміло, що арешт митрополита Київського
й усієї Русі був незаконний. Тому князь Василій скликав собор з єпископів, архімандритів, ігуменів й усього священства й доручив собору,
щоб той намовив Ісидора відректися від унії та покаятися. Митрополит це зробити відмовився [19: 156–157]. Пробувши під вартою
кілька місяців, уночі 15 вересня 1441 року Ісидор утік до Твері, але
місцевий князь Борис також затримав його. Лише під час великого
посту 1441 року тверський князь його відпустив (чи полегшив йому
втечу), і Ісидор виїхав до Новгородка Литовського (Новогрудка), де
перебував великий литовський князь Казимир [5: 256–258].
Київський митрополит, мабуть, сам відчував негаразди, які можуть спіткати його в Москві, і тому довго туди не їхав. Тепер він уже
зрозумів, що на російських землях справу об’єднання церков провести буде важко, оскільки, як визнає навіть російський історик А. Карташев, у Московській державі невігластво закріпило окремий погляд на
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чистоту православ’я, а в християнстві прийшло змішування зовнішності з її внутрішнім змістом [9: 368]. Такий саме погляд був і в князя
Василія. У посланні до Константинопольського патріарха Митрофана
він писав про відхід Ісидора від православної віри, визнання останнім
першості Папи, появи владики з латинським хрестом тощо та просив
поставити нового митрополита «з своїх» [1: 71–75].
Отже, поведінка князя Василія, ставлення до Ісидора, відраза до
всього чужого свідчить, що Москва все більше й більше духовно віддалялася не лише від Заходу, але й від Візантії. Як зазначає М. Грушевський, у Москві чекали лише першої нагоди, щоб вийти з ієрархічної
залежності від патріарха [7: 525]. Відмовившись від Ісидора, у Москві
тим самим відгороджувалися й від Царгородського патріарха, що разом з Київським митрополитом визнав унію. Так московський князь
і духівництво витворювало на своїх теренах єдину, на їхній погляд,
правовірну православну церкву [27: 347–359].
Отож, доля Ісидора на московських землях цілком підтверджує
слова В. Ключевського про те, що органічною вадою російського суспільства було те, що воно вважало себе єдиним істинним правовірним у світі, творця Всесвіту уявляло своїм, власне російським, Богом,
а свою церкву ставило на місце вселенської [12: 279].
Фрагменти творів київських митрополитів другої половини
ХІІІ – першої половини XV століть дають можливість стисло охарактеризувати бодай деякі народні звичаї та особливості ментальності
на московсько-новгородських землях, що лягли в основу формування російської нації. При цьому необхідно зауважити, що церковні
ієрархи в цьому випадку виступали як християнські пастирі й наголошували передусім на гріхах своїх парафіян, тобто на негативних
рисах у їхній поведінці, не деталізуючи їх і майже обминаючи позитивні.
Таким чином, практично всі ієрархи у своїх проповідях і посланнях відзначають у місцевого люду значні пережитки поганства, а також невпорядкованість шлюбних стосунків. Абсолютно всіх пастирів, а особливо народженого в Москві Олексія Б’яконта, бентежить
поширення пияцтва як серед духівництва, так і мирян. Митрополити
виступають також проти звичаю двобоїв, що закінчувалися смертю
одного з учасників, а Фотій, зокрема, згадує про традицію колективних бійок на Масляну. Як особливу рису росіян майже всі письменники відзначають схильність до «срамословія» та «сквернословся»,
яких, за словами грека Фотія, не зустріти в жодного християнського
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народу. Теогност відзначає також поширення хабарництва, а Кипріян і Фотій – порушення князями усталених звичаїв, захоплення ними
церковного майна та втручання світської влади у справи церкви. Тут
варто згадати слова В. Ключевського, який писав про московських
князів, що ті «з перших кроків починають діяти не за звичаєм... Вони
уважно видивляються, що погано лежить, і прибирають це до рук. Це
стосується як земель, так і майна» [11: 13].
Переважна більшість цих вад випливала з дуже низького культурного рівня мешканців російських князівств, у яких була відсутня система освіти. Не випадково В. Соловйов, позитивно оцінюючи
об’єднання російських князівств навколо Москви, зауважував, що сам
цей процес привів народ до «духовного здичавіння» [24: 420].
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Наталiя Пилип’юк

СКОВОРОДА – ЕРАЗМІАНЕЦЬ?59

1.0 ВСТУП59

Ф

ілософський вимір творчості Сковороди розглядався або в контексті містичних систем,
або з перспективи Просвітництва. Проте, хоч
увесь його доробок керується арґументами, які
в гуманістичному тривіумі служили для санкціонування літературних вправ, зв’язок Сковороди
з гуманізмом і зокрема – з гуманістичною педагогічною методикою привертав незначну увагу.
Стратегії композиції творів Сковороди несуть чіткий відбиток вправ copia verborum (вербальної рясності) та imitatio (наслідування), себто тих
вправ, що їх педагоги-гуманісти рекомендували
для збагачення словника своїх вихованців і вироблення ними різних форм викладуу60. Зокрема проза
59
Пропонована розвідка – перероблена та усучаснена
версія моєї англомовної статті: Natalia Pylypiuk, «The Primary Door: At the Threshold of Skovoroda’s Theology and
Poetics». Harvard Ukrainian Studies, XIV, 3–4, 1990 pp. 551–
583. Усі назви й тексти творів Сковороди тут цитуються
за редакцією професора Леоніда Ушкалова, яка ввійшла
в основу циферного конкордансу: Natalia Pylypiuk, Oleh Ilnytzkyj,
y yj Serhiyy Kozakov, Online Concordance to the Complete
p
Works of Hryhorii Skovoroda (University of Alberta, 2009),
http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/index.php?glang=.
60
Гуманістичні педагогічні засоби, такі як соріа verborum, наслідувальні
у
вправи тощо аналізуються P. P. Болґаром (R. R. Bolgar), «The Classical Heritage and its Beneficiaries: From the Carolingian
g Age
g to the End off the Renaissance»
(NY, 1964), pp. 270–272, 337–340. Сковорода-наставник
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Сковороди пронизана технічними прийомами, якими тренували учнів
на уроках латини. Удаючись до приказок, емблем, символів, ієрогліфів,
притч і байок, Сковорода наслідує методи, що їх наставники на курсах
тривіуму використовували для залучення своїх учнів до світського і священного красномовства. Крім того, його світогляд визначають позиції,
типові для початкової програми в гуманістичній школі, особливо для
теорії «освіченого благочестя» (pietas litterata): перевага надається
обмеженому колу античних авторів, які служать взірцями доброї мови
та етичної поведінки; він визнає поезію лише остільки, оскільки вона
служить моральним цілям; для нього Біблія залишається основним класичним текстом61. Нарешті, керівна засада творчості Сковороди не пориває з триєдиною ціллю, яку гуманістичні наставники прищеплювали
своїм neopoetas: навчати, насолоджувати і переконувати.
Одначе в одному важливому аспекті Сковородинське розуміння
літератури становить бунт проти неолатинської поетики. Як і джерело, з якого вона походила, шкільна версія гуманістичної теорії мистецтва була, по суті, дидактичною і віддзеркалювала ренесансне злиття поетики і риторики. Спираючись на епідиктичну гілку риторики,
ця теорія санкціонувала ідеалізацію реальних (тобто історичних)
постатей відповідно до ймовірностей (probabilitas) моральної філософії (тобто того, що повинно було трапитися). У цей спосіб теорія
доповнювала педагогічну мету формування характеру через стимули
похвали або звинувачення. Віддзеркалюючи компроміс, досягнутий
протягом диспутів XVI століття, теорія не заохочувала поетичної вигадки (inventio) як такої. Саме це в ранньомодерній Україні загальмувало розвиток белетристики, яка так залежить від фіктивних персонажів. В Європі ситуація була інакшою, бо з гуманістичною теорією
літератури конкурували ще придворні поетики, які не тільки вивищували поетичну вигадку, але й теж наголошували на вивченні живих
мов, крім класичних і сакральних.
не цурався таких засобів; ми маємо докази, що, викладаючи риторичне мистецтво
inventio, Сковорода – як і безліч вчителів до нього – рекомендував метод ведення записників, розроблений гуманістами. Див. його «Excerpendi modus» [http://
www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/ viewText.php?text=excerpta.xml]. Огляд гуманістичних процедур, засвоєних українськими наставниками, дивіться в моїй дисертації
р
«The Humanistic School and Ukrainian Literature of the Seventeenth- and
Eighteenth-Century» (Ph.D. diss., Harvard University, 1989), pp. 151–190.
61
Витоки і розвиток pietas litterata проаналізовані Болґаром, «Classical Heritage»,
g pp
pp. 337–340. Див. мою дисертацію
р
щодо аналізу цієї теорії у ранньомодерній
українській педагогіці (pp. 208–240).
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Хоч гуманістична теорія дарувала поетам право вдаватися до вигадки, щоб прикрашати епізоди з життя або створювати нові, теорія заохочувала – насамперед – добір історичного матеріалу і створення ймовірних розповідей. Теорія схвалювала правдоподібність
(verisimilitude) вигадки (тобто метод переконання читача через зображення «ймовірних» подій). У зв’язку з цим теорія вважала «людські
діяння» (actiones humanas чи gesta) як головний предмет поезії62. Саме
цей аспект шкільної поетики Сковорода рішуче заперечував. Для нього правдоподібність вигадки не становила основоположного критерію
поезії. Натомість він твердив, що справжній поет чи «творець» фабул
приховував і виявляв глибинні філософські істини. Він послідовно відокремлював поетичну вигадку від будь-якої асоціації з actiones humanas
чи gesta. Тим-то він засуджував створення «образів», «взірців»,
«прикладів» чи «взірцевих дзеркал» чеснот, які зображують ідеалізовані постаті. Як наслідок, наводячи традиційне виправдання поетів
щодо звинувачень у брехні, він не вказував на правдоподібність вигадки, а підтримував унікальний тип наслідування63.
У цій статті йдеться про прозу Сковороди. Ми стверджуємо, що
в сутності гуманістичне розуміння походження і функції мови привело його до поєднання – в одне нерозривне ціле – теорії мистецтва
з антисхоластичною теологією. Стаття також пропонує, що підхід
Сковороди міг бути надхненим євангельським гуманізмом Дезідерія
Еразма Роттердамського (1465–1536), який мав значний вплив на педагогічну методику ранньомодерного тривіуму й намагався перенести теологію з традиційної філософської модальності в граматичну.
1.1 ПРОЗА СКОВОРОДИ І МЕТОДИ ТРИВІУМУ
Хоча Сковорода був під багатьма оглядами типовим продуктом
своєї альма-матер, як наставник він відрізнявся від вихованців Києво-Могилянської академії. Попри той факт, що його вербувало чорне
62
О. Б. Гардісон, мол. (O. B. Hardison, Jr.), аналізує літературні полеміки
XVI ст. та подальші дидактичні теорії мистецтва в «The Enduringg Monument. A Studyy off the Idea off Praise in Renaissance Literaryy Theoryy and Practice» (Capel
p Hill, N. C.,
1962), pp. 7–59. Вплив західноєвропейських дидактичних теорій мистецтва на
київську шкільну поетику підсумовується на с. 315–329 моєї дисертації.
63
Див. детальніше обговорення в моїй статті: Natalia Pylypiuk, «Praise in
Skovoroda’s Garden». Nel Mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore
di Giovanna Brogi
g Bercoffff. Ed. Maria Di Salvo, Giovanna Moracci, Giovanna Siedina
(Firenze University Press, 2008), Vol. 2: pp. 469–479.
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духовенство, серед якого в нього були друзі, він відмовився стати монахом. Цим же Сковорода позбувся права стати штатним учителем –
професія, яку він любив. Він не раз входив в конфлікт з освітньою системою, що вряди-годи наймала його на різних рівнях тривіуму.
Захоплений літературною творчістю, Сковорода, як і багато випускників Києво-Могилянської академії, не прагнув – майже до кінця
свого життя – опублікувати свої твори. Незважаючи на свій поетичний талант, він більше уваги присвятив прозі, ніж поезії. Вірші Сковороди дуже інтроспективні та ліричні. У них, як і в прозі, справи секулярного світу якщо й віддзеркалюються, то лиш мимохідь. Тридцять
з них складають «Сад божественных пѣсней...», що є уважно скомпонованим маніфестом християнського епікурейства64. Дві третини цих
пісень були написані в період, коли він обіймав вчительські посади
(1750–1764). Позбувшись усіх надій на вчителювання, Сковорода
став філософом і зосередився на прозі. Він написав п’ятнадцять «Харківських байок» у 1769 році; ще п’ятнадцять були написані 1774 року.
Сковорода почав писати інші прозові твори – тобто трактати і колоквії – приблизно тоді, коли його виключили з Харківського колегіуму
в 1769 році. Фактично більшість його творів була написана протягом
останніх двадцяти п’яти років його життя.
У своїй прозі Сковорода часто прибирає роль наставника і –
у правдивій гуманістичній манері – відстоює перевагу філологічного
та морального виховання. Практичні науки відіграють лише другорядну роль у його «навчальному плані». Наприклад, у творі «Кольцо:
Дружескій разговор о душевном мирѣ» (1773–74 p.) Сковорода скаржиться, що студенти залишають школу, обізнані з арифметикою, геометрією, астрономією і географією, але мало що знають про Платона,
Сократа, Солона, Піфагора і Цицерона. Сковороді особливо прикро,
що античних авторів – передусім Мойсея і пророків – студенти нехтують, не розуміють і трактують як забобонних шарлатанів65.
Позбавлений нагоди бути вчителем, Сковорода писав, щоб повчати. Його проза завжди передбачає аудиторію. У своїх присвятах
64
Детальне обговорення християнського епікурейства Сковороди в моїй
статті: Наталія Пилип’юк, «Християнські епікурейці пізнього бароку: Ендрю
Марвел і Григорій
р р Сковорода».
р
Етика Отців у київській богословській думці
у епохи реформи (к. XVI–XVII ст.). Ред. О. П. Довга, Н. М. Яковенко, М. В. Яременко.
Київська академія, Вип. 6 (2008): с. 182–199.
65
Подібні ідеї висловлені у творах «Разговор пяти путников о истинном
щастіи в жизни» (1: 337) та «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира».
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він торкається різних питань – від жанру до етимології, при чому він
умовляє і напучує. Він навіть сподівається, що його подарунок потішить чи розвіє пригніченість адресата. Наприклад, у листі, що супроводжує «Кольцо», Сковорода висловлює надію, що цей твір приведе
Володимира Тев’яшова до проникливого читання Біблії, з чого черпатиме насолоду. Гуманістичні ідеали і педагогічний нахил Сковороди злиті воєдино в присвяті, що супроводжує твір «КНИЖЕЧКА,
называемая SILENUS A LCIBI A DIS, сирѣчъ ИКОНА А Л КЇВЇА ДСКА Я» (1776). Звернений до батька Володимира, полковника
Степана Тев’яшова, цей лист заохочує старшого адресата наслідувати
Цицеронового Катона і знаходити час для бенкетів, присвячених приємній і духовно корисній бесіді. Сковорода не соромиться нагадувати
полковникові, що поважним людям належить орієнтуватися на Бога
і боротися із забобоном66.
Адресати Сковородівських присвят та персонажі, які «беруть
участь» у його діалогах, дозволяють припустити, що безпосередня
аудиторія українського автора складалася з вузького кола друзів і меценатів, які не були ні філософами, ні теологами. Серед них зустрічаємо
членів сім’ї Тев’яшова (поміщиків і військових Степана Івановича, Володимира Степановича і Василя Степановича), віце-ґубернатора Андрія
Івановича Ковалевського, викладача Харківського колегіуму і колишнього студента Михайла Ковалинського, правника Панаса Федоровича Панькова. Останній також «бере участь» у діалогах Сковороди під
слов’янською версією його імені – Аθанасій. Можливо, що персонажі
Наеман Бар-Петр і Яков також вказують на знайомих Сковороди – міщанина Наймана Петровича і художника Якова Івановича Долганського67. Ще один «учасник» носить ім’я «Фарра». Традиційно Фарою називали найнижчий підготовчий курс у київському тривіумі. Відповідно,
Сковорода використовує це ім’я, щоб зобразити наївного юнака, якого
спантеличують схоласти (тобто вчителі квадривіуму) і який досить повільно схоплює повчання Григорія (тобто вчителя у фіктивній академії
Сковороди) та аргументи інших членів гуртка.
Якою мірою Сковорода діє в рамках традиції гуманістичної школи – особливо свідчить той факт, що він підтримує авторитет трьох
сакральних мов, визнаних українською освітньою системою після
її реформи раннього XVII століття. Наприклад, у присвяті до Воло66
67

http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/pdf/silenus.pdf
p .
Леонід Махновець, «Григорій Сковорода: Біографія» (Київ, 1972), с. 218–236.
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димира Тев’яшова, що супроводжувала «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь Мира» (1775), Сковорода цитує тематичний
ключ діалогу – афоризм «Пізнай себе самого» – грецькою, латиною
і церковнослов’янською. Цікавий також факт, що в назві він вживає
слов’янський іменник Букварь, аби звузити семантичний обсяг його
синоніму – грецизму Алфавит.
Як типовий продукт гуманістичної школи, Сковорода не вибирає
простої мови для своїх трактатів і діалогів. Тим не менш, виходячи
із засади, що теологія служить усім, Сковорода – на відміну від теологів Київської академії, які орієнтувалися на латину – прилаштовує
церковнослов’янську мову до своїх неформальних бесід «с здешними
приятельми». Ми бачимо тут, як риторична ситуація генерує мову
тексту: і «учасники», і реципієнти є мирянами різних вікових груп
і професій. Педагогічна і розмовна природа літературної вправи підсилює його вибір середнього стилю. І, враховуючи регіон, де він мешкає, і його етнічно різнорідну аудиторію, Сковорода здобрює свій
дискурс численними українізмами і русизмами. Щодо його байок, то
він робить той же мовний і стильовий вибір, але дозволяє ще більшу
кількість українізмів. Це робилося не конче з огляду на елементарну педагогічну практику (а саме, писати байки місцевою мовою для
учнів, які не знали латини), а тому, що його байки мали українського
адресата – правника Опанаса Панькова.
2.0 НАСЛІДУВАЧ БОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗУ
ТА ЙОГО МЕТАМОРФІЧНА СИЛА
У досить несподіваних контекстах проза Сковороди часто-густо
виявляє авторські погляди на теорію мистецтва. У цьому відношенні
ключовим текстом є «Начальная Дверь ко Христїанскому Добронравїю». Цей короткий твір окреслює – більшою чи меншою мірою – тематичний зміст курсу про християнську етику – останній, що його
прочитав автор у межах інституційної структури (1768–69). Сковорода зредагував цей твір 1780 року, через одинадцять років після
звільнення з Харківського колегіуму.
«Начальная Дверь...»68 починається зі вступу, під назвою «Преддверїе», чия функція подякувати Богові за те, що зробив усе потрібне не трудним, а все трудне непотрібним. Після обговорення цієї
68
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явно епікурейської преміси слідує перший, досить короткий розділ «О Богѣ», у якому Сковорода проголошує, що світ складається
з двох Натур – видимої і невидимої. Останню він ототожнює з Богом,
якого він визначає «всесвітнім розумом» («Ум Всемїрный»). Другий
розділ під назвою «О Вѣрѣ Вселенной» складається з трьох коротких
абзаців. Тут Сковорода твердить, що всі віки і народи одностайно вірили в таємничу і всемогутню силу, що пронизує всі речі. Він закінчує
реченням: «Така віра – універсальна і проста». Третій розділ, названий «О Промыслѣ Общем», проголошує, що божественна, тобто невидима натура вливає життя в усе суще й керує циклом життя і смерті.
Це, продовжує Сковорода, називається загальним промислом, бо він
стосується добробуту всіх створінь.
Розділ, на якому ми зосередимося далі, має назвуу «О Промыслѣ
Особенном для Человѣка». На початку Сковорода визначає Бога як
«найчистіший» і «всесвітній розум» усіх народів, що виступає як
джерело мистецтв і мудрості, необхідних для життя. Найбільший
борг будь-якого народу полягає в тому, що цей «розум» наділив людство своєю премудрістю, яка є його власним «портретом» і «печаттю»: «Сей чистѣйший ум, всемїрный, всѣх вѣков и народов всеобщїй
Ум излил нам, как источник, всѣ Мудрости и Художества, к проводженїю Житїя нужныя. Но ничем Ему так не одолжен всякїй народ, как
тѣм, что Он дал нам самую высочайшую свою Премудрость, которая
природный Его есть портрет и печать» (курсив мій. – Н. П.).
Божа премудрість, пояснює Сковорода, переважає всі інші розумові сили й поняття достоту, як «Наслѣдник лучше Служителей».
Важливо зазначити, що, крім значення «наступник», наслѣдник може
означати «той, хто успадковує», «той, хто слідує за попередником»
та «наслідувач» чи «послідовник»69. А іменник служитель Єпіфаній Славинецький подавав як тлумачення латинського MINISTRATOR, MINISTER
R70.
Сковорода твердить, що Божа премудрість буквально нагадує архітектурний план, що непомітно простягається по всій будові і, таким
69
Лексикографи XVII ст. Єпіфаній Славинецький і Арсеній Сатановський
фіксують цю полісемію у своєму слов’янсько-латинськoму словнику. З-поміж латинських відповідників для слова НАСЛѣДНИК вони вказують: «Haeres, Secutor, Imitator, Aemulator». У латинсько-слов’янському словнику Славинецького
ІМІТАТЮ відповідають «наслѣдование» і «подражание». Див. В. В. Німчук,
у рред.,
«Лексикони Є. Славинецького та А . Корецького-Сатановського» (Київ, 1973).
70
Славинецький відносить «служитель» до MINISRATOR, MINISTER;
«служба» – до MINISTERIUM. Див.: Німчук, ред. «Лексикони...».

Наталiя Пилип’юк. Сковорода – еразміанець?

303

чином, підтримує і стабілізує її. Використовуючи полісемантичну природу іменника корпус, що означає і будівлю, і тіло, він твердить, що
Божа премудрість зміцнює й наділяє миром і щастям політичну споруду, таємно протікаючи через її людські члени: «Она весьма похожа
на искушнѣйшую Архитектурную Симмитрїю, или Модель, который,
по всему Матерїалу нечувствительно простираясь, дѣлает весь Состав
крѣпким и спокойным, всѣ прочїя приборы содержащим. Так слово
в слово и она, по всѣм членам политического корпуса, из людей, не из
камней состоящаго, тайно разлившись, дѣлает его твердым, мирным
и благополучным».
Обидві символічні матриці, анатомічна і архітектурна, зливаються
знову під час обговорення суспільства. Сковорода твердить, що коли б
не «зводилися» сім’я, місто чи держава відповідно до божественного
плану, храм Божий незмінно там присутній. І так само, як розум керує різними рухами кінцівок тіла, Божа премудрість діє – через розмаїті складові члени – для загального добра того суспільства, яке вона
з’єднує: «Если, напримѣр, кая-то Фамилія, или Город, или Государство
по сему Моделю основано и учреждено, в то время бывает он Раем,
Небом, Домом Божїим и прочая. А если один кой человѣк созиждет
по нему Житїе свое, в то время бывает в нем Страх Божїй, Святыня,
Благочестїе и прочая. И как в Тѣлѣ человѣческом один Ум, однак разно по разсужденїю разных частей дѣйствует, так и в помянутых Сожительствах, сею Премудростїю связанных, Бог чрез различные члены
различныя в пользу обшую производит дѣйства».
Тут варто зазначити, що схематично Божа премудрість є водночас
геометричним центром, себто віссю політичної споруди і органічною
головою тіла суспільства.
Сковорода твердить, що один промисл особливий для людського
роду залежить від Божої мудрості. Позаяк, відбиваючись на людських
душах, Його «найпрекрасніше лице» перетворює безобразних монстрів на людей – тобто добрих, толерантних, великодушних і справедливих істот, які придатні для дружби й членства в розмаїтих соціальних утвореннях: «...От нея одной зависит особенный в Созиданїи
рода Человѣческаго Промысл. Она-то есть Прекраснѣйшее Лицо Божїе, которым Он со временем, напечатуясь на душѣ нашей, дѣлает
д
нас
из диких и безобразных Монстров, или Уродов, Человѣками, то есть
звѣрками, к Содружеству и к помянутым Сожителствам годными,
незлобливыми, воздержными, великодушными и справедливыми»
(курсив мій. – Н. П.).
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Тут зіставлення іменника Лицо (лице, вид, обличчя, особа) з полісемантичним безобразный (неввічливий; позбавлений лиця, форми,
виховання; негативний приклад) примножує рівні значення й метафоричні відповідності71. Одначе для нас цікавіший той факт, що в системі Сковороди метаморфічна сила Божої премудрості становить
основу для соціяльної згоди.
Сковорода запроваджує ще одну архітектурну метафору, коли згадує, що божественний образ, відбиваючись у людських серцях, перетворює людей на будівельний матеріал живого храму. Там, пояснює
він, Бог править з особливою любов’ю.
2.1 ФОРМИ СЛУЖІННЯ БОЖЕСТВЕННОМУ
НАСЛІДУВАЧУ
Ключовий пасаж у четвертому розділі декларує: «А в послѣдовавбр
Мужесшія уже времена показалась она [Божа премудрість] во образѣ
ком, здѣлавшись Богочеловѣком». Звернімо увагу на те, що «образ»
може означати фіґуру, форму, приклад72. Саме тут Сковорода запроваджує основний принцип своєї теології: «Каковым же способом Божїя сїя Премудрость родилась от Отца без матери и от Дѣвы без отца,
как-то она воскресла и опять к Своему Отцу вознеслась и прочая, – пожалуй, не любопытствуй. Имѣются и в сей, так, как в протчих науках,
праздныя Тонкости, в которых одних может себѣ занять мѣсто тая
недѣйствительная вѣра, которую называют Умозрительною. Поступай и здесь так, как на оперѣ, и довольствуйся тѣм, что глазам твоим
представляется, а за ширмы и за хребет театра не заглядай. Здѣлана
сїя занавѣса нарочно для худородных и склонных к любопытству Сердец, потому что подлость, чем в ближайшее знакомство входит, тѣм
пуще к великим дѣлам и персонам учтивость свою теряет» (курсив
мій. – Н. П).
71
Славинецький і Корецький-Сатановський
р
визначають ЛИЦЕ як «Vultus
[лице, вид]. Fades. Persona». Вони визначають ОБРАЗНЫЙ як «Moralis. Exemplap
ris. Formalis». Отож, логічно припустити, що префіксна форма БЕЗОБРАЗНЫЙ
представляє відсутність цих якостей. Див.: Німчук, ред., «Лексикони...».
72
Славинецький і Корецький-Сатановський
р
перекладають
р
ОБРАЗЪ як
«Exemplum. Forma». Це саме слово, написане через Ωω (омега) визначається як
«Imago. Figura. Forma. Specimen». Орфографія Сковороди не передбачає цього
розрізнення.
Слов’янське МУЖЪ відповідає латинському ѵіr, а ЧЕЛОВѣК – homo. Див.:
Німчук, ред., «Лексикони...».
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Як бачимо, Сковорода заперечує вартість дослідження таємниці
народження і воскресіння мудрості (Бога-сина, іншими словами) за
методами квадривіяльної логіки. Він закликає читача не потурати цікавості (любопытство), а радше поводитися, як в опері. Замість того,
щоб перевіряти те, що знаходиться за лаштунками, Сковорода радить
задовольнятися грою, яка відбувається на сцені. Надмірна близькість
до великих персонажів та їхніх вчинків породжує неввічливість до
них. Вульгарна цікавість, продовжує він, призвела до розколів, забобонів та інших язв, які нині турбують усю Європу. На мою думку, це
натяк на теологічні диспути про Ісходження Святого Духа (Filioque)
та полемік, які привели до релігійних воєн.
Відтак Сковорода твердить: «Важнѣйшее дѣло Божїе есть одну
безпутную Душу оживотворить Духом своих заповѣдей, нежели из
небытїя произвесть новый Земный шар, населенный беззаконниками».
У наступному реченні він відкрито проголошує, що по-справжньому
вірний слуга виконує волю свого пана, а не прагне вникнути в його
таємниці. Порівнюючи головне розслідування (quaestio) схоластичної теології з неправильною поведінкою в опері та невірністю слуги,
Сковорода натякає, що цей тип теології не служить божественному
наслідувачеві, а радше порушує професійний і соціяльний декорум
(благопристойність).
2.2 ВІЧНА ОРАЦІЯ БОЖОГО НАСЛІДУВАЧА
З цього моменту те, що Сковорода зображував виключно у візуальних поняттях (портрет, печать, лице), подаватиметься також як
промовляюча сутність: «Вѣчная сїя Премудрость Божїя во всѣх вѣках
и народах неумолкно продолжает рѣчь свою, и она не иное что есть, как
повсемственнаго Естества Божїя невидимое Лицо и живое Слово, тайно
ко всѣм нам внутрь гремящее» (курсив мій. – Н. П.).
Премудрість Божа – це вісь символічної матриці Сковороди. Вона
вічна та всюдисутня. З наведених досі арґументів розуміємо, що хоч
невидима, вона відчутна всередині нас, де «неугавно» продовжує
свою орацію (рѣчь)73.
73
І в слов’янській, і в українській мові СЛОВО полісемічне: воно означає
«слово», але часто-густо вживається на означення «ораторської композиції».
У старій і ранньо-модерній українській літературі різні ораторські види письма називалися «Слово». Славинецький і Корецький-Сатановський визначають СЛОВО як «Verbum. Dictum. Dictio. Oratio. Ratio».
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Згодом Сковорода підкреслює, що його сучасники байдужі до порад Божої премудрості. Це, пояснює він, почасти зумовлене глухотою, але переважно – упертістю, породженою поганим вихованням.
Давні пророки, твердить він, прислухалися до нетлінного Божого
«голосу» (гласъ) і тому Його мудрість стала початком, засобом і кінцем їхніх книг.
Відтак Сковорода перераховує різні назви, що відповідали Божій
премудрості впродовж історії: «Образ Божїй, Слава, Свѣт, Слово,
Совѣт, Воскресенїе, Живот, Путь, Правда, Мир, Судьба, Оправданїе,
Благодать, Истина, Сила Божїя, Имя Божїе, Воля Божїя, Камень Вѣры, Царство Божїе и проч[ая]. А самые первѣйшїе Христїянѣ назвали
Ее Христом, то есть Царем. Потому что одна она управляет к вѣчному
и временному Щастїю всѣ Государства, всякїя Сожительства и каждаго порознь».
Четвертий розділ завершується твердженням, що Мойсей уперше
окреслив, хоч і грубо, голий контур – план, так би мовити, Божого
образу і відповідно до нього заснував процвітаюче суспільство. Записавши цей план на кам’яних скрижалях, Мойсей зробив так, що невидима премудрість промовляла постійно, так, як смертна людина, яка
водночас видима і явно чутна.
Представляючи п’ятий розділ, присвячений Декалогу, Сковорода
твердить, що Мойсей розділив Божу орацію (рѣчь) на десять «міркувань чи пунктів». Ця частина, по суті, досить коротка і не обоворює
шостої, сьомої та восьмої заповідей. Решта п’ять частин навіть ще коротші і мають до діла з наступними темами: віра як якір («О Истинной Вѣрѣ»); відмінності між благочестям і церемонією («Благочестїе и церемонїа – разнь»); відмінності між ритуалом і Божим законом
(«Закон Божїй и преданїе – разнь»); ниці пристрасті як вияви гріха
(«О Страстях, или Грѣхах»); і любов як чистота серця («О Любви,
или Чистосердечїи»).
Славинецький перекладає латинське ORATIO як «слово, рѣчь». З другого
боку, він тлумачить VERBUM як «слово» і «глаголъ». Див.: Німчук, ред., «Лексикони...»
Те, що в моєму перекладі надаю перевагу «орації», зумовлене використанням
Сковородою іменника «рѣчь» у цьому ж реченні. На мою думку, жива орація концепційно перегукується з триваючою орацією мудрості. «Живе слово» не відповідало б властивій соріа техніці синонімії, що її Сковорода використовував у цьому
тексті. Крім того, тут був наведений серйозний теологічний арґумент, про який
я говоритиму нижче.
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2.3 БАГАТО ПОРОГІВ В ОДНОМУ: ТЕОЛОГІЯ
І ПОЕТИКА «СОРІА VERBORUM»
«Начальная Дверь», особливо щойно підсумована частина, – добре збудований твір. Часом порушуючи природний граматичний порядок, Сковорода змушує читача повернутися по пройденому шляху
і побачити зв’язки між означеннями і об’єктами, що визначаються
в цій синтаксичній одиниці. Також, запроваджуючи підрядні речення з одним і тим же займенниковим підметом, автор запрошує читача
повернутися ще раз і перевірити референт. Отож, наприклад, часом
необхідно перечитати, чи стосується «вона» до «премудрості» або
до «орації» (рѣчь). Кожна з цих можливостей змушує читача задуматися над тим, чи концепційний конфуз був задуманий автором. Проте
найбільше нашу увагу привертає взаємодія образного і семантичного
полів у тексті.
Тема твору, чия назва недаремне натякає на початок навчального
процесу, по суті релігійна. Тому досить дивно, що політична лексика
і, особливо, мистецька помітно присутня в тексті. Зазначимо, наприклад, що премудрість Божа безпосередньо пов’язана з такими поняттями, як портрет, образ, особа. З другого боку, вона також пов’язана
з порадою, законом і обмірковуванням. І, як можна побачити з мого
підсумку, ті частини твору, що розташовані далеко одна від одної, неодмінно зв’язуються завдяки полісемії окремих слів. Те, що це робиться навмисно, може продемонструвати факт, що альтернативне значення слова – навіть якщо й не безпосередньо пов’язане – обґрунтоване
в іншому контексті. Узяти наслѣдник, наприклад. Коли розуміти цей
іменник як «наслідувач» чи «імітатор», то він передбачає «портрет»
і, пізніше, «особу». Проте його перше значення – «спадкоємець» –
стає доречним у пасажах, де згадуються «Богочоловік», «Христос»
і «Цар». Подібним чином, служителі означають «слуги» в пасажі, де
передбачається присутність «господаря». Проте його частіше вживане значення – тобто «міністри» – треба мати на думці, коли згадуються «Христос» і «Цар». У цьому випадку іменник служителі
включає два поняття, оскільки «міністр» має світське (службовець)
і релігійне застосування (священик). Прикметники «вірний» і «беззаконний» застосовуються до обох значень іменника.
Попри те, що полісемія відіграє помітну роль у цьому тексті, синонімія також займає своє місце. Вона використовується з дуже специфічною, хоч спершу й непомітною, ціллю. Зазначимо, що Сковорода

308

Ліствиця Якова

не передає зв’язок між Богом-Отцем і Богом-Сином через однорідність логічної пропозиції. Натомість він натякає на цю теологічну
премісу через синонімічний зв’язок – тобто зв’язок між розумом і мудрістю, яку він генерує. Філіальність останньої передається іменниками «природний портрет», «печать» і «спадкоємець». Лише згодом,
коли Сковорода говорить про Богочоловіка, він згадує «народження», «воскресіння» і «вознесіння» мудрості.
У системі Сковороди виняткове значення має факт, що Божа премудрість виявляє себе через орацію не лише після, а й до того, як вона
прибирає людську подобу. Як наслідок, невидимий промовець /оратор (тобто той, хто виголошує рѣчь/слово) є віссю й головою алегоричної побудови автора. Це ніхто інший як Бог-Син, Христос. Якщо
ми пам’ятатимемо класичну тезу, що оратор (orator) був рятівником
(soter) громадян, то зрозуміємо, що Сковорода дотримується гуманістичної телеологічної перспективи на мову, запровадженої в Україні наприкінці XVI століття74. Проте, якщо ми проаналізуємо пасаж,
де він описує премудрість, що перетворює потворних монстрів на
добрих і ввічливих істот, вартих дружби й суспільного життя, то зрозуміємо також, що Сковорода сакралізує Ціцеронову ідею риторики
як чинника цивілізації. Оця сакралізована телеологія красномовства
є, по суті, spiritus movens прози Сковороди – від байки до трактату
і діалогу.
Накладання одного значення на інше, що його ми тут спостерігаємо, типове для прози Сковороди. Композиційні стратегії copia
verborum, які він використовує, не відповідають тим діалектикам, для
яких нормативним є радше оригінальне значення слова, ніж його використання75. Віддаючи перевагу соріа, Сковорода також заперечує
прихильність схоластичних теологів гомологічно дотримуватися назв
«Бог», «Отець» і «Син». Ці факти важливі для нашого розуміння
74
Теза про
р оратора
р
р як ррятівника обговорюється Д. Ф. С. Томсоном
(D. F. S. Thomson), «The Latinityy of Erasmus», in «Erasmus», T. A. Dorey,
y ed. (Albuqquerque,
q N. M., 1970), pp.129. У моїй дисертaції
р
я вказую
у на засвоєння гуманістичної
телеологічнії перспективи в Україні (див.: pp. 191–240).
75
Науковці, які досліджували філософський вимір творчості Сковороди зазначали відсутність раціональних побудов у його методі викладу. Вони також продемонстрували, що Сковородинське трактування вербального знаку радикально
відходить від суто семантичних аналізів у неолатинських підручниках раціональної філософії і логіки, що складалися в його альма-матер. Див., наприклад, В. М. Нічик, «Г. Сковорода та філософські
ф
традиції
р
Києво-Могилянської академії», у «Філософія Григорія Сковороди», В. І. Шинкарук, ред. (Київ, 1972), с. 70–71.
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Сковороди в цілому. Як на мене, він заперечує методи квадривіуму
й підходить до своєї справи строго як граматик і вчитель поетики, а не
як логік, схоластичний філософ чи теолог76.
Стоячи на порозі його «початкових дверей», зауважмо також,
що дискурс Сковороди сиґналізує про внутрішній рух. Це запрошує
нас звернути увагу на орацію, що звучить у середині будови, яка є водночас спорудою і тілом. Перетворюючи нас на будівельні цеглини,
він переконує нас бути тілом, вступити в споруду. Проте ця флуїдна
діаграма натякає на інші одночасні обряди переходу (ритуали посвяти), які ведуть до нашого власного дому, міського магістрату, форуму
республіки, храму, нас самих. Куди б ми не звернулися, орація походить ізсередини (тобто з осі) і зверху (тобто від голови). Сковорода
застерігає, що недостатня освіта заважає нам дотримуватися порад
божественного оратора. Це загрожує соціальній гармонії – нашому
«особливому промислу». Проте Сковородине пояснення розсудів
оратора надто коротке, щоб виправити ситуацію. Тим-то, здається, за
«початковими дверима» на нас чекають інші пороги.
3.0 ПРОЗА СКОВОРОДИ ЯК ЄДИНА СПОРУДА
Видиш, что одного Мѣста Границя есть она же и дверь,
открывающая Поле новых пространностей...
Сковорода, «КНИЖЕЧКА,
называемая <...> ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ»77

У листі до Я. М. Донця-Захаржевського, написаному через вісімнадцять років після трактату «Начальная Дверь...», Сковорода назвав
його «Катехізисом», говорячи про нього як про «власну і, по духу,
Божу доньку»78. Ці украй показові назви заслуговують на увагу. Архітектурні метафори, надто ті, що передбачають злиття церковної споруди та людської душі, посідають чільне місце в катехістичній ритори76
Щоб зрозуміти значення цього, треба пам’ятати, що квадривіальна програма гуманістичних
у
шкіл від інституціоналізації
у
нового навчання всередині
р
XVI ст.
до середини
р
XVIII ст. (уу деяких регіонах
р
до 1790-х pp.)
pp продовжувала
р
у
спиратися
р
на середньовічну (а не класичну) латину та на схоластичні тексти, методи і традиції. Зусилля ранніх гуманістів запровадити філологічні методи поза тривіальний
рівень провалилися на самому початку.
77
http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/pdf/silenus.pdf
78
Лист датований 7 грудня 1787. Див. http://www.artsrn.ualberta.ca/
skovoroda/pdf/epistles.pdf
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ці. Крім того, численні ренесансні катехізиси містять фронтиспіс, на
якому зображено портал церковної паперті, де катехумени одержують настанови79. Проте побудова Сковороди є політичною спорудою
і соціяльним тілом, а не просто людським храмом. До того ж, його
трактат не дотримується стандартної катехістичної процедури. Правда, він обговорює Декалог, що було вимогою катехізмів. Але, замість
того, щоб каталогізувати символи віри й обговорювати її таїнства, він
проголошує верховенство віри і внутрішньої благочесті над законами
та зовнішнім ритуалом.
Однак назва «Катехізис» буде доречною, якщо розглядати «Начальную Дверь» як план до трактатів і бесід, що їх Сковорода напише
пізніше. Внутрішній рух, що керує розділом «О Промыслѣ Особенном
для Человѣка» залишається незмінним у всіх його творах. Сковорода наполегливо спрямовує своїх катехуменів від поверхні до глибини
загадкового тексту («КНИЖЕЧКА, называемая <...> ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ»), від зовнішніх до захованих реальностей («Наркісс.
р
Разглагол о Том: УЗНАЙ СЕБЕ» і «СѵМФОНІА, нареченная КНИГА
АСХАНЬ о ПОЗНАНЇИ САМАГО СЕБЕ»), від традиційних обрядів
переходу до внутрішньої набожності, від професійних виборів, зумовлених даним станом, до природного нахилу людини («Разговор,
называемый Алфавит, или Букварь Мира»).
Сакралізація секулярного й критика теологів, що ми бачили в трактаті «Начальная Дверь...» також наявні в пізніших творах. Розглянемо
спершу цей коментар у творі «Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни (Разговор Дружескїй о Душевном Мирѣ)» (1773 р.?): «Одно
то Хулы достойно что на [н]их надѣясь, Пренебрегаем верховнѣйшую науку, до которой всякому вѣку, странѣ и статьи, полу и возрасту, ддля того
оттворена
р дверь,
д р , что щастїе всѣм без выбора есть нужное, чего, кромѣ
Ея, ни о какой наукѣ сказать не можно. И Сим всевысочайшїй вѣками
и Системами вѣчно владѣющій Парламент, довольно доказал, что он
всегда праведен есть, и Прави суди Его»80 (курсив мій. – Н. П.).
У цьому пасажі Лонгин оплакує загальне нехтування «найвищої
науки». Так традиційно називалася теологія – коронна дисципліна
квадривіуму. Одначе він не вживає цього терміну, а натомість говорить
про двері до щастя, які завжди відчинені. Наука, що її Лонгин має на
думці, на відміну від будь-якої іншої, потрібна кожному й може бути
79
Stanleyy Fish, «The Livingg Temple: George Herbert and Catechizing» (Berkeley,
Los Angeles, London, 1978), p. 57.
80
http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/pdf/happiness.pdf
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засвоєна обома статями, усіма народами та віковими групами. І замість
того, щоб згадувати Бога, Лонгин говорить про найвищий правлячий
«Парламент», який засідає вічно і який достатньо «довів», що його
постанови й закони справедливі. Паралелі між цією сутністю та невидимим оратором у трактаті «Начальная Дверь...» цілком очевидні.
В іншому творі («Разговор, называемый Алфавит, или Букварь
Мира») ще один член уявної школи Сковороди – Єрмолай ототожнює духовний порятунок із внутрішнім миром і стверджує, що він
не повинен бути монополією священиків та монахів. Сковорода насправді часто-густо обвинувачує офіційних містаґогів, схоластичних
теологів і філософів у невиконанні своїх обов’язків81. Він стурбований тим, що замість вивчення центрального тексту, теологи зосереджуються на питаннях, які не можна дослідити «оком розуму» і які
врешті-решт не сприяють досягненню духовного щастя.
Крім того, Сковорода критикує вчителів узагалі за невмілість. Тому
в його вигаданій «академії» їх ніколи не допускають у сад чи робітню
її керівника – Григорія, де він і його друзі збираються для бесіди. Читач
дізнається про них з мимобіжних коментарів, зроблених під час різних
розмов. Маючи імена Сомнас, Навал і Пификов, вони беруться на кпини в гуртку Григорія. Сомнаса називають велеслівним; Навала – глухим (до євангелія) і протилежністю поета чи філософа – тобто дурнем.
Пификов – як підказує його ім’я – зайнятий примітивною мімікрією.
Найчастіше всі троє звинувачуються в тому, що замість прищеплювати насолоду від читання Святого письма вони товчуть страву на (божественному) бенкеті і несмачно її подають. Друзі Григорія незмінно повідомляють, що цих «учених» слухати важко. Єдине почуття, що його
породжують ці троє, – невдоволення82.
Такі коментарі підкреслюють, наскільки Сковорода чутливий
до естетичних чи точніше – художніх аспектів мови. Його інвективи пояснюються неспроможністю теологів і педагогів віддавати за81
Подібні аргументи
ру
див.: «КНИЖЕЧКА, называемая SILENUS ALCIBIADIS. Сирѣч ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ» (1775–76); «Бесѣдa, нареченная ДВОЕ:
о том, что Блаженным быть легко» (поч. 1780-х); і «СѵМФОНІА, нареченная
р
КНИГА АСХАНЬ о ПОЗНАНЇИ САМАГО СЕБЕ» (1767). Більш відверті
р атаки на схоластів з’являються в його листах до Михайла Ковалинського (листопад 1762; черр
вень 1763). Слід підкреслити, однак, що Сковорода ніколи не висловлювався проти
прийнятої догми.
82
Див. твори:
р «Наркісс.
р
Разглагол о Том: УЗНАЙ СЕБЕ» (1769–71); «Бесѣдa
1-я, нареченная Observatorium. (Сіон)» (1771–72?); «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира» (1774–75).
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хват і пробуджувати емоції; вони не керуються виключно інтересом
духовної користі. Позиції Сковороди зумовлені його розумінням
світобудови й походження мови. У трактаті «Начальная Дверь...» ми
бачили, по суті, що він представив Бога (точніше – Сина) як мудрість,
не лише наділену мовою, але й схильною надихати, перетворювати
людську душу. Звернімося тепер до творуу «КНИЖЕЧКА, называемая
SILENUS ALCIBIADIS. Сирѣч ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ», де він
більш докладно розвиває ідею мови як головного знаряддя Бога.
3.1 ПОХОДЖЕННЯ БОЖЕСТВЕННОЇ ОРАЦІЇ
«КНИЖЕЧКА...»83 окреслює Сковородин метод читання Біблії
і водночас тонко кодифікує основні символи, що їх він використовує
упродовж всієї творчості. Нас цікавить її п’ятий розділ, який є, по
суті, екзеґезою прологу Івана (І 1: 1–5).
Названий «На сем НАЧАЛѢ утверждена вся Библїя», цей розділ
дуже короткий. У ньому стверджується, що зерном і плодом, центром і притулком, початком і кінцем усіх «єврейських книг» є фраза: «В НАЧАЛѢ бѣ слово»84. Сковорода пояснює, що ввесь дискурс
Біблії був створений (вигаданий) для того, щоб вона служила єдиним
монуметом «начала»: «Всей библїи Слово создано в том, чтоб была
Она единственным Монументом НАЧАЛА» (курсив мій. – Н. П.).
Оскільки в новітніх перекладах прологу Івана на українську мову зустрічаємо «споконвіку», замість «на початку», слід звернути увагу
на те, що іменник «начало» – полісемічний і може означати не тільки
«початок», але й «джерело» і «генезу». Цікаво відзначити, що сучасні англійські переклади подають «In the beginning» (На початку)85.
83

http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/pdf/silenus.pdf
Звернімо
р
увагу
у у на те, що в перекладі
р
Івана Огієнка, замість «На початку», виступає «Споконвіку».
у Цитую
у перші
р п’ять віршів
р
з його перекладу: «(1)
Споконвікуу було
у Слово, а Слово в Бога було,
у і Бог було
у Слово. (2) Воно в Бога було
у
споконвіку.
у (3) Усе через
р Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без
Нього. (4) І життя було
у в Нім, а життя було
у Світлом людей. (5) А Світло у темряві
р
світить, і темрява не обгорнула його» (курсив мій. – Н. П.) [https://www.bibleonline.ru/bible/ukr/43/01/ ]. Подібне явище бачимо в перекладі Івана Хоменка
[http://ukrbible.at.ua/JN/jn1.htm].
j
85
Наприклад,
р
за редакцією
р
«New International Version»: (1) «In the beginningg was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (2) He was
with God in the beginning.
g
g (3) Through
g him all things were made; without him nothingg was made that has been made. (4) In him was life, and that life was the light
g of all
mankind. (5) The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it»
84
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На думку Сковороди, друга і третя частини першого вірша прологу стверджують благородство і неповторність витоків Біблії і той
факт, що вона була створена з Богом і для Бога. При обговоренні
другого вірша, він виправляє рід вказівного займенника, що визначає
слово, і підкреслює, що слід уживати займенник середнього роду сіє,
а не займенник чоловічого роду сей: «“Сей бѣ искони к Богу”. (Должно читать так:) Сїе бѣ искони к Богу, Сирѣчь Слово (сей Λόγος). Все
в нем Бого-зданное, и ничего нѣт, что бы не текло к Богу» (курсив
мій. – Н. П.). Крім цього відновлення граматичної узгодженості –
«Воно було споконвіку в Бога», а не «Він був...», Сковорода, як бачимо, у дужках вказує на чоловічий рід грецького оригіналу. Цим же він
натякає, що граматична помилка в слов’янському перекладі з’явилася
тому, що Λόγοςς – іменник чоловічого роду.
Цікаво відмітити, що Сковорода не обговорює латинський іменник середнього роду – verbum, який традиційно використовувався для
перекладу Іванового прологу86. Як на мене, він уникає цього слова,
тому що verbum стосується окремої вокабули і, на відміну від Λόγος’y
чи Слова, не передбачає тривалого дискурсу, орації чи промови87.
Сковорода не цитує третього вірша дослівно й не обговорює
його. Потім він лише згадує про четвертий і п’ятий вірші, твердячи,
що в тлінній і смертній тіні книг [Біблії] і в імлі їхніх образів криється пречисте, пресвітле й живе. Сковорода наводить ці три означення
в середньому роді однини, таким чином натякаючи, що Боже слово
продовжує жити в тексті Святого письма.
(курсив
ур мій – Н. П.) [httpps://www.biblegateway.com/passage/?search=John+1&verg
y
p g
sion=NIV ]. Подібне явище зустрічаємо в редакції Короля Якова (King James).
86
Цікaво зазначити, що англомовні переклади
р
Біблії дотримуються
р
займенника чоловічого родуу «він» (He), ніж сподіваного «воно» (It), яке більше відповідає іменнику Word (курсив мій. – Н. П.).
87
Цілком імовірно, що Сковорода спирався на «єлизаветинське» видання
Біблії, уперше опубліковане 1751 року, що було перекладене трьома київськими
вченими, – з-поміж них орієнталіст Симон Тодорський, професор Сковороди.
Цього тексту в мене немає.
Тим-то цікаво зазначити, що, на відміну від тексту, виправленого Сковородою,
Острозька Біблія дотримується того узгодження граматичного роду, яке він
зaхищає: «Се бѣ искони оу Б[ог]а». Переклад П. Куліша на українську мову
XIX ст. також дотримується
р у
середнього роду:
р у «У почині було
у Слово, й Слово було
у
в Бога, й Бог було
у Слово. (2) Воно було
у в почині у Бога. (3) Все Ним стало ся; і без
Него не стало ся ніщо, що сталося». (4) «уу Йомуу життє було;
у й життє було
у сьвітло
людям. (5) І сьвітло у темряві сьвітить, і темрява Його не обняла» (курсив мій. –
Н. П.).
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Вище згадане тлумачення стане зрозумілішим, якщо ми звернемося до наступного розділу, що має назву «Библїа есть Маленькїй
Бого-образный Мїр, или Мїрик. Мїрозданїе касается до одной Ея, не до
великаго, тварьми обитаемаго Мїра». Як свідчить ця назва, розділ
присвячений Книзі Буття і в ньому йдеться, що зображена Мойсеєм
реальність є символічною реальністю, що мало пов’язана з природним світом, як ми його знаємо.
Сковорода інтерпретує пролог до Книги Буття (1: 1–2)88 як доказ,
що Бог впорядковує безладну купу тлінних фігур, позбавлених доброти
і лиця: «“В НАЧАЛѢ сотвори Бог Небо и З[емлю]”. Грязь же сїя и Сволочь тлѣнных фигур натаскана безобразно и безпорядочно, не имущая
вида, ни доброты. “Земля же бѣ невид[има] и не-устр[оена]”».
Коли Сковорода звертається до третього вірша – «І сказав Бог:
Хай станеться світло! І сталося світло!» (в перекладі Івана Огієнка),
він проголошує, що тут починається Божа майстерня образів. Він
зображує Бога, який помічає «начало (витоки/початок/принцип)»
через аморфний морок і чує в Собі таємний грім. Прислухаючись до
поклику, Бог звертається до Мойсея й велить йому вважати сонячне
світло Його власною «фігурою». Троп, що його проголошує Бог, вказуватиме на божественну істину, яка сяє у фізичному світі, але не виглядає ймовірною (правдоподібною, можливою) для смертних:
«В слѣд сего Мойсеева предисловїя начинается сотворенїе тварей, созданїе Сѣни, дѣланїе Чудес Божїих, Фабрика фигур Его.
“И рече Бог”.
Вижу сквозь Мрак Присно-сущное НАЧАЛО и ему раболѣпно
покланяюся. Слышу тайный ЕГО во мнѣ Гром сей: “И рече Бог: Слушай, Мойсей! Пущай будет солнечный свѣт Фигурою моею! Она станет показывать перстом ИСТИНУ мою, сїяющую в тлѣнной вашей
натурѣ, не вѣроятную
р
у смертным”» (курсив мій. – Н. П.).
Сковорода тлумачить Книгу Буття як документ вигадки першого
поета і його творчих стратегій. Як можна пересвідчитись, це «начало
(почак/витоки/принцип)» є певним різновидом поетичного екстазу,
що надихає Бога й гримить у Ньому. Риторика Сковородинської екзеґези Іванового прологу залишає мало сумнівів, що невидима сила
є ніщо інше як божественна орація (Боже Слово). До того ж, слід
88
У перекладі І. Огієнка: «(1) На початку Бог створив Небо та землю. (2)
А земля була
у пуста
у та порожня,
р
і темрява була над безоднею, і Дух
у Божий ширяв
р
над поверхнею води» (курсив мій. – Н. П.) [https://www.bibleonline.ru/bible/
ukr/01/01/#1–2].
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пам’ятати, що у творі «Начальная Дверь...» грім, що лунає в нас, прямо асоціюється з порадами божественної орації.
Уся ця частина нагадує старий топос ренесансної гуманістичної
критики, а саме: поет керує власним творінням; його слова наділені
владою й тому його твори «наповнені усіма чарами, що їх зовнішній
світ підносить почуттям – особливо привабами для зору і слуху». Відповідно до цього топосу, те, що вигадує поет, не просто описується,
а й, здається, відбувається насправді89.
Як бачимо, Сковорода перевертає ренесансний топос, ставлячи
Бога на місце поета. Отож, цілком природно, що все, сказане Першим поетом утілюється в життя. Бог наказує «Нехай буде Світло»
і найважливіша «фігура» фізично відчутного світу, сонце, прибирає
Його іпостась, стаючи метафорою закону й істини: «“Да Будет Свѣт!”
И так вдруг Солнечный Свѣт надѣл Блистанїе СЛАВЫ БОЖЇЯ и Образ Ипостаси Его, а тлѣнь Свѣтила сего здѣлалась СОЛНЦЕМ
ПРАВДЫ и селенїем ИСТИНЫ, как только ВѢЧНЫЙ в Солнцѣ положил селенїе свое» (курсив мій. – Н. П.).
Далі Сковорода пояснює, що такими є творчі дії по-справжньому
сильного – робити дива з нічого, з туманності – точність, давати подобу болоту, велич – нікчемній тліні. У латинській примітці до цього пояснення Сковорода зазначає, що справжня поетична техніка включає
робити добро зі зла: «Quid est Techna Poetica? Facere ex Malo BONUM».
Попри поважний тон і наукову примітку латиною, очевидно, що
своїм тлумаченням Сковорода сподівається викликати в освіченого
читача посмішку розуміння. Він свідомо сатиризує літературну традицію, яка санкціонувала створення exempla (ідеальних взірців) і використовувала правдоподібності моральної філософії для зображення ймовірних, але й бездоганних прикладів людських чеснот. Тим-то
Бог Сковороди відчуває потребу вибрати відповідно величний символ – сонце, що представляв би щось таке неправдоподібне, неймовірне, фантастичне, як закон і правда.
Перевернення топосу передбачає «опускання на землю» початкового exemplum, тобто автора, чию епічну видумку Сковорода має
намір тлумачити. Отож, коли Бог звертається до (надихає?) Мойсея,
він не вдається до високого стилю; він висловлюється колоквіяльно:
«Слухай, Мойсею». Саме про цю модель мови (рѣчь) ми повинні
89
Ralph
p Williams, ed. and trans., «The De Arte Poetica of Marco Girolamo Vida»
(New York, 1976), p. 163.
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пам’ятати, коли читаємо розмови, що відбуваються в алегоричному
саду Сковороди.
Якщо в епічній поезії і публічному панегірикові людський об’єкт
похвали наділявся героїчними пропорціями, то внаслідок Сковородинського перевернення топосу божественний герой набуває виразно людських вимірів. Свідченням цього є пасаж, де показано як Бог
насолоджується власним творінням: «“И БЫСТЬ СВѢТ”. На сїе доброе свое дѣло взирал ВЫШНЇЙ добрым своим Оком. Он, презирая
нашего свѣта подлую худость, терпящую Запад, единственно смотрит
на свой невечернїй Свѣт, в вещественном Солнцѣ поселившїйся и для
Любителей своих от сѣни его исходящїй, как Жених от Чертога своего.
“И видѣ бог свѣт, яко добро”» (курсив мій. – Н. П.).
У цьому пасажі важливий той факт, що коли Бог оцінює Своє досягнення, то використовується скромна однина – доброе свое дѣло – замість множини, що як правило асоціювалася з gesta і actiones humanas.
Далі Бог протиставляє наше слабке світло власному невечірньому
сяйву, і вдається з елегантним гумором до шлюбної метафори90.
У цьому пасажі поетична вигадка, генерування Сина Отцем, формулювання Закону (Сонце) Промовцем – усе зливається воєдино.
Проте, вірний своїй теології та професійному декоруму, Сковорода
лише натякає на це й переходить до інших тем.
3.2 БОЖЕСТВЕННА ВИГАДКА
Сковорода не лише сатиризує критерій правдоподібності (verisimilitude). У творі «Бесѣдa 1-я, нареченная Observatorium. (Сіон)»
(1771–72?) він також вказує, що це власний прийом Сатани. Тут, під
90
Було б хибно припускати, що елегантний гумор Сковороди має на меті підрив християнських догм, як уважають деякі критики. Навпаки, аналіз його прозової
спадщини підтверджує тезу Дмитра Чижевського, що для нього найвище ґностичне
призначення
р
людини полягало в ррозгадуванні
у
символічного коду Святого письма.
(Див. його «Філософія
ф Г. С. Сковороди»
р », Праці
р Українського
р
наукового
у
інституту,
у у
24 [Варшава, 1934], с. 53). Проте, зазначивши це, я також наголошую, що науковці
обабіч ідеологічного спектру прогледіли унікальну функцію, що її ця поетична теорія – зокрема її шкільний варіант – відігравала в тлумаченні Сковороди. Цей факт лишився непоміченим навіть тими критиками, які мали намір досліджувати естетичні
погляди Сковороди
р
і зв’язок його думки
у
зі спадщиною Києво-Могилянської академії. (Див. С. І. Дігтяр, «Естетичні погляди Г. С. Сковороди», Українське
р
літератур
рознавство, 39 [1982]: 32–40; В. М. Нічик, «Г. С. Сковорода та філософські традиції
Києво-Могилянської академії», Філософія Григорія Сковороди, В. І. Шинкарук,
ру рред.;
О. В. Мишанич, Григорій Сковорода і усна народна творчість [Київ, 1976], с. 70.)
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час жвавого обміну думками між Аθанасієм і Григорієм, визначаються
два опозиційні табори. До першого Григорій зараховує вістителів євангелія, філософів і пророків. Їх він називає орлами, бо вважає правдивими поетами чи творцями. У другому таборі він бачить тих, хто глухий
до євангелія (тобто дурнів, як Навал), і шкільних наставників поетики
(пїити). Їх він називає «совами» і «мавпами», натякаючи таким чином, що вони займаються мімікрією, ніж справжнім поетичним летом.
Сюди Григорій включає також Сатану, оскільки він «краде для себе образ світлого ангела»:
«АѲАН[АСЇЙ]. Ба! ба! Ты мнѣ Божїих Пророков подѣлал Пїитами?
ГРИГ[ОРЇЙ]. Я об Орлах, а ты о Совах. Не поминай мнѣ обезьян и не дивись, что Сатана образ и имя свѣтлаго Ангела на себе
крадет».
З цієї перспективи ми можемо краще оцінити розмежування, що
його Сковорода робить у творі «Бесѣдa, нареченная ДВОЕ: о том, что
Блаженным быть легко» (поч. 1780-х), між «справжньою поезією»
(истинная Оная Ποίησις) і«фізичними казками [призначеними для]
беззубих немовлят»91. Припускаю, що перша стосується неймовірних
вигадок, які приховують моральні істини, тоді як остання – типу поезії, яку пропагували в гуманістичному тривіумі, – тобто правдоподібні
імітації, що створюють лише ілюзорні образи доброчесності.
Сковорода постійно наголошує шляхетне походження символічної мови, еніґматичних фігур і фабулярних вигадок, що навіть не намагаються бути ймовірними. Двічі у творі «КНИЖЕЧКА, называемая
<...> ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ», він твердить, що за очевидними обманами Біблії криється глибша істина:
(1) «Сей есть природный Штиль Библїи! Исторїалною или Моралною Лицемѣрностью так соплестъ фигуры и Символы, что иное
на лицѣ, а иное в сердцѣ. Лицо, как шелуха, а сердце есть Зерном.
И сїе-то значит: “Венїамин волк хищник; рано яст, еще и на вечер дает
пищу”».
(2) «Окончив другїй примѣр, Паки сказую, что в Библїи иное на
Лицѣ, а иное в Сердцѣ.
Так, как Алкивїадская Икона, называемая Еллински Σιληνός,
с лица была шуточная, а внутрь сокрывала великолѣпїе Божїе.
91
Аналіз аліментарної метафори за епітетом «беззубі немовлята» див.
у моїй дисертації: pp. 294–298.
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Благородный и забавный есть обман и подлог, гдѣ находим под
Лжею Истину, Мудрость под Буйством, а во Плоти Бога.
Вот прямое, именуемое у древних Еллин «Ποίημα», сїесть Творенїе! А такїе Писатели суть точные Пїиты, и ни мало не ддивно,, что
Мойсея зовут Обманщиком» (курсив мій. – Н. П.).
У щойно процитованому пасажі Сковорода порівнює фабулярні
стратегії Біблії із загальновідомою – завдяки есеєю Еразма Роттердамського – статуеткою Сіленія. У Давній Греції ці різьблені статуетки в закритому вигляді представляли потворного й смішного
Сатира-флейтиста. Хто вмів їх відкрити знаходив усередині красиве
божество. Очевидно, що Сковорода насолоджується грою в невідповідності між означаючим і означуваним, що трапляється в алеґоричній мові. Доказом служать постульовані ним антитези: правда
під обманом; мудрість під шаленством; Бог, захований у плоті. Цей
тип напруженості він називає справжньою поезією, справжнім творенням. Він завершує пасаж, декларуючи, що Мойсея справедливо
називають брехуном. Таким чином, Сковорода знову натякає, що
правдоподібність не обов’язково є надійним критерієм поетичної
вигадки.
У присвяті, яка супроводжує «Басни харьковскія» (1774), Сковорода повторює цю ідею іншими словами. Тут він твердить, що кращі
античні філософи вдавалися до фігуративного типу письма, характерного для байки, коли їм треба було віддзеркалити – наче в люстрі –
правду, живий образ якої був доступний лише їм: «Истина острому их Взору не издали болванѣла так, как подлым Умам, но ясно, как
в Зерцалѣ, представлялась, а они, увидѣв живо живый Ея Образ, уподобили оную различными тлѣнным Фігурам»92. У подальшому пасажі
Сковорода пояснює, що ієрогліфи, емблеми, символи, містерії, параболи, притчі та приказки були вигадані, аби віддати образ (exemplum)
незримої Божої правди. На виправдання цих видів літератури Сковорода ніколи не згадує творів, у яких вчинки людей становлять основну
тему.
Не випадково, що «Байки харківські»
р
присвячені правникові
Панасу Панькoву. Його персонаж у бесідах Сковороди – Аθанасій –
є найпослідовнішим критиком притаманного Григорію і Якову алегоричного стилю дискурсу й тлумачення. Звичайно, Аθанасій – як
Григорій і всі інші герої Сковороди – може бути просто алегоричним
92
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типом. Тим не менш, варто пам’ятати, що, як правник, він має літературного попередника. У філософській республіці Платона саме правники, а не оратори, несуть відповідальність за формулювання законів
належного використання мови. І, попри факт, що сам Платон вдається до алегорії, у його уявній республіці цей тип творчості не є прийнятним теологічним методом.
4.0 MAGISTER MAGISTRI
Ранньомодерна педагогіка використовувала байки, ієрогліфи, емблеми, символи, притчі й подібні види творчості для навчання дуже юних
і неосвічених. Факт, що Сковорода обстоював ці засоби для пояснення
Святого письма зрілим і освіченим людям, суґерує, що подальші дослідження його спадщини мають також враховувати джерела і впливи, які
позначилися на формуванні його педагогічного світогляду.
Маючи це на увазі, слід розглянути – бодай у загальних рисах –
вплив, що його Дезідерій Еразм, наставник наставників, міг мати на
Сковородинське розуміння теології і врешті-решт на його творчу манеру. Я не хочу постулювати теорію залежності, навівши такі паралелі
між ними, як вивищення набожності та наголос на перевазі внутрішності над ритуалом, спільні для них обох епітети про вчителів як мавпи чи папуги або ворожість до схоластичних теологів, відповідальних
за розпорошення християнства на міріяди сект. Звісно, такі паралелі
існують вкупі з безліччю інших подібностей. Мені ж ідеться тут про
те, що своїм розумінням божественного Лоґосу як взірця, що його належить з’ясовувати й наслідувати в повсякденному спілкуванні й усіх
формах людської комунікації, Сковорода міг завдячувати Еразму.
Пропоную підхід радикально відмінний від позиції тих учених, які
вважали Сковороду передусім поетом і спекулятивним мислителем.
Такий підхід, як на мене, має потенціал наблизити нас до стимулів, що
спонукали Сковороду писати те, що він писав, а також стратегії, які
він при цьому застосовував.
Спочатку слід підкреслити, що – завдяки своїм бесідам, збірці
приказок, парафразам Євангелія і науковим виданням отців церкви –
Еразм продовжував залишатися живою присутністю у XVIII столітті.
Сковорода, по суті, підтверджує своє знайомство з видатним педагогом і вченим у листі до Михайла Ковалинського, датованому вереснем
1762 року. Тут він хвалить стиль свого учня в латині, позаяк він перейнятий духом Еразма: «Crede mihi, Erasmus nostrum visus sum audire,

320

Ліствиця Якова

adeo latino spirat spiritu»93. Сковорода, на жаль, не називає жодного
конкретного твору. Проте у дослідженні, присвяченому впливу «народної» усної культури на Сковороду, О. В. Мишанич наводить кілька
латинських і грецьких приказок, узятих з добре відомої збірки Еразма «Adagiorum Chiliades»94. Мишанич не інвентаризує паремічного
матеріалу, що його Сковорода почерпнув із цієї збірки. Непоміченим
залишається відомий есей Еразма про християнство, який він написав
на тему легендарного Сіленія Алківіадського (Silenus Alcibiadis). Цей
есей після його першої публікації 1517 року й кількох окремих видань
постійно включався в «Adagiorum Chiliades» упродовж трьох наступних століть95.
Існують численні концептуальні паралелі між прозою Сковороди і есеєм Еразма про Сіленія. Вони повторюються не лише в частих
інвективах проти князів церкви, чиї зовнішні символи влади заступають духовну ницість, але й в обговореннях, присвячених сенсорним
чуттям. Найочевидніше таке обговорення надибуємо у творі «КНИЖЕЧКА, называемая <...> ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ», де, як ми бачили, Сковорода з’ясовує фабуларні стратегії Біблії, доводячи, що її
поверхня відрізняється від прихованого тексту. Порівняємо його підхід до цієї теми з підходом Еразма й зокрема вкажемо на зауваження
останнього про майстерню Гомера:
«У деревах квіт і листя радують око; їхні крони видно здалеку.
Проте зерно, у якому криється сила цього всього, яка це крихітна річ!
Яка таємна, яка далека від того, щоб лестити зір чи виставлятися на
показ!..».
«Святе письмо має власних Сіленіїв. Якщо залишатися на поверхні, то річ часом може здаватися абсурдною; якщо ж ви проникнете до духовного значення, то закохаєтеся у Божу мудрість. Говорячи про Старий Завіт, наприклад, якщо ви дивитиметеся виключно на
саму історію <...> то чи не здаватиметься вам це все байкою з майстерні Гомера?»96 (курсив мій. – Н. П.).
93
Лист 4: http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/viewText.php? text=epistles.xml
94
Див. його «Григорій Сковорода і усна народна творчість», с. 91–95.
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(2: 507–
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Варто пам’ятати, що Сковорода згадує Мойсея, а не Гомера, і твердить, що його справедливо називають брехуном. Проте, звичайно, він
аргументує те саме, що й Еразм, а саме: Біблія була написана вправним поетом (тобто fictor).
У трактаті «Книжечка о чтеніи священ[наго] писанія, нареченна
Жена Лотова» (1780, 1788) Сковорода також говорить про метод
читання Святого письма. Обговорюючи історію Лота, він твердить,
що «бруд» цієї розповіді вкупі з любовними пригодами Давида призвів до загибелі багатьох читачів: «Коль многих погубила грязь Лотова пїянства! Безчисленных растлил яд Давидова прелюбодѣйства,
а в старости его – мнимый дур дѣволожства»97. Есей Еразма про Сіленія також присвячений цій темі: «Якщо ви читаєте про інцест Лота,
усю історію про Самсона (яку св. Єронім, судячи за зовнішніми ознаками, називає байкою), адультерій Давида і дівчину, що лежить в обіймах старого, аби зігріти його <...> то чи не відвернеться будь-хто із
цнотливими вухами, як від аморальної історії? Та все ж під цією вуаллю, о великі небеса, яка прекрасна мудрість захована. <...> Дурна
більшість людей часто робить хибні оцінки, оскільки звикла оцінювати все на підставі тілесних чуттів і обманюється фальшивими наслідуваннями добра і зла; це Сіленії навиворіт, що їх вони подивовують
і ними захоплюються»98.
4.1 «IN PRINCIPIO ERAT SERMO»
Для нас значно важливішими є такі тексти Еразма: грецьке і латинське видання Нового Завіту (Novum Instrumentum); три передмови до них – «Apologia de “In Principio erat sermo”», «Paraclesis» і «Ratio
seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiae»;
g
парафраза
Євангелія від Івана («Paraphrasis in Evangelium Joannis»). Хоч ми й не
знаємо, яке конкретне видання цих творів міг мати Сковорода, варто
пам’ятати, що у XVIII столітті названі тексти все ще публікувалися.
По суті, зібрання Еразмових творів 1706 року включає том його переказів чотирьох євангелій. На фронтиспісі цієї книжки зображено
бюст Еразма, оповитий улюбленим символом Сковороди – змією вічності99.
97
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Еразмове перше видання Нового Завіту з’явилося 1516 року. Коли
через чотири роки видавництво Фробена випустило друге, значно
перероблене видання, у європейських церковних колах виник великий скандал. Церковники гостро заперечували Еразмове виправлення перекладу Єроніма прологу євангеліста Івана. Еразм змінив «In
principio erat verbum» на «In principio erat sermo» («На початку був
дискурс»). Сучасна теологічна наука визнає, що аргументи Еразма
на користь свого вибору були обґрунтовані на доброму знанні біблійних і патристичних джерел. Нас цікавить тут те, що його семантичні
та граматичні анотації наголошували «мовну діяльність Лоґосу як
одкровення Отця перед форумом світобудови»100. Його докладний
теологічний аналіз цього питання з’явився окремо в «Paraphrasis in
Evangelium Joannis» 1523 року101.
Останній текст, на мою думку, містить тематичний ключ до трактатів «Начальная Дверь...» і «КНИЖЕЧКА, называемая <...> ИКОНА
АЛКЇВЇАДСКАЯ». Важливими, особливо для першого твору, є такі пасажі, де Еразм спершу говорить про верховенство божественної натури, а згодом застерігає, що богохульно, навіть набезпечно досліджувати
її онтологію, бо це заняття сіє бур’ян (zizania) у серця набожних людей:
«Natura divina quoniam in immensum superat imbecillitatem humani ingenii...» (p. 497-A).
«Itaque rationibus scrutari divinae naturae cognitionem, temeritas est:
loqui de his, quae nullis verbis explicari queunt, dementia est: definire,
impietas est...» (p. 497-C, D).
«Quum enim natura rerum divinarum summis etiam hominum, aut
Angelorum ingeniis sit imcomprehensibilis, & Evangelica professio ad
omnes mortales ex aequo pertineat... Itaque periculosae cujusdam temeritatis est, quicquam affirmare de natura divinam, praeter ea, quae nobis vel
Christu ipse, vel Spiritus Sanctus aperuit. Sed quoniam his temporibus,
ut crevit Euangelici sermonis triticum in cordibus piorum, ita succrevit &
impiorum zizania: quorum exsecranda temeritas eo prorupit...» (p. 498C, D; cкрізь курсив мій. – Н. П.).
Так само важливими для розуміння трактату «Начальная
Дверь...»
р
є такі пасажі, де Еразм визначає Бога-Отця як «найвищий
розум», а Сина – як Його «орацію». Зауважимо, що Еразм говорить
100
Вичерпний аналіз див.: Marjorie
j
O’Rourke Boyle, «Erasmus on Language and
Method in Theology»
gy (Toronto, Buffalo, 1977), pp. 22.
101
Я користувалася ф
факсиміле «Gregg
gg Press Limited» (London, 1962) Еразмової «Opera Omnia» (1706). Усі цитати в цій статті взяті з цього видання.
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про останнього як про найбільш досконалу подібність, будь-коли генеровану генератором, подібність, що перевищує всі людські подоби:
«Itaque quemadmodum arcanae Litterae summam illam mentem, qua
nihil cogitari potest neque majus, neque melius, Deum vocant: ita hujus
Filium unicum, sermonem illius appellant. Filius enim quum non sit idem
qui Pater, tamen similitudine Patrem quasi refert... Sed gignentis ac geniti
similitude quae in humana generatione multis modis imperfecta est, in
Deo Patre & hujus Filio perfectissima est...» (p. 498-E; p. 499-A; курсив
мій. – Н. П.).
Тут варто підкреслити, що в усіх своїх творах Еразм вдається до
прийомів соріа і не визначає зв’язок між Богом-Отцем і Богом-Сином
через гомологічну пропозицію. Наведений вище уривок, – де автор
говорить про «найвищий розум» і «орацію», яку він генерує, або
про «генератора», що генерує «найдосконалішу подібність», – добрий приклад методу Еразма. Це не повинно нас дивувати – учений-гуманіст був одним з найпалкіших прибічників imitatio і соріа verborum
як засобів вивчання (латинської) мови й компонування елоквентного
викладу.
У наступному фрагменті Еразм описує небрехливий дискурс як
правдиве дзеркало невидимої душі і як найефективніший засіб для висловлення власної волі: «Nec est alia res, quae plenis & evidentius exprimat occultam mentis imaginem, quam oratio non mendax. Haec enim vere
speculum est animi, qui cоrporeis occulis cerni non potest. Quod si cui volumus
animi nostri voluntatem esse cognitam, nulla re certius id fit, aut celerius,
quam oratione, quae ex intimis mentis arcanis depromta, per aures audientis,
occultam quadam energia, animum loquentis transfert in animum auditoris. Nec est alia res inter mortales efficacior add omnum animorum motum excitandum, quam oratio...» (p. 499-A, В; курсив мій. – Н. П.).
У подальших пасажах парафрази Еразм зазначає, що світло Бога
довго не було поціноване належним чином і що багато хто вважав
його «неймовірним». Представляючи предтечу Христа, Івана Хрестителя, Еразм зазначає, що дуже давно про схід сонця сповіщав ангел
Люцифер (p. 501-B, D). Перше з цих понять, нагадаємо, з’являється
в «КНИЖЕЧЦI...»; останнє відлунює в трактаті «Бесѣдa 1-я, нареченная Observatorium. (Сіон)» (1771–72?).
Важливими ще для трактату «Начальная Дверь...» є ті пасажі, у яких
Еразм проголошує вічну присутність божественної орації й описує
Мойсеїв закон як ще не досконалий виклад Божого закону: «Semper hic
sermo Dei fuit in mundo..., quemadmodum ingenium opificis est in opere:
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quemadmodum gubernator est in eo, quod moderatur...» (p. 502-C) Nam
Moses... Ille legis delator erat duntaxat, non auctor: & Legem tulit inefficacеm,
austeram, ac rigidam...» (p. 506-E; курсив мій. – Н. П.).
Для порівняння, у цьому контексті варто зацитувати обговорення
Декалогу в трактаті «Начальная Дверь...»: «А Мойсей,, с невидимаго
сего Образа Божїя будто план сняв, начертил его просто и грубо Самонужнѣйшими Линїами и, по нему основав Жидовское общество, здѣлал оное благополучным же и побѣдительным» (курсив мій. – Н. П.).
Ці промовисті пасажі вказують на деякі тісні відповідності. Моє
переконання, що «Paraphrasis in Evangelium Joannis» надихав Сковороду на твори «Начальная Дверь...» і “КНИЖЕЧКА, называемая <...>
ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ», посилює той факт, що він також здійснює спробу власного граматичного коментаря до прологу Івана, визначаючи філіяцію Христа з погляду найдосконалішого образу й вічно
промовляючої сутності. Крім того, він використовує рѣчь і слово подібно до того, як Еразм вживає терміни oratio і sermo.
4.2 МЕТОД ПРАВДИВОЇ ТЕОЛОГІЇ
Можна аргументувати, що вся прозова спадщина Сковороди цілеспрямовано дотримується програми, яку Еразм рекомендував у передмовах до «Novum Instrumentum». Я переконана, що вони – і особливо «Ratio...» – забезпечують методологічний ключ для художнього
та філософського промислу Сковороди.
Еразмова «Apologia», яка з’явилась у виданні 1516 року, крім
теологічного й лінгвістичного обґрунтування свого перекладу, переконувала теологів вивчати сакральні мови. Супровіднa «Paraclesis»
(Суплікація) проголошувала християнську філософську республіку,
конституйовану Святим письмом. Вона допускала всіх громадян –
без вікової і статевої дискримінації – до теологічної професії. Еразм,
провісник, закликав усіх громадян повернути собі спадщину, монополізовану монахами-наставниками102.
Оригінальна третя передмова – «Methodus» – була розширена для видання 1518 року його «Novum Instrumentum». Там вона
з’явилася під назвою «Ratio seu methodus compendio perveniendi ad
veram theologiae». Особливе значення для нас має факт, що цей текст
підкреслював розрив з діалектичним методом (via moderna) і прого102
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лошував відновлення біблійної екзеґези як нормативної теології (via
antiqua отців церкви).
У вступі до цієї передмови Еразм застосував класичні правила, які
вимагали, щоб методолог пояснював, певний предмет є простий чи
складний103. Керуючись засадою, що філософія Христа більш проста
й задовільна, ніж людські філософії, він проголошував теологію простою дисципліною та переконував претендента в тому, що її методом
надзвичайно легко оволодіти104.
За методом Еразма, перший крок передбачав звільнення від усього
пороку перед тим, як відправитися в просту мандрівку. Еразм зокрема рекомендував духовне очищення, щоб душа – помита в спокійному
струмочку, як чисто витерте люстро, – могла віддзеркалити образ вічної істини105.
Згідно з Марджорі О’Рурк Бойл (Marjorie O’Rourke Boyle), Еразм
вірив, що теолог повторює генерацію Сина в найбільш чіткий і показовий спосіб, коли він навмисно наслідує Лоґос людською парафразою божественного ораторства. Подібним чином кожен може наслідувати божественний акт, виражаючи «свій справжній розум добрим
мовленням»106.
На думку Еразма, єдиний обсяг теолога полягає в тому, щоб говорити мeтаморфічно, аби він міг перетворювати людство. Для
здійснення цього, твердить він, претендент має зосередитися на
нерухомій осі – себто на Лоґосі, та розвинути той «простий і голубиний погляд віри, який осягає лише небесні речі»107. Аби навіяти
цю думку, Еразм вдається до мнемонічного прийому. Він наводить
діаграматичну алегорію, що зображує християнську республіку як
сферу з трьох концентричних кіл, які представляють три стани: духовенство, світських правителів і простолюддя. Вісь і Північна зоря
алеґоричної сфери – це Христос. Діаграма Еразма робить Христа
осердям справжньої теології і натякає, що доцентрова сила Лоґосу
стирає межі між станами.
103
Еразм
р
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Еразм переконує кандидата в теологи орієнтуватися на Христа
(«ad unius Christi gloriam referret omnia»). Ця фраза натякає на методи
риторичного мистецтва вигадки. Її аргумент, по суті, полягає в тому,
що загальні місця (loci communes, тобто місця аргументації), які визначають взірці, необхідні для мотивації аудиторії, знаходяться виключно во Христі108.
Еразм наполягав, щоб теолог зосереджувався на корисних темах, зорієнтованих на практичне життя в християнській республіці.
З-поміж них, на його переконання, найважливіше значення мала соціальна згода. Як наслідок, першим практичним завданням теолога було
знищення Гідри схоластики, що загрожувала розколом суспільства.
Маючи на увазі «рої вчителів», Еразм твердив, що чим більше символів і догматів віри, тим менше віри й щирості.
Еразм також скаржився, що якщо всі інші гілки людського вчення
користувалися пристрасною увагою, то єдина філософія Христа або
нехтувалася, або трактувалася прохолодно109. Рекомендуючи Христа
як архетип метаморфічної мови, Еразм критикував порожню говірливість теологів-схоластів. Його найсильніші інвективи були спрямовані проти їхнього фригідного й безплідного стилю.
На противагу методам схоластів, Еразм адаптував класичне поняття imitatio і радив кандидатові в теологи наслідувати перших
вчителів. Указуючи на факт, що Христос і переважна частина Святого письма використовують алегорію, Еразм пропонував її як першорядний метод теології. Алегорія, твердив він, стимулює розум
і захоплює авдиторію. В іншій частині «Ratio...» Еразм проголошував: «Отож приємнішою є правда, що спершу випробовує нас
під покровом загадки»110. Ці рекомендації, слід зазначити, близько віддзеркалюють загальні педагогічні принципи Еразма. Його
трактат «De ratione studii», наприклад, проголошував, що «успіху
в справжньому навчанні досягають лише ті, хто знаходить в ньому
насолоду».
Ведучи мову про тематичну єдність прози Сковороди, я відзначала його бажання зробити теологію дисципліною, доступною для всіх
віруючих. Я також продемонструвала, що Сковорода звинувачував
шкільних наставників у порушенні критеріїв корисності й елоквенції.
108
Ця інтерпретація запропонована О’Рурк Бойл, «Erasmus on Language and
Method», p. 91.
109
O’Rourke Boyle, «Erasmus on Language and Method», pp. 94–96.
110
Цит. за: O’Rourke Boyle, «Erasmus on Language and Method», p. 82.
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Тепер я хочу навести кілька спостережень щодо методів, які він міг
перейняти в «Ratio...» Еразма.
Передусім зазначу, що проголошуючи простоту екуменічної віри
й запевняючи, що все необхідне можна легко досягти, Сковорода застосовує класичну методологію Еразма, якого – до речі – теж можна
вважати християнським епікурейцем. По суті, він робить це не лише
в трактаті «Начальная Дверь...», а й в інших творах. Наприклад,
у бесіді «Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни (Разговор Дружескій о Душевном Мирѣ)» (1773?) Сковорода пропонує
знайомство зі Святим письмом як вид логотерапії і як простий шлях
до найвищої науки111. У творі «Бесѣда, нареченная ДВОЕ: о том, что
Блаженным быть легко» (1781) він уводить пояснення методолога
безпосередньо в назву. Так само вартий уваги факт, що учасники цієї
бесіди наставляють наївного Фарру, як уникати плутанини, зумовленої солодкомовною діалектикою112.
Найраніша бесіда Сковороди «Наркісс. Розглагол о Том: УЗНАЙ
СЕБЕ» (1769–71) алегорично представляє тип очищення, рекомендований Еразмом кандидатові у теологи. Написаний невдовзі після
трактату «Начальная Дверь...», цей твір переосмислює – згідно з традиціями містичної літератури – Овідієву розповідь про самозакоханого юнака. У пролозі Нарцис зображується поглинутим сонячним
відображенням у потоці, де він прагне знайти власний прототип
(exemplum). Накладання одного значення на інше, таке типове для
прози Сковороди, у цій розповіді встановлює зв’язок між потоком,
сонцем і божественним «джерелом»: «Лицемѣры и Суевѣры, слыша
Сіе, соблазняются и хулят. Во Источник преобразитися? Како могут Сія быти? Не ропщите! Вельми Легко Вѣрующему. Яснѣе скажу,
Узнавшему в себѣ Красоту оную: “Пара бо есть Силы Божія и Изліяніе
Вседержителя Славы чистое”. <...> Он [Наркісс] самое лучшее нашел.
Он преобразуется во Владыку всѣх Тварей, в Солнце. Ба! Развѣ Солнце и Источник есть То же? Ей! Сонце есть Источник Свѣта. Источник Водный источает Струи Вод, напаяя, прохлаждая, омывая Грязь.
Огненный же Источник источает Лучи Свѣта, просвѣщая, согрѣвая,
омывая Мрак. Источник Водный водному Морю Начало. Сонце есть
Глава Огненному Морю»113.
111

http://www.artsrn.ualberta.ca/skovoroda/ viewText.php?text=happiness.
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Як бачимо, очищення, якому піддає себе Нарцис, зрештою перетворює його в образ сонця, тобто у віддзеркалення божественного
джерела114.
В інших творах мотив духовного очищення трактується безпосередніше. Так, наприклад, у бесіді «Разговор, называемый Алфавит, или
Букварь мира» (1774–75) Сковорода твердить, що людина, яка обрала теологію як триб життя, має передусім вивчати сакральні мови,
а відтак «помити» свої руки й ноги перед тим, як піти на божественний бенкет Святого письма115.
У трактаті «Начальная Дверь...» ми надибували власну діаграматичну алегорію Сковороди, що служила нагадуванням його аудиторії про вічно промовляючого Христа як осердя справжньої теології.
Деінде Сковорода також радить, щоб простолюдин-теолог орієнтувався виключно на високі справи. Розглянемо пасаж з «КНИЖЕЧКИ, называемая SILENUS ALCIBIADIS. Сирѣч ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ»: «Вѣрно, что Шар Земный без болотных Луж, без мертвых
Озер, без гнилых и долних низкостей быть не может. Но в таких
мѣстах Жабы и сродныя им Птицы да водворяются, а Соколы с Орлами выспрь, в Пространство Чистых Небес да возносятся, оставив
Дрождїе для непросвѣщенной Подлости. И так Благочестивое Сердце
между высыпанными Курганами буйнаго Безбожїя и между подлыми
Болотами рабострастнаго Суевѣрїя, не уклоняясь ни в право, ни
в лѣво, прямо течет на Гору Божїю и в Дом Бога Ияковля»116 (курсив
мій. – Н. П.).
Сковорода постійно наголошує на потребі відкрити власне природне покликання, аби вибрати найбільш задовільну й приємну професію. Самоаналіз, що його він рекомендує для досягнення цієї мети,
конче передбачає читання Святого письма. Цікаво зазначити, що, як
і Еразм, він трактує останнє так, буцімто воно є книжкою загальних
місць (loci communes) божественної природи, і порівнює його до тієї
частини риторики, яка допомагає знаходити відповідні аргументи
(inventio). Послухаймо Лонгина в бесіді «Разговор пяти путников
114
Термін «джерело», як звертання до Бога, джерела знань, – загальне місце. Наприклад, опис теології, що з’явився 1591 року в підручнику граматики
«Adelphotes:
p
Грамматіка
р
доброглаголіваго
р
еллінословенскаго языка»: «и сими же
седми яко же нѣкіимъ съсудо(м)
у
разсужденія
р у
почерпаемъ
р
источникъ ф
философіи
<...> превосходимъ <...> совершеннаго бoгословія» (курсив мій. – Н. П.).
115
http://www.artsrn.ualberta.ca/ skovoroda/viewText.php?text=alphabet.xml
116
Пор. цей мотив з темою Другої пісні Сковороди «Взойди, дух мой, на горы,
гдѣ правда живет свята».
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о истинном щастіи в жизни»: «Все вещество есть Красная Грязь
и Грязная Краска, и живописный Порох, а блаженная Натура есть
сама Началом, то есть безначалною Инвенцїею, или Изобрѣтенїем,
и Премудрѣйшею Делинеацїею, всю видимую фарбу носящею, которая Нетлѣнной своей силѣ и Существу так сообразна, будьто Одежда
тѣлу» (курсив мій. – Н. П.).
Екзеґетичні вправи Сковороди переслідують дуже практичні цілі
й ніколи не є самодостатніми. Його ясно виражений інтерес полягає
в тому, що хибне тлумачення Біблії перетворило основний текст на
семиголову Гідру. Це, своєю чергою, породило забобони й призвело
до розкладу цивілізованого суспільства. У «КНИЖЕЧЦІ...» Сковорода пристрасно обговорює цю тему: «Но сей Бог наш первѣе на Еврейскїй, потом на Христїанскїй род безчисленныя и ужасныя навел
Суевѣрїй наводненїя. Из суевѣрїй родились вздоры, споры, СЕКТЫ,
Вражды междусобныя и странныя, ручныя и словесныя войны <...>
Нѣт желчнѣе и жестоковыйнѣе Суевѣрїя и нѣт дерзновеннѣе, как
Бѣшенность <...> сїя Ехидна, <...> гонит своего Брата, дыша убїйством, и сим мнится службу приносити Богу. Сей Седмиглавный
Дракон (Бїблїа), Вод горких Хлябы изблевая, весь свой Шар Земный
покрыл суевѣрїем. Оно не иное что есть, как безразумное, но будьто Богом осуществованное и защищаемое разумѣнїе. <...> Но он
[суевѣр] во весь Опор, со желчїю вопїет, что точно лѣтали Илїины
Кони, при Елиссеѣ плавало, де, Желѣзо, раздѣлялись воды, возвращался Їордан, за Їисуса Навина зацепилося Солнце, за Адама Змїи
имѣли язык человѣческой ... Вот! Скоро, де, конец Мїру <...> Сих
Дрождей упився Суевѣр, бражничает и козлогласует нелѣпую, обявляя непрїятелями и Еретиками всѣх несогласных ему. Лучше не читать и не слышать, нежели читать без Очей <...> Да и впрямь Суевѣр
скорбит, если кто на Полдень, а не на Восток с ним молится. Иной
сердит, что погружают, другой бѣсится, что обливают крещаемаго. Иной кленет Квас, другой Оприсноки <...> Но кто сочтет всю
суевѣрных Голов паучину? Будьто Бог варвар, чтоб за мѣлочь враждовать».
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4.3 CONVIVIUM RELIGIOSUM
Бо назагал наші щоденні розмови виказують хто ми є. Дозволимо кожному розуміти те, що він може, дозволимо йому висловлювати те, що він може.
Еразм, «Paraclesis»117.

Та теологія, що її обстоював і практикував Сковорода, жодною
мірою не була схоластичною; вона відкрито заперечувала квадривіальні методи аналізу. Поетичний і грайливий стиль його інтерпретаційних вправ, – що часто-густо поєднують різні види письма
в єдине добре збудоване, часом енігматичне ціле, – чудове цьому підтвердження.
Чи сприймав Сковорода свою письменницьку діяльність як наслідування «божественного акту», що його Еразм рекомендував кандидатові в теологи? Рішуче так! Насамперед згадаймо, що він називав
трактат «Начальная Дверь ко Христїанскому Добронравїю» своєю
«власною і, по духу, Божою донькою». Зазначимо також, що він вважав Наркісса своїм первородним сином118.
Бесіди Сковороди відкрито виявляють Еразмів принцип, що повсякденна розмова про набожні теми – надто ж якщо вона надихається читанням Святого письма – це один спосіб для будь-кого бути
теологом. Фактично, нехтування таких вправ засуджується Яковом,
одним з учасників у творі «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира».
Крім гіпотетичної обізнаности Сковороди з теологічними текстами Еразма, цілком імовірно також, що він знав деякі бесіди вченого.
Позаяк вивчення латини в гуманістичній школі передбачало використання діалогів, це не повинно нас дивувати. Урешті-решт, Еразм,
прибічник природного методу вивчення мови, витворив цілий світ
латинських бесід – Colloquia familiaria – для студентів, аби наслідувати
їх і мовно, і «духовно». Серед них, слід згадати, діалог «Епікуреєць»,
117

Цит. за: O’Rourke Boyle, «Erasmus on Language
g g and Method», p. 129.
За його власними словами: «дщерь мо[я] по плоти, но по духу божі[я]»;
«первородный плод», «первородный сын». Детальне обговорення Сковородиного Наркісса і його зв’язок з містичним нарцисизмом ранньомодерної доби,
включно з містичними творами Еразма, у моїй статті: Natalia Pylypiuk, «Skovoroda’s Divine Narcissism». Hryhorii
y
Skovoroda, a special issue of Journal of Ukrainian
Studies 22:1–2 (1997): pp. 13–50.
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у якому дуже кумедно повчається наївного Спудея про преміси християнського епікурейства. Цей твір (з іншими колоквіями) заслуговує
на пильне вивчення, щоб дослідити джерела композиційних стратегій
бесіди в Сковороди та його епікурейства.
Звернімо увагу на факт, що «Разговор, называемый Алфавит, или
Букварь
у р Мира»
р Сковороди, як і «Convivium religiosum»
g
Еразма, відбувається в природному оточенні – тобто в саду. Його учасники згодом
переходять до скромної, але приємної кімнати Григорія, оздобленої
численними емблемами. Останні стають предметом постійної духовної трапези. Емблеми, слід зазначити, були серед візуальних стимулів
і мнемонічних засобів, рекомендованих Еразмом педагогові. Подібні
засоби – тобто тримовні знаки й мотто – оздоблюють сад Еразмового «Convivium religiosum».
g
До речі, його господар – Еусебій – також
запрошує своїх друзів до оселі на духовний бенкет (і обід). Його вілла, треба додати, щедро декорована ботанічними фресками й емблемами119.
Одначе було б хибно припускати, що Сковорода був рабським
наслідувачем. По суті, «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь
Мира» чітко віддзеркалює соціальні реалії часу й місця автора. Зрештою, Еразм рекомендував, щоб теолог трактував практичні справи та використовував своє красномовство для перетворення людей.
У «Букварі» Сковорода говорить про три стани сучасного українського суспільства: поміщиків, воєнних і духовенство. Двоє з учасників бесіди, Григорій і Яків, палко обстоюють головну премісу Сковородинської філософії, а саме: приналежність до певного стану не
повинна впливати на вибір професії. Григорій оплакує низький суспільний стан справжніх землеробів, тоді як їхніми землями заволоділи
ліниві поміщики з дворянськими титулами. Яків твердить, що справжня благопристойність (prepon, decorum) визначається не суспільними законами, а радше божественною природою. На його думку, ті, хто
без природного нахилу стають священиками, суддями, військовими
офіцерами і вченими, конче мусять перетворитися на лицемірів, мучителів і вчителів зла. Вони плюндрують і привласнюють собі чуже
майно. Їхні трансґресії врешті-решт руйнують республіку. Найпалкіші інвективи в бесіді висловлюються Григорієм проти теологічної
119
Крім педагогічних прийомів, багато преміс Сковородинської
р
думки – тобто його наголос на духовно-чуттєвому задоволенні (voluptas), його теорія самопізнання й захист природи – також можна пов’язати з ученням Еразма. Проте ці теми
лежать поза межами цієї статті.
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підготовки безлічі личинок, що зрештою перетворюються на зграї
проповідників, абсолютно непридатних для цієї професії120.
У бурхливому XVIII столітті Еразм міг бути особливо привабливим для Сковороди, оскільки в певних важливих відношеннях обидва
вони реагували на схожі феномени. Учений-гуманіст формулював свою
теологію напередодні релігійних контроверсій, що охопили Європу
в XVI столітті. Український наставник, з другого боку, жив у часи, коли
центральна й східна Україна була поглинута серйозними соціальними
зрушеннями. У 1760-х роках політика Катерини II призвела до появи
ще жорстокіших законів панщини, що регулювали українське селянство. Часто-густо не лише соціальні та етнічні, але й релігійні чинники
відділяли бунтівних кріпаків від їхніх поміщиків та управителів. Тим-то
Сковородинську теорію мистецтва і теології можна розглядати як реакцію на дисципліну, яка вінчала квадривіальну освіту в його власній альма-матер. На академічному рівні її схоластичний профіль був вагомою
допомогою українцям у боротьбі з конфесійними опонентами. Проте, зважаючи на реалії епохи Сковороди – принаймні в його власних
очах, – вона мало прислужилася для сприяння соціальній гармонії.
Вплив Еразма на цілі покоління наставників граматики й поетики
нeзаперечний. Усе ще залишається відкритим питання, чи його твори
вплинули безпосередньо на Сковороду. Одначе, як я продемонструвала, така ймовірність висока. Незаперечним є те, що, розглядаючи
українського письменника в контексті педагогічних традицій тривіуму, ми висвітлюємо такі рівні значень у його творчості, які інакше
залишалися б невиявленими.
Рівно ж, незаперечним є те, що з поступовою російською колонізацією України гуманістична традиція моральної теології занепала.
Спостерігаємо це в критиці, спрямованій проти Сковороди офіційною церквою в імперії. До болю відчуваємо це й сьогодні, коли – поруч із воєнною аґресією на сході України – наступають полки обскурантизму, забобонів і релігійної нетолерантності. Сьогодні, як ніколи,
і Еразм, і Сковорода залишаються релевантними для благоустрою
пост-Майданної республіки.
120
Демонструючи типово ренесансний інклюзіонізм жанрів і мов, ця бесіда
приправлена
р р
афоризмами
ф р
й приказками
р
та проілюстрована
р
р
емблемами й мотто.
Вона включає латинську байку (що також перекладена на українську просту мову),
покликануу підтвердити
р
тезуу Григорія: добропристойне дотримування божественної природи (divina natura) і відкриття свого природного покликання є джерелом
справжньої насолоди й передумовою щастя.

Ольга Пуніна

ВАВИЛОН ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА:
ЕМАНАЦІЯ ЗЛА В РОМАНІ «СИН ТІНІ»

С

трижень у науковому дешифруванні інтенційно-ідеологічного значення роману Олеся
Ульяненка «Син тіні» (1998 року написання)
унаочнюється з урахуванням думок автора романного тексту й літературної критики щодо змістової і надзмістової специфіки твору: йдеться про
осмислення теми тотального зла на соціальноекономічному матеріалі121 за допомогою біблій-

121
Олесь Ульяненко так коментує в 2007 році порушені у творі проблемні питання: «Тема виключно стосувалася тіньового боку бізнесу. Роман вийшов у часописі через
рік-два. Потім провалявся у одному видавництві ще років
п’ять-шість. Директор видавництва шепотом говорила, що
треба зачекати. Надто вже прямо і жорстоко. Нарешті з інтервалом майже у десять років роман вийшов у Тернополі.
Власне, після цього у мене виникла така параноїдальна мисля: наша економіка – як частина філософії та менталітету...
Пан Блох, кишеньковий бізнесмен, підіймається до вершин
олігарха, використовуючи всі важелі тодішнього і сучасного бізнесу: приписки, офшори, торгівля наркотиками, проституція, кіно, телебачення і т. д. Списки можна продовжувати. Головне, куди б ти не перевів погляд, ти можеш, не
маючи совісті, а маючи меткий практичний розум, уміння
рахувати, використовуючи психологію і удачу крадія, вийти, як не крути, в люди. Система хабарів, зв’язків – від регіонального швондєра-чиновника до прокуратури державницького чину. Закон, як дишло. Без всілякої премудрості.
<...> Але існує окрім того ще система, яка виникала в клопітливій голові маленького скарабея – чиновника, шліфувалася століттями – як краще обійти підводні рифи конституції, закону, що підтримується милицями законопроектів,
і просто тобі народним пафосом: як жити пожирніше і полегше. Тобі треба квартиру, і не за двадцять років, і не перед
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ного коду. Так, у рецензії на роман, опублікованій 2002 року в журналі «Кур’єр Кривбасу», Євген Баран, охарактеризувавши прозу
Ульяненка як таку, що вводить у стан читацького шоку через художній
показ життєвого бруду – типово експресіоністичний підхід («Ульяненка великими дозами читати не можна. Надто чорний, безпросвітний життєвий/мертвий простір змальований автором. Простір, заселений злочинцями, збоченцями, повіями, наркоманами, вбивцями,
не залежно від того, який щабель суспільної ієрархії вони посідають.
Читаючи новий роман Ульяненка, у мене було відчуття, що мій рот заповнений блювотинням і заклеєний липучкою: ти давишся власним
затруєним шлунковим соком, гидко кривишся, ковтаючи поволі його
знову» [2: 92]), зазначає про перегук роману з біблійними текстами.
Критик зауважує, що «“Син тіні” – політичний роман, у якому в гротескно-сатиричних фарбах змальована політична верхівка держави,
така собі мафіозна структура, яка бавиться у “свою” державу, себто у її
відсутність. “Син тіні” дуже агресивний роман, у своїх звинувачуваннях
він сягає глибини біблійних проклять старозавітних пророків, тим самим уподібнюючись до сакрального тексту» (курсив мій. – О. П.) [2:
92–93]. А в інтерв’ю 2006 року з Михайлом Бринихом сам Ульяненко
переконує, що «<...> роман присвячений нашій тіньовій економіці. Це
історія про людину, що піднімалася ієрархічними сходами так званого
бізнесу, з усіма його схемами “кидалова”, списування товарів, махінаціями з накладними, офшорами... Але, хоча роман побудований на цьому,
вийшов він філософсько-релігійним» (курсив мій. – О. П.) [3: 97].
Зазначені критиком Євгеном Бараном і автором «Сина тіні»
змістові конструкти – паралелі з біблійними прокляттями старозавітних пророків, філософсько-релігійна основа – актуалізують пошук тієї біблійної матриці, яку заповнює письменник актуальними
в його розумінні смислами. Якщо вдатися до сюжетних паралелей зі
Святим Письмом, то зв’язок художнього світу «Сина тіні» із «Біблією» бачиться через міф про Вавилон122, на що вказує в романі модифікований образ цього міста розкоші та розпусти, повного спокус
(у культурології прийняте саме таке трактування Вавилона як великого й багатого стародавнього міста в Месопотамії в переносному
самою смертю, – тоді, даєш банального хабара, і через місяць вже плюєш людям на
голову з балкону. Так далі і по висхідній... До кафкіанського безуму» [1].
122
У новітній українській літературі художню інтерпретацію цього міфу здійснив Василь Земляк – роман
р
«Лебедина зграя»,
р
у поетичному кіно ХХ століття –
режисер Іван Миколайчук (фільм «Вавилон ХХ»).
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значенні): вавилонський ранок, вавилонський вулик, велетенський вавилонський вокзальний вулик, підніжжя вавилонської вежі, будинки, що нагадували мирні руїни перед вторгненням вавилонських військ.
Текст про біблійний Вавилон – міф про вавилонську вежу, яку
люди намагалися побудувати так, аби вона сягала неба, за що й були
покарані Богом, адже пішли проти нього; історія про знищення вавилонянами Єрусалима й узяття в полон іудеїв, жорстоке поводження з ними, що обернулося Божою покарою – майбутнім падінням
міста; пророцтва покари Вавилона Ісаї за зло, безбожність, розбещеність і безсоромність («І Я покараю всесвіт за зло, а безбожних за
їхню провину, бундючність злочинця спиню, а гордість насильників
знижу! <...> І стане тоді Вавилон, краса царств, пишнота халдейської
гордости, таким, як Бог зруйнував був Содом та Гоморру!» (курсив
у книзі. – О. П.) [4: 694]; «Пані царств! Розлютився я на народ свій,
збезчестив спадщину Свою, та й віддав їх у руку твою. Ти не виявила
милосердя до них: ти над старцем учинила ярмо своє дуже тяжким,
та й сказала: “Навіки я панею буду!” І до серця собі не взяла тих речей, не подумала про свій кінець... А тепер це послухай, розпещена,
що безпечно сидиш, що говориш у серці своїм: “Я, – і більше ніхто!
Не буду сидіти вдовою, і не знатиму страти дітей!”» [4: 729]), пророцтва Єремії за гріхи Вавилона («І станеться, як сповниться сімдесят
літ, покараю Я вавилонського царя та цей люд, – говорить Господь, –
за їхню провину, та халдейський край, – й оберну його на вічне спустошення» [4: 785]; «Кожен, хто буде проходити повз Вавилон,
остовпіє й засвище, як побачить усі ці порази його! Ушикуйтеся на
Вавилон навкруги, всі, хто лука натягує! Стріляйте на нього, стріли
не шкодуйте, бо він Господеві згрішив!» (курсив у книзі. – О. П.) [4:
817]) і об’явлення Івана Богослова про загибель Вавилона через розпусту-розкоші («Після цього побачив я іншого Ангола, що сходив із
неба, і що владу велику він мав. 2 І він гучним голосом кликнув, говорячи: “Упав, упав великий Вавилон! Став він оселею демонів, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти
своєї він напоїв всі народи! І земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його!”» [4: 291]) – бачиться гіпотекстом щодо «Сина тіні» Ульяненка. У романі «вавилонська» матриця нарощується контекстом сучасності автора: йому йдеться про
сучасний український Вавилон, що і стає об’єктом зображення, це
підтверджує коментар письменника стосовно об’єктно-предметної
сторони роману в розмові 1999 року з Володимиром Цибульком:
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«Цей роман – спроба сучасного аналізу, розумової реконструкції,
яка відображає тіньовий бік політики й економіки. Побудований цей
роман на реальних життєвих фактах. Телевізійний досвід дався взнаки. Корупція є в кожній країні, але ми живемо в суцільній тіні. Враження таке, що ми цю тінь підписали в тексті Переяславської угоди»
[5: 47].
У романі Олеся Ульяненка своєрідним центром сучасного Вавилона-міста хаосу (назва буквально означає: помішання, змішування,
хаос) стає залізничний вокзал, де перетинаються життя дегенеративних персонажів, що є уособленням Вавилона як беззаконня і безбожжя – столиці «царства світу цього, що ворогує з царством Божим»
[6]: «Коли я рівно двадцять років тому зустрів його на залізничному
вокзалі, мене наче по очах уперіщило: невідомість, таємниця цього
чоловіка (ідеться про Блоха з точки зору Кловського. – О. П.), його
фізіономія були настільки недоречні в цьому світові, але настільки він
вмальовувався в навколишній світок, з сірим водянкуватим куполом
вокзалу, з купами обідраних безпритульних, що сороками визирали з вікон. <...> Млівота сизого, голубоокого до жіночого, вавилонського ранку»
[7: 5–6]; і: «...мені (Кловському. – О. П.) захотілося, навіть пробрало
хіттю, якщо так дасте сказати, закортіло, як і під просмерділим куполом,
під цим вавилонським вуликом, скопищем, цирком, повним солодких помиїв пороку, під цим куполом людської маячні й ілюзій крикнути Блоху»
(курсив мій. – О. П.) [7: 19–20]. Фактично, образ сучасного Вавилона
(світка, вулика) маркують такі символічні смисли біблійного міста,
як гріховність і розбещеність (порок), безсоромність та безбожність,
презентовані вчинками та діями персонажів роману, яких об’єднує невиправна невіра у Вище начало – Бога: «...я (Лізка. – О. П.) ніколи не
вірила в Бога, але смерть неодноразово змушувала мене про це замислюватися» [7: 52].
Оця невіра, акцентована лейтмотивом тіні (тяжка тінь, чорна
смоляниста тінь, тінь, що тріпається живою тварюкою, невблаганна тінь, густа і страпата тінь, глибока тінь, оксамитова тінь, важкі
чорні тіні у вигляді хреста, велетенські сонячні тіні, невблаганна тінь),
і формує тотальну уседозволеність (відсутність заборон: «Людині
не варто чогось забороняти; тільки-но вона скуштує самої заборони,
як тільки вона почує її смак, то її неодмінно потягне у ту невідомість,
нехай там клацають велетенські ножі гільйотини» [7: 10–11]) та відчуття людської безкарності: кожен із витворених художнім мисленням Ульяненка образів-персонажів, акумульованих довкола типового
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представника бандитського бізнесового світу – Блоха, ретранслює
такий «вавилонський» код виродженості. Так, дядько Юхим Блох,
«маленький обскубаний грифон з жилавою шиєю, обкрученою синіми набухлими венами» [7: 9], який власне й займається розбудовою
світогляду Блоха, торговельні проекти реалізує вбиваючи. Товариство
Юхима так само позначене геном убивства: доктор Павловський –
«сволочуга», що «практикувала на абортах», ласий до тіл неповнолітніх123; різник Сабалов – потенційний убивця, готовий розтяти
«яремну вену своєму недругові», його потенція до вбивства експлікується після зґвалтування місцевої начальниці клуба, яку знаходять
повішеною на дереві. Сам Блох, якому вдалося за рахунок махінацій,
уникаючи правові норми, із прибиральника в громадському туалеті та
рядового господаря підпільного борделю перекваліфікуватися в місцевого олігарха, який керує бізнес-схемами, заробляючи на жебраках,
виробленні фальшивих документів, продажу наркотиків і людей, є тим
фокусом, що об’єднує категорію людей-безбожників.
Блох та його поплічники – дрібний шахрай і педофіл Бокін, кілер
Кловський, «ідейна блядь»124 Лізка, злочинець-естет доктор Оліхович (торгівля органами безпритульних дітей, педофілія) та інші,
життя яких складається з наркотично-алкогольних атракцій, перверсійних сексуальних актів125, мотивованих грошима й власним задоволенням убивств, – унаочнюють символічний смисл людського кінця
як антихриста; таку проблему свого часу позначив філософ Бердяєв,
виокремивши у творчості Фрідріха Ніцше й Федора Достоєвського
123
Доктор Павловський із точки зору персонажа Кловського: «Проте це ефемерне створіння, що поглинало конячі дози горілки, морфіну, промишляло на заборонених абортах, трахаючи на прийомах пацієнтів – здебільше п’ятнадцятилітніх
дівчаток, підторговувало і нашому Сабалову трохи наркоти. <...> цей тип з ангелоподібною зовнішністю <...> зґвалтував дванадцятирічного хлопчика, небожа нашого Сабалова, а останній на допиті підтвердив, тупо засвідчивши, що хлопчика
він, Гришка Сабалов, продав за калим доктору» [7: 12].
124
Самохарактеристика: «Давати усім підряд. Воно прийшло, це відчуття, це
почуття в готельному номері, коли вперше мужик-азербайджанець тицьнув мені
в руки зелену купюру номіналом в сто баксів, взяв за руку і повів тихими килимами. Поки він вів мене, то я кінчила, у номері я верещала від похоті, як остання сука:
від нього тхнуло сечею, спермою, тютюном і смертю» [7: 57].
125
Приміром: «Кловський нагнав мене біля самого спуску, вже біля авто.
Більш осмисленішого, холоднішого погляду я не бачила. Він вдарив мене по щоці,
здер шубу і кинув на сніг. Він трахав мене з таким відчуттям, наче я була скотина.
Він трахав мене, як пес лигає суку. Тоді підвівся, помочився на мене, розвернувся
і нічого не сказав» [7: 45–46].
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проблему людського кінця як проблему антихриста: «Людина стоїть перед дилемою: чи усвідомити себе христологічно чи усвідомити
себе антихристологічно, побачити Абсолютну Людину в Христі чи
побачити її в антихристові. <...> Антихрист і є остаточне знищення
людини як образу і подоби божественного буття <...>. Антихристологічна антропологія робить людину рабом грішного ангела, що забажав мати на землі своє зворотне Христу людиновтілення» [8: 100].
Подібне антихристиянство – виродження – виявляється в романі як
повна відданість персонажів злу (жорстокість, безкарність, та ж уседозволеність); так, Кловський самооголюється, розповідаючи про
перший досвід убивства: «Крізь короткі удари кулеметних черг я почув, як захлинаються від крику і крові їхні жінки; я побачив, я почув
найбільшу насолоду, що приховує вбивство, кров: смерть тих, хто дає
життя. І мені тоді забажалося стати на повен зріст і крикнути: “Ось
ваша кров, ви її пийте!!!”» [8: 22].
У контексті цього сигнальним для прочитання потенційного змістового рівня у зв’язку з визначеним значенням виродженості стає
й збірний образ натовпу (людства як засмерділого гнійника), якому
притаманний нав’язливий стан насолоди огидним, духовна убогість126:
«І всі мешканці, ось ці цікаві паскуди, що піддурювали вихідними своїх чоловіків, потроху підсипаючи до борщу щурячої отрути, і їхні чада
збиралися біля дверей, початком хитро й боязко виставляючи писки,
вертячи зіньками, а потім, давлячись, перлися і ледь не стромляли
носа у поверхню білого унітаза, обляпаного блідими плямами крові.
Вони задихалися від захвату, наче велетенські рибини, які не знають,
що ось-ось потраплять під удари найпотужнішого гвинта. У них палали очі, ворушилися жовті від збудження язики, аж липка слина збігала на
підборіддя. Пацанва просто верещала від захвату – маленькі нікчемні
кровушники, що вродять не одне покоління вбивць за покликанням» [7:
9–10]; або: «<...> люди полюбляють сцени. І тому, коли він (доктор
Павловський. – О. П.) робить вишкрібку Соньці Метлушенковій, то
під його вікнами цілі юрмища цікавих. Маленькі падлюги, вони думали,
що кров’ю повинні сходити тільки заради їхньої забави» [7: 11]; «Вчора ось тут п’яна Шурка Гаврилишинкова з сорок шостої квартири
порубала Костю Слюсаренка. Коли двері прочинилися, то люд, що
126
На думку Надії Тендітної, у романі «Син тіні» Олесь Ульяненко насамперед «художньо досліджує таке психопатологічне явище, як “деструктивність екстазу”, що характеризує суб’єкта, який існує в стані хронічної ненависті» [9: 105],
а також перверсивну естетизацію та ідеологізацію садизму.
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пхався у передрадісному збудженні, побачив, як він довго бився у власних
тельбухах, чвиркаючи кров’ю, вертячи більмами очей, як велетенський
червоний павук.
Немає більшої свободи, ніж блаженство убогих духом. Але його
не існує» (курсив мій. – О. П.) [7: 39–40].
Проте виродження ульяненківського сучасного Вавилона, як Вавилона і в біблійному тексті, не залишається без покари: за вчинене
зло людина приречена на відчуження і порожнечу: «<...> я (оповідач,
убивця Бокіна, що працював на Кловського. – О. П.) слухав, як гудуть
протектори, риплять рації, а провидіння виносило нас, наче мушву,
з масиву на масив, що відпав великим шматком непрожитого мною
життя, з жовтою киплячою масою ліхтарів, з порожніми сподіваннями, зі скрушною відчуженістю; тіні видовжувалися, голубіли, тіні
розліталися об предмети, будинки, зліплялися докупи, тіні набирали
форми крил» [7: 197], вона приречена на загибель – смерть: «Тінь
смерті невблаганно біжить за мною, накриваючи кожен сантиметр
мого існування» [7: 203] (чи то йдеться про дядька Юхима, що повісився у в’язниці на шнурку від бандеролі, сівши за розтрату, чи то
його знайомого татарина Сабалова, який підірвався на німецькій трофейній гранаті, чи доктора Оліховича, зґвалтованого безпритульними
вурками й повішеного із відрізаними статевими органами, чи самого
Блоха, якого вбиває найманий убивця).
На переконання Ніколая Бердяєва, зло має бути пережитим, адже
ним відкривається щось: воно теж є шляхом [8: 14] до пізнання чогось.
Якщо взяти до уваги це міркування, то слід констатувати, що в романі
«Син тіні» українським Вавилоном-хаосом Олеся Ульяненка як еманацією зла, що пізнається – зло веде до виродження, окреслено можливість порятунку людини: навернення до Вищого божественного
первня – таким бачиться надзмістове інтенційно-ідеологічне значення твору; невипадково літературний критик Євген Баран переконує
в тому, що «попри всю відразу, яку викликає роман, він є крайньою
межею Світла, на яку ще здатна людська душа» [2: 93].
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Олена Рибка

СКОВОРОДИНСЬКІ ВІДГОМОНИ
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКОГО ВИМІРУ
УКРАЇНСЬКОГО ШІСТДЕСЯТНИЦТВА

У

країнське літературознавство дедалі частіше
звертається до феномену шістдесятництва як
специфічного філософсько-культурного явища,
відбігаючи від зосередження уваги на конкретних
персоналіях. Якщо спочатку найбільш продуктивним було створення «літературних портретів», то сьогодні робляться спроби узагальнення, окреслення домінант цього явища як такого.
Д. Дроздовський слушно наголошує на необхідності вироблення погляду на шістдесятництво
«не як на одиничний, прив’язаний до свого часу
проект-спробу, а як на онтологічно-коґерентну
хвилю, як світове явище антитоталітарної культури, як культуру-протест» [3: 111], що в кінцевому
результаті має стати «кодом майбутнього», давши відповіді на актуальні питання доби.
Пошуки кодів ведуться в різноманітних напрямках. Багатоаспектність філософських, естетичних та етичних позицій дослідників зумовлюється багатогранністю пошуків українських
літераторів-шістдесятників. Однак більшість із науковців погоджується з тим, що екзистенціалізм
є однією з основних філософських підвалин шістдесятництва (О. Пахльовська, В. Табачковський,
Л. Тарнашинська, Д. Дроздовський та ін.). Екзистенціалізм як філософська парадигма за часів розквіту шістдесятництва зазнавав критики з боку
офіційної радянської ідеології. Нормативною
була постановка проблеми з негативним озна-
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ченням: «Філософія відчаю і страху» або «В полоні індивідуалізму»
в роботах М. Чаліна (Москва, 1962 і 1966 роки відповідно) або «Свобода чи сваволя?» І. Бичка (Київ, 1966). В. Моренець цілком слушно
припускає, що радянська естетика поставилася до екзистенціалізму
«панічно вороже», адже «той увільнив людину від суспільства різним відліком їхнього часу, хоча ця свобода зовсім не означала щастя»
[7: 17]. «Різний відлік їхнього часу» – це, насамперед, увиразнення
особистісного часу, який не ділився на п’ятирічки і простування до
світлого майбутнього комунізму. Час шістдесятників розширювався
за рахунок контактування із українською традицією, поглиблювався діахронічно, він був персоналізованим, невіддільним від людської
особистості та її вибору, відповідальності за вчинки.
Закономірно, що цей напрям як один із «заборонених плодів»
привертав посилену увагу свободомислячої інтелігенції. Варто розуміти, що сама артикуляція екзистенції як свободи або вибору свободи
як можливості реалізації і проявлення Я (Н. Аббаньяно), твердження,
що людина є втіленням свободи (Ж.-П. Сартр та ін.), є знаковими для
тогочасного соціуму. Свобода ж для українських шістдесятників –
«єдиний імператив і мета, внутрішня гідність як супротив конвульсійному “центро” імперії» [3: 126], тож можна стверджувати їхню
екзистенціалістську налаштованість.
С. Кириченко згадує, що І. Світличний «регулярно читав “Вопросы философии” і звертав мою увагу на окремі статті <...>; із ним
ми говорили про екзистенціалізм, коли вперше – з появою в нашому житті творів Антуана де Сент-Екзюпері – я почула цей термін»
[2: 132]. Цей спогад є виразним свідченням того, що розмови про
нові філософські категорії, нові горизонти у середовищі шістдесятників провадилися, зокрема й з подання І. Світличного, якого цілком
можна назвати провідником цього явища. Окрім творів згаданого
вже А. де Сент-Екзюпері, поширення набули й праці Ж.-П. Сартра та
А. Камю. На початку 1960-х до СРСР приїжджає Ж.-П. Сартр (разом
із дружиною С. де Бовуар він відвідав Львів і Київ, узяв участь у покладанні квітів до могили Т. Шевченка в Каневі). Він не тільки зміг прочитати свою доповідь у Спілці письменників у Києві, а й почув поезію
Ліни Костенко, Івана Драча та інших. Словами із «Чуми» А. Камю
Л. Костенко відповіла на звинувачення під час засідання секретаріату
Спілки письменників: світ ділиться на чуму і її жертв. І людина мусить
зробити єдино чесний вибір: не стати на бік чуми [9: 72]. Тут необхідно зауважити, що сам Камю відкидав означення «екзистенціалізм»
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стосовно своїх текстів, називаючи себе «моралістом», наголошуючи
таким чином на своєрідному поєднанні якостей мислителя і письменника, який намагається розкрити таємниці людської природи у своїх
книгах. Вочевидь, саме такий підхід був найоптимальнішим для української традиції. Зокрема, саме так входила філософія кордоцентризму із подання Г. Сковороди. І саме через твори літератури, переклади
із західних мов, які на той час набули пожвавлення, приходив до українського суспільства екзистенціалізм як теоретична система. Водночас він закономірно розвивався на українському ґрунті не прищепою
екзотичного плоду, а цілком відповідаючи тогочасним умонастроям,
живлячись із коріння власне української філософії. Ми говоримо про
своєрідну трансформацію філософського напряму у свідомості творчого покоління 1960-х, сковородинські відгомони їхніх екзистенціалістських пошуків.
О. Пахльовська наголошує на тому, що «глибинна структура»
шістдесятництва виходить далеко за межі українського культурного
контексту, сягаючи своїм корінням філософії екзистенціалізму, насамперед у його французькому варіанті: «Феномен шістдесятників
необхідно бачити в контексті тієї епохальної кризи, в якій сучасна
людина відкриває остаточну для себе правду: вона живе у світі, цілковито відчуженому від потреб індивідуума» [9: 76]. Л. Тарнашинська
стверджує, що «творчо засвоюючи модерну філософську рефлексію
Заходу не стільки як лектуру, скільки як дух часу, шістдесятники наповнювали її сковородинівським (виділення моє. – О. Р.) духом, витворюючи на теренах України специфічно український тип філософії
як способу нонконформістського буття» [17: 175]. Зрештою, і сама
«кордоцентрична філософія» Сковороди іноді зринає як джерело
екзистенціалізму. Проте, як засвідчує Л. Ушкалов, «з кола екзистенціалістів Сковороду читав, здається, тільки Микола Бердяєв, а знати
дещо про його філософію могли також Мартін Гайдеґґер та Карл Ясперс, які були вчителями й колегами Дмитра Чижевського» [18: 758].
Звісно, варто розрізняти екзистенціалізм як власне філософський напрям з більш-менш визначеною локалізацією і фіксацією (хронологічною, персональною, тематичною і методологічною) та екзистенціальні тематику та умонастрої, що, будучи співмірні духовним шуканням
людини, її пошукам сенсу життя, самовизначення та власне людських
способів самооприявлення у світі, завжди були широко представлені в культурі в її різних історичних, національних і художніх формах.
Відтак, на нашу думку, національна модель екзистенціалізму в україн-
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ській культурі якнайширше може бути оприявнена саме у творчості
поетів-шістдесятників, які повернулися «до джерел», збагачені сучасним для них світоглядним інструментарієм.
У нашій розвідці ми прагнемо розглянути екзистенціалістські виміри поезії шістдесятників, прикладаючи до їхньої творчості матриці французького екзистенціалізму та позитивного екзистенціалізму
Н. Аббаньяно, проводячи водночас паралелі із творчістю Г. Сковороди, чия постать була певною мірою для цього покоління визначальною, а для багатьох із шістдесятників – знаковою.
На думку О. Забужко, шістдесятники прагнули «“поновити в правах” життя в культурі як норму. Масив “культурологічної поезії”
(з референціями до імен та артефактів) посідає значне місце у творчості цього покоління» [4: 564]. Намагаючись подолати розірваність
власне українського літературного процесу, культурного життя взагалі, вони відбудовували власну ідентичність, намагаючись позбутися
комплексу безневинної вини й самотності, відірваності від коренів
живильної традиції. І. Калинець говорить: «Так ми з того покоління що добровільно / простягає руки в кайдани / але хіба колись були
інакші покоління / я певний що ми навіть не достойні / попередніх
вони сподіваються / від нас більше» [5: 327]. Поет артикулює тут
проблему вибору «несвободи» як найвищого прояву свободи особистості, яка самостійно обирає для себе кайдани, щоб мати чисту
совість і можливість гідно нести відповідальність перед собою та історією. Шістдесятники, вибудовуючи свою екзистенцію, мислять її не
просто як поєднання тілесного, душевного й духовного в наповнене
буття-в-собі, а як проекцію особистості на хронотоп своєї вітчизни,
відтак відповідальність за вибір покладається на особистість, але результати діяльності позначаються не тільки на власній долі, а й на історичному поступі нації.
Шістдесятники широко використовували потенціал імені попередників, щоб актуалізувати культурологічну, філософську, релігійну інформацію, викликати асоціації, розвивати символічні значення, сприяти глибинному осмисленню філософських проблем. В. Симоненко
проголошує: «Щось у мене було/ І від діда Тараса, / І від прадіда – /
Сковороди»; у творчості Л. Костенко зринають імена Г. Сковороди,
Т. Шевченка, Лесі Українки, а також Г. Галілея, Мікеланджело Буонарроті, музикантів, художників і поетів як вітчизняних, так і світових;
І. Світличний часто звертається до своїх сучасників – Б. АнтоненкаДавидовича, І. Драча, І. Калинця, Р. Мороз, Г. Севрук, В. Стуса, до
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імен класиків – Г. Сковороди, Т. Шевченка, Лесі Українки, Є. Плужника, М. Рильського, налаштовує творчий діалог із В. Гете, О. Пушкіним
та ін.; в І. Драча чимало віршів присвячено митцям минулого і його
сучасникам, зокрема В. Симоненкові, М. Хвильовому, Ю. Яновському, Т. Шевченку, Г. Сковороді, Л. да Вінчі, М. Монтеню, П. Елюару,
В. Вітмену та ін. Навіть побіжний аналіз свідчить, що шістдесятники
намагалися позбутися відчуття самотності на ниві культури, запрошуючи до діалогу митців минулого і сьогодення. Водночас вони таким
чином засвідчували свій етичний та естетичний вибір високого мистецтва, адже в «майбутнього абсолютний слух» (Л. Костенко).
Доля митця постає усвідомленим вибором (згадаймо рядки
«Я вибрала долю собі сама» Л. Костенко), який передбачає постійне
самовдосконалення і самозаглиблення. Душа творця постійно відкрита для спілкування, формами якого є ремінісценції, цитати, полеміка
тощо [16: 2]. Така настанова корелює із висновками Н. Аббаньяно
про історичність мистецтва, що створює екзистенційну солідарність
між людьми: «Усвідомлення минулого – це створення традиції, у якій
формується й живе спільність солідарних між собою людей. Мистецтво і розуміння мистецтва визначають завдяки їхній історичності
коекзистенційну спільноту, у якій люди лише й знаходять самих себе,
тому що воно реалізує індивідуальність кожного, його споконвічну
природу» [1: 270].
Таке коекзистенційне співтовариство виразно артикулював
І. Світличний у вірші «Парнас»: «хтось невидимий збудив / Світ
Калинцевих візій-див, / Драчеві клекоти і хмелі, / Рій Вінграновських
інвектив, / Чаклунство Ліни, невеселі / Голобородькові пастелі /
І Стусів бас-речитатив» [13: 34]. Відчуття несамотності й співпричетності до творення мистецтва, культурного коду українства створює відчуття «Бога і Божого слова на землі» [13: 34]. Власне, реалізація індивідуальності художника передбачає реалізацію спільності
або солідарності, завдяки якій він виходить із самотності і знаходить
себе в розумінні Інших [1: 267]. Щоправда, це не знімає необхідності
«святої самотності» – передумови розуміння себе. Поезія – це самозаглиблення, самопізнання, яке вже згодом проектується на людство.
Екзистенціалізм показує зв’язок між абсолютним характером вільної
дії, за допомогою якої кожна людина реалізує себе, реалізуючи водночас певний тип людства, і відносністю культури, що може бути наслідком такого вибору [12]. Обираючи слово як інструмент проголошення своєї свободи, шістдесятники усвідомлювали, що «ті клаптенята
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паперу – то смертельні плацдарми / самотньої битви з державами, /
з часом, з самим собою» [6: 175], що вибір доведеться робити самому
(«І знову сам воюю проти себе – / Два чорти схарапудились в мені»
[14: 192]), поборюючи сумніви і приписи системи.
Водночас шістдесятники відчували підтримку, солідарність. Обираючи духовну свободу для себе, вони також давали можливість
усвідомити свободу іншим, існування вибору, а не сліпого послуху.
Власне, сьогодні до когорти шістдесятників прийнято зараховувати
саме тих, хто цю спільність, співпричетність відчував і активно проявляв, не зважаючи на радянську систему. Бунтівна людина (А. Камю)
в українському контексті не була самотньою, хоч і відчувала на собі
тотальний прес панівної ідеології і відірваність від соціуму (зокрема,
і фізичну – арешти й заслання). Якщо бунт у розумінні західних екзистенціалістів передбачав протистояння внутрішнє, то українські
шістдесятники були в опозиції до влади, проектуючи свою індивідуальність на цілу націю. Цим вони на теренах держави здобувались на
резонанс більший, ніж теоретики-філософи. Це отримує пояснення
в Н. Аббаньяно: «Мистецтво при його реалізації та його розумінні
вимагає рішучого вибору, тотальної причетності. Тотальна причетність характеризує велике мистецтво, яке, своєю чергою, визначає
традицію і встановлює живу спадкоємність спільноти, у ній закоріненої» [1: 272].
Тотальна причетність, усвідомлення відповідальності за сучасну
і попередню культуру, за людину і людство («І тільки тих поважають
мільйони, / Хто поважає мільйони “Я”» [14: 206]) ставлять митців
перед постійним вибором, від якого залежить не тільки власне існування, а екзистенція вищого порядку, коекзистенція народу. І бажання свободи, вивільнення від нашарувань ідеологій зумовлювали
повернення культури до її іманентної природи. Для шістдесятників
культура знову ставала моральною, критичною й естетичною свідомістю людини [8: 77]. Водночас саме реалізація себе в духовному просторі нації стає одним із основних показників внутрішньої свободи.
Існування в полі культури для шістдесятників передбачає відповідальність і активне діяння.
Свобода – це вибір, опанування ризиком, а не усунення його.
Вона не одноразовий акт, а безперервність рішення, що постійно
оновлюється у сприятливих або несприятливих ситуаціях. Бути вільним значить залишатися вірним самому собі, не зраджуючи власному
призначенню. Відтак, розуміння свободи – це розуміння людиною
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самої себе і свого призначення у світі. Лише тоді, коли вона ототожнює себе з призначенням, що її трансцендує, коли вона бере на себе
зобов’язання і бореться, людина насправді вільна [1: 202]. З погляду
такого позитивного екзистенціалізму, за яким свобода є передумовою
проявлення на світ особистості та проявлення світу, екзистенційні
поривання шістдесятників співвідносяться зі сковородинським ученням, яке відповідає власне українському світовідчуттю.
За словами Е. Соловей, «настанови та самонастанови Сковороди акумулюють досвід людей, що, попри всі відмінності сповідуваних
доктрин, уступають на шлях свідомого, усвідомленого життя, де начало духовне має безумовну перевагу над усім ницим, корисливим,
марнотним, що має, проте, підступну здатність обсновувати людину
невидимими путами, гасити або тлумити всі вищі поривання. Свобода для Сковороди – це передусім духовна свобода від тих осоружних
пут» [15: 257]. В. Шевчук категорію свободи прямо корелює зі сковородинським ученням. Свобода не тільки дає волю чинити за своїм
бажанням і слідувати своїми переконанням, а й вимагає відповідальності. А «свобода творчості не має нічого спільного зі свободою
волі», це «не тільки свобода від (страху, репресій, переслідування...),
а й свобода для (творчої праці, духовного саморозвитку, утвердження національної культури та загальнолюдських цінностей, злету над
повсякденною сірістю...)» [10: 71]. Для Л. Костенко однією з найголовніших є така риса українського народу: «коли говорити про
унікальність і неповторність, то в нашому народі є, здається мені,
якась геніальна емоційність, котра давала йому змогу бути безмежно хоробрим у боротьбі за свободу» [11: 116]. Свобода в середовищі
українського шістдесятництва перебувала в площині національного
визволення, боротьби й бунту проти тоталітарності. «Бути самим
собою» в цій парадигмі означало постійну боротьбу задля відстоювання самоцінності кожної людської особистості. Знаковим є вірш
«Моя свобода» І. Світличного, у якому автор проголошує найвищою
моральною цінністю «свободу не втікати з бою», «свободу чесності
в бою», свободу бути самим собою [13: 49].
У середовищі шістдесятників свобода культивується, відстоюється
на всіх рівнях: свобода слова, свобода сумління. Звісно, не багатьом
вдалося досягти абсолютної внутрішньої свободи, проте 1960-і цю
проблему поставили чи не на перше місце. Якого рівня свободи змогли
досягти шістдесятники? «Навіть у Драча є нотки рабства, підоснови.
Навіть у інших... Симоненко – “це крик прозрілого раба”», а справж-

348

Ліствиця Якова

ньої духовної суверенності, на думку Є. Маланюка, досягає у 60-і
Л. Костенко [10: 34]. Проте ця суверенність («Моя свобода завжди
при мені» [6: 288]) досягалася періодом творчого мовчання, коли
приналежність до шістдесятників втілювалася власне у діяльність.
Екзистенціалістська настанова на відповідальності кожного за себе
в кожному конкретному випадку, а також розуміння того, що детермінізму не існує, і кожна людина – це її власний проект (Ж.-П. Сартр),
змушувала шістдесятників позбуватися абстрактних медитацій і засвоювати модель літератури як філософії чину. Продукування самвидаву, писання в умовах заґратованої дійсності, вихід поетів на політичну арену, звернення до світової спільноти – це прояв того, що
поезія мислилася як діяльність, чин. Українська нація логосична, її
буття визначається словом (мовою). Підтвердження цьому можна
шукати ще в Шевченковому «на сторожі коло їх поставлю слово»,
а в шістдесятників у виразному «У мене – тільки слово» І. Світличного, і в проголошенні І. Калинця, що «приречені на марність / дошукуються сутньої підвалини / початку початків того що було / поперед
всього і сотворило нас / слова», і в зізнанні Л. Костенко «страшні
слова, коли вони мовчать».
Культурно-історична ситуація 1960-х років в Україні створила
передумови до виникнення й набуття першочерговості розуміння
свободи, самопізнання і самооприявлення в слові як засобу подолання самотності особистості й закиненості у світ (Гайдеґґер, Сартр)
на основі екзистенційного світопочування, збагаченого зв’язком із
традицією, який відновлювали шістдесятники, зокрема зі сковородинськими настановами самопізнання і самотворення як передумови
правильного вибору.
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Елеонора Соловей

ЗАГИБЕЛЬ ПОЕТА ЯК СИМВОЛ ДОБИ
(ОКУПАЦІЯ ХАРКОВА І ВОЛОДИМИР СВІДЗІНСЬКИЙ)

Р

адянські міфи про війну, якій дали назву Великої Вітчизняної, виявляють і нині свою тривкість: живуть у пам’яті старших поколінь, ними ж
таки транслюються для поколінь наступних; іноді
здається, що вони вже здатні передаватися генетично. Зокрема (а може навіть найбільше) це стосується початку війни, окупації, евакуації, життя
як на окупованих територіях, так і в глибокому
тилу.
Тімоті Снайдер зауважив у зв’язку зі своєю
книжкою «Криваві землі», що «в Україні або
будь-де знати, хто ти є – частково означає знати,
що було до тебе». Схоже, що радянська ідеологічна машина це враховувала і від-учувала людей від
їхньої власної ідентичності саме так: відбираючи
в них історичне минуле, – як давнє, так і недавнє.
На місце незручної чи невигідної для Системи
правди підставлялися відповідні пропагандистські міфи. А часом те місце просто залишалося
«білою плямою».
Початок війни спричинився до нової хвилі репресій, а також до жорстокого поспішного нищення в’язнів радянських тюрем. Утім у спеціальних
документах з грифом «Совершенно секретно»
початку 1942 року це називалося «евакуацією
тюрем» або «евакуацією ув’язнених»; у цій статистиці як за кількістю тюрем, так і за кількістю
евакуйованих в’язнів Україна утримує першість
[7: 57–60]. Серед в’язнів були представники інте-
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лігенції, люди творчих професій, зокрема поети. Показовою виглядає
тепер історія українського поета Володимира Свідзінського (1885–
1941), чию трагічну загибель, схоже, навіть самі кати оцінили як певний «перебір», а тому спробували просто «стерти» це ім’я. Діяли
згідно зі своїм відомим принципом «немає людини – немає проблеми». Проте це означало відправити в непам’ять і спадщину митця, що
було би невідшкодованою втратою для цілої національної культури.
На щастя, цього не сталося, хоч історія тривалої відсутності та
утрудненого й надто повільного повернення поета є також не менш
символічною, ніж відновлена по крихтах, за мемуарними свідченнями
та архівними джерелами, історія його загибелі. Не менш промовистою
в цьому контексті видається також і доля доньки поета, яка пережила
окупацію, повоєнні злидні та випробування – і зберегла заповідані їй
рукописи батька.
Володимир Свідзінський, видатний український поет, розумів свою
несуголосність новій добі і новій літературі, тим паче, що критика це
підтвердила своєю реакцією на його збірки 1922 та 1927 років. Урешті
він перестав друкувати свої поезії, хоч продовжував їх писати. Виступав лише як перекладач, на життя заробляв редагуванням. І творча,
і життєва постава його дають підстави говорити про «внутрішню еміграцію», про своєрідний бойкот цієї літератури, про свідомий вибір
такої позиції та власних підставових цінностей:
...Три радості у мене неодіймані:
Самотність, труд, мовчання...
(Холодна тиша. Місяцю надламаний..., 1932)

Йому закидали «безперспективне буржуазне світорозуміння»,
«ідеалістичність і пасивність, суб’єктивізм і почуття самотности» [8:
96]. Проте «відірваність від сучасности» була радше безсилим евфемізмом того, що насправді так дратувало критику, – внутрішньої свободи поета й достатньо очевидного неприйняття радянської дійсності.
Критика не знала, як реагувати, приміром, на поезію «Одна Марійка,
друга Стефця звалась...» – безпрецедентне поетичне свідчення про голодне село. Чи на рядки, що їх згодом цитуватиме Василь Стус із ремаркою «за такі вірші стріляли. Але хто знає, як закінчив свої дні поет?»:
...Тоді іду блукати в інші луки.
Там холодом північної роси
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Торкаються мене невидні руки
І з темряви, з Великої розлуки
Звучать давно безмовні голоси.
(Блукаю вдень то в луках, то в гаю..., 1939)

Цей вірш увійшов до останньої прижиттєвої збірки Свідзінського
(«Поезії», 1940) і, безперечно, також відіграв свою роль у тому, що
книжка, фактично, спричинила в тодішній літературі скандал – саме
тоді, коли вже запанувала декретована «благодать»... Не допомогли
й ті два силувані та вимучені «ідейні» вірші, якими Юрій Яновський як
редактор сподівався врівноважити крамольну справжність цієї лірики.
Дещо раніше, 1936 року, саме Яновський ініціював творчий вечір
Свідзінського в харківській Спілці, розуміючи, що оте визивне й зухвале «мовчання» криє загрозу для самого «мовчуна». Вірші читали
Яновський та Ігор Муратов: автор відмовився під приводом, що має
тихий голос. Була незвично щира атмосфера, вечір став святом поезії, засвідчив її незнищенність. Та для поета в системі чинних правил
усе це було радше погано, ніж добре. І певна річ, таке не прощалося.
Загалом радянський письменник міг жити добре: тих, кого не змололи жорна репресій, влада намагалася приручити, прихилити до себе,
зваблювала накладами, гонорарами, нагородами. Усупереч цьому Свідзінський усе життя бідував: для нього то навіть не були спокуси. Винаймав для себе й доньки злиденні помешкання на віддаленій околиці
великого міста.
Інтуїтивно вловлюючи, що й над ним згущуються хмари, ще більше
замикався у своєму «запіллі», ще очевидніше ставав поетом «екстериторіальним». Уже забагато пройшло перед очима такого, чому й наймення годі було добрати: після великого голоду 1932–1933 років –
постишевські «антинаціоналістичні чистки» 1933–1934, вакханалія
насильства 1937 року – «єжовщина». Той вир забрав і одного з братів
поета, Олега. Усієї родини отця Євтимія, поетового батька, надто безпосередньо торкнулася наруга над церквою та її служителями.
Сучасні історики констатують, що саме комплексом пережитого
до війни пояснюється доволі неоднозначне ставлення до німців на самому початку: попервах чимала частина стероризованого суспільства
таки сподівалася «на позбавлення від більшовицької тиранії» [11:
245], мала надію побачити «цивілізованих європейців, визволителів від
колгоспів і сталінщини» [10: 3]. Проте ці настрої розвіялися швидко,
але ще раніше вразили «свої»: нечуваної сили новим «червоним те-
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рором» в умовах відступу Червоної армії. Зокрема, про швидке розчарування харків’ян оповідають Любов Дражевська на основі рукопису
І. Відмича-Бандури та Оксана Соловей із власних спогадів (обидві авторки згадують також і про загибель Свідзінського) [5: 7, 21].
Слідчу справу Свідзінського № 72569 Управління НКВС по
Харківській області проваджувано російською мовою; відкрито її
26 вересня 1941 року, напередодні арешту поета (це номер, під яким
справу було заведено; нині вона зберігається в Державному архіві Харківської області, архівний номер – 07993). Справа постала на
основі одержаних органами «матеріалів про злочинну діяльність
Свідзінського Володимира Юхимовича, 1885 року народження, уродженця с. Маяново (насправді Маянів. – Е. С.), українця, безпартійного, тимчасово не працює, мешкає по Лютівській вул. № 29». Отже,
наявність доносу видається очевидною, хоч у справі його немає. Про
що він сигналізував? «Свідзінський В. Ю. у минулому служив за Петлюри в міністерстві преси, різко антирадянськи настроєний проти
заходів партії та уряду. Систематично веде антирадянську агітацію,
вихваляючи німецьку армію та очікуючи на її прихід». На цій підставі
прийнято ухвалу про арешт і обшук.
Свідзінський справді на той час не мав роботи: з «Літературного журналу» (колишній «Червоний шлях») його було звільнено ще
у квітні. Редакція, де працював багато років і де його цінували, мусила «відмежуватися», коли в пресі зчинився скандал довкола збірки
«Поезії». А зводився він до того, що в літературі вже цілком приборканій могла з’явитися така книжка.
«Антирадянськи настроєний» – типовий тогочасний штамп, звинувачення, яке наліплювали з легкістю, тимчасом як позбутися його
було вкрай важко. У справі Свідзінського воно дещо конкретизоване:
як «антирадянська агітація» та очікування на прихід німців... Схоже,
що були-таки необачні розмови, висловлювання – хоч важко уявити,
аби саме ця людина порушила свою обітницю мовчання...
Про істерію в карних органах Харкова безпосередньо перед приходом німців яскраво свідчать спогади Юрія Шевельова: людей допитували, вербували, шантажували, переконуючи, що «в грізні воєнні
часи кожен радянський патріот повинен допомагати викривати всі
небезпечні елементи» [12: 289]. У цій імперії карали не за справжні
злочини, а на підставі підозри в намірах, тому культивували демагогію та брехню, заохочували стукачів. У такій ситуації діє «презумпція
провини», а в чому саме винен – маєш додумати сам.
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В останні роки життя поет ретельно укладав дві підсумкові поетичні збірки («Медобір» і ще одна без назви), – не маючи ілюзій
щодо можливості видати їх і адресуючи невідомому віддаленому майбутньому. Робив це як людина, що, розуміючи все, простує назустріч
власній загибелі, котру давно передбачив і пережив у достоту пророчих віршах. Філософсько-поетична символіка поезії зі збірки «Вересень», відчитана як передчуття, у світлі поетової загибелі набуває виразно містичного насвітлення та звучання:
Під голубою водою
Живу я, живу...
Золотоокий рибак надо мною
Закидає сіть огневу.
Крізь принадливі очка – знаю –
Не раз, не два я промкнусь,
В баговінню садів погуляю,
А колись таки попадусь.
Спопеліє, застигне смутно
Жовтава зоря в імлі,
Ніч надійде нечутно,
І не знайде мене на землі.

Зі спогадів та свідчень, неповних і дещо суперечливих, поступово
вималювалася жахлива правда, яку так довго намагалися приховати.
Попри те, що чимало людей безуспішно домагалися евакуації, – карні органи полювали на тих, хто, на їхню думку, міг чекати на прихід
німців, хто уник у передвоєнні роки репресій, але був чи міг бути під
підозрою. «Примирлива» версія Юрія Смолича про розбомблений
німецькими літаками евакуаційний вагон давно спростована (Смолич, нагадаю, твердив, що поет і не був репресований!), є спогади
доньки поета про його арешт, є слідча справа. І є також свідчення, що
з наближенням німців до Харкова Свідзінського разом із іншими арештантами під конвоєм етапували на схід. Коли неподалік стався прорив німецької танкової колони, енкаведисти спалили своїх бранців
живцем у покинутій господарській будівлі.
Тривалий час вважалося, що місце тієї трагедії – околиці села Непокрите між Старим Салтовом та Куп’янськом, але слідча справа ло-
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калізує ту подію інакше. У кожному разі незмінно зринають у пам’яті
рядки Свідзінського про «бурхливе горіння» й повернення у стихію
вогню: «...розімчать, розметають Сонячні вихори в пасма блискучі
Спалене тіло моє...» (це з тієї ж таки збірки «Вересень», 1927).
Отже, з немислимою жорстокістю було знищено чималий гурт
в’язнів, – і серед них одного з найкращих українських поетів ХХ століття. Немає могили спаленого поета, як і всіх тих, хто загинув разом
із ним, і навіть місце цієї трагедії слідча справа чи то уточнює, чи то
робить ще більш проблематичним. На сьогодні вже відомо чимало
фактів таких «зачисток», іноді просто на території тюрем; палили
також і самі тюрми разом із в’язнями... У тих-таки секретних довідках від січня 1942 р. цю, як виявляється, масштабну акцію деталізовано зі статистикою: «Остались в тюрьмах на занятой территории»,
«Освобождено при эвакуации», «Бежало в пути при бомбежке»,
«Бежало от конвоя», «Убито в пути при бомбежке», «Убито при
попытке побега», «Освобождено налетом банды» (до речі, таке відзначено тільки в Білорусі та Україні, причому в Україні в чотири рази
більше); «Расстреляно в тюрьмах» (тут до означених двох додалися
ще Естонська РСР та Орловська область, але Україна знову лідирує
з гігантським відривом); далі – «Расстреляно конвоем в пути при подавлении бунта и сопротивления», «Умерло в пути». Нарешті, як
«торжество законності», фіксується навіть таке: «Незаконно расстреляно конвоем в пути» [7: 58–59].
Але повернімося знову до слідчої справи Свідзінського. «...у минулому служив за Петлюри в міністерстві преси...». Хтось таки розкопав те
минуле, той найщасливіший у поетовому житті кам’янець-подільський
період, добу української державності! Навчання в Огієнковому українському університеті, робота редактора, перекладача, науковця, архівіста, великі плани й надії... Ще 1925 року він переїхав до Харкова,
зрозумівши незворотність змін. Настала вочевидь інша доба, а що
усвідомлював себе людиною тієї, попередньої, то й слід було перегорнути сторінку та зачаїтися.
...І, обчеркнений колом мовчання,
Я глухіше, сумніше горю,
Я горю, як китайський ліхтарик,
Забутий на гілці в старому саду.
(Лице люстра мертвіє в тіні, 1933)
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2 жовтня 1941 року Свідзінський розписався в тому, що йому оголошено постанову про обрання запобіжного заходу: «запобіжним
заходом спроб ухиляння від слідства та суду Свідзінського Володимира
Єфимовича обрати утримання під вартою». Того ж дня зі слів заарештованого слідчий на прізвище Нечаєв округлим і впевнено-крупним
почерком заповнив «Анкету заарештованого» та «Протокол допиту». Отож, в обох документах однаковий почерк, однакові питання,
а отже й відповіді. «Соціальне походження – батько був священиком»;
«соціальний стан – службовець; а) до революції – службовець; б) після
революції – службовець». На цьому тлі відповіді «безпартійний» та
«українець» вже також скидалися на мимовільне визнання провини...
Щодо освіти заарештований зазначив «незакінчена вища»; насправді фактично він мав дві вищі освіти, але через обставини бурхливого часу не мав дипломів: ні Київського комерційного інституту,
ані Українського університету, згодом Інституту народної освіти
в Кам’янці-Подільському (в університеті слухав лекції протягом кількох семестрів, у ІНО був аспірантом). Проте можна припускати, що
кваліфікувати свою освіту як незакінчену вищу взагалі мав за краще: тавро «гнилого інтелігента» дослівно переслідувало людей цього типу.
...Хоч у постанові про запобіжний захід «сімейний стан» підсудного чомусь зазначений як «одружений», – насправді Свідзінський
уже давно був удівцем; і в анкеті, і в протоколі щодо складу сім’ї зазначив лише: донька Мирослава, 20 років, навчається в технікумі.
У тюрмі він напевно тривожився не лише за Мирославу, а й за матір. Батько помер у голод; ще тоді поет, відвідавши батьків, журився,
що в батька спухли ноги, що наступного літа може вже й не буде до
кого приїхати (досить необачно писав про все це в листі). Помер брат
Павло; нічого не знати було про засудженого ще в 1937-му брата Олега (тепер знаємо, що загинув на початку 1942 р. у Безимянлагу), сестру Олену з родиною було виселено на шахти Киргизії, по війні Мирослава добровільно поїхала до них. Уламки колись великої родини...
Головний розділ протоколу – «Свідчення обвинуваченого».
Питання: Де і ким ви служили при Петлюрі?
Відповідь: У видавничому відділі літературним редактором в м. Кам’янець-Подільський. Видавалися там тільки підручники і здається
журнал «Экономическая жизнь Подолии».
(Такий журнал справді існував і Свідзінський друкував там народознавчі студії, щоправда ще до революції; тут ця назва, очевидно,
мала засвідчувати політичну незаанґажованість. – Е. С.).
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Питання: У розпорядженні слідства є дані про те, що ви вели антирадянські розмови з приводу війни Німеччини з СРСР, вихваляли
німецьку армію та очікували на її прихід.
Відповідь: Це неправильно, німців я ненавиджу (хтось потім підкреслив останнє олівцем. – Е. С.) і таких розмов я не вів, це може підтвердити критик Гельдфанбель Григорій Михайлович.
Протокол з моїх слів записаний вірно, мною прочитаний. <Підпис>
Оце невідоме Нечаєву й тому перекручене прізвище – для чого
Свідзінський його назвав? Після «єжовщини» либонь навіть школярі
знали, що головне на допиті – нікого не називати, аби не спричинити
ланцюгову реакцію наступних арештів.
Проте єдине назване Свідзінським прізвище вочевидь не було випадковим, це був свідомий крок. Г. М. Гельфандбейн, ще досить молодий на той час критик, був приязною і приємною людиною, розумівся на поезії, – одне слово, був добрим співбесідником для опального,
цькованого поета. Спогади про спільну роботу в «Літературному
журналі» нічим не були затьмарені. Очевидно, вони розмовляли незадовго до арешту Свідзінського; що співбесідник не був українцем, то
слідство не мало змоги вважати, ніби один націоналіст покликається
на іншого, сподіваючись на алібі (сьогодні це може звучати химерно,
однак таку логіку тодішніх карних органів засвідчують історики, знавці того періоду [11]). Імовірно також, що в тій розмові Гельфандбейн
сказав Свідзінському про свій намір негайно йти добровольцем на
фронт: тож хай тепер слідчі його пошукають!
Натомість уже на початку наступного року почали шукати самого безвісти зниклого поета. На тлі отих масових знищень це видається неймовірним: невже самі вжахнулися з жорстокості розправи?
Чи зрозуміли, якою втратою для культури це було? Ні, все набагато
простіше: справу № 72569 було відкрито, цей факт належним чином
зафіксовано; натомість далі справа «зависла»: її не було закрито. Відповідно до встановленого порядку її було передано куди слід, що засвідчено «Довідкою» (сторінка дев’ята справи), датованою 31 січня
Р в м. Свердловську (з чого дізна1942 р. у І спецвідділі НКВД СССР
ємося, що ця державної ваги служба з усім апаратом була туди евакуйована).
«Слідча справа № 72569, одержана (дату не проставлено, лише
рік: 1941) з УНКВД Харківської обл. на обвинуваченого Свідзінського
Володимира Єфимовича, евакуйованого у зв’язку з обставинами воєнного часу з прифронтової смуги та не виявленого в тюрмах, здана до
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встановлення заарештованого (sic! – Е. С.) на тимчасове зберігання
в архів 1-го спецвідділу НКВС СРСР.
Справу взято на контроль у 5-му відділенні 1-го спецвідділу НКВС
СРСР».
Першого травня того ж таки 1942 року, незважаючи на свято, до
«НКГБ СССР» направлено запит із грифом «секретно». У ньому –
прохання надати співробітникові 5-го відділення тов. Лазаревій довідку, чи проходить за центральною загальнодовідковою картотекою 1-го
Спецвідділу НКВС СРСР такий-от Свідзінський Володимир Єфимович.
На виконання цього запиту знадобилося кілька днів: 4-м травня
1942 р. датована «Довідка за центральною загальнодовідковою картотекою 1-го Спецвідділу НКВС СРСР». Згідно з цією картотекою
маємо такі відомості про означену особу:
Арешт 26/ ІХ – 41 (недбалість, неуважність, помилка в картотеці?
Адже у справі, як і в спогадах Мирослави, чітко зазначений день арешту: 27 вересня).
Ст[атья] обв[инения]
[
(себто стаття звинувачення) 54–10 ч. ІІ.
Це вельми зловісна стаття тогочасного Карного кодексу УРСР
у редакції 1927 року; вона ідентична статті 58–10 тогочасного Карного кодексу РРФСР, також у редакції 1927 року; саме за цими статтями
(«контрреволюційні злочини») було заарештовано абсолютну більшість усіх репресованих.
Далі маємо дещо нове, раніше невідоме:
«...следовавший из т[юрь]мы г. Харькова в т[юрь]му г. Иркутск 18/
Х – 41 сгорел в с. Бутырки Уразов. р-на Курс[кой] обл.
Тим же почерком, але вже олівцем дописано в дужках:
(свед[ения] c карт[отеки] тюр[емного] упр[авления]).
Формою довідки передбачено, що її мав би підписати «Начальник
1-го отд-ния 1 Спецотдела НКВД СССР», однак його підпису немає: зазначила своє прізвище лише громадянка Сєрова, яка «Довідку наводила»
й виявила службову старанність, зазирнувши до ще однієї картотеки.
Отже, цей конвойований піший етап мав цілком певну мету, дивну (щоб не сказати божевільну, зваживши на відстань та близькість
зими): в’язнів мали допровадити до тюрми в Іркутську. Але якщо
окремий факт і сприймається як безумство, то вже сукупність аналогічних фактів свідчить про невипадковість і певну систему. Заарештований в один день зі Свідзінським російський поет і драматург
із нещадно таврованого за «формалізм» об’єднання ОБЕРИУ Алєксандр Введенський (у Харкові оселився 1936 р., одружився з Галиною
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Вікторовою, авторкою спогаду про Свідзінського [4: 89]) 20 грудня 1941 року помер, як свідчить довідка з його слідчої справи, «під
час слідування путі етапом з м. Харкова до м. Казань», що засвідчили 29 грудня начальник лікарні, підпорядкованої НКВС Татарської
АРСР, та зав. справочинством тієї ж лікарні, а затвердив 31 грудня заступник наркома внутрішніх справ ТАРСР. «Акт про смерть», підписаний начальником конвою та лікарем, свідчить, що «труп померлого
зданий на станції (замість назви прочерк) для захоронення» [3: 109].
...Жорстокий абсурд усіх тих подій, додатково підсилений мовою
документів (ще за радянського часу її нарекли «канцелярит»), мимоволі приводить на пам’ять вірші приятеля Введенського, лідера «оберіутів» Даниїла Хармса, відомі за першим рядком як «Из дома вышел
человек» (Хармс помер невдовзі в блокадному Ленінграді в психіатричному відділенні тюрми «Хрести»):
...Он шел все прямо и вперед
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез...

Це навіть не Дантів «похмурий ліс» «Божественної комедії», це
ліс-людожер, і саме з нього нема вороття, немає жодної надії на порятунок, бо насправді це безжальна та бездушна машина. «Поет замиреної колізії» (за визначенням Івана Дзюби), Свідзінський колись
уявляв рибальську сонячну сітку, крізь вічка котрої можна, до пори до
часу, «промкнутися» – перш ніж безповоротно «попастися». Але то
були двадцяті роки, усе ще тільки починалося, для більшості людей
було ще неявним...
Усі наведені документи засвідчують певну систему фіксації судочинства та принаймні позірну бюрократичну точність; можливо, це
наслідки формально засуджених «перегинів» «Великого терору»
1937–38 років. Тоді, в ті два роки, за політичними звинуваченнями були
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заарештовані понад 1 мільйон 700 тисяч людей і держава щодня вбивала в середньому тисячу своїх громадян. Але «Великий терор» – лише
пік безперервного, по суті, процесу, що тривав усі роки режиму. Тож
насправді належний облік був справою нереальною, натомість ніяк не
могло обійтися без якихось паліативів, аналогічних до «квазісудових
інстанцій» під час того ж таки «Великого терору» (ОСО, «трійки»,
«двійки» тощо). Радянська бюрократична система, надто в цій «делікатній» сфері, начебто передбачала точність і суворий контроль, але
насправді, як уся Система загалом, тяжіла до халтури, «показухи», окозамилювання, недбальства. Звідси розходження в датах та інших фактах.
У кожному разі, указаний у довідці населений пункт достеменно
існує, підтвердження містить, наприклад, «Книга памяти Белгородской области»: на хуторі Бутирки Уразовського району Курської області народився один із репресованих у 1937 р. селян-колгоспників,
Ємельян Гладков; там-таки й прожив свої 47 років, там був заарештований за тією ж статтею 54–10... Бутирки розташовані порівняно недалеко від Старого Салтова та села Непокрите, які фігурують в інших
свідченнях про загибель поета. Але ці пункти знаходяться на Харківщині, натомість Бутирки нині належать до території Білгородської
області, а тоді входили до складу Курської.
Макабрична історія загибелі Свідзінського не була би символом,
якби була одиничною, винятковою. Але напевно-таки надто вже не любила Система тих, за словом Свідзінського, «поетів прозорливих, уболівальників земних» (рядок із його дивовижної антиутопії «Умруть
і небо і земля...»). Імена Алєксандра Введенського та Даниїла Хармса
тут уже згадувалися. Видатний учений-сходознавець, поет і перекладач
Агатангел Кримський був заарештований 20 липня 1941 року, звинувачений в антирадянській націоналістичній діяльності і ув’язнений в одній із тюрем НКВС в Кустанаї (тепер Казахстан). 25 січня 1942 року
Кримський помер у лазареті Кустанайської загальної тюрми № 7, відомої своїм жорстоким режимом і тортурами. Нічого не важило, що
рівно за рік до цього урочисто відзначено сімдесятилітній ювілей ученого, пошановано ювіляра високими нагородами...
Петро Франко, син Івана Франка, педагог, письменник і науковець.
З початком війни вивезений зі Львова на схід. Загинув 28 червня 1941 року начебто при спробі втечі з потяга на станції Прошова біля Тернополя.
За іншими даними, загинув у катівнях НКВС того ж таки літа.
Поет, перекладач і редактор Олександер Сорока здогадно міг знати Свідзінського особисто, позаяк у 1926–1933 роках друкував свої
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твори в журналі «Червоний шлях». 1941 року О. Сорока працював головним редактором видавництва «Радянська школа» в Києві.
На початку липня евакуювався до Харкова з філіалом видавництва.
19 липня 1941 року його заарештували. Головне звинувачення полягало в тому, що він дав указівку співробітникам видавництва не взоруватися в роботі на мову українського видання «Короткого курсу історії ВКП(б)». Йому також інкримінували схвалення політики Гітлера,
надії на поразку СРСР у цій війні, особисту участь у контрреволюційній українській націоналістичній організації, орієнтованій у своїй
діяльності на фашистську Німеччину. Він категорично заперечив усі
звинувачення, проте був засуджений. Як зазначено в акті конвою, Сорока 12 жовтня 1941 року під час етапу з тюрми Харкова до тюрми
Іркутська (тобто того ж таки етапу!) при спробі втечі був убитий. За
іншими свідченнями, це сталося безпосередньо під час тієї смертельної пожежі, себто 18 жовтня. Утім знаємо вже, що в такій документації
можливі неточності, як випадкові, так і навмисні.
Ірраціональне прагнення стерти з пам’яті людей ім’я і творчість
Свідзінського, очевидно, пояснюється тим, що саме його загибель
сколихнула багатьох і спричинила «виток інформації» з окупованих
територій – зрештою аж за межі країни. У своїх спогадах Дмитро Чуб
переповідає з пам’яті розповідь одного з арештантів із того етапу, мабуть єдиного, хто врятувався тоді (буцімто друковано в газеті, яку видавала окупаційна німецька влада) [9: 121]; на розмову чи не з ним
таки, викладачем університету на прізвище чи то Рибаков, чи Рибалов, покликався і Василь Боровий [1: 3]. По війні та людина зникла.
Здебільшого відомості про злочини радянської системи на початку війни почали відкриватися через багато десятиліть. Як саме ще до
закінчення війни, майже по слідах події стало відомо про страхітливу
страту цілого етапу й про загибель Свідзінського – тепер уже можна сказати з посиланням на джерела. Початок статті в одному з них,
берлінському двотижневику «Український вісник», одразу відсилає
до ще одного: «У харківсько-полтавськім часопису “Нова Україна”
з дня 11 липня 1943 р. була вміщена стаття Олекси Веретенченка “Із
спадщини Свідзінського”, з якої можна було довідатись, що під час
примусової евакуації українських культурних сил з Харкова восени
року 1941, яку то евакуацію зарядили большевики, трагічно загинув,
на жаль, малознаний поет і перекладач Володимир Свідзінський»
[6: 4–5]. Того ж таки 1943 року Веретенченко розповів про поета
і його трагічну загибель також у львівській газеті «Наші дні» [2: 9],
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у празькому емігрантському «місячнику культури», що мав назву
«Пробоєм» (кн. 9 (122), с. 530–531)... Тут уперше були опубліковані
з вивезеного Веретенченком авторизованого машинопису поезій Свідзінського два вірші, а також біографічна нотатка про поета за підписом М. Куренівець... Власне, для того й знадобилася «залізна завіса»,
аби приховувати від співвітчизників відоме по той бік від неї.
У різних джерелах згадано ще кілька імен із того етапу: інженер
Чорнуха, учитель співів Д. Герасимчук, актор І. Юхименко, ґрунтознавець Т. Таранець. У тюремному ешелоні, яким вивезли А. Введенського, був також диктор харківського радіо Г. Дрозд... Система, що
мала нездоланну фобію до поетів, не вдовольнялася, певна річ, тільки
ними.
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Олег Соловей

МАЛА ПРОЗА ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ
1950–1960-хх РОКІВ:
ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Рання коротка проза Емми Андієвської – не
лише маркантне й повністю унікальне явище
української літератури 1950–1960-х років,
а й явище надзвичайно цікаве у контексті дослідів складного й багатогранного літературного доробку Андієвської.
Марко Роберт Стех

П

ередруковуючи на початку 2004 року в «Кур’єрі Кривбасу» малу прозу Емми Андієвської 1950-х – початку 1960-х років («Подорож»,
«Тигри», «Джалапіта»), Марко Роберт Стех,
зокрема, зауважив про стан її вивчення, наближений до нульової позначки: «Якщо не брати до
уваги принагідних, більшою чи меншою мірою
випадкових цитат (переважно із “Джалапіти”)
у рецензіях поетичних збірок та довідкового
характеру інформацій у монографії П. Сороки
“Емма Андієвська”, доведеться констатувати, що
на сьогодні про коротку прозу Андієвської написано всього-на-всього половину статті. Ідеться про передруковану в цій публікації рецензію
Юрія Шереха “Диптих про книжки з подвійним
дном” (Українська літературна газета (Мюнхен), ч. 1 (7), 1956). А якщо усвідомити, що ця
стаття далеко не найкращий зразок літературної
критики відомого метра, що вона позначена, між
іншими, нетиповими для Шереха непрофесійними випадами проти тих, з якими він мав у той час
особисті конфлікти (в цьому випадку, проти Ігоря
Костецького), і невипадково не поміщена у жодному з книжкових видань його есеїв, то картина
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дослідів короткої прози Андієвської виглядає ще сумніше. Як у випадках інших явищ модерної української літератури, причини цієї
ситуації не в творах чи їхній, мовляв, недостатній важливості й надто
маргінальній ролі у контексті цілісного українського літературного
процесу, а лише в слабкості та недорозвиненості українського літературного дискурсу, а зокрема того, що Соломія Павличко назвала “дискурсом українського модернізму”» [23: 146]. Цей стан із вивченням
малої прози письменниці опісля 2004 року суттєво не змінився, якщо
не рахувати щойно цитованої глибокої й переконливої статті самого
М. Р. Стеха, у якій він, окрім іншого, здійснив блискучий і ґрунтовний аналіз короткої, лише на три абзаци, але змістовно-показової новели «Баштан» зі збірки Е. Андієвської «Тигри» (1962). Що ж до
монографічного дослідження П. Сороки (1998) [21], у якому є розділ, присвячений малій прозі Е. Андієвської, то М. Р. Стех лише толерантно зауважив: «У 1998 р. появилася навіть монографія “Емма
Андієвська” авторства Петра Сороки, проте вона навряд чи могла
стати адекватним відображенням-інтерпретацією цієї надзвичайно
плідної та блискуче винахідливої творчої особистости та складного,
неповторного явища її творчости» [22: 80]. На деяку надмірність
описово-поверхових загальників і навіть відверті непорозуміння в цій
монографії вказав свого часу й Б. Бойчук [5]. А до статті М. Р. Стеха,
по суті, єдиною, його ж словами, «півстаттею» відгукнувся на збірку
Е. Андієвської «Подорож» (1955) Юрій Шерех.
Романній прозі Е. Андієвської пощастило порівняно більше, на
сьогодні вже є не тільки статті [10; 11], але й монографії [12; 18]. Хоча,
з дослідженнями романної прози письменниці, як зауважує Оксана
Смерек, так само не все просто: «Через складну художню умовність
її романістику досліджено або загальноописово, або частково, в окремих теоретичних аспектах» [19: 5]. І відтак, у підсумку, складно не
погодитися з висновком дослідника М. Р. Стеха про «слабкість українського літературного дискурсу».
І це трохи дивно, – адже про Емму Андієвську в останні років
п’ятнадцять говориться й пишеться відносно часто та – з неодмінним
визнанням її геніальності. Ця геніальність, утім, раціонально досить
слабко обґрунтована, незважаючи на те, що першим заговорив про
геніяльність авторки як поетки-дебютантки ще Ігор Костецький –
одразу після появи в 1951 році дебютної збірки «Поезії» [13]. Слід
згадати, що авторитетний критик Юрій Шерех поцінував цей дебют
діаметрально протилежно, зокрема, зауваживши: «Те, що написала
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Андієвська, – не поезія, а радше словесний спорт, і зв’язки його з українською мовою, коли не говорити про зовнішнє оформлення слів, – мінімальні» [26: 341]. Жорстко та, як мінімум, не зовсім справедливо.
Можна припустити, що така сувора оцінка дебютантки була від’ємним
наслідком позитивного відгуку роком раніше першого рецензента І. Костецького, з яким на той час конфліктував Ю. Шерех. Після
цієї принагідної (у зв’язку з аналізом флюктуаціоністичної лірики на
прикладі однієї поезії О. Зуєвського), але майже нищівної критичної
оцінки ліричного дебюту Е. Андієвської Юрій Шерех несподівано високо поцінував прозовий дебют молодої авторки, власне новелістичну збірку «Подорож». Можливо, так сталося тому, що про «Подорож», як і про всю наступну творчість Е. Андієвської, І. Костецький
не написав більше жодного слова. У будь-якому разі дещо дивною виглядає компліментарно-позитивна рецензія від Ю. Шереха на збірку
прозових творів Е. Андієвської, що з’явилася в «Українській літературній газеті» (Мюнхен) в січні 1956 року. Найдивнішим нюансом
цієї рецензії є різкий і невмотивований випад критика проти Ігоря
Костецького, хоча водночас Шерех указує на постать останнього, як
на одне з трьох незаперечних джерел-інспірацій прозової творчости
Е. Андієвської (Кафка – Кокто – Костецький): «Костецький подарував авторці єдине, що він має – світ важкої з перепою голови, недогризених солоних огірків, їджених з хвоста оселедців, заблуканих нічних
трамваїв, що везуть одного напівпритомного пасажира невідомо куди,
може в вічність, може в район поліції. На щастя, правда, авторка не
взяла в Костецького його фрази, його ворожбитсько-шарлатанських
маніпуляцій із словом» [27: 177–178]. Так Ю. Шерех висловився про
свого найближчого колегу часів Мистецького Українського Руху. На
складний і неоднозначний характер Ю. Шереха-Шевельова, зокрема
в стосунках із колегами, вказує і американський славіст Горас Ґрей
Лант [15]. Утім, Оксана Соловей у своїх спогадах засвідчує цілком
усвідомлену високу остаточну оцінку Ю. Шерехом направду масштабної постаті І. Костецького [20]. Крім того, варто звернути увагу
на те, що серед трьох «К», про які від початку своєї статті говорить
Ю. Шерех, одне репрезентує саме Костецького. Тоді як два інших –
Кафку й Кокто. Попри згаданий саркастично «світ важкої з перепою
голови, недогризених солоних огірків, їджених з хвоста оселедців»
Костецького, – критик, усе-таки, ставить його рівнозначимою персоною поруч із метрами европейського експресіоністичного й авангардового дискурсів ХХ століття. Попри те, що ця рецензія Шереха була
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видрукована на початку 1956 року, як на мене, вона не втратила своєї
актуальности і в нашому часі.
Критик розпочинає зі з’ясування генеалогії прозового письма
Е. Андієвської, звернувши увагу на дещо дивне ім’я героя, позначеного самим лише ініціялом «Д.»: «Назвати героя своїх новель
ініціялею Д. означає зробити пряме історико-літературне посилання на Кафку. <...> Я не беруся розшифровувати значення ініціялі Д.
в новелях Андієвської, і в цьому, мабуть, виявляється різниця між застосуванням цього засобу в Кафки і в неї: в Кафки це був засіб самовиявлення, в Андієвської – літературне посилання» [27: 177]. Крім
Кафки, Шерех помічає ще декілька «К» – від трьох до п’яти, які можуть допомогти в з’ясуванні поетики та світогляду письменниці: «Від
Кафки Емма Андієвська вчилася техніки сну, техніки дуже логічного
оповідання з несподіваними розривами логіки, виривання непередбачених персонажів з не-знати-відки. Кокто, я маю на увазі головне
молодшого Кокто, коли він робив свій фільм “Кров поета”, викладав
Андієвській техніку сюрреалізму – лишати речі в їх фотографічній
схожості, але ставити їх у життьово неможливий контекст, уміти розтягати металі й топити дерево» [27: 177]. Далі йде вже цитований
вище випад проти Костецького, але, звертаю увагу, третє «К» – це,
усе-таки, Костецький із його літературною теорією й практикою,
якого Шерех, попри ситуативну нелюбов, поставив поруч із Кафкою
й Кокто. Здавалося б, критик суперечить сам собі: якщо Андієвська
направду «не взяла в Костецького його фрази, його ворожбитськошарлатанських маніпуляцій із словом» [27: 178], то нащо його згадувати серед трьох «К», із яких ніби-то виростає поетика Андієвської?
Питання це не зовсім риторичне, якщо брати до уваги складну гаму
стосунків між Шерехом і Костецьким, а також – між Костецьким і Андієвською. Для чогось Костецький таки був витягнутий критиком із
його чарівної скриньки, а от для чого – на це питання треба шукати
відповідь у тогочасному (початок 1950-х років) літературному побуті. У будь-якому разі ця «рушниця» не може не вистрілити у відповідний ситуації мент. І вона ще вистрілить.
Уважному читачеві не може не впасти в око майже однакове пояснення, що його дають і Андієвська («Мене змалечку ретельно готували на росіянку. До шести років я взагалі не володіла українською
мовою, для мене навіть добирали няньок зі справжнім російським
акцентом, аби виховати панську дитину. Не виховали. Чому? Дуже
просто. Кожна нормальна дитина гостро реаґує на несправедливість.
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Навколо тільки й чулось: рівність, братерство, а тут чомусь українці
були – фе! Запльовані й упосліджені. Отож логічно – я мусила бути
на боці кривджених, а не кривдників. Так відбувся мій вибір» [4: 36];
«Що мене українізувало? Зневага до всього українського. Отож я поклала собі, що буду українкою, навіть якщо існуватиму одна-єдина
на всю планету. Щось на подобу обітниці Ганнібала. Воювати проти
всього світу? Будь ласка. Що на це інші скажуть? Нехай собі кажуть,
що їм заманеться, – я знаю, що хочу. – Так це ходити крізь стіни? –
Я й ходжу все життя крізь стіни – улюблене моє заняття. Я вірю в силу
духу. Перед “бацилою” духу нема перепон. І тільки вона обертає граніт
на розквітлий сад. Україна нічого не має? – Для мене найкраща спонука починати з нуля» [4: 39]), а перед нею Костецький («З українською нацією я зв’язав себе зовсім не дурно. Наші долі мають дуже
багато спільного – її і моя. І вона, і я, ми могли стати чим завгодно,
не десь у стихійній шумеро-вавилонській мряковині, а таки на очах
у сучасного людства. Щодо мене особисто, то я міг з успіхом стати
росіянином і поляком, навіть жидом. Для кожної з цих сфер у мене
були елементарні духові дані. Я став українцем. Я став українцем не
тому, що люблю українців. Радше я їх не люблю. Я знаю дуже мало
людей української національности, в розмові з якими я відчував би ту
гостру інтелектуальну насолоду, що струмує у взаємненні з інтеліґентним росіянином або поляком. Якщо між українцями й трапляються
подеколи такі, то вони переважно є виходнями з чужої духовости.
<...> Та від того не менш я став таки українцем. Народити Україну як
реальне земне тіло, створити ваговиту планету української духової
та політичної державности – це значить довести можливість неможливого. Єдина приваба, яка в земному існуванні людини може мати
вище виправдання. Зіпертись на цей жалюгідний гурт людей, який
сам не знає, чого він хоче, вростися в його найтаємніше, а тоді вийти
з нього, щоб продемонструвати, як навіть з найнеталановитішого
матеріялу може постати за всіма законами мистецької прецизности
зроблений геній – що може бути більш захватним. Чому саме українці. Тому, що їх нема» [14: 519]), пояснюючи свій вибір на користь
української культури. Зробивши свій вибір із такими, відверто нестандартними аргументами, ці літератори напружено працювали все своє
життя, аби довести, що українська культура можлива, що українці – є.
Я впевнений, це третє «К» із рецензії Ю. Шереха, неабияк свого часу
схильного до масок і містифікацій (попри те, що він і запевнив простодушного читача, що це третє «К» потрібне, «щоб різко зменшити
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масштаби» [27: 177]) двох перших, однаково колись вистрілить на
користь остаточної історико-літературної істини та справедливості.
Сама Е. Андієвська до сьогодні поводиться дещо дивно, категорично викреслюючи І. Костецького з історії свого творчого розвитку, – ніби його зовсім і не було біля витоків її творчості. Так, виступаючи 19 квітня 2010 року перед студентами Інституту філології
Київського національного університету імени Т. Шевченка й відповідаючи на питання про свою приналежність до Нью-Йоркської групи,
письменниця зауважує, що на час приїзду до Нью-Йорка вона «вже
мала видану книжечку тоненьку, але про неї писав Державин, що мені
соромно зацитувати, так гарно він сказав» [7: 6]. Володимир Державин «так гарно сказав» про поетичну збірку Е. Андієвської у своїй
статті 1953 року [9], тоді як першим, хто відгукнувся про дебютну
збірку «Поезії», був саме І. Костецький з рецензією в «Обріях»
(Нью-Йорк, жовтень 1951), і «уже цей перший рецензент вжив для
характеристики таланту Андієвської терміна “геній” <...> А поетичний голос Андієвської Костецький ставив поряд “єдиних” для нього
жіночих голосів у “чистій поезії останніх століть” – Елізабет Баррет
Бравнінг, Емілі Дікінсон, Едни Сент-Вінцент Міллей та Марини Цвєтаєвої» [22: 81].
І. Костецький, зокрема, писав, уперше відкриваючи світові творчість Е. Андієвської: «... Назвати когось живого – та ще й, як у даному разі, ледве двадцятирічну дівчину з її першим виступом – назвати
цілком поважно генієм це ніяке не захвалювання, а просто констатація того прокляття, яке лежить на обраній звище для мучінь людині.
Геній це вічна ненависть самого себе, вічна прірва між катівнею вигаданого сну і недосягнутим ступенем мистецької майстерности, який
не дозволяє той сон бодай на одну десяту відтворити» [цит. за: 22:
81]. І він же, І. Костецький, а не хтось інший, рецензуючи лише першу
збірку поетки (до того ж, за машинописом, у якому збірка мала ще назву «Порічок гроно» – назву, яку рецензент розкритикував, і молода
авторка прислухалась, лишивши згадку про цей первісний варіант назви лише у чотирьох рядках мотто або поезії-заспіву до цієї збірки;
М. Р. Стех припускає, що «вірш “Порічок гроно” можна б, якоюсь мірою, вважати епіграфом до усієї її поезії» [25: 142]), зумів, як виявилося, визначити сутнісні та визначальні контексти й концепти усієї подальшої творчості Е. Андієвської. Ось як це коментує М. Р. Стех: «На
самому початку 1950-х років в одному з перших критичних відгуків
на поезію Емми Андієвської Ігор Костецький, по суті, інтуїтивно, не
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вдаючись до ґрунтовної аргументації, льокалізував джерела поетичного стилевідчуття молодої авторки у сфері орієнтальних мистецьких
впливів: “світу тисячолітнього поетичного Сходу, залізного карбу
неймовірних словесних конструкцій, фантастичних, сновидних, галюцинаційних словообразів” – який, на його думку, становить явище
діяметрально протилежне поезії окцидентальній, що для неї “міродайним стилевідчуттям було прагнення рівноваги словосполучень”
і в царині якої “стилі динамічні, напружені, загострені, епохи, сказати
б, екстатичного стилевідчуття... були ніби тимчасовим бунтом”. <...>
Незабаром, однак, твердження Костецького про далекосхідні джерела стилю Андієвської поставив під сумнів інший провідний український літературознавець того часу Володимир Державин. <...> Втім,
до проблеми далекосхідних впливів критик поставився з легковажнозверхнім авторитаризмом, збувши її кількома сумнівними твердженнями (причому не обійшлося й без атаки проти Костецького, з яким
Державин був у той час вельми розсварений і рідко оминав нагоду
прилюдно з ним зчепитися), що, мовляв, Костецький “згадувати й називати сюрреалізм не соромиться, тільки ж зовсім недоречно пов’язує
його з поезією Далекого Сходу, на якій він, очевидно, жадною мірою
не розуміється і яка насправді абсолютно нічого спільного з західним
сюрреалізмом ніколи не мала, бувши від початку до кінця збудована
на суто літературних і часом мітологічних (отже, в останньому рахунку, теж літературних) алюзіях і натяках”. <...> На такій ноті перша –
зовсім ембріональна, та поки що єдина в дискурсі нашої літератури –
дискусія про далекосхідні впливи на поезію (швидше за все, не лише
на поезію. – О. С.) Емми Андієвської увірвалися» [25: 137–138].
Ю. Шерех відзначив вагому стилістичну прикмету новел Андієвської: «Сон, сюрреалізм і світ затуманеного мозку вона вирішила
вкласти в до примітивности прозору фразу, видива – в прозу майже
документальної стереотипности й спокою. <...> Цієї компанії (трьох
«К», на які зіперлася, на думку критика, авторка новел. – О. С.) було
досить, щоб спантеличити нашого рідного читача, того, що виріс серед темної ночі під тихими вербами» [27: 178]. Нещодавно Е. Андієвська підтвердила ці давні міркування критика – і щодо стильових,
і стилістичних параметрів її новел: «Тоді, у п’ятдесят п’ятому, вийшли
мої “Подорожі” – перші шістнадцять новелет, такі трошки сюр- і не
сюр-, бо сюрреалізм Емми Андієвської трохи інакший, ніж загальний.
Це насамперед ідеться про не автоматизм, а треба виписати речення,
щоб воно було реченням без тельбухів, як нас призвичаювали писати,
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українців. Одне речення, а тоді щось там... час, вічність... Можна про
все писати: і про вічність, і про час, але треба так писати, як ніхто, а як
ти так переварюєш лише жуйку, то нецікаво» [7: 6].
«Тим часом, – продовжує Ю. Шерех, – новелі Андієвської часто
аж надто прозорі в своїй техніці сюрреалізації реальности, і можна
легко скласти каталог засобів цієї техніки. <...> Якщо обминути другорядне, техніка письменниці складається з трьох засобів. Це реалізація гіперболи, реалізація метафори й зсув реалій» [27: 178]. Цікаво,
що реалізація метафори в Андієвської є передовсім реалізацією гіпертрофії «ходячого вислову», що на практиці письменниця витворює
гротескно-абсурдні ситуації, як-от у прикладі, що його використовує
критик, у якому все місто фарбується в чорний колір задля ілюстрації банального й зужитого вислову бачити все чорним. По суті, маємо
в цьому випадку добре відомий від формалістів прийом поновлення, але
з додатковим гротескним забарвленням. Щодо зсуву реалій, то він, за
Шерехом, «полягає в приписуванні речам властивостей, яких вони не
мають у традиційному уявленні. Що коли термометр стане показувати не температуру, а майбутні події?» [27: 179]. Коротко з’ясувавши
питання про технічний арсенал авторки, критик висловлює сумнів,
чи направду техніка є пріоритетною для Андієвської: «Але може для
авторки більше важить не техніка, а філософія (формулювання не надто втішне для літературного твору, але ж ми маємо справу з творами,
свідомо розрахованими на зсуви з звичного)?» [27: 179]. І критик одразу вказує на центральну проблему в книзі Андієвської, яка їй «болить і муляє»: «Це проблема речі. Речі оточують її героїв, вони перегороджують шляхи, застять небо, полюють на людину. Влада речей
безглузда, вона в своїх примхах то жене персонажі новель до безодні
й падіння туди, то до невмотивованого добробуту, страшнішого від
поразки» [27: 179]. Урешті, критик доходить висновку, що «в своїй
істоті всі три чи п’ять К., в книжці Андієвської – тільки містифікація,
як багато чого в ній містифікація. В своїй істоті техніка книжки й навіть її проблематика – фолкльорні» [27: 181]. «Може найбільша біда
сучасної людини, що людина ця не здатна сприймати казку. Дорослі
й навіть діти хворі на гіпертрофію здорового глузду й технічно-статистичного мислення. <...> Андієвська шукає шляху до казки. <...>
Шлях важкий, але вартий зусиль. За нього можна подарувати містифікації чи радше гру в містифікації, які ціхують багато сторінок видання» [27: 182]. Після цього залишається хіба додати, що 2000 року
у видавництві «Зерна» побачила світ книга прози письменниці, яка
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вже мала суто «жанрову» назву – «Казки». Тож Ю. Шерех укотре не
помилився у своїй проґностиці.
«Андієвська належить до будівників нового гуманізму, – писав
у рецензії 1959 року Б. Рубчак, – бо її вільне й живе світосприймання підносить протест проти сірої обмежености й одноманітности
світосприймання, що його нас “ноленс воленс” учить наше оточення. Її по-справжньому людська безпосередність запевняє нас, що ще
є живий, цікавий і таємний світ, що вміє бути все новим і новим»
[18: 125]. Ідеться про живий і чарівний світ літератора й митця, чиї
координати принципово поза утилітарними практиками щоденного
життя. Е. Андієвська під час зустрічі з київськими студентами у квітні 2010 року коротко зауважила, натякаючи на ненормальну ситуацію, яка має місце в Україні з поцінуванням її творчості: «За те, що
я написала, то я б давно там (на Заході. – О. С.) мала вже і нобелів,
і тробелів, і чого тільки ні... А так...» [7: 7]. Додам принагідно, що
на початку 2000-х років письменницю було висунуто на здобуття
Національної премії ім. Т. Шевченка, але премію вона так і не отримала. Як не отримав її й геніальний В. Барка, згаданий Андієвською
під час цієї ж зустрічі зі студентами й саме в такій якості: «Геніальний Василь Барка!» [7: 6]. Теперішній генерації літературознавців
залишається робити висновки й виправляти ситуацію, – принаймні
в царині скрупульозних і чесних досліджень творчості українських
еміграційних письменників, до яких, окрім В. Барки й Е. Андієвської,
необхідно додати і В. Лесича, і І. Костецького, і О. Зуєвського, і З. Бережана – письменників, які заледве відомі широкому читацькому загалові, а науковцями, як слід, не досліджені або навіть ще й досі не
видані в повному обсязі своєї спадщини. Ба навіть архіви їхні досі, як
слід, не зібрані й не впорядковані.
***
Відзначаючи складний з точки зору об’єктивного прочитання
й аналізу мистецький світ новел зі збірки «Подорож», здається, ще
ніхто не звернув увагу на цікавий і промовистий факт. Авторка застосовує принцип поступового розгортання семантично-змістових
шарів, це нагадує серпантин. Читаючи новели, основним персонажем
яких виступає таємничий Д., читач дістає про нього відомості поступово – переходячи з новели до новели. Але не тому, що відбуваються
якісні трансформації самого героя, а тому що письменниця знайомить нас із ним поступово, щоразу додаючи якісь цікаві та несподіва-

372

Ліствиця Якова

ні нюанси, конкретизуючи обставини та умови, вигадуючи для нього
нові випробування (демон, черевики, подушка, термометр, подорож
небесною дорогою тощо). Спочатку Д. представляється не вповні виразним і соціально кволим елементом; далі стає зрозуміло, що в нього
є родина – дружина й діти, що це саме хлопчик і дівчинка; потім дізнаємося, що він – поет, що він ходить на службу («Вовна»), що він має
старшого брата («Д. і смерть»), що в дитинстві він запускав повітряного змія, що несподівано призвело до космічного масштабу проблем
(«Подорож»), тощо. Причому іноді авторка ніби забуває, що в Д.
є ще якесь своє життя, родинні обов’язки, служба тощо, – і вона відправляє його до кінця днів блукати з метою продажу черевиків («Черевики»).
У новелі «Купівля демона» йдеться про те, як «Д. захотів купити
демона» [1: 155]. Ця дивна (але тільки для читача, а не для самого
Д.) забаганка спала йому на думку саме перед тим, як мали зачинятися
крамниці, але йому пощастило, він устиг: «Продавщиця саме спускала на вітрину жалюзі, коли Д., задихавшись і вибачаючись за пізню годину, попросив продати демона. Продавщиця взяла драбину, приставила її до полиць, полізла, зняла демона з верхньої полиці, обтрусила
з нього пил, запакувала в лискучий папір, перев’язала шнурком, клацнула клявішами каси і, погасивши світло, перетворилась на драбину.
Д. дуже вдоволений вийшов з демоном під пахвою. Нарешті він мав
власного демона, йому цього вже давно хотілося, аж дивно було, чого
раніше він не купив, але тоді, певно, ще не прийшов на це час» [1:
155]. Про що, власне, ідеться? Можливо, усе не так складно, і йдеться,
наприклад, про ініціації творчістю. Надаю слово самій письменниці:
«Що ж до мене, то в мені сидить демон (курсив мій. – О. С.), який домагається вислову з такою печерною силою, що я мушу (байдуже, хочу
я цього чи ні) хапатися за перо чи пензлі. Без творчости я просто неспроможна існувати, як риба без води. Оце й уся ґенеза моєї творчости», – відповіла Андієвська Людмилі Таран на питання про творчий
метод [4: 36–37]. Вадим Лесич писав про Емму Андієвську: «...У Андієвської – дух бунту (скажімо – такий собі “збиточний чортик”, що
любить робити все наперекір) не спить, а провокує до виступів, що
нерідко кидають її на вістрі злих язиків, які не в силі, не вміють, чи не
хочуть зрозуміти також це підложжя її літературних екстраваганцій.
Незвичне згущення образности, побудованої зчаста на формах оксиморонних, отже здавалося б, протирічних – дає враження гротеску
і небувальщини, але коли увійти в суть цих, наче б то протилежних,
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стилістичних сцілень, в їх многозначні схрещення, – тоді стає наявною вся поетикальна безпрецедентність (у нашій поезії) творчої індивідуальности Андієвської» [цит. за: 24: 80].
На читача, напевно, найсильніший вплив має засіб, який Ю. Шерех
назвав зсувом реалій: так, уже на початку твору продавщиця, продавши Д. демона, сама замість того, аби йти додому, зачинивши крамницю,
«перетворилась на драбину». Не встиг Д. дійти додому, як із ним у розмову вступає «святий з відбитою рукою». Фантомний біль у відбитій
руці скульптури, на який поскаржився святий, викликає в Д. почуття
незручності. Адже він купив не просто демона, а «молодого демона»,
як це коментує святий. До розмови приєднується півень і скаржиться
на святого, який уособлює нудьгу й задавнені хвороби на кшталт ревматизму. Натомість, півень любить пускати «миляні баньки». Треба думати, Д. зустрівся з персонажами одне одного вартими. І на відміну від Д.,
у них немає власного молодого демона. Складно сказати, чому вони не
можуть його купити. Зрештою, і самому Д. думка про купівлю демона
чомусь раніше не спадала. Він сам цьому трохи дивується. Після розмови з двома мешканцями міста Д. перехотілося йти додому. Можна з відомою долею вірогідності припустити, що він боїться продовження тих
самих порожніх розмов і питань уже в себе вдома. До того ж, невдовзі
з’ясується, що перед тим, як Д. потрапить додому, він ще має пройти
повз помешкання сусідів, пройти повз яких непоміченим неможливо:
«Д. подзвонив, двері відчинилися, і він став підійматися східцями
вгору, коли двері портьєрші розтулилися, і син її висунувся в щілину
й меланхолійно зітхнув:
– О, ви маєте демона!
Д. зробив вигляд, що не почув, і прискорив кроки. Але тепер, як на
команду, з усіх дверей висувалися сусіди, вигукуючи:
– Ви маєте демона!
– І що коштував демон?
– Він приручений чи ні?
Д. здавалося, що він роками підіймається по сходах. Ці хами, що
це їх обходило! Хами не вгавали.
– Се-се-се! – прошипів Д., перекрививши обличчя й висунувши
їм язика.
– Ага! – вирвалося з полегшенням у сусідів, і вони, заспокоєні й задоволені, позачиняли за собою двері» [1: 156–157].
Письменниця в цій сцені відтворює звичайну людську пересічність, банальні риси людського характеру, які змушують зазирати

374

Ліствиця Якова

через тин або в замкову шпарину, дослухатися до голосів і звуків, що
лунають з-за стіни від сусідів. Дружина й діти реагують на покупку
Д. трохи інакше, хоча діти, почувши, що тато купив демона, «від захоплення розірвали кішку надвоє й обидва шматки жбурнули під ліжко». Зрештою, це могла бути кішка з ганчір’я або з паперу. Останні
три абзаци показують самотнього Д., який не може заснути й лише
дослухається, як спокійно дихають уві сні дружина й діти. Натомість
Д. заснути не може, ним опановує «первісна радість», він сповнений
енергії, йому не до сну:
«“Тепер я маю демона”, – думав Д. в ліжку, слухаючи, як сонно дихають діти й жінка, і не міг заснути. Зародки настрою, що з’явилися
в нього по дорозі додому, розросталися в важку первісну радість. Радість ширила м’язи – Д. здавалося, що від неї аж тіло потріскує, як від
електрики, – і починала крутитися голова.
Д. встав, накинув на себе халат, вийшов на балькон і, вдихнувши
всім тілом повітря, сам того не усвідомлюючи, плеснув у долоні. Його
ніби вставили в важке чорне хвилювання. Він стояв, як в трансі, і навіть не відчував, що кров бризкає з пучок, дивився, як перед ним починають світитися дахи світлом, яке він колись дуже давно десь бачив,
хоч і не міг пригадати де. Біля його ніг бризки крови перетворювалися
на струмки.
На столі лежав демон, акуратно запакований в лискучий папір
і перев’язаний шнурком» [1: 157].
Цей стан трансу – звичайний стан для митця, охопленого жагою
творчості. Для людини творчої це такий же звичний стан (особливо ж
уночі, коли тихо й ніхто не заважає), як для людини пересічної звичним є спокійний сон уночі. Що демонструє дружина Д. або численні
сусіди й навіть трамваї, яких, нарешті, не чути. Акуратно запакований пакунок може виявитись і звичайним папером, який необхідний
письменникові для праці. Або фарбами й пензлями, якщо він митець.
Отже, цілком може бути, що в новелі «Купівля демона» письменниця поділилася з читачем своїм баченням творчої ініціації. Причому, на
позір, людини звичайної, не богемної, людини, у якої є родина, сусіди
й розірвана навпіл кішка.
У випадку з черевиками (в новелі «Черевики»), продати які неможливо і носити також неможливо, маємо, здається, розгорнуту
алегорію людської долі, від якої не сховатися і якої не уникнути. Але
кожен сподівається, що він здатний вирішувати гаптувати своє життя
на власний розсуд. На що черевики, себто доля – лише усміхається
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або й не реагує взагалі. Аж раптом, коли людина вже примирилася зі
своїм життєвим жеребом, заспокоюється, не противиться злу, інакше
кажучи, усе налагоджується в цілком простий і непомітний спосіб.
Найчастіше примирення відбувається в мент смерті або загибелі. Людина нарешті звільняється сама від себе. Сюрреалістичного в цьому
нічого, можливо, й немає, окрім засобу чи прийому зсуву реалій, яким
охоче користується Е. Андієвська з метою сутнісної деформації звичного й узвичаєного. Е. Райс цілком слушно писав, торкаючись аспекту
«дитячого компоненту» у світогляді письменниці: «Творчість Андієвської, як і кожна інша поетична удача, є перш за все – удача чисто
людська. Якимось, нам не зрозумілим чином їй удалося зберегти повнотою один з найбільших скарбів кожної людини – її дитинство. <...>
Андієвській судилася ця рідкісна вдача – не тільки зберегти повнотою
свою дитячість, а й збагатити її культурою і життєвим досвідом дорослої людини і виявити її в дуже своєрідній, складній поетичній створеній нею формі, що блискуче їй удалася. Така недоторканість душевних
вражень і таке органічне, ніби довільне їх словесне втілення – майже
ніколи не трапляються» [17: 124].
О. Гриценко, міркуючи над словником письменниці, зупиняється
на зовсім не риторичному запитанні, хоча остаточної відповіді, і це
зрозуміло, у нього немає: «Можливо, справа тут – у донецькому походженні? Хтозна» [8: 24]. (Мовлене науковцем стосується не лише
поезій, але, безперечно, усього доробку авторки). Бо донецьке походження авторки не варто недооцінювати, це питання не лише словника, але й характеру також. А характер виростає з дитинства, маючи
безперечні й вагомі кореляції зі світоглядом, який своєю чергою впливає на ідеологію письменника, а не лише на стильові особливості. Баштан із однойменної новели (збірка «Тигри») виникає в Андієвської
не просто так. Баштан – це суто східне поняття, включно з самою лексемою на його означення. Баштан – це щось із дитинства. Баштан –
особливо для дитячої свідомості – це втілення раю на землі, це свято
й розкіш урожаю на схилку літа.
Богдан Рубчак, у певному сенсі, доповнює й корегує тези Ю. Шереха про протистояння світу речей і людини й водночас так само
помічає джерела дитячої, незамуленої дорослим світом, свідомості:
«Говорять, що поезія Андієвської втікає від реальности, дегуманізує
мистецтво. Я думаю, що насправді воно цілком навпаки. Бо в час, коли
все довкруги з успіхом намагається дегуманізувати світ, коли звір ненависти, братовбивства і злоби, потвора війни, монструальність мо-
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дерної технології і тисячі інших жахливих нелюдів загрожують людському духові остаточним знищенням, Андієвська очищує й світ і себе
від фальшивої софістики, що всіх тих нелюдів годує, і оглядає життя
наново, по-своєму, по-дитинному. По-людському. Вона ігнорує не
життя, навіть не щоденність людську, а той мертвий вітер, що загрожує вбити організм душі й що вже вбив у більшості людей уміння знову бути дитиною й радіти з того, що на світі існує отаке, наприклад,
диво, як корова. Не говоримо тут про дитячу поезію. Говоримо про
ті джерела свідомости, що створили чарівну народну казку – про дітоподібне світосприймання» [18: 121]. Про очевидний зв’язок Е. Андієвської із фольклором говорить і О. Буценко [6: 27].
Найуразливішим місцем усталеної на сьогодні рецептивної моделі Е. Андієвської є визнання її причетності до сюрреалізму. Б. Рубчак
писав свого часу про специфіку сюрреалістичного в Е. Андієвської:
«З допомогою своєрідної методи реорганізації реальности – довершеної найчастіше не сновиддям сюрреалістів, а уважним спостереженням оточення – поезія ця стає висловом справді вільної особистости,
не зв’язаної ніякими канонізованими умовностями» [18: 122]. Володимир Моренець своєю чергою досить обережно говорить про присутність сюрреалізму у творчості Андієвської: «Безліч несподіваних
поетичних вражень цікавий читач матиме, занурюючись в ірраціональні образні композиції Емми Андієвської, що від них злегка повіває несилуваним сюрреалізмом (курсив мій. – О. С.). І так далі: ідеться лише про
те, що маємо справу з поезією, метою якої є сама поезія – примноження поезії в нас і навколо нас» [16: 51]. Значною мірою, усе, що стосується поезії, так само можна віднести й до прози Е. Андієвської. Принаймні до малої прози. Зрештою, і сама Е. Андієвська не втомлюється
повторювати в інтерв’ю й під час зустрічей із читачами, що творення її
поезій, новелет і акрилових картин – це єдиний складний процес.
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Віра Сулима

«ЛІТЕРА – НЕ ДУХ, БІБЛІЯ – НЕ РЕЛІГІЯ»
(СВЯТЕ ПИСЬМО В ДОСЛІДЖЕННЯХ І. Я. ФРАНКА)

У

науковому доробку і в художній творчості
І. Франка біблійні теми посідали важливе
місце. Уперше Франко (тоді двадцятисемилітній
співробітник редакції «Зорі») звернувся до неї
1883 р., опублікувавши в згаданому часописі (під
псевдонімом Мирон) розлогу розвідку «Потопа
світу. Оповідання з Письма Святого». Публікацію відкривало редакційне «Переднє слово», яке
звіщало, що «Зоря» оприлюднює цю статтю, бо
відчуває обов’язок знайомити своїх читачів з усіма «важнішими явищами і здобутками сучасної
людської мислі», отже й «одним з найцікавіших
явищ того роду» – з науковою роботою над «критичним поясненням і вирозумінням Письма Святого» [7: 67]. Автором «Переднього слова», на
думку М. Возняка, був сам Франко (про це свідчить лист Франка до тодішнього власника видання
Омеляна Партицького) [2: 168]. Передмова наголошувала на тій великій науковій роботі по критичному осягненні Біблії, що її у XVIII ст. німецькі
вчені Г. Реймарус і Г. Лессінг розпочали, а в ХІХ ст.
їхні послідовники перетворили на окрему галузь
гуманітарного знання, та при цьому автор друкованої статті аж ніяк не хотів ступати «на поле
церковної догматики», отже, і шкодити «цілости
релігії» [7: 68]. Словами ж Лессінга «Літера – не
дух, Біблія – не релігія» (нім. «der Buchstabe ist
nicht der Geist und die Bibel ist nicht die Religion»)
[7: 68] передмова не лише підтримувала німець-
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ку критику Біблії, а й декларувала близькі Франкові нові рецептивні
та інтерпретаційні підходи до Святого Письма саме як збірки творів,
більшість із яких мали не лише релігійні, а й виразні історико-літературні прикмети.
Спираючись на праці німецьких дослідників Біблії – Фрите (можливо, Хрістіана-Фрідріха Фрічше (1776–1850)), Давида-Фрідріха
Штравса (Штрауса) (1808–1874), Вільгельма де Ветте (1780–1849),
Бруно Бавера (Бауера) (1809–1882), Ебергарда Шрадера (1836–
1908) та ін. [7: 640], – Франко розгорнув широкий наступ на біблійний канон і його опорні богословські міфологеми. Одна з них – історія всесвітнього потопу, на теренах нашої культури найбільше відома
за старозавітною Книгою Буття (Франко уточнив, що її старша назва
Первопочатки, а грецький відповідник – Genesis). Він поставив під
сумнів те, що багато хто тоді вважав історичним фактом: авторство
Мойсея щодо біблійної версії постання світу (і не лише це). Зіставляючи міфологічно-легендарні історії, записані Мойсеєм «за яких
1000 літ перед Рождеством Христа» [7: 68], з віднайденими в Єгипті
кам’яними таблицями, датованими 4–5 тисячоліттям до народження
Христа, а також із пам’ятками писемності Вавилонії127, Франко, як і німецька критика Біблії, робив висновок, що старозавітна Книга Буття
«зліплена була з двох окремих оповідань, опісля перемішаних одно
з другим» та ще й без логічного зв’язку; зіставно-порівняльний аналіз
Мойсеєвих книг із «свідоцтвами написів єгипетських, ассирійських
та вавилонських» дозволив визначити, «що книги ті могли бути писані не швидше, як 800–600 року перед Христом, т. є. не менше як 200
до 400 літ по смерти Мойсея» [7: 72], а також те, що умовними авторами найстарших старозавітних текстів були двоє – Ягвіст і Елогіст
(відповідно до вживаного ними імені Бога – «Jahve» та «Elohim»).
Франко також подав приклади й результати порівняльного аналізу відомих біблійних оповідей про світовий потоп із текстами клинописних глиняних таблиць, які відкрив англійський археолог-ассиріолог
Джордж Сміт (1840–1876), прочитавши на них, за висловом Франка,
«обширну поему, в а в и л о н с ь к и й е п о с н а р о д н и й» [7: 81].
Порівняльні таблиці унаочнили те, як вавилонські сюжети мігрували до книг біблійних, як біблійні умовні автори Елогіст і Ягвіст порізному трансформували відомі їм чужі тексти відповідно до потреб
часу й законів релігії (наприклад, трактуючи потоп як кару, що падає
127
Вавилонія – держава,
р
що існувала
у
в південній частині Месопотамії (територ
рія сучасного Іраку) з початку 2 тис. до н. е. і втратила незалежність в 539 р. до н. е.
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на людей за гріхи), натомість, наголошував Франко, у «вавилонській
поемі зовсім ніякої проповіді нема...», просто «Богові знесла охота»
[7: 87], тобто забажалося, і він наслав на землю потоп.
Франко вважав, що «вавилонське оповідання про потопу повстало і виробилося у народу, котрий жив близько моря і великих рік і добре знався на мореходстві» [7: 88]; ця обставина суттєво позначилася
на окремих деталях оповіді: особливостях побудови вавилонянами
корабля (а не ковчега-скрині, яку змайстрував біблійний Ной), передачі судна «на руки вправному керманичеві» [7: 88] тощо. Ідучи за
книжкою німецького геолога й палеонтолога Едварда Зисса (Зюсса)
(1831–1914), Франко визначав ту місцевість, де стався потоп, а саме,
«що місто се лежало н а п о р і ч и н і д о л і ш н ь о г о Е в ф р а т у»
[7: 91]. Доказом чого могла бути та обставина, що для будови корабля
використовували асфальт (вид земної смоли), який є «характерним
продуктом сугорбів міоценської формації, окружаючи низовину Евфрату і Тигру» [7: 91]128.
Минаючи інші деталі науково-критичного огляду історії всесвітнього потопу (вірніше описи відомих науці катастрофічних повеней), зауважимо думку І. Франка про те, що подія ця, відтворена
у вавилонському епосі, потім не одну сотню літ зберігалася усною
традицією, а також відбилася в різних народів – у давніх євреїв у Книзі Буття, святім письмі індусів, Ріг-Веді [7: 107].
Такого роду стаття формувала аксіологічну дилему щодо поглядів Франка на релігію й церкву. Уже з першої публікації видно, що
зі Святим Письмом і, як наслідок, із церковними догмами письменник таки ставав на позови, щонайменше на інтелектуальні, наукові,
а згодом й естетично-художні. Побічно зауважимо, у буденному житті
в багатьох моментах (як про те свідчать біографічні джерела) Франко
досить часто залишався традиційним парафіянином: шанував християнські свята, бував на Службі Божій, знав і співав церковні пісні,
сповідався, причащався; 1886 року в каплиці св. апостола Павла при
Колегії Павла Галагана м. Києва Іван Франко вінчався з Ольгою Хоружинською.
Чи таїнство вінчання мало якийсь дієвий вплив на ставлення письменника до Біблії, навряд чи можливо визначити. Відомо хіба те, що
наступні два десятка літ (по публікації розвідки «Потопа світу...»)
128
Тут ідеться про ранню епоху неогену, другий період кайнозойської ери,
яка настала 25 млн років тому.
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Франко перекидав вектор своїх наукових зацікавлень із власне канону
Святого Письма на біблійну апокрифічну галузь. Тоді були опубліковані ним статті: «К истории апокрифических сказаний» і «К истории
южнорусских апокрифических сказаний» (за підписом Мирон, «Киевская старина» за 1891 і 1894 рр.); цикл статей під заголовком «Із
старих рукописів», що складався з наукових коментарів та низки апокрифів, опублікованих у часописі «Житє і слово» за 1894–1895 роки,
який друкувався на кошти О. Хоружинської, тоді вже дружини Франка (деякі з тих апокрифів Франко використав у пізнішій кількатомній
збірці «Апокріфи і лєґенди з українських рукописів») [1].
Статті на тему біблійних апокрифів Франко публікував у німецьких виданнях, зокрема, розвідку «Народне повір’я з українських
апокрифів»129 – у часописі «Urquelle. Eine Monatsschrift für Volkskunder» за 1898 рік і «Церковнослов’янський апокриф про 72 імені
Бога»130 – на сторінках берлінського наукового видання «Zeitschrift
des Vereins für Volkskunde» за 1904 рік; «Причинки до вивчення
церковнослов’янських новозавітних апокрифів»131 – у журналі «Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft» (у кількох числах за
1902 р. та 1906 р.).
Робота з давніми апокрифами надихнула Франка на авторські розробки біблійних образів і сюжетів: у 1889 році він написав й опублікував власним накладом поему «Смерть Каїна», 1890 року часопис
«Народ» умістив поезії Франка з циклу «Тюремні сонети» – «Пилат Христа віддав катам на муки...», «І бог поклав клеймо на грудь
Пилата...», 1893 року світ побачила збірка І. Франка «З вершин і низин», до якої увійшли вірші «Христос і хрест», «Христос, бичами
зсічений...», а також поезії із циклу «Жидівські мелодії». 1905 року
накладом НТШ була опублікована найбільш знакова поема Франка
«Мойсей».
В українському франкознавстві немало сказано про погляди письменника на історію церкви, біблійну історію, рецепцію біблійних образів у контексті націософських ідей, які корегували його життєвий
чин, політичні позиції, наукові розробки й художні пошуки. Можна
погодитися з тими дослідниками, наприклад з Л. Роман [4], які визнають, що біблійні образи були для Франка тим ідейним важелем, яким
129

«Volkstümliches aus ruthenischen Apokryphen».
«Kirchenslavische Apokrypha von den 72 Namen Gottes».
131
«Beiträge aus dem Kirchenslavischen zu den Apokryphen des neuen Testamentes».
130
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письменник прагнув спрямовувати політичну волю суспільства у бажаному напрямку, по суті, випереджаючи невдовзі посталу «герменевтику визволення», згодом трансформовану в «постколоніальну
герменевтику» (творцями її були католицькі теологи, які в ХХ ст. боролися за визволення поневолених народів); представники цих течій
у римо-католицькій теології схильні були тлумачити Біблію в соціальному ключі й сприймати есхатологію як політичне богослов’я, – ширше про це див. також у ст. А. Денисенка [3].
Майже одночасно зі створенням поеми «Мойсей» Франко писав
розвідку «Поема про сотворення світу»; опублікував її у львівському двотижневику «Новий громадський голос» (1904 р. №№ 2–7, 9,
12–14, 19) та окремим відбитком (Львів, 1905). Як і в статті «Потопа
світу...», тут Франко детально проаналізував окремі моменти Старого й Нового Завіту, трактуючи їх із погляду тогочасної історичної, філологічної та природознавчої науки.
У цій праці, як і в розвідці «Потопа світу...», Франко також окреслив коло проблем, дражливих для різних верст суспільства, представники яких, з тих чи тих підстав, не сприймали «здобутки новочасної
науки», ну, до прикладу того ж таки Дарвіна [5: 268], а вкупі з ним
і всіх інших, надто тих, хто зазіхав на Святе Письмо. Франко гаряче
підтримував усі спростування біблійного літочислення, наголошуючи на тому, що небо й землю, чоловіка й жінку Бог не міг створити
за чотири тисячі років до народження Ісуса Христа, чому віднайдено немало археологічних доказів. Інформацію на кшталт того, буцім
«Адам жив 930, а Мафусаїл 980 літ, що від сотворення до потопу було
2500, а від потопу до народження Христа вдруге стільки літ» [5: 267],
Франко називав нісенітницями, які рабини повставляли до старих
книг значно пізніше.
Стиль викладу в цій статті змінився, він став строгішим, менш
емоційним, насиченим різноплановою інформацією, зокрема й про
Мойсея – великого пророка, законодавця, чудотворця, автора перших
п’яти книг Старого Завіту. Ідею одноосібного авторства Мойсея щодо
всіх п’яти книг Франко спростовував такими аргументами біблійної
критики: 1) у цих книгах про Мойсея мовиться в третій особі; 2) дані
ним закони більш відповідають життю осілого народу, яким сини Ізраїля стали на кілька століть пізніше; 3) в історичних і пророцьких книгах Старого Завіту нічого не сказано про найстарші Мойсеєві книги
та про Мойсеїв закон, 4) стара єврейська мова П’ятикнижжя має подекуди домішки арамейської мови, яка «виробилася аж пізніше, під
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вавилонським пануванням» [5: 273], отже, у висновку, П’ятикнижжя
було написане не Мойсеєм за 1000 літ перед Христом, а єврейськими
книжниками після повернення з вавилонського полону.
Долучав Франко й результати лінгвістичного аналізу, який підтвердив, що тексти перших п’яти Книг Біблії пройшли довгий шлях
становлення (складання, переписування, змін і редагування), доки не
застигли в каноні. У текстах початкових книг Біблії зберігаються також
обмовки, помилки, неточності, суперечності, з яких можна зробити
висновок, що Мойсей не був єдиним автором П’ятикнижжя. Указував Франко й на низку нелогічних моментів, які існують між Торою
(П’ятикнижжям) і Книгами пророків. Далі Франко провів детальний
зіставно-порівняльний текстологічний аналіз початкової оповіді Книги Буття (1: 1–31, 2: 1–4), найбільше – за власним перекладом, поданим в цьому ж дослідженні, та за перекладом «Первої книги Мойсея»
П. Куліша (за виданням: Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту. –
Відень, 1903; переклад П. Куліша, І. Пулюя та І. Нечуя-Левицького).
При аналізі тексту Франко звертався й до давніх іудейських текстів,
перекладів грецьких, на адресу яких він не раз висловлював критичні
зауваження. Сукупно аналіз Франка продемонстрував складну взаємозалежність висловів, образів, колізій прадавнього тексту, з якої
змушений виплутуватися кожен дослідник, перекладач, а тим паче
звичайний читач, враховуючи архаїку тексту, його міфологічні, релігійно-сакральні, лінгвістичні чи інтерпретаційні виміри, а також неминучу наукову й чисто практичну логіку при розумінні оповіді про
ті часи, коли ще ні самого часу, ні простору не було, лише, за Франком,
«дух божий сидів на водах», за П. Кулішем – «І дух Божий ширяв понад безоднею»; наведемо й пізніші приклади: за І. Огієнком – «і Дух
Божий ширяв над поверхнею води» (вид. 1958 р.), за І. Хоменком –
«а дух Божий ширяв над водами» (вид. 1963 р.). Ці та інші різниці, як
писав Франко, «на перший погляд невеличкі, але направду дуже важні» [5: 279], адже найдрібніші зміщення відлунювали мало не тектонічними зсувами в загальній картині постання світу за словом Божим
або ж заводили перекладачів у глухий кут. Так, коментуючи «темне
слово Тогу-ва-богу, що має малювати стан речей перед сотворенням
світу», Франко зізнавався, що він не зміг ні в іудеїв, ні в греків знайти
відповідне пояснення цього слова, а змушений був залишити цю загадку нерозв’язаною та піти далі [5: 280].
Гострою критикою наповнено рядки, де вчений аналізував біблійні розповіді про творення світу, а надто коментарі до перших сторінок
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Біблії, яким присвячений не один десяток книг як єврейських рабинів,
так і християнських богословів, – їм Франко протиставляв наукову
критику й власні пошуки доцільних пояснень сюжетів міфів і легенд.
Окремо розглянув Франко й друге оповідання про творення світу із Книги Буття (ІІ: 4–8, 10–25), вказавши на низку розбіжностей
і суперечностей у порівнянні з першим викладом; робив він це й на
матеріалі розбіжностей, притаманних різним українським перекладам. Важливі висновки постають і з порівняння оповіді Книги Буття
з вавилонськими та ассирійськими пам’ятками, віднайденими зокрема
й на розкопках руїн Вавилона, Ниневії та інших міст Передньої Азії.
Серед них і тексти вавилонського жерця Бероза (гр. Берозос), зокрема пісня про створення світу.
Інтерес І. Франка до Біблії збігався з тим загальним зацікавленням
пам’яткою світової культури, який щораз більше виявляла літературна
спільнота України. На сторінках ЗНТШ та ЛНВ, з якими тісно співпрацював Франко, книги Біблії дістали різнопланове історико-літературне, бібліографічне, мовознавче, археографічне й літературознавче
висвітлення. Автори ЛНВ в кількох публікаціях ознайомили читачів із
результатами розпочатих ще в першій половині XIX століття археологічних досліджень, що провадилися в Євфратській долині, у місцях, де
починалася біблійна історія. Очевидно, що такі публікації інспірували наукові дебати та релігійні протистояння, але щоразу пробуджували все більше зацікавлення давньою книжністю.
Чи не остання біблієзнавча праця І. Франка – «Сучасні досліди
над Святим Письмом» (ЛНВ, 1908) – стала найбільш системною
відповіддю вченого та редакції часопису на загострений інтерес тогочасних читачів до модерних потрактувань Біблії. Праця присвячена критичному аналізу книг Нового Завіту, які – за словами дослідника – «здобули собі від мало не двох тисяч літ величезне значення,
особливо відтоді, відколи покладені основою християнства і разом
з його запануванням у Римській імперії зробилися миродайними не
лише для пануючої церкви, але також для загалу народів і суспільностей у трьох частях світу, вникнули своїм духом і світоглядом глибоко
в серця незліченних мільйонів людей і творять ще й досі одну з основ
людської цивілізації» [6: 403]. Франко писав про «походження і авторство тих книг, про їх долю протягом многих століть і про те, що
люди різних віків робили і зробили для їх витолкування на різні мови
і для їх якнайкращого зрозуміння» [6: 403]. Розкриваючи величну панораму історії осягнення новозавітних текстів, Франко показав як зі
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становленням і розвитком християнства виникала й щодалі активніше розвивалася літературна творчість, надто в «головних центрах тодішнього цивілізованого світу – в Александрії, Афінах, Ефесі, Корінфі
та в Римі, в Північній Африці та Південній Франції» [6: 404]. Тоді ж
розвиток християнської освіти й науки сягнув такого рівня, що в головних центрах виникли «формальні школи», які практикували дослідження християнських книг із використанням широкого наукового апарату [6: 404]. Не менш активно розвивався переклад біблійних
та ін. книг із грецької мови на мови єгипетську, сирійську, вірменську,
готську тощо. Позиції християнської книги надійно утвердилися на
початку IV століття на теренах Римської імперії. У IV–V століттях авторитет, повнота й цілісність біблійних старозавітних і новозавітних
книг були забезпечені формуванням біблійного канону і «признання
їх святості як творів “богодухновенних”» [6: 404].
У добу гуманізму, надто з розвитком книгодрукування, Біблія разом з іншими християнськими творами стала більш відкритою й доступною для широкої читацької аудиторії. Кардинально змінили
становище Біблії її переклади народними мовами, почасти супроводжувані й підтримані Реформацією та Відродженням. Реформація,
писав Франко, «бухнула, мов велика пожежа, не лише по Німеччині,
але й по всіх її сусідніх краях, по Франції, Англії, Польщі, Литві, не
минаючи й нашої України, і скрізь під її подихом бачимо зусилля чи
то одиниць, чи більших корпорацій – дати народним масам повну Біблію, виложену по змозі чистою народною мовою» [6: 405]. Як наслідок тієї благодатної «пожежі» – поява Біблії у виданні Ф. Скорини
(1519 р.), рукописного «Пересопницького євангелія (1556–1561),
перекладеного українсько-білоруською, близькою до народної, мовою, та ін. книг.
Елементи наукової критики Біблії Франко відзначив ще в публікаціях гуманістів, які додавали до біблійних видань розлогий критичний
апарат. Найбільш яскравий приклад – популярні в Європі видання
Еразма Роттердамського. «Але великі заворушення і політичні бурі, –
писав Франко, – викликані Реформацією (згадаймо лише жорстоку
30-літню війну в Німеччині та Варфоломієву ніч у Франції) надовго
підкосили розвій усякої наукової праці, так що аж коло половини
XVIII в. треба класти початки спеціальних студій над текстами і композицією Біблії, а особливо новозавітніх книг» [6: 406].
Розвиток біблійної критики Франко починав від 1770 року, коли
німецький драматург і критик Готгольд Ефраїм Лессінг (1729–1781)
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уперше познайомився, а в роках 1772–1777 опублікував, не відкриваючи імені автора, уривки з праці відомого німецького історика й філолога з Гамбурга Германа Самуїла Реймаруса (1694–1768). Ті публікації викликали «в цілій Німеччині в її “найпросвітнішу” пору», не без
іронії писав І. Франко, велике обурення з боку протестантських ортодоксів. Хибним в опублікованому дослідженні Франко вважав те, що
«Реймарус оперував Біблією як суцільним, одностайним і свідомо, по
одному плану написаним твором, одним словом, як документом для
аргументації, а не як продуктом довжезного історичного розвою»
[6: 408].
Другий крок, за версією Франка, біблійна критика зробила творчими зусиллями німецького вченого, теолога й публіциста Давида
Фрідріха Штрауса (1808–1874) – автора книги «Життя Ісуса» (Das
Leben Jesu), яка вийшла у світ у двох томах у Тюбінгені 1835 року, неодноразово перевидавалася, діставши в читачів гучну славу. Двадцятисемилітній доцент, писав Франко, підійшов до своєї теми з досить
оригінального боку: визнавши три перші Євангелія (Матвія, Марка
й Луки) «одинокими джерелами з історичним характером (Іванове
Євангеліє мало наскрізь теологічну тенденцію)» [6: 409]. Штраус
спробував проаналізувати й порівняти всі факти з Ісусового життя,
подані в цих трьох історичних Євангеліях, а в результаті прийшов до
висновку, що деякі факти мають суттєві відмінності, деякі суперечать
один одному, часто вони не прив’язані до хронології чи до означеного
місця. Отже, резюмував Франко, з трактату стає очевидним: «властиво ані одного факту з життя Ісусового, крім факту його мученицької
смерті, ми не знаємо точно» [6: 409]. Франко не припускав, що «самі
євангелісти пофальшували до тої міри основу фактичного життя великого вчителя», – цього не припускав і Штраус, розуміючи, що творці євангельських сюжетів багато що запозичили «з усної традиції, яка
вчасно, ще за життя Ісусового ослонила його постать цілою сіттю
міфічних уяв» [6: 409]. Отже, «міфічна теорія, що мала заповнити
люки євангельських текстів, зведених його бистрою аналізою просто od non sunt»132, й стала характерною прикметою книги Штрауса.
«Його заслугою, – за словами Франка,– було, що вказав дійсні і майже
непоборні трудності там, де досі панувала в уяві теологів повнісінька гармонія чотирьох євангелістів (в дусі нашої народної приказки:
“Чотири орли одно яйце знесли”) і заставив учених ближче придив132

Їхньої відсутності (лат.).
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лятися до тексту євангелій та докладніше слідити постання та філацію
тих текстів» [6: 410]. Хибним у праці Давида Фрідріха Штрауса нове
покоління критиків Біблії визнало нерозуміння автором «Життя Ісуса» синоптичного характеру трьох перших Євангелій, а також надуживання міфічною теорією.
Презентував Франко й ту спробу «проламати лід байдужості,
шкаралущу тіснодумства», що її зробив у Франції Жозеф Ернест
Ренан (1823–1892) – знавець цивілізацій Близького Сходу, письменник і філософ, який уславився, зокрема, й історичними творами про
раннє християнство. У травні 1848 року, зазначав Франко, Ренан завершив дисертацію «про студії грецької мови в середніх віках і за те
дістав місце “асистента філософії”» [6: 411], а також продовжив студії «єврейської, арабської, сірійської та санскритської мови і до того
спеціалізувався на семітських язиках» [6: 411]. У 1860 р. Ренан відвідав Палестину і там «написав першу частину головного свого твору
«Початків християнства», свою ославлену «Vie de Jèsus» (уперше
вийшла друком французькою мовою у Берліні в 1863 р.). «Ся книжка, – наголошував Франко, – зробила його відразу європейською
знаменитістю і викликала скрізь таке враження, якого не зазнала ще
жодна теологічна праця в жодній літературі» [6: 412]. На автора посипався шквал критики і католицької, і протестантської, і це робило
книжці додаткову рекламу, «якої вона по своїй речевій стійності зовсім не була варта», – уважав Франко. Порівнюючи працю Ренана із
працею Штрауса, Франко зазначав, що в Штрауса надуживання міфами, у Ренана – «легенда, чиста і прозора, повна місцевого колориту,
а на її тлі ясно рисується постать Ісуса», до того ж «зложена не по
правилах історичної науки, а з самих естетичних мотивів» [6: 412].
Попри усталеність на той час думки щодо неісторичності Євангелія
від Івана, Ренан узяв саме його за основу своєї книги. «Його чарувала
ясна простота плану четвертої Євангелії: рівно три роки діла Ісусового. З подібної причини він немилосердно нагинає і перекручує тексти
синоптиків для своєї цілі, і, малюючи Ісуса як чоловіка, у якого була
“la qualité esentielle d’une personne distinguée”, тобто мало що не як паризького панича-аристократа, рівночасно приписує йому різні дуже
сумнівні прикмети, як честолюбство, пиху, змислову любов і прості
ошуканства, малює його особою без моральних основ, а тільки з естетичним смаком. Одним словом, твір Ренана – за присудом Франка – не
історична біографія, а поетичний роман» [6: 412–413]. Для кар’єри
автора «Життя Ісуса» принесло чимало прикрощів: утрату посади на

Віра Сулима. «Літера – не дух, Біблія – не релігія» (Святе Письмо в дослідженнях І. Я. Франка)

389

університетській кафедрі, власну відмову від посади в Національній
бібліотеці, тривале домашнє усамітнення. «По війні 1871, – зазначав
Франко, – республіканський уряд покликав його знов на професуру,
а 1879 вибрано членом французької Академії» [6: 413].
Студії Реймаруса, Штрауса й Ренана над «новозавітніми святими
книгами» Франко визначив як три головні фази розвитку біблійної
критики, що пред’явила «плитку, чисто раціоналістичну критику та
самовільні догади в початку, різку та також неглибоко умотивовану
негацію, оперту на досить механічному аналізі, і невдалі проби скомпонування чогось позитивного з тих матеріалів, що були просіяні
крізь критичне решето» [6: 413]. Низку інших праць із половини
ХІХ століття вчений лише назвав, зокрема праці німецьких протестантських теологів, представників так званої тюбінгенської школи,
заснованої професором Христіаном Бауром (1792–1860), чиї послідовники виявили суперечності в текстах Нового Завіту, встановили
факти підробок християнських пам’яток тощо.
Франко також оглянув сучасні йому наукові праці, зокрема підручники «так званої теологічної пропедевтики: H e i n r i c h J u l i u s H o l t z m a n n , Lehrbuch der historischen Einleitung in das
Neue Testament, dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Freiburg in
Breisgau, 1892; Eduard Reuss, “Die Geschichte der Heiligen Schriften
Neuen Testaments”, sechste vermehrte und verbesserte Ausgabe. Braunschweig, 1887» [6: 414]; скористався Франко і «фундаментальною
книгою Цана (T h. Z a h n. Geschichte des Neutestament-lichen Kanons,
III томи)» та працями берлінського професора Вельгаузена (І. W e l l h a u s e n . Einleitung in die drei ersten Evangelien, Berlin, 1905; Das
Evangelium Matthäi, Berlin, 1904; Das Evangelium Marci, Berlin, 1903,
Das Evangelium Lucae, Berlin, 1904), присвяченими аналізу композиції синоптичних Євангелій; для представлення Aпокаліпсиса вдався
до розвідки Вельгаузена (І. W e l l h a u s e n . Analyse der Offenbarung
Johannis, Berlin, 1907); посвідчив і знайомство з найновішими дослідженнями, які з’являлися на сторінках фахових часописів – «таких
як Прайшенова “Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft”
у Дармштаті та “Revue de L’histoire des religions” y Парижі» [6: 414].
Своїх читачів Франко запевнив, що його виклад не є «ані перекладом, ані компіляцією з тих праць, але тільки популяризацією їх головних результатів, якої навіть план декуди значно різниться від того порядку, що прийнятий у згаданих і в інших подібних книгах» [6: 414].
Він уважав за потрібне вчасно інформувати читачів і цим убезпечува-
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ти українську громаду від тих надмірних виявів релігійного містицизму й фанатизму, ознаки яких мали вже релігійні рухи у деяких країнах
і які становили виразну загрозу для викривлення “всього духового
життя різних націй”» [6: 414–415].
Для просвіти власного народу, а найперше інтелігенції, Франко
подав найдокладніший огляд історії становлення давнього письма, винайдення папірусу, рослинного походження паперу, а перегодом пергаменту, на сувоях яких фіксувалися колись і найстарші тексти книг
Нового Завіту. Він нагадав як «в III в. по Хр(исту) цісар Діоклетіан,
гонячи християнство, велів відбирати і палити християнські книги не
лише в звитках, але і в книжках» [6: 417].
«При кінці того самого віку християнські бесідники Іван Златоустий та Єронім дорікають своїм слухачам, що садяться на розкішні
копії Біблії, писані золотим чорнилом і оздоблені пишними мініатюрами на пурпурових пергаментах. До нас дійшло декілька таких копій, писаних буквами, високими на цаль, а властиво розмальованими
і орнаментованими і належних до VIII–IX віків <...>. Отих давніх рукописних Біблій дійшло до них звиш трьох тисяч...» [6: 417]. Франко додавав одну деталь до другої і вкупі вимальовував переконливу
картину творення книг Святого Письма давніми людьми у реальному світі цілком суголосно до написання й поширення будь-якої іншої
книги.
Франко знайомив читачів із найголовнішими і найавторитетнішими кодексами новозавітних книг, серед них «1. Кодекс Сінаїтський, знайдений 1844 р. К. Тішендорфом у монастирі св. Катерини
на Мойсеевій горі в коші з непотрібними пергаментами, призначеними чомусь на знищення» [6: 418]; «2. Александрійський, тепер
власність лондонського “British Museum”, від р. 1098 був власністю
Александрійської патріархальної бібліотеки» [6: 418]; «3. Кодекс
Ватіканський (ч. 1209 папської бібліотеки), також повна Біблія, але
уривається на дев’ятій главі листа Павлового до євреїв <...>. Кодекс
написаний ще в IV віці, але дуже трудний до читання» [6: 419]. Представляючи й низку інших рукописних книг, Франко поступово переходив до давніх найвідоміших перекладів Євангелій, до творів отців
Церкви, послідовно доводячи: «Історія тексту святих книг – се від
самих найстарших доступних нам часів історія і неперерваний ряд
помилок та самовільних і невільних відмін у тексті <...>. Сі помилки
розпадаються на кілька характерних родів: 1) щодо об’єму: пропуски
букв, слів і цілих речень; 2) щодо форми: додатки або переставки слів
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або переміни слів або їх відмінків; 3) щодо джерел, із яких плили такі
зміни: випадок, недбальство, каприз писання» [6: 421]. Багато з цих
похибок було подолано каноном, який робив текст Святого Письма
недоторканним. Найбільшою прикрістю ставали зміни зумисні. Звідси й давня традиція взаємних звинувачень представників різних конфесій. Із часу постання канону різні текстові перекручення зусиллями
Церкви усувалися.
Описаний Франком перебіг боротьби отців Церкви і їхніх послідовників за чистоту тексту Святого Письма в ІІ–ХІ століттях вимагав
від читачів терплячості й бажання входити в досить плутані перипетії
богословських дискусій і формування основ християнської герменевтики. Не випустив із уваги Франко й історію виникнення різномовних перекладів Біблії. Старші переклади – сирійські (один із них,
т. зв. Пешіто, датується від ІІ ст.), єгипетські (від ІІІ ст.), ефіопські
(V–VI ст.), латинські (Вульгата, перекладена Ієронімом Стридонським у IV ст. за грецькою Септуагінтою). Переробки й переклади
робилися також грузинською, перською, готською мовами. Згадано
й старослов’янський переклад, що бере початок від Костянтина Солунського (860 р.). Завершував свою працю Франко розповіддю про
формування з перебігом століть текстів, які й були покладені в основу
Святого Письма.
Окрім згаданих матеріалів, Франко опублікував і низку невеликих статей, торкаючись різних аспектів біблійної теми та побутування книг Святого Письма в культурі давньої України. Так, 1905 року
в ЛНВ він надрукував статтю «Вавилон і новий завіт», 1906 – замітку
«Ісуса чи Варраву?», 1907 року в ЗНТШ – статтю «Причинок до студій над Острожською Біблією», 1908 р. в ЛНВ – «Нововіднайдений
уривок євангелія»; йому ж належить група рецензій на біблієзнавчі
публікації в різних часописах.
Отже, не лише перша публікація Франка «Потопа світу. Оповідання з Письма Святого» (1883 р.), а й більшість його наукових та художніх апеляцій до Біблії вповні відповідали вислову Лессінга «Літера – не дух, Біблія – не релігія», адже все опубліковане ним – то тверде
намагання вписати Книгу книг у загальносвітовий і український культурологічний простір. Не приховував Франко й свого наміру запобігти можливому «скривленню всього духовного життя різних народів»
у разі загрозливого розростання в релігійних рухах різних «відтінків
містицизму й фанатизму» [6: 414], супроти яких український вчений
визнавав дієвою зброєю здоровий критицизм і якнайширше ознайом-
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лення вітчизняної громади з релігійним і науковим рухом Західної
Європи.
Його побоювання, висловлені ще 1908 року, не втрачають своєї
актуальності й нині. Наш великий митець і мислитель гостро відчував: на всіх інтелігентних людях лежить великий обов’язок цікавитися
«тою боротьбою, що йде в глибині душ і сумлінь людських, і тягне одних назад, у тьму середньовікового світогляду, а других наперед, до
дійсної, не лише матеріальної, але також духовної незалежності і свободи і до ясного бачення найглибших мотивів і пружин людського
розвою» [6: 415].
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Микола Сулима

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ
ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ XVIІ СТОЛІТТЯ
ПРО ІОАННА ЗЛАТОУСТА

Т

вори Іоанна Златоуста, видатного богослова
та проповідника IV століття, після прийняття християнства Київською Руссю набули особливої популярності. Уже в Х столітті починають
з’являтися перекладні житія видатного Учителя
Євхаристії. Свідченням його популярності є те,
що в нижній частині апсиди Софійського собору
в Києві було намальовано його портрет. Відомо,
що спадщина Іоанна складається з майже восьми
сотень проповідей, присвячених найрізноманітнішим темам. Як богослов Іоанн Златоуст не раз
удавався до тлумачення Книги псалмів, низки послань ап. Павла. Уже в XI–XII століттях києво-руські книжники знали близько двохсот творів видатного оратора Візантії. Крилаті вислови з творчої
спадщини Іоанна Златоуста включалися до таких
збірників афоризмів, як «Златоструй», «Златоуст», «Андріатіс», «Ізмарагд», «Маргарит» та ін.
Твори Іоанна Златоуста можна знайти в «Ізборнику Святослава» (1073 р.). Вплив проповідей Іоанна
тривав аж до XVIII століття [2: 178 і далі]. Тож не
дивно, що з появою в Україні книжного віршування
поети охоче зверталися до постаті Іоанна Златоуста, присвячуючи йому заримовані твори.
Серед перших віршованих творів, присвячених Іоанну Златоусту, – вірші, уміщені в рідкісній
книжці «Иже въ святых отца нашего Іоанна Златоустаго. Бесѣда избранная о въспитаніи чад» (Львів,
1609): «Як лев сроктій над въсѣми звѣряты пану-
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єт...», «На Златоустаго и до чителников», «О науцѣ» та «Конець съ
Богом, вся дающем нам благая...». На жаль, ми не знаємо автора цих
віршованих творів, хоча спроби встановити його робилися: М. Возняк
(1954) і І. Науменко (1963) вважали, що вони написані Іваном Борецьким. Проте очевидним є те, що людина, яка створила чотири вірші, уміщені в книжці «Иже въ святых отца нашего Іоанна Златоустаго», була
надзвичайно талановитою. Вказівку на художні засоби, до яких удається
анонімний автор, знаходимо вже в першому двовірші – тут робиться
акцент на звукопис: близькість слів лев і Львів, попри очевидне походження назви міста від назви грізної тварини, настроює читача на такі
перегуки в наступних віршах. І читач одержує їх у вірші «На Златоустаго и до чителников». Зрозуміло, що анонім буде спиратися на слово
золото, закладене в імені богослова й проповідника, отож
...жродла Злотоустаго розливають
И буйныє потоки съ себе выпущають
Злотыми струменьми [3: 161].

Далі анонім веде читача до дерев, «въ дому Божом плодовитых, /
Злотовидне заквитнулых» [3: 161], на яких висить «злотый овощ»
[3: 161]: під тими деревами
...звыкли святыє вѣчне опочивати
З злотых ся вод святого охоложаючи,
Злотовидне и без сказы проквитаючи,
С котрого злотых ся квѣтув позщипало
И на пожиток ся вам, цным дѣтем, забрало [3: 161].

Отже, як бачимо, у двадцяти восьми рядках вірша «На Златоустаго и до чителников» анонім ужив сім слів із коренем злат-злот-золот.
Окрім цього, у цьому творі знаходимо одне поєднання приголосних
з та л (слово розливають), – у рядку «Барзѣй жродла Златоустаго розливають», що призводить до додаткового підсилення теми Іоанна
Златоустого. Звертають на себе увагу й слова, у яких наявна приголосна з: барзѣй, збору, змякченя, възросненя, заквитнулых, знакомитых,
завше, здобячи, позреньє, назвати, звыкли, сказы, позщипало, зобрало, розных, зложена, зразу. Можна вказати й на слова зі сполученнями
літер о і т, л і а, л і о: потоки, оплавитостю, вѣлготность, котрую,
святого, цнотливом, дѣточках, отцевъском, от, Нила
и , жродла
д , оплап

Микола Сулима. До питання про особливості віршованих творів XVIІ століття про Іоанна Златоуста

395

витостю, пплодовитых, охоложаючи, позщипало
а , зобрало
а , зложена, ссловенскоє, переложена, молодости – вони теж підсилюють звучання імені Іоанна Злото(злато)устого.
У вірші «О науцѣ» ім’я Іоанна Златоустого згадано лише один
раз – проте й воно також підсилене словом «злотым» і словосполученням «злотым словом»:
Же злотым уроженям єи (науки. – М. С.) называють [3: 161];
На Златоустого радѣ полѣгаючи
И єго злотым словом цѣло уфаючи [3: 162].

Із віршем «На Златоустаго и до чителников» вірш «О науцѣ»
пов’язаний словом «жродло»: у першому йдеться про «жродла Златоустого», у другому – це «жродла» науки: із неї, «якъ зъ жродла,
все доброє походить», через неї «человѣк человѣком ся находить»
[3: 161]. Анонімний автор вірша «О науцѣ» й у цьому творі демонструє високу майстерність звукопису: тут знаходимо багато слів зі
складом на і літерою н: над, находить (два рази), наддер, называють,
народѣ, нам; «О котруй цный народ русскій занедбаєт» [3: 162],
«С цнотливе выхованным сынам ставши» [3: 162], «зъ обох сторон
учинивши» [3: 162].
Свідченням того, що анонімний автор розглянутих вище віршів свідомо переймався звукописом, є твір Гавриїла Дорофієвича
«На Златоустаго», надрукований у книжці «Иже в святых отца
нашего Іоанна Златоустаго, архієпископа Константінополя книга
о священствѣ...» (Львів, 1614). Гавриїл Дорофієвич лишень два рази
вживає слова з коренем злот/золот:
Душею, усты и языком весь злотистый... [3: 190];
Струмѣнь золотый, ясне ся улыскуючій [3: 191].

Гавриїл Дорофієвич робить акцент на світлі, яке випромінює Іоанн
Златоуст. Так, він «жродло вод живых» – як в аноніма, – але передусім
богослов і проповідник – носій світла: він «розумом пломенистый»,
з його вуст ллється не золоте слово, воно – «якъ свѣча», «як зоря»
[3: 190]. Поет пише:
Око всеи повшехнои церкви ясноє,
незажмуреноє позреня и красноє [3: 191].
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Іоанн Златоуст, хоча Ісус Христос і «заснул дочасне», «с книг
своих учить ясне», золотий струмінь його слів «ясне ся улыскуючій»
[3: 191; лысканіє – блискучість].
Іоанн –
Солнце, под всѣм солнцем церкве найяснѣйшеє,
и свѣтло, над всѣ свѣтла неба свѣтлѣйшеє [3: 191].

Отож Гавриїл Дорофієвич прикрашає свій вірш здебільшого сполученням літер с і в: ввесь, свѣтно, святого, свѣча, всеи, своих, всѣм
(2 рази), свѣтло (2 рази), ѣсвѣтлѣйшеє, всѣх, свѣтлости, священъства,
священъство, своє. Коли ми, читаючи вірш «На Златоустаго», доходимо до рядків
Солнце, над всѣм солнцем церкве найяснѣйшеє,
и свѣтло, над всѣ свѣтла неба свѣтлѣйшеє.
С темности и невѣдомости всѣх нас выводить,
а до свѣтлости и почуваня ся приводить [3: 191],

то це сприймається і як звуковий потік, і як світловий потік, що ллється на нас.
Памво Беринда в книжці «Иже в святых отца нашего Іоанна
Златоустаго, архієпископа Константінаграда, патріархи вселенскаго
бесѣды на 14 посланій святого апостола Павла...» (Київ, 1623) надрукував вірш «На Златоустаго толкованіє посланій блаженного Павла
апостола». Поет говорить про послання апостола Павла, розтлумачені Іоанном Златоустом. Герой вірша – апостол Павло. Це він «Іоанну
Павлом бесѣдуєт, / Разум Павлов Златоустому открывая / И съсудом
избранным того научая / Посланія Павловы вѣрным изъяснити...» [3:
210]. Отож, поет опорною (ключовою) у своєму творі робить приголосну п – ось слова з нею, що зустрічаються у ньому: пророки, прежде, апостолы, по том, по обѣтованію, премудрости, противящымъся,
Павлом (2 рази), Павлов, посланія Павловы, позлатити, представляа,
съвокуплени, позлащають, премудрости, напаяюще, пламенно, прохлаждають, упаяють, непрестающе, почернѣте, прохладѣде. У тому,
що ці спостереження правомірні, переконує наступний вірш Памва
Беринди «На Павла, божественного апостола», також надрукований
у вже згаданій книжці «Иже в святых отца нашего Іоанна Златоустаго...»: уже в його другому рядку стоять чотири слова з літерою п:
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И пред неприступным престолом поставленный [3: 210; тут,
якщо врахувати потрійний повтор літер с і т, є підстави говорити про
анаграму слова апостол]. Є й інші приклади таких збігів:
Всю подсолнечную посланми оглашаєт...
Рукою Павлею пиша, всѣм привѣщаєт,
Исъ чаши премудрости вѣрных упаяєт [3: 210, 211].

Додатковий аргумент на користь алітерування віршів про Іоанна
Златоустого – двовірш Димитрія Туптала, що зберігся в т. зв. рукописній «Антології», складеній у 1670–80-х роках:
К Златоусту бренными устами молюся,
Да от бремія моих грѣхов избавлюся [4: 298].

Тут поет говорить не про золоті слова богослова й проповідника,
а про уста, які вимовляють їх.
І, врешті, не зайвим буде й посилання на відому рукописну книжку
Івана Величковського «Млеко, от овцы пастыру належноє...» (1691),
де поет і теоретик вірша пропонує увазі читача «єдиногласный
вѣрш» (тобто вірш асонансований), що уможливлює розвиток його
думок й говорити про вірш алітерований. Цінним опертям для наших спостережень можуть бути й зразки анаграматичних віршів Івана
Величковського, тобто віршів, у яких переставлені літери чийогось,
скажімо, імені використовуються для творення інших слів (у Івана
Величковського – це ім’я Марія, у наших віршах про Іоанна Златоустого – слово апостол та ін.).
Сказане ж вище зайвий раз доводить, що українські поети кінця
XVI – XVIII століття були наділені неабияким естетичним смаком і що
не були вони бездушними віршоробами, глухими до милозвучності своїх творів, і вміли у своїх творах гармонійно поєднувати форму і зміст.
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Максим Тарнавський

ЯК ІВАН СЕМЕНОВИЧ СВАРИВСЯ
З ІВАНОМ ЯКОВИЧЕМ

Н

а питання, поставлене в заголовку моєї доповіді, можуть бути щонайменше три відповіді.
Перша відповідь була б така. Іван Нечуй-Левицький та Іван Франко насправді не сварилися взагалі.
Вони мали дружні, хоч формально й віддалені стосунки протягом усього їхнього життя. Друга відповідь могла б звучати так: стосунки між ними можна
схарактеризувати як жорстоку та безжальну взаємну інтелектуальну боротьбу словом, у якій Франко,
що був не тільки молодший, але набагато більш активний як літературний критик, звичайно поборював свого старшого й менш анґажованого суперника. І, нарешті, ще третя відповідь: вони сперечалися
лише інтелектуально, виключно на рівні ідей, а не
особисто чи емоційно, і, таким чином, не відчували
особливої неприязні один до одного, хоч ті справи,
про які вони сперечалися, і їхнє філософське значення були дуже близькі до основ їхніх культурних,
інтелектуальних і громадських цінностей, до того,
що вони найбільш високо цінували у своїх інтелектуальних і мистецьких кар’єрах. Ці три відповіді,
тобто, що вони посварилися (1) тільки уявно, чи
(2) гостро і злобно, чи (3) лише по суті інтелектуальних питань – усі гідні нашої уваги.
Документальні факти взаємин між Нечуєм
і Франком дуже мізерні й прості. Іван Франко народився на 18 років пізніше, ніж Нечуй, і помер
на 2 роки раніше від нього. Франко жив в АвстроУгорській, а Нечуй – у Російській імперії. Хоч
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вони жили досить далеко один від одного, та без сумніву зустрічалися
і у Львові, і в Києві. Докази маємо від самого Франка. У виступі з нагоди 35-го творчого ювілею Нечуя в 1904 році133, Франко говорить
про свої перші зустрічі з ним двадцять років тому, а потім про ще одну
їхню зустріч, через кілька років, у Києві [35: 373–4].
Перша зустріч пов’язана з нездоровим шлунком Нечуя, друга –
з описом картин квітів у його київській квартирі. За допомогою листа Нечуя до Івана Белея в 1902 році [10: 394]1344, де письменник згадує про свої поїздки в Карпатські гори, легко розібратися в деталях.
У 1884 році, а потім знову в 1885 році, якраз перед тим, як він пішов
у відставку, хворий Нечуй відвідав мінеральні джерела в курортному
містечку Щавниця (Szczawnica), яке знаходиться за 100 км на південь
від Кракова та за 350 км на захід від Львова, недалеко від кордону між
Польщею і Словаччиною. Для обох цих поїздок дорога і туди, і назад
вела через Львів, і нема сумніву, що вже під час першої з цих поїздок
Нечуй зустрівся з Франком. Швидше за все, вони зустрічалися ще не
раз при тих чотирьох нагодах.
Незабаром після цього, у 1885 році і в 1886 році, Франко здійснював своє матримоніальне паломництво до Києва, де він познайомився, а потім одружився з Ольгою Хорунжинською. Нечуй тоді вже жив
в Києві (хоча ще не у своїй квартирі на Пушкінській вулиці), і Франко, мабуть, знайшов час, щоб відвідати відомого автора, з яким уже
був знайомий. Може бути навіть, що Нечуй був присутнім на весіллі
Франка. У листі до Івана Белея [10: 306] на початку 1886 р. Нечуй
говорить про нього, як молодого нареченого й питає, чи не міг би
Франко привезти копію одного з його рукописів, коли буде їхати до
Києва. Хоч точніших фактів про їхню зустріч у Києві нема, у своєму
ювілейному слові 1904 р. Франко дає теплу й дружню характеристику
«невеликого» Нечуя й згадує його любов до квітів, що він спостеріг
під час цієї зустрічі в Києві. Мабуть, це були єдині їхні зустрічі.
На творчий ювілей Нечуя в 1904 році Франко, попри сподівання, не
приїхав через обтяженість судимістю. Його поїздки в Російську імперію
ніколи не були простими, навіть тоді, коли здоров’я чи фінанси не стояли
133
«Ювілей Івана Левицького (Нечуя)», Іван Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти томах, Том 35, Київ: Наукова думка, 1982, С. 370–376. Усі дальші посилання на це видання подані як том: сторінка [35: 370–76].
134
Лист до Івана Белея, 26 лютого1902 [13 лютого 1902], І. С. Нечуй-Левицький. Зібрання творів у десяти томах, Том 10, Київ: Наукова думка, 1968, С. 394–
396. Усі дальші посилання на це видання подані як том: сторінка [10: 394–96].
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на заваді. Тож те, що він не з’явився на ювілеї Нечуя, ніяк не пов’язане із
його почуттями до старшого автора. Рівно ж, Нечуй не уникав Франка, проте після виходу на пенсію в Києві він більше ніколи вже не їздив
у будь-які довші поїздки. Отже, після 1886 р. вони вже не зустрічалися.
Звичайно, ці два письменники могли б провадити й епістолярну
дружбу, але цього не було. Є тільки два відомі листи між ними. Обидва
від Нечуя до Франка і обидва віддзеркалюють типовий, аж надто діловий, стиль його листування. Перший лист із Щавниці 1884 року, у якому Нечуй дає коментарі щодо журналу «Зоря» й уміщених в ньому
творів Франка. Нема сумніву, примірник журналу Франко або подарував Нечуєві, або щонайменше порекомендував, коли вони зустрілися у Львові кілька днів раніше, хоч сама зустріч не згадується. Другий
лист був аж через два десятиліття, у березні 1904 р, більш ніж за півроку до ювілею, що відбувся в грудні. Нечуй згадує одну з опублікованих
статей Франка, але суть листа полягає в тому, що він хоче подарувати
Франкові копію українського перекладу Біблії з-поміж тих примірників, що йому належали як перекладачеві. Нечуй мусив відібрати собі
ці примірники у Львові, оскільки публікація була заборонена в Російській імперії. Можливо, він мав надію, що Франко перевезе йому
примірник нелегального видання через кордон. Це не була б дуже надзвичайна подія. Франко та його дружина не раз брали участь в такій
діяльності. Хоч Франко ніколи не писав листів Нечуєві (принаймні невідомо жодного), його ювілейну адресу можна розглядати в контексті
епістолярного жанру. Це, звичайно, не було приватним листуванням,
але все ж таки це текст, який мав бути представлений безпосередньо
адресатові. До того ж почуття, які він висловлює в цьому панегірику,
не відповідають тому, що він зазвичай говорив про Нечуя в приватних
розмовах з іншими. Як би там не було, за звичайною мірою взаємин
між двома особами, два Івани були віддаленими професійними колегами з мінімальними, але відверто дружніми стосунками.
Та коли глянути поза прямі взаємини двох письменників, ситуація
зовсім інша. Нечуй писав дуже мало літературної критики про конкретні
твори, і тому в його статтях не знайдемо докладної оцінки творів Франка. У його «Українство на літературних позвищах з Московщиною»135
і його неопублікованій статті «Загальний огляд найновішої руськоукраїнської літератури» [10: 161–69] Нечуй згадує літературні твори
135
Стаття не включена у 10-томне видання Нечуя. Уперше передрукована під
альтернативним заголовком у 1998 р. Іван Нечуй-Левицький. «Українство на літературних позвах з Московщиною», Львів: Каменяр, 1998, С. 64–126.
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І. Франка в позитивному світлі. Франко, що писав багато більше про
своїх сучасників, українських письменників, згадує твори Нечуя в різних статтях і, як правило, знаходить причини, щоб і хвалити, і критикувати їх. Він часто нарікає, що деталі опису недостатньо реалістичні, але,
з іншого боку, він часто хвалить Нечуя за ясність і кольорит його мови
та за епічний розмах його великих романів. У питаннях, не пов’язаних із
естетичними судженнями, особливо в тих, де йдеться про інтелектуальну точність, Франкова оцінка Нечуя була низькою.
Це видно особливо у двох приватних листах, один до Грушевського щодо потенційної реакції на публікації Нечуя про правопис136,
і другий лист 1878 року до своєї тодішньою подруги Ольги Рошкевич на тему своєї відповіді на програмну статтю Нечуя в Львівському
журналі «Правда». У листі до Рошкевич Франко хвалиться своїй коханій: «п. Левицького сокрушаю вельми» [48: 133; 26.12.1878]. Дієслово «сокрушати» має церковнослов’янське походження й означає
знищити або подавити. Франко використовує мову, що адресат, дочка
священика, могла легко асоціювати з великими біблійними подіями.
Отже, нарешті тут ми маємо сварку між нещадними й ворожими
супротивниками в епічному й моральному протистоянні. Може, мовне перебільшення тут пов’язане з тим, що Франкові тоді було 22 роки
й писав до молодої та любої йому жінки, але також немає сумнівів
у тому, що і Франко, і Нечуй стійко та послідовно захищали свої власні
точки зору в цій полеміці.
Полеміка в цьому випадку появляється у двох сьогодні широко відомих статтях. Це «Сьогочасне літературне прямування» Нечуя137,
а друга – це «Література, її завдання і найважніші ціхи» Франка [26:
5–14], яку він написав у відповідь на першу. Статтю Нечуя, мабуть,
найкраще розуміти як багатослівну емоційну відповідь на Емський
указ, що був оприлюднений за два роки перед тим. Загальний аргумент
Нечуя в статті дуже простий. Російська література та українська література не є й не можуть бути однаковими. До сімнадцятого століття
спільність була можлива тому, що тоді вся література була іноземною
мовою (старослов’янською, або, як Нечуй називає її, болгарською,
а не мовою простих людей), і література була виключно для елітного
соціального класу. З шістнадцятого століття й далі ситуація змінилася, і ці дві нації вже не поділяють однієї літератури. Зміна, стверджує
136
137

Лист до Михайла Грушевського, лютий, 1907 [50: 319].
Op. cit.
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Нечуй, досягає кульмінації в дев’ятнадцятому столітті, у сьогоднішній
час, коли розвивається нова літературна «школа». Три принципи
характеризують цю нову літературу: реалізм, національність і народність. Використовуючи ці три принципи як мірило, Нечуй показує,
що українська і російська літератури не тільки різні, але що сучасна
українська література, яка прийняла всі три принципи з самого початку, не має користі з російської літератури, тому що: (1) російська література дуже повільно приймає третій принцип – народність і (2) вона
відображає російську, а не українську національність. Більша частина
статті присвячена докладним прикладам цих двох пунктів. Чимало
місця відведено аналізу російської, а не української літератури. Нечуй
розглядає ряд російських письменників, серед них Толстого, Ґончарова, Гоголя, Турґенєва, Успенського та інших. У кожному випадку він
показує, що персонажі, місце дії, стиль і всі інші прикмети цих творів
є принципово російські, а не українські.
Варто звернути увагу на контекст, у якому виринула ця стаття.
У той час Нечуй був учителем у Кишиневі. У своїй біографії письменника Сергій Єфремов цитує інформацію, надану йому мешканцем
Кишинева, про діяльність Нечуя після Емського указу. Виявляється,
той був у центрі невеликої групи вчителів середньої школи, які збиралися, подібно як київська Громада, обмінятися ідеями та обговорити культурні питання. За словами Єфремова, наради групи вчителів
у 1877 році включали обговорення статті Нечуя під назвою «Непотрібність великоруської літератури для України і для слов’янщини».
Це ж і та стаття, перша частина якої була надрукована в журналі політично консервативних українців Львова «Правда» без підпису автора, фактично як редакційна стаття, що мала віддзеркалювати позицію
редакції. Вона вийшла в окремому додатку до журналу в 1878 році під
заголовком «Сьогочасне літературне прямування». У той час «Правда» зазнавала фінансових труднощів і числа журналу з’являлися дуже
нерівномірно протягом наступного десятиліття. Друга частина Нечуєвої статті вийшла аж 1884 року, коли за редакцію взявся Іван Франко.
Стаття викликала гостру реакцію Франка. Його відповідь на статтю мала заголовок «Література, її завдання і найважніші ціхи» й була
опублікована в 1878 році в альманасі «Молот», який був продовженням невдалого періодичного видання «Громадський друг». Франко
та Михайло Павлик завжди шукали способів просувати свої політичні
ідеї в пресі, тож і «Громадський друг», і «Молот», та ще інший альманах «Друг» – усі служили тим намірам. На жаль, одинокі два випуски
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журналу й обидва альманахи були конфісковані владою за поширювання антиурядової агітації та соціалістичної пропаганди. Незважаючи на
цю конфіскацію, яка, зрозуміла річ, зменшила впив статті, вона набула
майже легендарний статус як програмне вираження поглядів Франка
й канонічний приклад того, що за радянської епохи називалося «критичний реалізм». Редактори 50-томника творів Франка навіть порвали
зі своїм хронологічним принципом і помістили статтю у 26-му томі ще
перед другою титульною сторінкою. Таким чином, вона мала служити
як передмова або введення до всіх інтелектуальних творів письменника.
Стаття аж стогне під таким колосальним навантаженням.
Франко починає статтю зухвалим сарказмом. Відчайдушно легким тоном він повертається до старих добрих юнацьких днів, коли він
і його колеги дозволяли собі наївну розкіш обговорювати літературу
як усталену систему естетичних правил, заснованих на постійних істинах та ідеальних формах. Тоді, каже він, думалося, що велич літератури це незмінна істина. Але з перспективи сьогодення, ставши дорослим, ставши письменником, ставши членом суспільства, яке мусить
розв’язувати справжні проблеми, продовжує Франко, такі наївні погляди, що їх йому нагадала стаття Нечуя, він не може схвалювати. Отже,
двадцять-кількарічний шмаркач Іван Якович, що ледве почав свою
кар’єру як письменник, насміхається з ідей Івана Семеновича, який за
своїх сорок років уже багато що опублікував. Іронія тут не в тому, що
недосвідчений критикує старшого письменника – справді, молодший
розум часто бачить речі ясніше, – а це порівняння, що приписує старшому колезі наївність молодості, а самому собі приписує розум досвіду
й відповідальності, та ще в зневажливому й глузливому тоні.
Дальший крок Франка в статті дуже простий. Він цілком справедливо резюмує основний пункт праці Нечуя, що українська і російська
літератури не є й не можуть бути тим самим і не мають ніякого значення в культурі одне одного. Це він приймає як істину, що не вимагає
обговорення. Але Франко бачить ще щось інше в аргументі Нечуя,
а саме: надмірне небажання асоціюватися з російською літературою.
Він бачить докази цього в скарзі Нечуя, що в Російській імперії українська література не може вільно розвиватися, тоді як в Австро-Угорщині може. Франко дає три контраргументи. Перший з тих аргументів,
що українська література повинна бути оцінена по своїй аудиторії.
Величезні маси українського народу не знають ніякої іншої мови, крім
української, та, очевидно, не можуть стати споживачами будь-якої іншої літератури, ніж української. Але інтелігенція, стверджує Франко,
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не може бути обмежена однією національною літературою. За самою
своєю природою, як інтелігенція, цей соціальний прошарок максимального відданий космополітизму. Франко використовує саме це
слово. Виняткова роль української літератури як чинник національного вираження не стосується української інтелігенції.
Другий контраргумент стосується незалежності української літератури в Галичині. Звичайно, пише Франко, якщо свобода слова зводиться лише на право друкувати нісенітниці, у тому числі й заклики до
незалежності, то в Галичині більше свободи, ніж у великій Україні. Але
якщо шановний автор (Франко вдає, що не знає справжнього автора)
спостерігав би ближче Галичину, він бачив би безліч обмежень щодо
свободи і незалежності українців. А буржуазні редактори «Правди»
якраз приховують ці обмеження.
Третій контраргумент Франка проти русофобії Нечуя полягає
в тому, що той несправедливо оскаржує російську літературу. Звичайно,
уряд Російської імперії обмежує розвиток української культури й літератури. Але будь-яка відповідальність тут лежить виключно на уряді –
російська література тут невинна, не вона пригнічує українську літературу. Тут Франко відразу вносить виправлення й відрізняє прогресивну
російську літературу від реакційної когорти і, зокрема, згадує Каткова.
Справді, пише він, ці останні роблять велику шкоду українській літературі, але російська література загалом не тільки бездоганна, а у своїх більш
прогресивних авторах має навіть позитивний вплив. Автор трактату
(тобто Нечуй), каже Франко, не тільки звинувачує не тих, що треба (літературу замість уряду), але ще й тим стверджує, що уряд не винен і не
повинен бути звинувачений, а сама тільки російська література винна.
Ці три аргументи заслуговують на ближчу увагу. Логіка тут не зовсім певна. Космополітизм як аргумент заслуговує, зокрема, на увагу.
Ніби, здавалося б, зовсім логічно, що члени будь-якого суспільства повинні брати участь в культурних досягненнях усього світу, а не тільки
своєї власної національної культури. Приклад самого Франка, здається, підтверджує це. Його широкі зацікавлення як інтелектуального і літературного діяча, у тому числі російською та польською культурою,
мовби підтверджували думку, що національна обмеженість – це точна
ознака відсталості й короткозорості. Однак, тут дві суттєві проблеми.
По-перше, Франко неправильно тлумачить аргумент Нечуя. Як показує альтернативний заголовок праці («Непотрібність...») Нечуй
не твердить, що ніхто не повинен читати російської літератури, а що
ніхто не МУСИТЬ читати російську літературу. Ключове тут слово
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«непотрібність». Звичайно, Нечуй немилосердно висловлюється
про всі негативи російської культури, і якби ми це все взяли до серця,
ніхто не хотів би читати будь-яку російську літературу. Але його аргумент полягає не в тому, щоб твердити, що українці не повинні читати
російську літературу, а радше, щоб підкреслити, що культурні продукти Росії для українця чужі. Нечуй не перечить тому, щоб українці
читали російську, французьку, англійську або німецьку літератури, але
всі вони в рівній мірі чужі, отже, вони не є обов’язковим зразком для
української культури й культурних українців. Тут, звичайно, географія
відіграє своє. Франко, в Австрії, не стикається з тією ж культурною
проблемою, яка стоїть перед Нечуєм в Росії. Ніхто у Львові не думає,
що українська мова – це нижчий варіант польської мови. Але «малоросійський язик» має саме таке значення для багатьох українців у Росії. Нечуй активно бореться проти денаціоналізації українців, зокрема денаціоналізації простого народу. Національні проблеми, з якими
стикається Франко у Львові, були зовсім інші, і він, мабуть, просто не
оцінював масштабів тих проблем, з якими Нечуй мав до діла.
Друга проблема із Франковим космополітизмом лежить у такій
сфері, яку якраз він, скорше від інших, повинен особливо добре розуміти: класові відмінності. Оцінюючи Нечуєву позицію щодо російської літератури, Франко відрізняє освічені класи від простолюддя.
Ця різниця дозволяє йому заперечити прямий зв’язок між мовою і національністю. Слід нагадати, що його стаття почалася твердженням,
що цей зв’язок був настільки очевидний, так закорінений у природі
речей, що не підлягає запереченню. А тепер, здається, Франко сам
береться його заперечити. Незмінний зв’язок між мовою і національністю стосується лише народу, до нижчих, неосвічених кляс. Нижчі
класи, більш освічені, дотримуються залізних правил космополітизму.
Іншими словами, існують два різні правила для мови в нації. Нижчі
класи, звичайно, прив’язані до єдиної мови, яку вони знають. Освічені
класи, саме через свою освіту, мають інше ставлення до рідної мови.
Таке твердження може й відповідає дійсності, особливо в модерному світі, який прийняв гнучкі концепції національної ідентичності. Але
в суперечці з Нечуєм Франко якраз не повинен цього казати, тому що
це саме та соціальна проблема, з якою Нечуй бореться і якій він намагається запобігти. У 1878 році у Львові українці всіх класів, якщо вони
не були денаціоналізовані, – чи це освічені, як сам Франко, чи неосвічені
робітники, чиї інтереси він захищає, уважали себе українцями й мали
однакове ставлення до української мови (незалежно від того, скільки ін-
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ших вони могли використати). У Києві Нечуй мав справу з українським
населенням, яке може й далі вважало себе українцями (або принаймні
малоросами), але вже не користувалося українською мовою (навіть насміхалося з неї), крім спілкування з простолюддям.
Другий Франковий контраргумент можна відкинути як малосерйозний. Нечуй не твердив, що в Австрії можна поширювати будь-які
тексти, включно із марксистською пропагандою. Але в Росії за використання української мови в пресі можна було підлягати арешту, в Австрії сама мова не зазнавала репресій. Так, зміст публікацій підлягав
цензурі і Франко сидів у в’язниці за соціалізм, а не за українську мову.
А відраза Франка до політики редакції «Правди» не має відношення
до питань, які порушив Нечуй у своїй статті.
Третій контраргумент, як і перший, розкриває по суті ідеологічну засаду розбіжностей Франка з Нечуєм. Звичайно, існування
російської літератури, сам факт, що російські письменники пишуть
російською мовою, не спричинило Емського указу. Це була дія уряду, і Франко правильно стверджує, що якщо Нечуй та інші українці
в Російській імперії хочуть боротися з Емським указом, їм необхідно
почати політичну кампанію проти уряду. Франко, який щойно провів
дев’ять місяців в ув’язненні, унікально кваліфікований, щоб назвати
Нечуя й подібних підросійських українців боягузами за те, що вони
неготові прийняти більш радикальних методів боротьби. Правда, тих,
що пробували такі методи, уже повиганяли на Сибір, і навіть Франка
близький друг, Михайло Драгоманов, сидів собі безпечно в Женеві,
а не в Російській імперії, де його б арештували. Нема сумніву, Нечуй
був дуже поміркованою й обережною особою і зовсім не хотів братися
за політику. Але питання, на які Нечуй звертає увагу, не від того залежать. Це можна краще зрозуміти в постколоніальному контексті. Немає нічого поганого в європейській культурі як такій, але у розсіяних
європейських колоніях збереження їхньої культури можна розуміти
не як прагнення до вищої науки й культури, а як підривання місцевої.
Саме так висловлюється Нечуй про російську культуру в Україні, хоч,
звісно, без модерної термінології постколоніальної парадигми.
Саме тут центральне питання у «сварці», якщо ми все таки ще можемо назвати це так, між двома Іванами. Франко, під сильним впливом
одного з кращих критичних умів свого часу – Михайла Драгоманова, наполягає на розумінні соціальної та культурної ситуації українців у контексті загальнолюдського змагання до поліпшення й прогресу. Доля всіх
людей, але особливо нижчих класів, має поправлятися за допомогою
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правових та інших засобів, щоб надати їм необмежену можливість для
самореалізації. Його розуміння цього самовдосконалення включає піднесення до вищого економічного, освітнього, соціального й політичного статусу. Нечуй думає по-іншому. Його мета полягає в тому, щоб захистити Україну від того, що він розуміє, як наступ шкідливих сил. Ці
шкідливі сили включають економічну, соціальну, політичну та культурну
експлуатацію. Він не наполягає на тому, що Україна й українці є унікальними у своєму становищі, але він не зв’язує ситуацію України з уселюдськими проблемами. Будь-яка сила, яка діє на шкоду України, у тому числі її культури, є загрозою. Таким чином, уведення іноземної колоніальної
культури, незалежно від того, наскільки доброчинною ця культура може
бути у своєму власному середовищі, є також загрозою. Космополітизм –
це просто гарна назва для розповсюдження іноземних культур у вищому
прошарку суспільства. Це призводить до денаціоналізації колонізованого населення. Нечуй не мав ні вміння, ні темпераменту до складних інтелектуальних аргументів, так що з його боку сварка відбувалася головно
в літературних творах, де він послідовно зображував українців, які втрачають свою національну ідентичність перед іноземними культурами
і космополітичними культурними ідеологіями.
Далі, Франковий огляд статті Нечуя присвячений обговоренню
трьох основних якостей літератури, які підкреслює Нечуй: реалізм,
національність і народність.
Франко твердить, що Нечуй сплутав другу і третю. Тут може й крапля правди, але критика його непереконлива. Остання частина його огляду наголошує принцип, з яким він найчастіше зв’язаний у літературній
критиці: першість соціальної функції літератури. Серед радянських
критиків, цей аргумент здобув йому велику похвалу, але поза радянським ідеологічним контекстом, це скорше симптом його своєрідного
й обмеженого розуміння культурних явищ. Щодо сварки між Нечуєм
і Франком ці останні два пункти не мають особливого значення.
Обговорення сварки Івана Яковича і Івана Семеновича могло
було б тут припинитися, якби не Франковий привіт на 35-й ювілей
Нечуя. На відміну від нібито програмної статті про ціхи літератури,
цей ювілейний адрес не славиться великою критичною увагою. Звичайно, сам жанр таке диктує – це мала би бути ввічлива данина ювіляру, а не принципове твердження якоїсь інтелектуальної позиції. Але,
тут знаходимо сюрприз. Неначе бажаючи відновити сварку із перед
чверть століття, Франко ставить риторичне питання про те, чим НЕ
був Нечуй, чого йому бракувало, і відповідає на нього, що він був апо-
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літичним, не прив’язаним до якої-небудь конкретної партії або ідеології. А далі продовжує, мовби зізнавався у власному гріху:
«Правда, дещо в нього весь час стояло непохитне й незмінне, ... се
було його зовсім, сказати так, елементарне, не підлягаюче ніякій дискусії становище національне, українське. Він був українцем і українським,
виключно українським письменником тоді, коли многі його ровесники
твердо вірили, що свобода і соціалізм знищить швидко всі національні
різниці <...> Він стояв на своїм становищі й тоді, коли з легкої руки Костомарова та Драгоманова пішов гуляти по Україні поклик до плодження
якихось гібридів, semivirumque bovem, semibovemque virum138, тобто
інтелігентів, які б для ширшого світу були росіянами, “русскими”, а для
“домашнего обихода”, себто супроти українського мужика – українцями. І власне в пору найживішої пропаганди сього неприродного і глибоко неморального поклику Іван Левицький, мов нічого й не бувало,
творив повісті, призначені зовсім не для мужика або не виключно для
мужика, а для “всесословної” української нації, для українських інтелігентів, таких, яких бачив, може, очима свого духа в будущині, в яких народження вірив, вірячи в живучість і суцільність своєї нації» [35: 371].
У сварці між двома Іванами це абсолютно непередбачений поворот подій. Насправді, це не що інше, як зізнання з боку Франка, що
те його раніше «сокрушеніє», те нещадне заперечення усіх Нечуєвих
нісенітниць у сьогочасному літературному прямуванні було помилкою. Не вистачає тут хіба Франкової відваги, щоб додати ще й своє
ім’я до тих, як Костомаров і Драгоманов, хто вважали, що соціалізм
переможе все, у тому числі й національний примітивізм таких нерозумних консерваторів, як Нечуй.
У своєму ювілейному привіті Нечуєві Франко задовольняє традиційні сподівання цього жанру й виголошує багато похвал ювілярові за
його літературну діяльність. Але при цьому він додав ще й це дуже особисте зізнання, що, можливо, тільки сам Нечуй міг повною мірою зрозуміти. Цей політичний реверс, ця зміна позицій не є унікальною в пізній
творчості Франка. Він уже не керувався, як раніше, непохитною вірою
в соціалізм. Але, заперечуючи космополітизм і класові різниці в культурі, які він раніше висловив у відгуку на статтю Нечуя, Франко говорив
безпосередньо до ювіляра і, можливо, – це було б зовсім не характеристично для Франка – просив його пробачити й забути ту гарячковість
і нестриманість, які виринули, коли вони раніше сварилися.
138
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МОТИВИ ТА ОБРАЗИ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Л

ітературознавчі студії в царині сучасної української поезії сьогодні не назвеш надто жвавими.
Поза сумнівом, літературні критики відгукуються
на спеціалізованих сайтах (таких як «Літакцент»
чи «Буквоїд») на появу нових збірок віршів того
чи іншого автора (авторки), однак говорити про
наявність багатьох системних аналітичних розвідок не доводиться. Серед поодиноких монографічних чи дисертаційних студій можна назвати
праці А. Гризуна [4], М. Бабенко-Жирнової [1],
Н. Науменко [11] та Ю. Починок [12]. Актуальність цієї статті зумовлена потребою зафіксувати
певні тенденції функціонування української поезії
протягом другої половини 2000-х років. Предметом дослідження стануть вірші таких авторів, як
С. Жадан, М. Кіяновська, О. Коцарев, Б.-О. Горобчук, Д. Лазуткін, Б. Матіяш. Звісно, ми не ставимо
собі за мету окреслити весь тематико-стилістичний
спектр вітчизняної лірики обраного періоду, уважаючи більш продуктивним шлях аналізу найяскравіших образів і мотивів у текстах представників
різних поетичних поколінь («дев’яностників» та
«двотисячників»).
Як зазначає С. Богдан у вдумливій розвідці,
присвяченій сучасній українській поезії, на окрему
увагу заслуговують спроби представників молодого літературного покоління по-своєму розкрити
проблему взаємин людини з Творцем, що дає змогу
говорити про «своєрідний “новітній теоцентризм”,
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який, проте, не завжди має яскраво виражене християнське забарвлення. Це радше спроби вибудувати особистісні стосунки з Богом без
претензій на їх універсальність і загальнообов’язковість...» [2]. Відтак
важливим видається проаналізувати на матеріалі сучасної української
поезії християнську образність, взаємовпливи релігійного та секулярного світоглядів, вияви релігійного в пост-постмодерному дискурсі.
У творчості Сергія Жадана вагомість християнської образності,
здається, посилюється з кожною наступною збіркою. Розпочавши
свій поетичний шлях як нонконформіст і бунтар, Жадан нині частіше зосереджується на вічних питаннях, запозичуючи образи та мотиви зі Святого Письма й християнської історії. Діалектика дорослого
й дитячого, любові й відповідальності простежується у віршах зі збірки «Ефіопія» (2009) і може розглядатися як виразна ремінісценція
євангельського: «Істинно кажу вам, коли не навернетесь і не будете
як діти, не ввійдете у царство небесне» (Мт. 18:3).
Діти з’являються в художньому просторі збірки досить часто –
часом щирі й наївні, як у поезії «Мулярі»: «Діти зупиняються, задирають голови, розглядають картонку неба, на сонці згорілу, мріють
стати мулярами із залізними горлами, і мати повні кишені сонячного
пилу» [5: 34], але переважно щирі й жорстокі (як у поезії «Пінокіо»,
де хлопчик «добиває» свої іграшки, або в саркастичному «Воєнкоматі» з його майже хрестоматійним «мамо, я дебіл»). Вони стоять
на порозі життя, на нульовій точці відліку й обирають для себе шлях:
«Діти робітників, котрі живуть на спальних районах, / сходяться
на пустирях за чорними теплотрасами / і кожного вечора грають від
оборони, / витоптуючи траву китайськими адідасами. / Кожен із них
хотів би стати нормальним боксером, і підписати / контракт на бої
де-небудь у штатах...» [5: 23].
Власне, структура збірки якраз і підкреслює опозицію двох життєвих виборів: «Кочегари» та «Поети», ідеальна спільність та соціальна структура – ці антиномії лишаються засадничими для жаданівської міфопоетики. Друга частина книги «Поети» показує нам
правильний стабільний світ, куди мріє потрапити кожна дитина зі
спальних районів. Там пишуть хороші вірші і некрологи іще живому
Євтушенкові хороші молоді поети, творять свої шедеври правильні
письменники («і в тексті першого рум’янились помідори. А в тексті
другого птахи клекотіли у високості» [5: 71]), а поминки маститого
поета («в дитинстві ми читали його книжки, можливо, тому і виросли
такими злими» [5: 73]) закінчуються банальною бійкою.
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Цей світ позбавлений сенсу – і смаку («після двох місяців на таблетках раптом відмовили всі смакові рецептори» [5: 63]), чому наочною
ілюстрацією служать блюзнірські зізнання ліричного героя: «Мені що
хліб, що прибережне каміння – все має присмак тирси, все має присмак
тліну. Мені тепер жодної різниці – що дари господні, Що столовські помиї» [5: 65]. Жадан не ідеалізує своїх маленьких слухачів – із цих зворушливих і жорстоких дітей із робітничих кварталів і нічних притулків
завтра можуть вирости «пси соціальної інфраструктури»: «...Безпритульні з вокзалів / і в їхній чіпкій повільній розмові, / в їхніх жорстоких дитячих серцях / стільки злості й стільки любові, ніби спокою у мерцях... /
Можливо, невидимі і примарні, / в тумані, який пливе догори, / солдатами
щойно сформованих армій / вони ще ставатимуть під прапори... / І найхоробріші в їхніх загонах, / ті, що похмуро мовчать ідучи, / ще будуть
вішати на балконах ворожок, шулерів і циркачів» [5: 26].
Приймаючи це як даність, Жадан лишається вірним собі «адвокатом трансвеститів» – він утішає, підтримує, проповідує й обіцяє
винагороду тим, хто лишився вірним спільноті маргіналів: «Той, хто
говорить про смерть і час, / говорить усе навпаки. Я знав в обличчя кожного з вас, / лузери і пияки. / Я чув, який нікотиновий щем / ваші ламав
голоси. / Хто пригадає сьогодні ще / ті божевільні часи, / ...коли ви йшли
в золотій імлі, / в сутіні хідників / – юні обірвані королі / борделів і пивняків» [5: 40]. Власне, функція поета – «останнього стійкого комунара алкогольних комун» – якраз і полягає в пригадуванні минулого, аби
зберегти колективну пам’ять, і прогляданні майбутнього.
Поезії першої частини збірки – «Кочегари» – це вечірні казки
для дітей і міфоепос для дорослих. Ілюструючи можливості вибору, Жадан свідомо «програє» різні сюжети з вигаданими героями,
і основним при цьому для нього стає найлогічніший фінал будь-якого
сюжету – смерть. Вона наздоганяє листоношу з Амстердама, котрий
замерзає на сорок п’ятому кілометрі дорогою до Стаханова, супроводжує в нелегкому шляху наркокур’єра, повільно вбиває успішного
комерсанта. «Смерть моряка річкового флоту схована в прибережній
глині», – розповідає автор, і це не відлякує маленьких слухачів, а примушує в унісон з ліричним героєм вигукувати: «І я колись стану простим китобоєм, і запишусь на норвезьку посудину» [5: 17].
Поетизація смерті набирає в «Ефіопії» потужних обертів: «І я хотів би в кінці життя / купитись на цей солодкий обман, / перш ніж відчалити без вороття, / перш ніж пірнути в чортів туман. / Сидіти й пити
своє вино. / Дивитися смерті в просте лице / з друзями, котрі все знають
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давно, / знають, але не говорять про це» [5: 20]. Цей захоплений пафос
умирання тотожний піднесеним есхатологічним очікуванням ранніх
християнських громад: «Вже зовсім скоро Господь покличе нас усіх, поверне океанські потоки, пожене нас у темряву» [5: 43], – свідчить ліричний герой, і його впевненість притягує й заворожує. Усі художні засоби
поета працюють на його ідеал: на відміну від імперсонального, сухого
«правильного» світу, у світі кочегарів і китобоїв усе живе, усе дихає,
все наповнене фарбами, звуками й відчуттями. У маленьких слухачів не
лишається вибору, бо вони теж хочуть бути учасниками цього дійства:
«Ти довго тримався за наші місця, / за ці гарячі піски... але і ти наважився
теж / відійти назавжди / з червоних вигорілих побереж / крізь потаємні
ходи. / Це віра, яка тебе огорта, / допомогла дійти, / збираючи в чорних
нічних портах / ватаги таких, як ти» [5: 21].
Подорож морем, що традиційно асоціюється з переходом від світу
живих до світу мертвих, – наскрізна метафора збірки, а загадкова назва
«Ефіопія» вочевидь пов’язується тут із топосом обіцяної землі, раю для
всіх, хто ризикнув вирушити у цю мандрівку: «Там співи матросів пливуть догори, / й між ними пісня твоя, / й піднявши зелені свої прапори, /
лежить Ефіопія. / І кожному, хто потрапив туди, / хто, зрештою, не потонув, / вдосталь буде хліба й води, / цукру і тютюну» [5: 22]. Прибуття
до Ефіопії означає завершення руху до сакральної мети, відтак міфопоетична система Жадана постає перед читачем цілісною й умотивованою.
У зовсім іншій сповідальній тональності звучить поетична збірка
Маріанни Кіяновської «Дещо щоденне» (2008), на якій позначився
вплив барокової метафізичної поезії, відчутний на всіх рівнях тексту.
Поетка цілком у дусі топосу самоприниження раз по раз указує на власну недорікуватість, «недолугість» свого писання, а також на те, що
виступає лише транслятором Божественного Слова: «І кожне слово,
начебто моє, / Належить не мені. Я тільки бачу...» [6: 24]. Утім, відомо, що топос самоприниження у творах релігійних і літературних діячів українського бароко лишався рудиментом середньовічної анонімності і, так би мовити, формальним елементом. Чого-чого, а авторської
гідності, поєднуваної з полемічним запалом у відстоюванні цінності
власної творчості, ані архієпископу Лазарю Барановичу, ані отцеві Кирилові Транквіліону Ставровецькому та іншим бароковим письменникам позичати не доводилось. Маріанна Кіяновська в збірці «Дещо щоденне» також видається досить певною себе, а ще більше – мужньою
у визнанні свого права говорити про Бога, за євангельськими словами:
«Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед Небесним
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Отцем Моїм визнаю й Я. Хто ж мене відцурається перед людьми, того
й Я відцураюся перед Небесним Отцем Моїм» (Мт. 10:32–33).
На тлі інших книг сучасних авторок, котрі звертаються до Бога
у своїх творах (маю тут на увазі, найперше, «М@йли до Бога» Ярослави Івченко та «Розмови з Богом» Богдани Матіяш), поетика віршів Кіяновської видається більш «нормальною», оскільки релігійні
почуття тут не перетворюються на літературний прийом. Господь
не миє ліричній героїні посуд після вечірнього чаю й не вислуховує її
скарг на заплутане інтимне життя. Однак саме це робить поезію Кіяновської складнішою: незважаючи на впевненість сучасного читача
в тому, що він легко розкодовує християнські символи, зацікавлення
вони викликають не в багатьох. Поезія збірки «Дещо щоденне» цілковито екстенсивна, зосереджена на кількох основних темах і невеликому наборі образів. За змістом вона ніби розпадається на два смислові пласти, за якими вгадується певна автобіографічність: «я, Господь
і смерть» та «я, він, Господь і смерть».
Вірші першої частини показують ліричну героїню, котра пройшла
особисте випробування смертю: «Бог дав мені смерть, але світ не дозволив мені, / Щоб очі мої випікало, і кості ламало, / Щоб жили кришило,
як в залі лункій дзеркала... / І втеча, і тиша – страшні, я ж бо недовтекла. / А Бог мене буде – за тишу і втечу – судити» [6: 16]. Із цього індивідуального досвіду вона виносить певні уроки: «Вже умію могти /
Все приймати – іще не смиренно, та вже без гордині. / Вмію втратити
все. Вмію жити від завтра до нині...» [6: 22], котрі можна співвіднести
із загальнохристиянським досвідом і ставленням до життя.
Другий тематичний блок є ще більш пронизливим, бо інтерпретує смерть як утрату і кохання – через досвід смерті: «...Був такий
чоловік – перерізав мені пуповину / І лишив ненароджену там, де нічого нема. / Він ще сниться мені. Ще ввижається – раз на хвилину. / Але
він – у пітьмі. Я не знаю, яка це пітьма» [6: 42]). Можливо, лише через
пережиття втрати кохання постає як Армагеддон, як переддень кінця
світу: «Я люблю тебе. Я тебе відпускатиму тричі, / А потім крізь мене,
як вощена нитка, пройдеш. / І вузлик зав’язне у серці. І голос покличе. /
І ти все збагнеш, все відчуєш, всім станеш (я – теж...) / І знову безсонним
залишиться небо, аж поки / Не встане з потопу Вселенна наступного
дня. / І ляжуть птахи, ніби залишки їжі, за щоки. / І води відступлять.
І виступить з піни стерня...» [6: 55].
Не можна стверджувати, що читач без подібного життєвого досвіду
не зможе адекватно сприйняти вірші Кіяновської, але, зрештою, будь-
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яка поезія вимагає «співзвучання» душі автора й читача. Воно потрібне значно більше, ніж замилування римами чи механічне відчитування
символів, і може виникнути – як дещо щоденне, хоча й не дуже звичне.
Тоді як Маріанна Кіяновська представляє в сучасній українській
літературі покоління «дев’яностників», її молодша наступниця«двотисячниця» Богдана Матіяш, апелюючи до тих самих християнських цінностей, ніби продовжує спробу відтворити намагання
людини осягнути єдність із Творцем у форматі «дещо щоденне».
Перебуваючи у складних і заплутаних взаєминах із церквою, ліричний
герой (героїня) сучасної української літератури не любить традиційних форм релігійності й обрядовірства, ідучи власним духовним шляхом та розв’язуючи проблему богоспілкування просто – розмовляючи
з Богом: на цьому концепті побудовано збірку віршів Богдани Матіяш
«Розмови з Богом» (2007).
Існує думка, що така поезія призначена перш за все до читання вголос
і тексти Богдани Матіяш – не письмо, а слово, причому слово не просто
авторське, а інспіроване безпосередньо Богом. «Вони із тієї вселенської
хвилі, з якої все на світі походить, і на котру Богдана зуміла налаштуватися», – пише про вірші Матіяш Оксана Луцишина [9]. Серед мотивів віршів сучасної української поетки – багато тих, що вживалися свого часу
вітчизняними бароковими авторами, зокрема мотив «замкнутих вуст».
Лірична героїня прагне говорити з Богом, але не знає, як це зробити:
«ти бачиш як мені складно говорити з Богом я знаю його так / багато
років а втім мені не вдається навіть називати його на ім’я» [10: 13].
У цьому комунікаційному тупику виражається засаднича ідея апофатичного богослов’я про те, що Бога неможливо осягнути й висловити
Його сутність, а зойк «якими словами» наповнює всі релігійні тексти
від початків християнства. Героїня Матіяш відчуває брак слів і в іншому
випадку – при спілкуванні з людьми, навіть найближчими: «певно було
би майже абсурдно вже навчитися до тебе говорити / ліпше ніж до Бога
котрому досі доводиться вчити мене так багато речей / так терпляче підтримувати мене за лікоть коли я послизаюся на бруківці / в своєму
й у чужих містах і котрий ніколи ні в чому мені не докоряє» [10: 13].
Ідея Господньої всюдисутності досить рельєфно виявляється в намаганні героїні знайти Його скрізь – у спогляданні рослин, людей,
у найбуденніших речах. Останнє вдається їй настільки добре, що я б
назвала феномен Бога у текстах Богдани Матіяш «Господом до вечірнього чаю»: «може зрештою я забуваю що ти просив / приготувати
нам бодай же скромну вечерю» [10: 9].
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Алюзія «багато покликаних та мало вибраних» (Мт. 22:1–14) виявляється в неготовності героїні адекватно прийняти «запрошеного
на вечерю» Бога: «коли я опівночі нарешті згадала що ти маєш прийти до мене коли почула / твої кроки на порозі хоча скажи мені скільки ти там стояв мене чекаючи / й навіть не озиваючися коли я обняла
тебе Господи ховаючи обличчя / мокре від сліз тобі на грудях коли я просила бодай же сьогодні / нехай не буде чуда чому ти завжди для мене
мусиш робити чуда / чому в мене не виходить як у нормальних людей
тебе дочекатися / чому врешті ти щодня так багато даєш мені чому
Господи» [10: 10].
Але всепрощаючий Бог не тільки не ображається на таке ставлення,
а навіть... миє посуд після вечері. Добрий Бог, котрий не любить консервовані персики, а любить довгоногих фламінго й водить людину,
як дитину, за ручку і приколихує на грудях перед сном («як немовлята учаться ходити за руку проводить пальцями по чолі Бога засинає на
грудях» [10: 30]), асоціюється, перш за все, з Богом Отцем, сильним
і спроможним захистити. Показаний в іншому аспекті Бог, який сумує
і плаче, є своєрідною інтерпретацією образу скорботного Ісуса (для
слов’янської ментальності завжди була характерною тенденція звернутися в першу чергу до людської природи Христа, показати Його страждання й усю глибину кенозису – самоприниження Бога): «я обертаюся
рівно настільки швидко щоб подивитися як гірко ти плачеш / як затуляєш обличчя рукавами як кладеш голову на руки ... / може поділися зі мною
своїми смутками бо я не можу дивитися як ти плачеш / і може давай віддам тобі свої дрібні радості може ти з них сміятимешся» [10: 56].
Лише іноді ритми поезії стають більш «тяжкими» і авторка виходить за межі «флористично-чайної» тематики: «залишіть мене саму
просто залишіть мене з моїм померлим тілом наодинці / я хочу на нього
надивитися я хочу побачити як ти Господи вдихнеш у нього життя /
...залиште мене натрохи я теж заплющу очі я теж затулю голову зраненими лапами / я теж слухатиму як мені з-під серця витікає кров бура
кров старого кошлатого ведмедя» [10: 35].
Використовувана мелодика псалмів закономірно провокує появу
нетипового для збірки Матіяш образу Бога – сильного Бога в Його
славі: «а ти так довго чогось чекає мій Господи доки паростки кленів
обернуться / в могутні дерева доки води річок потечуть до своїх струмків доки прийде гора до гори / і прірви зімкнуться мов ніколи їх не було
мій Боже може тоді говоритимеш може тоді / але вже чи ж до мене
чи ж стане мене так надовго чекати чи ще почую голосу твого Боже»
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[10: 26]. Але, віднесений у далеку перспективу, цей прихід Господа,
який мав би розв’язати комунікативну проблему (i решту питань, які
з’ясуються на Страшному суді), лишає ліричну героїню в очікуванні,
пошуку і самотності – про це свідчить найкоротший і, можливо, найщиріший вірш збірки: «скучаю коли тебе немає а що тебе немає майже
ніколи скучаю завжди» [10: 50].
Далі від релігійного світосприйняття, але близько до вітальної
енергії, що животворить усе довкола, перебуває в сучасній українській поезії Дмитро Лазуткін. У його поетичній збірці «Бензин»,
утягнутий відразу автором у потік нестримного руху, де «головна небезпека – у можливості зупинитися», читач «спотикається» об окремі
образи і таки зупиняється, розуміючи, що десь тут починається інший
сенс: «тож вір і люби як сказано – якщо вистачає мудрості / підкидуй
цілуй розгойдуй і щиро віддячуй за це – / чи тимчасовій ніжності чи голосній розкутості... / бо доки ти є мішенню – тобі дозволено все» [8: 24].
Очевидно, що усвідомлення себе мішенню додає, сказати б, драйву
до драйву. І майже сковородинівське «бо світ це куля а ти – мішень
мішень і куля колись зустрінуться» перетворює «вітальний» рух на
банальну втечу від «всюдисущого снайпера» далеко не за сковородинівським рецептом: «І короткі спідниці не залишають вибору / Тільки
вперед тримайтеся маленькі / Видихаючи свій алкоголь мені в обличчя /
Роздмухуючи своє тепло у сліпому повітрі» [8: 59]. Досить бадьорі декларації. Досить упевнена хода. І для щастя нібито потрібні лишень три
презервативи і літр коньяку. Бо в житті все одне й те саме: «одна й та
сама любов з випарами і з осадом з усталеним вмістом спирту з жорстокими правилами гри». І наступна «маленька» «нічим не ліпша за ту що
звалила на третій мазді». А тому вперед – «у краще майбутнє – і п...й
що птічку жалко» [8: 70], декларує ліричний герой, і нам уже якось
починає набридати це чергове втілення дон-жуанівського психотипу,
покликане символізувати вітчизняну маскулінність, про яку багато хто
говорить, що нібито й немає її вже... Але десь тут починається інший
сенс. І «з’являються ангели в однокімнатній квартирі» [8: 130], янголи в стані абстиненції, як у безсмертній єрофеєвській поемі «МоскваПєтушкі» чи «Депеш Мод» Сергія Жадана. Утім, янголи Лазуткіна
не такі небезпечні. Вони лише сигналізують про зміну сенсу: «Приходять ангели / Масажують душу / Добре / І боляче» [8: 31].
А один із них підозріливо нагадує котрусь із «маленьких»: «Мій
абонент / Мій добрий янгол / З теплими пальцями / І мокрим мокрим
всемогутнім ротом» [8: 65]. Абонент, який по звичайному, «най-
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надійнішому, як з’ясувалося вкотре», телефону говорить, що не повернеться. Маленька, котра йде із серцем у лівій кишені. На котру
він молився й на маршрутах котрої він хотів би бути гравієм. «Ось
воно / Починається / У мене ніколи не виходило утримувати коханих»
[8: 115], – довірливо повідомляє ліричний герой, і ми несподівано
починаємо йому співчувати. Бо десь тут знову починається зовсім
інший сенс – туга за почуттями й іронія над щойно проповідуваною
релігією трьох презервативів: «Вже виросло і добре що виросло / У цій
країні покоління дівчат / Які кажуть: я не буду без презерватива / Або
так або ніяк розумієш /... Ну звичайно / Я теж за здоровий спосіб життя /...Я теж не буду без презерватива / Це правильно / Та чомусь все
рідше доводиться чути: / Я не буду без кохання / Не ображайся / Але
я не буду без кохання / Або так або ніяк розумієш» [8: 45].
Так із метафори чоловічої потенційності широко відомий засіб
контрацепції перетворюється на метафору того світу, де живуть надуманими цінностями і від якого намагається втекти ліричний герой. Світу, де «поштові скриньки переповнюються рекламними оголошеннями / а смітники забиваються презервативами» [8: 133], де, як
у комп’ютерній грі, можна одним порухом «стерти» одне одного («забув пін-код і всі померли» [8: 30]) і рушити далі. Проникливість поезії
Лазуткіна в «Бензині» якраз і визначається тим, що поряд із мотивом
утечі з’являється інший сенс – екзистенційне почуття відповідальності
за тут-буття. Навіть «коронний» Лазуткінський бренд, відомий усім
відвідувачам слемів і любителям розповідей про радянських школярів,
«хто сп...в крейду?!» трансформується в «Бензині» в іронічно-філософське зауваження «за крейду все одно треба буде відповісти» [8: 129].
Я не знаю, наскільки щирим є в цьому всьому Лазуткін. Тобто ліричний герой збірки «Бензин». Можливо, він спеціально написав
таку збірку, щоб усі думали, що він хороший і вразливий. А можливо,
він і сам не знає, коли є справжнім: коли декларує «кохання комусь –
це вино і еротика, кохання моє – це горілка і порно» [8: 58], чи коли
зізнається «все одно я буду боятися за тебе за себе за всіх / і я буду молитися / навіть / знаючи / що ніхто мені не вірить і не повірить ніколи
і правильно мабуть зробить» [8: 133]. Проте десь поза всім цим відчувається інший сенс і те, що нарешті можна назвати справжньою чоловічою поезією, – готовність не втікати, а залишатися: «я взяв тебе
в руки а значить носитиму» [8: 58].
Таким чином, акцент на епатажному, позірна еґоцентричність
є в сучасній українській поезії таким собі зовнішнім шаром сенсу, під
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яким прочитуються глибші інтенції. Скажімо, Богдан-Олег Горобчук
у збірці «Немає жодної різниці» (2007) вибудовує рефлексію довкола власного образу, котрий явно йому дуже імпонує: «Горобчук Богдан прокидається від затяжного сну ... / його джинси протерті і рвані /
його кеди ще рваніші ... / він думає / про любов / і про те що цей текст
ніколи не закінчиться / що ж – в останньому Богдан помиляється / він
не Бог – він цілком здатен на помилку / і це чудово ... якби я був онаністом / я мастурбував би на Горобчука» [3: 64–65].
Власне, останні рядки є свого роду алюзією на безсмертні рядки
ще одного популярного молодого поета, який нібито спорудив собі
нерукотворний пам’ятник. Отже, у збірці Богдана-Олега Горобчука
ви знайдете багато Богдана-Олега Горобчука: подробиці його особистого життя, sms-листування з коханою, уривки із «живого журналу»,
вірші про поетів та письменників, котрі є значущими для автора (Рембо, Беккет, Кафка і Коцюбинський), вірші, написані під час подорожі
з друзями до Москви тощо. До речі, друзі Богдана-Олега Горобчука –
також популярні сучасні українські поети, наприклад Олег Коцарев:
«Олег Коцарев працюватиме на заводі “Агробудіндустрія” ... / Ми з ним
будемо в одній бригаді й битимемо “стодвадцяті” блоки – вдвох / по
шість на день / Олег Коцарев сильний і тому накидатиме бетон у підготовані й заармовані / мною форми / він розрівнюватиме накидану масу
і вмикатиме вібрацію для остаточного / втрамбовування» [3: 33], –
твердить Богдан-Олег Горобчук, декларуючи, що об’єктивна реальність є для нього не надто значущою.
Адже найцікавіше відбувається зовсім не довкола нас, не на поверхні, а всередині чогось – наприклад, у загадковій голеній голові поета, де навіть кіт не послизається [3: 153] і куди цілком може залетіти
метелик: «Метелик / Залізе / В мене / Через рот / Як твій поцілунок»
[3: 119]. Поет вибудовує цілу філософію порожнини, що стає наскрізною метафорою збірки: «порожнини – як і все – пульсують ... / порожнини здаються пустками проте це не так – пустка не функціональна /
пустка втім може позначати відверто злу душу або просто відверте /
зло – порожнина ж передбачає звільнення або заповнювання...» [3: 162].
Очевидно, що голова ліричного героя (героїні) в цьому випадку –
теж порожнина (рідкісний випадок, коли ця обставина не здається
образливою), і акт наповнення в символічному плані стає ідентичним таїнству любові, яке так важко пояснити звичайними словами.
«...Я хотів би там бути: в тебе в голові / це моє тіло мені не потрібне:
ним неможливо / плавати в щасті ... / Не народжуватись але вмирати
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в тобі: в тебе в голові» [3: 126], – зізнається поет коханій, саме в заповненні знаходячи сенс житті й любові: «порожнини любові – основні – / бо любов найближча до заповнення собою / порожнин – бо любові
так багато / що її надважко втримати поза собою» [3: 163].
Життя, таким чином, уявляється безперервним процесом переливання любові з однієї порожнини в іншу, тимчасовим спустошенням і новим наповненням: «любов народжується в голові: я люблю всіх
і люблю це повільне спустошення» [3: 116]. Об’єм протиставляється
площинності, а безперервний рух – статичності: «почуваючись малюнком я почуваюся створеним / почуваючись малюнком я почуваюся зафіксованим» [3: 134]. Довколишній світ сприймається як плаский і часто
порожній: «підземні переходи стають як папір як картон» [3: 149],
«...недопалки, механізми / що віджили своє / і стають площинними елементами асфальту» [3: 148], а зафіксованість як кінцевий стан загалом дорівнює смерті: «прийде час / і я буду малюнком позбавленим
паперу і фарби / і тоді Господь погляне на мене і скаже: о, отак найліпше» [3: 136]. Але це буде колись, а поки існує можливість утечі:
«весь світ – безмежно рівновеликі кухні / і ми намагаємось втекти крізь
дірку / допоки її не засклили» [3: 151].
Однак безсумнівно, що продивитися, а надто проникнути крізь
вдається не кожному, хоча спроби варті винагороди: вони дають
можливість побачити «спалахи любові всередині очей» [3: 144]. Тому
ключову роль у поетиці збірки відіграє прозорість: ліричний герой та
героїня збірки постають перед нами «прозорим хлопчиком» та «маленькою прозорою дівчинкою», котрі, попри неминучість смерті,
намагаються заповнити порожнини – наповнити одне одного, інших
довкола себе й увесь світ часточками своєї любові.
Світлана Богдан відносить творчість Богдана-Олега Горобчука до
«раціонально-матеріалістичного» полюса сучасної української поезії, тобто до групи авторів, чия увага «зосереджується насамперед
на реаліях емпіричного світу, що отримують відображення у текстах.
Символом цієї крайньої точки може слугувати фотографія – як відтворення (звісно, пропущене через об’єктив авторського “я”) довколишніх предметів, подій або явищ» [2]. На її думку, такий спосіб бачення світу характерний також для Олега Коцарева – і ми не можемо
не погодитися з твердженням про те, що «його тексти – це переважно замальовки з натури, оповіді з життя, сюжетна поезія. Водночас
його бачення – очуднене, пропущене через доброзичливе око спостерігача» [2].
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Доволі яскраво ці тенденції виявляються в поетичній збірці Коцарева «Мій перший ніж» (2009), де реальний Харків стає тлом для
розгортання міфопоетичного простору, а потворне сусідить із прекрасним і дивним. Хоча переважна більшість мешканців цього міста
живуть у «такому районі, збудованому тридцять років тому, що всівсі-всі будинки в ньому схожі на дупу, що ззаду, що спереду» [7: 9], це не
заважає бачити його під іншим кутом зору – і ось уже «всміхнулась
бічна цегляна стіна» [7: 3], «а з далекої кухні на шостому поверсі падає
пляшка шампанського, падає, падає – й не розбивається» [7: 4].
Погляд ліричного героя переважно спрямований угору – можна
сказати, що в небо, але переважно на дах. Дах тут пов’язаний із певною ініціацією й посіданням сакральних цінностей – наприклад, ліричний герой цілком щиро побивається, коли усвідомлює, що «прожив у цьому домі чверть найблискучішого століття, А досі не побував на
даху його» [7: 43]. Власне, саме на даху відбуваються основні моменти істини: «Не було / Ні ангелів, ні труб, / Була салатова блискавка, /
Чорна трава – / Заглядала в вікна, а на даху / Ситий з голодним / Починали розуміти / Одне одного [7: 61] або не відбуваються, як у вірші
про Олю: «Я затягував одну дівку на дах твого будинка, / Кажу: “Ну
давай! Ходім зі мною на дах! / А то що ти винесеш з цього вечора?”, / Та
вона не погодилась вилізти на дах, / Не схотіла нічого виносити з того
вечора, / І я теж з тобою, Олю, нічого ні з чого не виніс» [7: 52].
Між «верхом» і «низом» у міфопросторі Коцарева відбувається активна взаємодія – така собі весела деконструкція: «І в повітрі
розбіглись листки / Секундної симпатії, / Дві усмішки, два дахи, / Здійнялися, склалися та розійшлись, / А шматочки шиферу й черепиці /
Розлетілися над двором / Райдугою» [7: 60] або «...засвербіло вулиці
в носі / Вона розвернулась і чхнула – / Аж камінці з бруківки полетіли
в небо / Полетіли на дахи / На дерева / На дощ» [7: 46]. Дощ, вода
виступають не менш важливою складовою очудненого світу – волею
поета в місті раптово з’являється море; крізь товщу води все починає
сприйматися інакше: «Я подзвонив і попросив море / Визирнув у вікно
й побачив / Як хмари вишикувались у стрункі ряди хвиль / І повільно
опускались на місто / Затоплюючи спершу останні поверхи / Потім
середні /... Даремно мене залишили в офісі самого» [7: 32].
Людина в поетичних координатах «Першого ножа» перебуває
в міжсвітті – у горизонтальній площині, але звернена догори: «Жінка
лежала в під’їзді / Сміялась дивилась назад / Із кліток сходових шахтових шахт / Їй на голову вітер падав / ...Жінка ще навіть не п’яна»

Тетяна Трофименко. Мотиви та образи сучасної української поезії

421

[7: 158]. Перебуваючи у вершині перекинутого трикутника, людина споглядає світ довкола себе з усім його екзистенційним негативом «коли світ – перевернутий мурашник, перевернутий трикутник,
а князь його випроставсь у всій красі» [7: 178], але в першу чергу – світ
над собою: «Намалюй коло, скажи трикутник, а далі сама знаєш: /
слова-картинки, звуки й картинки-картинки полетять у небо / гарно,
як дим, як усмішка розпеченої смоли» [7: 173]. Діалектику людського
життя в урбаністичних художніх координатах сконденсовано у вірші
«Двобій у горизонтальних площинах»: «Крапає теплий дощ на мозаїку, / Де застигли в польоті з мечами / Міцні й рішучі чоловіки. / Одразу видно, що це той самий двобій свободи і рабства, / Якого вчить
нас всесвітня історія... / Та надходить вода, ледь сірувата, / Мінить
обриси, стяги й мечів барви, / Історія – / Помилилася, / Мозаїку – /
Ускладнено: / Ваш вибір насправді – між рабом і дебілом, / І в кожного,
що характерно, свої переваги» [7: 147].
Якщо ви сприйняли ці рядки як песимістичні – не варто; дебіл, що
засвідчено тисячоліттям християнського дискурсу, це не образливо:
«Блаженні убогі духом, бо їх є Царство Небесне» (Мт. 5:3). Клоуни,
юродиві й вітчизняні поети активно працюють над пересотворенням
світу («...Інтелектуальну пиху завжди перемагає усміхнений талант! /
Можна й не бути людиною з коричневою парасолькою, / Але бути феєрверком!» [7: 36]), делегуючи свою поведінку іншим: «Зовсім не
соромно сміятися, / Зовсім не впадлу бути трохи ідіотом, / Зовсім не
ніяково хвалити Господа, / Бо Він_не_видимий» [7: 58]. Власне, цими
словами Коцарев знову повертає нас до образу дитини – утілення
простоти й щирості, спадкоємця Небесного Царства.
Неодноразова згадка про Господа та феномен любові – божественної та людської – приводить до думки, що, попри часто декларовану
антирелігійність сучасної української літератури, автори обстоюють
власну версію взаємин із Абсолютом. Сучасні українські поети, зі
скепсисом сприймаючи ортодоксальні церковні установи та обряди,
обирають свій шлях богопізнання, головним механізмом якого є розмова або молитва, тобто повсякчасний діалог, покликаний вивільнити
особистість від норм та установок, що панують у суспільстві. Навіть
коли в поезії фігурують обставини та образи об’єктивного світу, вони
зазнають очуднення, а в цілому найпродуктивнішим способом осмислення дійсності для українських авторів стає конструювання міфопоетичної реальності. Відтак, попри усвідомлення неминучості смерті, головним мотивом сучасної української поезії є втеча, намагання
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вийти за межі закостенілого світу соціальної структури, досягнути
міфопоетичного раю, байдуже, у якому образі він утілюється, – казкової країни Ефіопії чи реального даху міської багатоповерхівки. Позитивними образами при цьому є ті ліричні герої, що творять ідеальну спільність лузерів, пияків, клоунів, юродивих, тобто дітей Божих
у пост-постмодерному світі. Лише маргінальність щодо суспільної
ієрархії є запорукою осягнення сакральних цінностей і можливості
говорити з Богом. Любов, віра та відповідальність є також тими мотивами, що ними перейнята сучасна українська поезія, у якій поряд із
епатажністю та спробою деконструкції традиційних релігійних уявлень панує не атеїстичне чи секулярне світосприйняття, а натхненний
пафос богоспілкування.
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Ольга Харлан

ТРАГІЧНА ТОПОГРАФІЯ ЧУЖОГО
(ВІРА МАРСЬКА «БУРЯ НАД ЛЬВОВОМ»)

У

сучасній філософській, культурологічній, літературознавчій думці все актуальнішою постає
категорія Чужого, що презентує одне з основних
понять життєвих відчуттів. Проблема Чужого-Іншого в її філософсько-культурологічній інтерпретації повною силою заявила про себе наприкінці
ХХ століття, творчо увібравши попередній теоретично-філософський дискурс. Традиційне історико-філософське опрацювання можна знайти
ще в Платона, Аристотеля, пізніше в Геґеля. Уже
в ХХ столітті до неї звернулися Е. Гуссерль, М. Гайдеґґер, Г.-Ґ. Ґадамер, Е. Левінас та ін. Запропоноване в цій статті прочитання повісті Віри Марської
«Буря над Львовом» в аспекті з’ясування топографії Чужого ґрунтується на праці Б. Вальденфельса [1].
Багато творів, написані у міжвоєнне двадцятиліття (1914–1939), часто є яскравими ілюстраціями існування тріади «Я–Інший–Чужий», намаганням осмислити складність співіснування
в одному просторі людей з різним сприйняттям
та оцінкою світу. До них належить повість Віри
Марської «Буря над Львовом». Твір вийшов
друком у 1944 р. в «Українському видавництві»
(Краків–Львів), указаний час написання – травень-жовтень 1941 р. Кінцевий варіант опублікований 1952 року у Філадельфії, де авторка проживала з 1949 р. (друга частина написана в лютому
1947 р.). Справжнє прізвище письменниці – Ма-
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рія Струтинська (1897–1984), крім названої повісті, їй належать збірка оповідань «Помилка доктора Варецького» (1964), драматичні
твори «Який чистий сніг» (1968) та «Американка» (1973), книга
спогадів «Далеке зблизька» (1975), ряд статей літературознавчого
та публіцистичного характеру, переклади з англійської, французької
мов; вона – редактор журналу «Українка» (1937–1939), співредактор літературно-мистецького місячника «Наші дні» (1941–1944) [6:
417–418].
Дві частини повісті, написані в різні роки й пов’язані з епохальними подіями (початок Другої світової війни, прихід радянської, а потім
гітлерівської армії), відповідно мають символічні назви: «Весна восени» і «Сіре й червоне». Події, описані у творі, майже всі відбуваються у Львові, хоч на початку маємо досить цікаві ситуації відпочинку
в Косові та подорожі залізницею. За словами М. Струтинської, твір
«був конечною вимогою всього мого єства передати людям правду
про той страшний режим, що вбиває несуджених ще навіть в’язнів...
А втім, почала я писати цю річ (і майже всю першу частину) в бадьорому настрої експериментування з повістю-репортажем (себто сперту на фактах і живих людях), куди вплела любовну фабулу [2: 11]. Як
згадувала письменниця, Г. Лужницький назвав її «письменницею
української автентичності» [2: 11].
Львів, через переживання мешканців якого сприймаємо події вересня 1939 – червня 1941, у повісті постає як своєрідний Вавилон,
місто, у якому силою обставин живуть різні люди, які, здебільшого, не
завжди розуміють одне одного. Не йдеться про нерозуміння на рівні
мови (хоча й мови звучать різні), нерозуміння й навіть несприйняття,
здебільшого, національне й ідеологічне. Розмаїття довоєнного Львова
досить повно проілюстровано назвами рубрик у виданні «Leopolis
multiplex»: «Lemberg: тоді і тепер»; «Lwów: минуле і пам’ять»;
«Львів націоналістичний»; «Львів радянський/російський» [7]. Загалом, місто у творі постає своєрідним лабіринтом, у якому кожна частина має своє призначення й характеристику, а люди в одному будинку
часто більш чужі одне одному, як ті, хто живе в різних кінцях міста.
Б. Вальденфельс у праці «Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого» висловлює думку, що Чуже має не тільки свої часи,
але й свої місця. Осмислюючи появу феномену Чужого, автор вважає,
що причиною появи стала зміна в Новий час «розуміння розуму і ролі
суб’єкта» [1: 6]. Наголошуючи на такому явищі як наявність певних
меж і децентрованості суб’єкта, філософ констатує: «Коротше ка-
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жучи, немає жодного світу, в якому ми повністю перебуваємо вдома,
і немає жодного суб’єкта, котрий був би господарем у власному домі»
[1: 7].
Характеризуючи Чуже як топографію чи «місцеопис», Б. Вальденфельс визначає таку його специфіку: топографія пов’язана з топосом, простором, який можна розуміти в традиційному його вияві (Аристотелева «Фізика») і в посткартезіанському. Автор звертає
увагу і на такий аспект: плюралізація місць у формі Topoi, у місцях
виникнення пояснення. Важливим є те, що Topoi охоплює не тільки множинність, мережі місць, але й поняття, що обмежують місце
(мости, межі тощо). Таким чином, уможливлюється виникнення гетеротопії (множинність місць), а також атопії (відсутність місця),
що вказують на «прірви безмісцевості». Основне припущення вивчення Чужості, за Вальденфельсом, є те, що Чуже первинно слід мислити, виходячи з «місць Чужого, як “десь не тут” і як позапорядкове
(Außerordentliches), яке не має якогось постійного місця й уникає
впорядкування (Einordnung). Поділений на місця простір, натомість,
слід мислити так, щоб він припускав свої та чужі місця без того, щоб
від самого початку звузити чи скасувати відмінність Свого від Чужого» [1: 7].
Філософ визначає особливості топографії як способу дослідження: завдяки їй окреслюються шляхи, межові лінії, зв’язки та перехрестя, тобто віддається перевага з’ясуванню відкритих і обмежених
зв’язків перед систематичним закріпленням. Важливою є акцентація
на зв’язку з географією, «котра у своїй топографічній формі займається охопленням і відтворенням форм і предметів місцевості, посилює згадану просторову орієнтацію, яка протидіє однобічній орієнтації на лінеарний історичний час і прогресивний розвиток і через
це постійно проблематизує припущення, що чуже є просто тим, що
вже або ще є недоступним» [1: 8]. Отже, можемо зробити висновок,
що розуміння Чужого з погляду топографії як способу дослідження
включає в себе відцентрове прочитання тексту, у якому простір обмежений і безмежний, пов’язаний із всечассям (минулим, сучасним
і майбутнім), а досвід часу детермінує «занепад певного розуміння та
очікування історії»; поняття Свій можливе тільки за умови існування
поняття Чужий. У характеристиці Чужого Вальденфельс виділяє три
аспекти: місце, володіння, рід, адже Чуже відбувається поза межами
свого, належить Іншому, є чужорідним. Серед названих аспектів, на
думку філософа, найважливішим є аспект місця.
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У повісті Віри Марської головна героїня Оксана Рутецька перебуває в оточенні і своїх, і чужих. Вона переживає три етапи в історії
Львова, водночас і три етапи свого життя. Перший – «польський» –
упорядкований, з усталеним способом життя (робота, помешкання,
самотність, відстороненість), що руйнується з початком війни 1 вересня 1939 року та відкриває нове бачення сусідів, співробітників,
друзів. Другий – «радянський» – несподіваний, непередбачуваний,
незрозумілий, жорстокий, який почався з появою нових господарів
у Львові, що змушує, знову ж таки, по-новому побачити світ і людей:
«З усіх будинків маяли великі червоні полотнища, з усіх побитих вітрин дивилися яскраво розмальовані, потворно-великі портрети вождів з добродушно-всміхненим хитрим обличчям Сталіна в центрі» [3:
117]. Третій – «німецький»; у творі епізоди, пов’язані з приходом гітлерівського війська до Львова, мають незначний обсяг, але саме вони
концентрують увесь страх і макабричність того, що відбувалося напередодні та продовжується тепер (знівечені трупи в’язнів у радянських
катівнях і знущання над євреями).
Авторка структурує твір так, що на кожному з цих етапів Оксана
перебуває в становищі, коли її життєсвіт ділиться на рідний і чужий.
Виходячи із трактування Вальденфельса («Чужий світ не є просто
прикметою моменту» [1: 26]), персонажі повісті та Оксана зокрема
переживають «чужість» як миттєвий стан і її тривалу форму. Усі герої – в одному географічному світі, але світ цей набуває історичної та
культурної варіативності залежно від самоідентифікації персонажа.
Так, перебування Оксани у власному помешканні, будинку, місті, навіть на роботі, яке має всі ознаки «своїстості», зі зміною історичних
обставин (початком війни, приходом чужих армій) перетворюється
на зону «чужості». Її не пускають у будинок жінки, які проживають
тут три місяці на противагу Оксаниними трьом рокам, перевіряючи
документи тільки через те, що не бачили її в бомбосховищі; у помешканні турбує двірничка, повідомляючи, що «субльокатор пані мусить
зголоситися до копання ровів, як усі мужчини з нашого будинку» [3:
71]; на роботі чекає розгардіяш і звільнення; Львів теж змінюється
й перетворюється не просто на прифронтове місто («Місто жило
сьогодні під знаком газової маски. Великі, чорно-жовті й біло-червоні
плякати сповіщали про продаж масок у пунктах “Льоп”-у, вже не тільки військові, але й урядовці та робітники місцевих закладів йшли вулицями з прип’ятими до пояса масками в сіро-зелених футлярах, ішли
й їхали на роверах відділи вояків з газовими масками на обличчях. Лі-
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таки скидали метелики з поученнями, як поводитися на випадок газової атаки. Сьогодні вночі кінчався німецький ультиматум...» [3: 48]),
а на місто страху («Збудили її вибухи. Схопилася з тапчана і, ще вся
обважніла від короткого й міцного сну, підійшла до вікна. Люди бігли вулицею, ховалися в будинки. Якийсь хлопчик бігав поперед вікна
і свистав у свиставку. Тривога» [3: 60]).
Ще більшої трагічності різні топографічні зони «чужості» набувають у другому, «радянському», періоді. Вони розширюють свої межі
через появу нових реалій. Характеристика «чужий світ» притаманна
більшій частині життєсвіту: робота, місто, будинок, повсякденність.
Цікаво, що Б. Вальденфельс, з’ясовуючи типи чужості, зазначає, що
«кожний порядок діяльності або життя підпорядковується специфічним селекціям і виключенням, він утворює певні умови доступності
та недоступності, тобто також свойості та чужості» [1: 27]. У повісті
спостерігаємо, як світ мешканців Львова поступово трансформується у світ Чужого, і ця чужість вже стосується не лише експертності та
приналежності до класів Інших, вона охоплює життя загалом.
Іншим та чужим стає простір міста. Одна з характеристик: «Вулиці сірі були від вояцтва, що йшло, вигупуючи важкими, без блиску,
чобітьми, хутко проїздили містом блискучі лімузини, розтарахкані
вантажники. В місті зникло все їстівне. Крамниці були позачинювані,
лиш тут і там відкривали “хлібну”, під якою росла в безконечність черга» [3: 121]. Невипадково письменниця майже поряд використовує
означення «без блиску» (чоботи) і «блискучі» (лімузини): таким чином окреслюється світ, у якому яскравість і «блиск» затьмарюються
й затоптуються чужими важкими чобітьми.
Світом, у якому перемежовані своїсть і чужість, стає новостворений музей Івана Франка, у якому працює одна з героїнь твору й ледь
не влаштовується на роботу Оксана Рутецька. До речі, авторка повісті Марія Струтинська свого часу теж працювала в музеї Івана Франка, тому багато деталей невигадані. Розповідь про музей побудована
за принципом протилежностей: розкішна вілла Увієрів, де він розташований, – скромний і ошатний будинок Франка; Тарас Франко, який
нібито наділений владою вирішувати долю інших, бо може взяти чи
не взяти на роботу, але виявляється що коріння цієї влади в дозволі
НКВД; він же, як директор музею, може домовитися про лист до директора в’язниці, але безсилий допомогти брату своєї дружини, засланому в Казахстан, про якого нагадує тільки плач його маленької дитини; трагікомічна у своєму аристократизмі та божевіллі Ольга Франко.
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Якщо повсякденний світ мирного часу й цивільного оточення часто окреслено чужим для персонажів повісті «Буря над Львовом», то
світ пенітенціарної системи перетворюється на ворожий. Письменниця подає його крізь сприйняття двох героїнь – Оксани Рутецької
та Віри Навринської. Образ Віри багато в чому автобіографічний:
Марія Струтинська сама пережила пошуки чоловіка в радянській
тюрмі, вистоювання під в’язницею при спробі передати необхідні
речі, жах зникнення. Про пережите письменниця залишила спогади
[4; 5], у яких у хронологічній послідовності описує весь процес арешту, обшуку, очікування можливості передач, страху загибелі рідних:
«Хто може передати сьогодні словами всю напруженість, усю тривожну глибину хвилювань дружини, матері чи сестри арештованого
в СССР? Самий спогад про це викликає нервозне тремтіння. Від першої хвилини, коли ніччю з’явилися в нашій хаті озброєні слуги НКВД,
аж до останнього моменту, який був у нас моментом жахливого відкриття, що тюрма, де був наш в’язень, змінилася впродовж декількох
днів большевицької евакуації Львова у різню людей – увесь цей час
пережили ми, як у якомусь жахливому, злому сні, що не хоче скінчитися» [5: 311]. Ідучи за матеріалами повісті, можна говорити, що більшовицька влада відносно людності Львова (та й не тільки) проводила,
за Б. Вальденфельсом, «політику чужості», яка «перекреслює усі намагання розуміння та порозуміння» [1: 39].
У творі зустрічаємо ще одну цікаву ознаку чужого простору, коли
«між різними синхронно та діахронно впорядкованими зонами чужості виникають різноманітні перехрещення» [1: 28]. Одне й те ж
явище видається і своїм, і чужим, а особа може бути місцевою та іноземною, близькою та чужорідною. Саме такі почуття Оксани передає
В. Марська, описуючи зміни, що відбулися в захопленому більшовиками Львові: життя в місті набуває ознак зловісної «умовленої гри»,
«неухильного ритуалу», коли заарештовують колишніх послів і сенаторів, а водночас у газеті «Вільна Україна» публікують листи відомих людей на підтримку нової влади та із заявами відданості «великому Сталіну». Перехрещення свого і чужого авторка передає через
сприйняття нових пісень: «Пісню про Сталіна», яку «радіо кричало
на всіх перехрестях», коханий Оксани Ярослав Лучківський слухає,
стискуючи щелепи, а «вчорашні ліберали» захоплюються й навіть
вважають, що її мелодія «має щось таке» [3: 121]. Найбільш яскраво
цю рису передано через сприйняття головної героїні: слухаючи пісню
у виконанні Оксани Петрусенко, у якій були слова «А тепер ти щасли-

Ольга Харлан. Трагічна топографія чужого (Віра Марська «Буря над Львовом»)

429

ва і вільна, Україно, вітчизно моя...», вона відчуває подвійні почуття –
з одного боку, зачарування мелодією, словами, голосом, а з іншого –
розуміння неправдивості такого твердження. «Знала, розуміла, що
все те – брехня, і слухала тих слів, схвильована, як ніколи при слуханні
найпатріотичнішого маршу» [3: 121].
У з’ясуванні проблеми Чужого Б. Вальденфельс звертається до
поняття «респонзивності», яке є ключовим у його філософії: на
виклик чогось невідомого й чужого формується відповідь, а опозиція «домагання – відповідь» має в собі респонзивну відмінність,
яка проявляється в тому, що домагання і відповідь не сходяться в чомусь загальному. В опозиції «свій – чужий» як структурі відносин
«домагання – відповідь» для логосу «чужого» відкриваються нові
можливості. Вони полягають у тому, що домагання Чужого можливе
тільки тоді, коли воно відсилає до Свого; в іншому випадку воно не
має смислу, бо відсутня структура передрозуміння. Через відсутність
передрозуміння виникають нові смисли. За цих умов можна говорити, що маємо справу з досвідом «чужого» як «чужого». У структурі
«домагання – відповідь» те, що особа відповідає, пов’язане з тим, на
що вона відповідає.
У домаганні Чужого Вальденфельс говорить про дві форми: воно
спрямоване до когось і водночас на щось, тобто якщо претензія спрямована на особу, це вже є заклик до неї, а отже, момент відповіді починається не мовленням, а тоді особа бачить і чує цей заклик, коли
вона повертається на нього. У повісті письменниця фіксує ті моменти,
коли «домагання» Чужого переростає в ситуацію зародження етичного ставлення. На початку твору головна героїня часто не відповідає на заклики Чужого, відмовляється їх чути, хоч і розуміє несправедливість, антигуманність того, що відбувається у Львові вересня
1939 року, коли руйнується й зникає Польська держава. Вона вважає
це навіть справедливим, зважаючи на українсько-польське протистояння. Однак ситуація «домагання» й «відповіді» складається так, що
Оксана Рутецька в кінці твору розуміє, що уникнення «відповіді» –
це намагання уникнути відповідальності. Те, що вона бачить 27 червня 1941 року, – перебуває поза межами людського і веде до трагічного
висновку: «В жахливій симфонії цього вечора є щось понадлюдське
страшне, неохопне розумом. Є в ній страшні образи близької смерти поневіряних, що їм кажуть прикидатися собаками, є в ній короткі
фуги громів-передвісників катаклітичної загибелі тих, що, хоч носять
на поясах Боже ймення, забули Бога. Та все покриває сопух розкла-
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дених трупів, прокльони і гнів народу» [3: 212]. Отже, Віра Марська
через сприйняття героїні приходить до розуміння різниці між Чужим і Ворожим, ухиленням «домагання» Чужого, але неодмінною
реакцією на ситуацію ворожості та смерті.
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Галина Хоменко

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-х:
ДОСВІД СЛІПОГО/ОСЛІПЛЕНОГО
ЯК ТЕРИТОРІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

У

же півстоліття національна ідентичність як
феномен офтальмічної сфери підкоряється
деконструктивному принципу différance Жака
Дерріда, засвідчуючи безкінечну відкритість новому, прихованому в нюансах та ледь відчутних
доторках, непояснюваному в уже, здавалося б,
детально відстеженому й описаному наукою ока.
Сліпота й прозріння постають тими метафорами,
які супроводжують деконструктивістську ідею
перепрочитання тексту, що відповідає віднайденню в ньому того, що було закрите не лише для попередньої критики, але й для самого письменника,
відкриття зору вченого/читача того, що належало
до зони затемнення автора [див.: 38]. Відомо, що
в одній із перших московських лекцій Ж. Дерріда з метою підтвердження своєї тези звертається до зіставлення двох записів у щоденнику Рене
Етьєна, зроблених у 1934 та 1958 роках, які він
співвідносить з епохою «наївного ентузіазму»
та епохою «суворого присуду» [24: 43]: «культура визначає людину більш жорстко, аніж «національність» або «раса», більш жорстко, аніж
«клас», вихідцем з якого вона є» [24: 24] / не
розпізнав «Сталіна як російського націоналіста,
ката націй, зокрема української (нині ви знаєте,
що національної незалежності добивалися не тільки Прибалтійські республіки й Азербайджан, але
й надзвичайно потужний рух в Україні» [24: 43].
«Кружляння» філософа над відкритим супрово-
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джується ще одним цитуванням щоденника: «Перечитуючи записи 1934 року я все більше засмучуюся, що не згадав розкішної учти
в українському колгоспі: вражаючі кількість і якість [страв]. І ось недавно я дізнався, що за рік до цього, у 1933 році з вини Сталіна померли з голоду мільйони українців, винних у непокірливості, у тому,
що вони хотіли залишитися українцями, а не розчинитися у хвилях
русифікації й крайнього сталінізму. Отак подають країну, [що перебуває під владою] тиранії, нічого не бачачи, не знаючи, не розуміючи.
Підневільні, бо у захваті від цих обставин» [24: 40–41]. Цьому феномену Дерріда знаходить відповідник, зафіксований у французьких
ідіомах із дієсловом «revenir»: «on n’en revient pas» – хтось вражений,
важко вірить у те, що бачить, вражений неспівмірністю побаченого;
«блаженно захоплений» / «en revenir» – вражений, втративши ілюзії,
переживши розчарування, повернувшись здаля, з часової й просторової відстані («revenir de lion»), де досі переживав перше враження
[див.: 24: 35]. Зрештою, очі не один раз позиціонуватимуть принцип
pharmacon’a в деконструкції пізнання, як ось у семінарі «Donner le
temps» («Дарувати час») (1977–1978): «Я не бачив нічого більш
тривожного, ніж німа красномовність цих благаючих очей, у яких, для
чутливої людини, яка вміє в них читати, є одночасно стільки покори,
стільки докору» [18: 165].
Очевидна непростота філософської деконструкції сліпоти і прозріння, зафіксована в їхній амбівалентності та динамічності, доповнюється парадоксальними акцентами красного письменства. Роман
Жозе Сарамаго «Ensaio sobre a Ceyueira» («Сліпота») (1995), що
став подією у світовій літературі, подає неприступний тлумаченню ні
окулістів, ані нейрохірургів феномен сліпоти, який не підлягає критеріям ані агнозії, «психічної сліпоти», що передбачає «неможливість
ідентифікувати побачене», ні церебрального амаврозу, що «характеризується цілковитою чорною пітьмою»: «біла, так би мовити, пітьма» зумовлює ситуацію апорії, експліковану у формулу безпорадності Едґара По: «Може існувати мільйон причин для того, щоб у мозку
заблокувалася зона, яка відповідає за зір, це просто мозок закрився,
мозок – і більше нічого» [52: 28]. Некон’юнкція сліпоти в тексті – наслідок перекидання аналогії ока й душі, ока й совісті, утверджуваної
ідеалістами всіх часів і країв: «З часом, збагачені досвідом сумісного
проживання і плодами генетичного обміну, ми зрештою помістили
совість до складу крові, у сіль наших сліз і, мало того, перетворили
очі в подобу дзеркал, повернутих всередину, у результаті чого вони без-
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соромно заперечують те, що намагаються утвердити уста (курсив
мій. – Г. Х.)» [52: 24].
Така ситуація – подвійний реверсивний стан та апорія симетрії
ока й душі – визначає й того, хто вдається до перечитування/перегляду вкрай суперечливого досвіду національної ідентичності української
літератури 1920-х, особливо тих її точок, що стали апріорними формулами від 1909 до 1936 на зразок «наївно врочистого» «поета недуги» та «зламаних крил», поета «великої незрілості ума», тотожного
старцям, «які, виставляючи напоказ свої струпи та каліцтво, хочуть
звернути на себе увагу прохожих», поета «невиправних ідеалістів»
«м’якої вдачі», яких ламає «не дуже сильний подув життєвої бурі», які
«роблять з себе жертву, піддаються життєвим обставинам, і в тій жертві, в посвяченні себе знаходять нагороду за терпіння» [23: 189, 190] та
«ідеаліст, для якого темні сторінки життя – це тільки непорозуміння»,
«зір» якого «відвертається від обставин, що доводять до грубих конфліктів», і який, говорячи «про людей і про справи немовби вбирав їх
у вату, щоб не боліли в нас життєві рани», так що «здається – сидиш на
оксамитному фотелі, брудні беріжки предметів і людей покриваються
позоліткою» [49: 210], які були пов’язані із постаттю Богдана Лепкого. Легким поштовхом до деконструктивного сумніву стає унікальний
текст письменника «Очі» (в оригіналі «Очи») (1923), який чомусь
досі не увійшов навіть до бібліографічних реєстрів.
Усе починається з того, що в 1920-і, стривожені проблемою особистісної та групової, насамперед національної ідентичності, яка то
діставала сферичне окреслення, то зазнавала радикальної негації, що
було зумовлене очевидним оновленням усіх складників ідентичності
аж до її конструктивістського моделювання, деконструкції підлягала
насамперед уже відома парадоксальна симетрія «очі/душа». Як визнана реакція на ідею німецьких романтиків про гомогенність «духу»
чи «душі» народу й людини та світу природи, землі, що, зазвичай,
утворюють унікальний перетин, вона, насправді, має більш глибоке й розгалужене коріння: факт апеляції до «Volksgeist», «національного духу» Жаном-Марі Вольтером у роботі «Essai sur l’histoire
générale et sur les moeurs et l’esprit des nations» («Ессе про загальну
історію, а також про звичаї та дух народів» (1759–1769)) виявиться
важливим лише в середині ХХ століття. Особливої актуальності набирає запис, полишений у своєму подорожньому журналі Йоганном
Ґотфрідом Гердером: «Україна стане новою Грецією. Гарне небо цього народу, його весела вдача, його музикальна натура, його родюча
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земля і т. д. колись прокинуться; з численних малих диких народів,
якими також колись були греки, постане культурна нація» [12: 39]. Її
авторитет, безсумнівно, підкреслений Освальдом Шпенглером, який
ставить «дух» і «душу» в центр типу культури. Але найбільш дієвий
результат лекцій Рудольфа Штайнера, який, відомо, апелює не так до
емпіричної психогеографії, як до її енігматичного вмісту, зафіксованого у поняттях «народного духу» і «народної душі» з чітким розрізненням «народу води» (французів), «народу повітря» (італійців),
«народу землі» (британців), «народу підземелля» (американців),
«народу світла» (слов’ян): лідер антропософів подає долі народів
не лише залежно від визначальної конструктивної ролі певної стихії
в їхній психіці, але й від механізму взаємозв’язку в цім процесі тіла,
розуму й серця, зупиняючись на випадку з ідентифікованими світлом:
це складний, зовсім не прямолінійний процес, де дух-світло активізує серце, відбившись від землі, структуруючи еліпсис душі народів
як інтеґрацію земних і небесних цінностей [див.: 75]. Напевно, саме
ця нова галузка в геофілософії дозволила поставити під сумнів перспективу еллінізації України, зафіксовану оком романтиків: погляд
українців 1920-х – розхитування платонівської філософської впевненості в тому, що око, як і голова людини, – найбільш переконливі вияви «ідеї найкращого», закладеної богами в конструювання всесвіту
шляхом наслідування круглої форми макрокосму та мікрокосму, про
що й ішлося в діалозі «Тимей, або Про природу» [див.: 43: 986–987]:
якщо око й було тонким інструментом, то лише в людини поезії й мистецтва, виявляючи ніким іншим не бачену недосконалість світу, від
якої його могла порятувати втрата здатності бачити.
Власне, відомо, що Греція мала полюсні уявлення про око: око як
знак живої людини, що засвідчувала філософська етимологія слова
«людина» (άνθρωπος), асоціюється з тим, хто має здатність «ловити
очима», для кого «бачити» щось – вдивлятися в нього, роздумувати над ним, так що «людина», попри всю проблематичність цього
слова, є немовби «очеловцем» того, що вона бачить [див.: 44: 632];
водночас око позиціонувалося як джерело смерті, одним із володарів
якого є Медуза Ґорґона – «чудовисько зі смертельним поглядом» [8:
68–69]. Та й у контексті вишуканого філософського ідеалізму греків
функція ока антиномічна: «Плотіну належить ціле розмірковування
<...> про те, що боги, посилаючи душу з умоглядного світу у світ тілесного становлення, саме тому й наділили людські тіла органами відчуття, щоб людина могла заздалегідь передбачити небезпеку, яка їй загро-
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жує, і заздалегідь вжити заходів для свого збереження. Плотін прямо
говорить про “очі, які світяться” (phôsphora ommata) в тому розумінні, що очі живої істоти наділені світловими відчуттями для пізнання
небезпечних речей і подій та для їх попередження» [35: 555]. Однак
зір як чи не найважливіша форма античної естетики структурував не
тільки життєво-прагматичну, але й логічну сфери пізнання, виступаючи «символом чистої розумної дійсності, виявляючись її вісником
і смисловим розкриттям...» [35: 557]. Парадокс естетики зору в тім,
що вона, з одного боку, є інобуттям чистого пізнання, вибудовуючи
опозицію чуттєвого й раціонального пізнання; а з іншого – вона позиціонує сам чуттєво-тілесний світ «тільки глухою й сліпою дійсністю»[35: 556]. Око античної людини було антиномічним символом
онтологічної сліпоти й зрячості. Українці, постаючи в античному
аспекті людьми Аполлона, натомість фіксували найбільш високу цінність ока, про що свідчать ідіоми на зразок «береже як зіницю ока»,
«береже як ока в лобі», «глядить як ока в лобі», «доглядає як ока»,
«пильнує як ока», «пильнує як ока в лобі» [79: 104, 105]. Правда,
українська міфологія вдається до універсального маніфестування світу нечисті й смерті, промовистим підтвердженням чого є хоча б Вій.
У вимірі філософії серця українців очі покликані поставити під
сумнів можливості розуму, так що саме їх розміщення засвідчує не
очевидний прямий зв’язок із мозком, а їх перевагу як оприявненої
душі над ним. Гомогенні душі, очі сигналізували про людину як неочевидність, вони виражали її сутність як ніколи не пізнану безодню.
Ця ідея діставала роздвоєну експлікацію: казково-чудесну та реальноісторичну. Навіть у сфері офтальмічної чіткості та різкого розмежування добра і зла око було центром таємниці, стаючи конструктом
мотиву Божого дару (як у казці «Дівчина Леся» (1886) Бориса Грінченка). Очі визнаються критерієм історії: статус сліпого в суспільстві, здатність цієї скаліченої людини до солідарності зі світом, до
трагічного утвердження в нім особистісної свободи, до суворого аж
до аскетизму усвідомлення всієї складності власного убогого життя
в прекрасному світі без обвинувачень інших, як у драмі Г. Ващенка
«Сліпий» (1910), сприймається високою критикою за «трохи чи не
першу у нас європейську драму», «одну з утішаючих об’яв в українській літературі» [2: 271, 272]: це була драма, рівновелика хіба «The
Blind Man» («Сліпцеві») (1920) Д. Г. Лоуренса.
Чи не найпереконливішим зразком деконструкції феномену сліпого майстра (майстра-кобзаря, торбаніста) є поема Миколи Бажана
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«Сліпці» (1931). Як архітектонічний незавершений комплекс маневрів, симетричних когнітивно-емоційному маневруванню самих
сліпих та сліпого оповідача їхніх історій, вона розхитує утверджений
романтиками національний піднесений канон сліпця-кобзаря як утілення феномену correspondances, унікального медіума процесу перегуку історичних відтинків/часів, плинності життя окремої людини чи
народу та Абсолюту. Сліпий майстер тут – не так навчитель мудрості,
скільки повний тривоги й сумнівів на дорозі до істини про місце своє
власне і свого роду у світі, про гротесковий парадокс «жах спотвореності/краса піднесеності» [див.: 3].
Початок неспокійного кружляння над постаттю сліпого українського митця випадає на час Першої світової війни. Тоді людина
серця, сліпий скрипаль, утікач із сербського полону, не просто інший
серед семи приречених, а й онтологічно вищий і за інших нещасних
у своєму містично-візіонерському пориві до сонця («І здавалося їм,
що їхній сліпий товариш не чує тепер ні голоду, ні холоду, ні болю, ні
туги... ні бажання розмовляти, бо його душа живе вже в цьому новому
світі сонця, які його сліпі очі бачать, а якого вони, видючі, не видять,
не чують...» [60: 131]), і «могутніший від богів, бо боги не знають
терпіння» [60: 127]. Сліпий мученик виглядає не тільки вмістилищем світової скорботи, у якому «вмерла душа людей і душа безкраїх
просторів»: у нім «здається, навіть смерть умерла» [60: 128]. Однак
мука сліпого є єдиним джерелом музики: «Його замучена душа наче
вийшла крізь темні ями, звідки колись його очі дивились і поклалася
на струни» [60: 120]. У Турянського метафізична телеологія сліпоти – відвернути погляд від життя й скерувати його в «безконечне мовчання буття» [60: 119]: тільки в такий спосіб людина спроможна зберегти сонячне призначення свого духу – дістає множинну рецепцію
прихильників інших екзистенційних переконань (від віталістичних до
скептичних), структуруючи семіосферу війни як світу сліпоти.
Офтальмоцентрична національна українська культура 1920-х,
утверджувана як культура перетину індивідуалізації та ідентифікації,
вибудовує варіант сартрівського «буття-для-війни», що включає ідею
переплетіння кожної індивідуальної долі в тканину війни і свободи-навійні, «крайнє розмаїття воєнних доль перебуває поза віданням винуватців війни» [53: 59]. Лепкий вдається до повної індивідуалізації та
ієрархізації війни, відстежуючи відчуття ситуації одного полоненого
з-поміж десятків з його оточення, зауважуючи в нім яскравий індивідуалізм як рису українців. Учасником процесу стає унікальна людина,
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вражена гіперестетичним синдромом, який виявляється в надзвичайно витонченій емпатії та високого рівня фрустрації за повного раціонального безсилля. Такий еквівалент екзистенціалістського досвіду
призводить до розхитування формул колективного несвідомого, типового для усіх національних літератур, структурованих архетипними
моделями, та доповнення їх новими компонентами. Яскравий зразок
такого типу деконструкції й подає новела Богдана Лепкого «Очі», демонструючи оновлення архетипу кола гіперестетичною композицією
двох очей у колі-персні. Суб’єктом інновації виступає в недалекому
минулому учасник Першої світової війни, а тепер майстер у таборі полонених українських вояків, що служив у російській царській
армії, пам’ять якого не може елімінувати вираз очей марне вбитого
ним юнака з табору ворога – австрійців, який очевидно не мав волі до
вбивства. Жах видінь убивця намагається припинити вийнявши власні очі, які кладе у виготовлений власними руками перстень, що його
зазвичай інкрустував чи то тризубом, чи зорями й місяцем, чи двома
колосками, чи простягнутими назустріч руками: всі топоси поступаються перед атопічним останнім твором майстра-українця. Жахливе
Self-harm стає точкою, у якій перетинається множина різнонаправлених ліній. Найбільш очевидна співвідноситься із тією, яка вмотивовує
вчинок симетрією душевного і фізичного болю: самоекзекуцію можна
звести до спроби вгамувати душевний біль болем тілесним; водночас
текст не дає можливості забути про тотожність і гомогенність тілесного та душевного болю, що не дозволяє її транспозицію: і «якщо ж,
суворо кажучи, біль сам по собі не має місця, себто він не тільки в усіх
випадках якісно однаковий, але в один і той же момент єдиний» [10:
154]. Додатком до обох розклинених ліній може бути та, яка пов’язує
самоосліплення із феноменом компенсації: він пов’язаний із принесенням у жертву того, що досі було панівним в орієнтації людини, але,
за її переконанням, заважало її адаптації [76: 47–48]. Людина світла
й сонця, герой Лепкого у своєму спокутувальному жесті жертвує їх
даром митця. Водночас емпедоклівський стрибок у темряву знаменує
відмову від очевидного й вибір прихованого в темряві.
Очевидне безсилля законів герменевтичного кола чи έποχή феноменологів в інтерпретації вражаючого артефакту зумовлює необхідність деконструкції тексту.
Власне, початок її випадає вже на ювілейний для самого Лепкого
1924 рік: текст Ольги Дучимінської «Маляр», уміщений на трьох
сторінках «Золотої липи», був не так інтерпретацією, як додатковою
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філіацією події Лепкого, співмірної з одночасним неприхованням/
прихованням істини. Сон і бабусина казка – механізми, які покликані
надати можливе «розкриття, знову приховуючи» [4: 277] пояснення «дивної роботи» художника, що не підлягає ідентифікації («не то
різьба, не то малюнок») [21: 119], де все живе відбивалося в мультидзеркаллі смерті. У темних безоднях несвідомого авторка знаходить
мотив покари Сонцем того, хто скоїв злочин «вбивства краси життя», констрикцією його свідомості тільки до цього злочину та до бажання воскресити «трупи своїх жертв», яке завжди очікує катастрофа: «Так він каратиметься до віку, до суду, покутуючи свій злочин»
[21: 120], хоча остання питальна конструкція тексту може породити
думку: «... “говорити” вже не буде “розкривати з допомогою світла”.
<...> Уві сні все ще присутнє щось на зразок світла, але що насправді
ми не можемо визначити. Це щось передбачає розлад самої можливості бачити. Бачити уві сні значить бути зачарованим, а зачарування
виникає тоді, коли, зовсім не вловлюючи на відстані, ми спіймані відстанню, обкладені нею» [4: 277].
Початок деконструкції досвіду сліпоти/самоосліплення в українського письменника можливий через увиразнення міток, полишених
свідомо/несвідомо автором.
Перш за все – це окреслення події в межах Першої світової війни,
сприйнятої Лепким як ситуації протистояння українців, яким політична сваволя державців визначила стати ворогами.
Історія радикальних змін у світогляді має за свій початок фатальну
зустріч воїна царської армії з очима свого ворога, його блискавичномістичне розпізнання в супротивнику не лише людини, позбавленої
волі до вбивства, але й співвітчизника. Українець-воїн унаочнює давнє платонівське судження про те, що за умови переходу із темряви
до світла і від світла до темряви відбувається «два види порушення
зору», які симетричні змінам у душі: «душа перебуває в збентеженні і не спроможна що-небудь розгледіти» [43: 890] чи то внаслідок
раптової зустрічі з мороком, чи з яскравим світлом. Утрата зору очима/осліплення очей душі – метафорична відповідність, яка в тексті
Лепкого сконцентрована в дискурсі атаки: «Тільки перед очима то
червоні круги вертяться, то чорні птахи літають. ... І я відчинив очи...»
[33: 85]. Так у просторі поміж темрявою й світлом Б. Лепкого відбувається ускладнення/доповнення топосу «очей – дзеркала душі»
топосом – «очі – знак рідної душі», – так що вбивство ворога дістає
кваліфікацію вбивства рідної, а відтак власної душі. Убивця іншого ви-
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являється самовбивцею: мертва душа віддавна була більш переконливим аргументом смерті, аніж мертве тіло. Напевно, на доказ переваг
душевного критерію Лепкий скористався колористичною характеристикою очей: вони сині, точніше «як волошки», включені до традиційного реєстру ознак інфантильності, наївної відкритості, не агресивності, чистоти, доповнюючи портрет: «Безвусий, з обличчям як
у дитини...» [33: 85]. Автор послідовно супроводжував сині очі конотацією інтимності, сонячності, теплоти, здатності зцілювати («Бачу
очі твої сині. Ніби сонце по долині, Ходять, блудять все по мéні. <...>
Як бальзам по хорій рані» [34: 96, 97]. В оточенні письменника цей
множинний символ потрапляв у простір національної ідентифікації,
оскільки був одним із кольорів національного прапора – аналога державної атрибуції Швеції від часів варягів, відповідник вертикальних
зусиль українців-державотворців у їхньому пориві до неба та сонця,
чи сакралізації ними небес та землі (хліба), найважливіших цінностей
їхнього життя – віри та слави [див.: 67]. Українська трагедія братовбивства, акцентована Б. Лепким, може бути інтерпретована в аспекті алюзії на насильство й братовбивство як джерело (першопочаток)
історії, у такий спосіб фіксуючи не так приреченість, як становлення
нації. Утвердження насильства (братовбивства) як абсолюту закріплюється в характері мовлення, яке втілює в собі «фантазм автентичності»: «цей спогад про двох мертвих, із яких один убив, а інший
був убитий, й обидва вони є синами однієїї матері, – не стирається із
пам’яті саме через те, що насильство йде від самої мови, в субстанції
якої мертві оживають як дяічі-убивці або пасивні жертви. <...> мова
відтворює вбивство в словах. <...> Однак те, що вона дійсно закарбовує, обертається на фарс, бо мова не спроможна суворо розрізнити убивцю від убитого, одних мертвих від інших, брата від брата»
[73: 108].
Насильство мови, еквівалентне травмі нерозрізнюваності вбивці
й убитого («мертвого вбивці від мертвого вбитого») [73: 108], на
перший погляд, чуже Лепкому. Його метафори слова в знаному тексті
«Кидаю слова» (1910) – «слово-камінь», «слово-вапно», «словоземля» – відповідають інверсії Вавилонської вежі, бо матеріал наділений не тільки надійною опірністю, а ще й скріплювальною функцією
всього, що лежить в самих основах конструкції: деконструкція ж Вавилонської вежі «виставляє напоказ незавершеність, неможливість
виконати, осовокупити, наситити, завершити що-небудь із розряду
побудов, архітектурної конструкції, системи й архітектоніки» [16:
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10]. Однак спантеличений подією оповідач оперує ледь помітним
мистецтвом розпаду слова, апелюючи до первісного акту диссемінації сенсу слова. Сферичність убивства «свого/чужого» і реакції
на злочин визначає непростоту маневрування Лепкого на території
слова «брат»: «Я вбив свого ближнього, свого брата, що тою самою
мовою балакає,
є що я, що може, таку саму стареньку матір дома лишив,
як моя, що, може, так само не знав, пощо і нащо кажуть йому вбивати
людей, як і я не знаю (курсив мій. – Г. Х.)» [33: 85]. Відчуття вини співвідносне тут із відношенням і до своїх родичів, і до своїх спільників
у вірі, і до тих, хто має однакову долю в історії, і до тих, з ким об’єднав
релігійний вибір; герой Лепкого оцінює себе і в аспекті родової причетності, і в аспекті християнських принципів. Слово «брат» у сусідстві зі словом «ближній» для нього однаковою мірою належить
і сфері органічної єдності нації (народності), і світу духовної цілісності Христа. Агресивність як джерело й породження війни сприймається ним за симптом кризи цінностей і genus, і humanus. Особливість християнського усвідомлення братства в тім, що воно виходить
з утвердженням святості й універсальної вартості кожної людини,
з усвідомленням у кожному реальної боголюдини, а тому з уміння
угледіти в кожній людині «атрибут Божества». Семен Франк писав:
«Один із висловів Христа, який не увійшов до Євангелія, такий: “Ти
побачив брата свого – ти побачив Бога свого” (vidisti fratrem tuum –
vidisti Dominum tuum)» [63: 599]. Звідси кваліфікація будь-якого
жесту в бік людини тлумачиться в аспекті її спрямованості на Христа,
для якого кожна людина – Його «менший брат». Кожна реальна людина – учасник таємниці «обоження» (θεωσισ), що дозволяє сприймати її тіло як «храм Божий», у якому живе «дух Божий» [див.: 63:
600]. Тут Бог не полюс щодо людини, не «протистояння людському буттю», а «його необхідний корелят», себто визнання того, що
«зв’язок з Богом є внутрішньою ознакою самої сутності людини» [63:
595]. Оця усвідомлена боголюдськість породжує віру в самого себе,
у свою здатність активно творити світ і відмову від переконань про
онтологічну нікчемність людини [63: 595]. Але відпадання від Бога
шляхом скоєння злочину трансформує її велич у її нікчемність: «Уже
сам факт, що людина спроможна знати свою фактичну нікчемність
і тужити за нею, є ознакою її величі – свідчення того, що її істинна
сутність не вичерпується цим негативним моментом» [63: 595].
Звідси – двогранна антитеза в християнській моделі людини: «...гуманізм, віра людини в саму себе, у своє високе покликання, у свою
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здатність активно будувати життя і здійснювати добро...; і квієтизм,
готовність пасивно заспокоїтися усвідомленням своєї безнадійної нікчемності...» [63: 595]. Філософія Всеєдності, убачаючи в останньому «велику й гріховну помилку», утверджує: «Бог чекає від людини
не пасивності, а напруженої духовної й моральної активності» [63:
595]. Радикальним наслідком такого принципу є позиція: «Людина
покликана бути не простим об’єктом дії Божої величі й сили, а діяльним і відповідальним суб’єктом, який усвідомлює свою силу – активним
співпрацівником Бога [63: 595]. У 1948 році українські інтелектуали-емігранти подаватимуть ці думки, тільки у версії Поля Клоделя, як
один із епіграфів до п’ятого числа часопису «Арка».
Більш сферичний вимір убивство брата дістає завдяки реляції до
ще однієї точки, ледь помітної в тексті: то лише один раз назване ім’я
героя. Ім’я П е т р о сигналізує про християнський сенс самопокарання майстра, зберігаючи містичну енергію та історію епоніма – святого апостола Симеона Петра. Майстер ігнорує втішання оповідача,
ґрунтовані на старозаповітній істині справедливого Бога-судді; він,
як і апостол, має за недосяжний зразок Христа-страдника, наслідування якого – «поводження в Христі» (1 Петр. 3:16). Смерть ближнього з вини справжньої піраміди злих ініціаторів війни він кваліфікує як
власну провину, постаючи винним без провини, а відтак дотримуючись вчення апостола: «Бо то вгодне, коли хто, через сумління перед
Богом, терпить недолю непоправні страждаючи. Бо яка похвала, коли
терпите ви, як вас б’ють за провини? Але коли з мукою терпите ви за
добрі вчинки, то це вгодне Богові! Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас, і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами
Його» (1 Петр. 2:19–21). Умертвіння тіла – оживлення Духу; історія
Євангеліє – «суд по-людському тілом», щоб «жити по-Божому духом» (1 Петр. 4:6). Страждання майстра Петра – страждання християнина: «Ніхто з вас хай не страждає як душогуб, або злодій, або
злочинець, або ворохобник, а коли – як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те» (1 Петр. 4:15–16). Його
страждання з Божої волі, як «Сотворителя вірного»(1 Петр. 4:19).
Такий вимір самоосліплення майстра відкриває в ньому справжню
глибоку людину, для якої глибину душі визначає Христос. Однак в нім
можна спостерегти не тільки imitatio Christi за принципом наслідування зразка, що знаходиться поряд із людиною чи поза (над) нею.
Він є живою ілюстрацією афоризму К.-Ґ. Юнґа: «Душа відповідає
Богові, як око – сонцю» [77:. 28], у якому зафіксований поступ укра-

442

Ліствиця Якова

їнської людини від зовнішніх орієнтацій до занурення у власну душу.
За символ цілісності й може бути останній монтаж персня-мандали,
гаранта й маніфестації цілісності, та живих власних очей, жертовного
дару того, хто відмовився від шляхів світу, зосередившись на дорогах
власної ψυχή. Можливо, цей артефакт – жест Лепкого у відповідь Донцову, який ототожнював філософію «націоналістичного волюнтаризму» з відчуттям божественної цілісності, де одиниці живуть у потенційному становленні, у вияві можливості завдяки формі стати spacies,
річчю надорганічного світу; натомість «провансальський націоналізм» розумів як світ «поодиноких людей, цих атомів безформенної
маси», що становлять реальність і переживають «щастя не схоплених у форму атомів, щасливих і зарозумілих на свою безформність»
[19: 267].
Несподіваний сенс офтальмічної сфери Лепкого, увиразнений
словом, спалахує за умови закономірної деконструкції романтичної
симетрії «українці/греки», що дозволяє сприймати їх не тільки різними, але й чужими.
Платон, як відомо, кваліфікував убивство на війні чи під час військових навчань як насильство не з власної волі, яке спокутуються
очищенням убивці «згідно одержаному на той випадок із Дельф закону, а затим він уже вважається чистим» [43: 1189]. Покара за смерть
раба чи вільного громадянина в мирний час хоча й передбачає більш
жорстке очищення, однак надалі вбивця не звинувачуватиметься.
Проте є в Платона застереження: «Однак нехай він (мимовільний
убивця. – Г. Х.) поставиться при цьому з пошаною до одного із старовинних повір’їв з числа найдавніших: розповідають, що людина, якій
завдали насильної смерті, яка провела своє життя з тим же способом
мислення, який властивий вільно народженій людині, гнівається на
вбивцю за свою ранню смерть і, сповнена страхом і жахом через пережите насильство, наводить страх на вбивцю, якщо бачить, що той продовжує жити в місцях, звичних для покійного. Повний тривоги сам,
покійний з усіх сил тривожить убивцю і вносить тривогу в усі його
справи, причому спільником йому служить пам’ять» [43: 1189]. Прихильник діалектичного примирення протилежностей, Платон формулював такий припис: «Тому вбивця має поступитися перед своєю
жертвою й піти з усіх рідних для покійного місць його вітчизни на
цілий рік. Якщо покійний був чужоземець, упродовж того ж терміну
убивця не має відвідувати його країну. Хто добровільно підкоряється
цьому закону, того найближчий родич покійного, що був свідком усієї
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події, має пробачити і взагалі з ним примиритися. Якщо ж ослушник,
який ще не очистився від убивства, посміє піти у святилища і приносити жертви і до того ж не забажає витримати вказаного терміну відлучення, найближчий родич покійного повинен переслідувати його
в суді за вбивство. У випадку звинувачувального вироку всі міри покарань подвоюються» [43: 1189]. У Лепкого маємо відчутну деклінацію
конструкції «вбивця/жертва»: убивця як полонений перебуває на
території вбитого. Однак табір полонених, де він проживає, виявляється особливою землею, де діють свої закони, утверджені поза волею і австрійців, і української просвіти. На перший погляд, їх можна
ідентифікувати із законами фронту в Карпатах. Там за умов Першої
світової війни з’явився новий стан людей – «солідарність спантеличених», «солідарність вражених» [42: 349 ], яка елімінує диференціацію свій/ворог через однакову долю перед стражданнями й смертю,
однаково малу відстань до них. Правда, фронтова спорідненість Яна
Паточки, є «солідарністю тих, хто розуміє, що відбувається (курсив
мій. – Г. Х.)», а тому спроможна протиставити духовний авторитет
одержимим війною; однак вона співзвучна етосу «життя на вершині», де формується духовна людина, яка пережила справжній поворот,
μετάνοια: вона більше не вдовольняється констатацією фактів, а «потрясіння від буденного дня», натомість відкривши перевагу ночі, що
ідентичне поверненню до Геракліта Ефеського, для якого πόλεμοζ є не
чимось однобічним, а тим, що поєднує [42: 349, 351]. Відмінність від
Богдана Лепкого очевидна. Однак в обох випадках територія Першої
світової війни постає місцем деконструкції свідомості воюючих, подоланням як оргіастичного, так і демонічного переживання подій, місцем утвердження справжньої християнської любові – любові не лише
до «свого», але й до «свого чужинця». Тому й етос вбивці у Лепкого
інший, аніж акцептований логікою етос злочинця-еллінця: він передбачає довічне, а не тимчасове покарання, не формально-юридичне,
а екзистенційно-моральне, не за законами спільноти, а за логікою
власної душі. Самоосліплення як еквівалент симетрії спокути, призначеної собі самим злочинцем, є більше, ніж парадоксальним у тім
сенсі, що не здатне вивільнити нещасного від картини злочину, що
його переслідує: і йдеться не про появу альтернативного, нелінійного
зору, а про активізацію переживанням надзвичайної сили пам’яті, яка
стимулює здатність до образотворення навіть при відсутності безпосереднього зорового сприйняття, на зразок сновидінь, де, «коли ми
закриваємо очі, мозок створює множину світлових вражень і кольо-
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рів...» [39: 246]. У час утвердження українського модернізму ця точка
в філософії Ф. Ніцше підкріплювалася ідеологемою «неспроможності забути», «глибинного зв’язку між нездатністю витримувати надто
фактичне і нездатністю забути (Nicht-vergessen-Können) його ж...»
[68: 8]. Ризик істини про людину – вияв її неспроможності вивільнитися від ресентименту: осліплений виявляє сенс людського існування
у стражданні, якому назавжди підвладний сам, а також ті, хто бачитиме його спотворене екзекуцією обличчя. Такий процес супроводжувався перекиданням/висуванням під питання однієї з найбільш
вражаючих формул/топосів з афористичного світу українців: «Очі
не бачать – серце не болить» [9: 347].
Інший важливий момент: самоосліплення воїна/майстра в Лепкого – двозначний жест, співмірний з абсолютною афективністю
й нерозсудливістю людини, яку традиційно можна схарактеризувати
людиною серця: засліплений в ейфорії атаки солдат-українець в одну
мить завдає смерті воїну ворожої армії, не вдаючись до найпростішої
«арифметики» війни. Англійський досвід інший. Нехай Адам Торп
подає історію іншої війни – у Конго, однак винятково тонко відбиває
подію холоднокровного вбивства представником твердої нації, нації
«землі й солі»: «Сенс, який Стюарт вкладав у слово “холоднокровно”, був водночас і вужчим, і ширшим за будь-яке визначення, якими
обмінювалися за його відсутності постійні відвідувачі: він стріляв
у спину. Так, та людина бажала йому смерті, надовго перетворивши
його рот у здатну лише шльопати губами нікчемність, і все ж Стюарт
якусь мить прикидав – чи не пощадити його? Свідомість Стюарта,
вражена і раптовим зіткненням, і болем, бажаючи, можливо, тікати
від жаху, у який перетворився світ речей, відсторонилася від гарячки
бою, від жаху нападу і спокійно оцінила те, що відбувається. Гладкій
м’язистій спині потрібна була ціла вічність, щоб зиґзаґами проскочити густий підлісок, – але не виключено, між іншим, що минуло лише
декілька секунд, перш ніж Стюарт, старанно зваживши всі можливості, натиснув на курок і побачив, як той, хто біг, зник із очей, немовби
впав у леопардову пастку. І в ці секунди гаряча кров омила свідомість
Стюарта так же рясно, як омивала йому зуби та гаряча, що била з рота
і змішувалася з потом на ключицях» [59: 190–191].
Однак історія воїна розсудливого містить важливу точку, яка коли
не зближує його із воїном афективним, то структурує особистість війни, включаючи її у сферу відповідальності й мовчання: «Стюарт піддавався спокусі оголосити про свій вчинок, однак розповідати щось
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іще, приводити докази, пояснювати, означало випустити вину зі своїх
рук і віддати іншим, щоб її гладили по спині, гралися з нею люди, які
не мали про такі речі жодного уявлення, які в усі роки його відсутності жили життям дрімотним, позбавленим подій ...» [59: 191].
Безумство воїна-українця у Лепкого – закономірність у житті людини серця, що не вкладається в аналітичні рамки, як у цьому переконує досвід Ґеорґа Вільгельма Фрідріха Геґеля, для якого «закон серця,
щось просто уявне, що не винесло денного світла, як його виносить
стійкий порядок, а, навпаки, гине, тільки-но воно з’являється при денному світлі» [11: 201], що еквівалентне «безуму свідомості», себто
«спотвореній свідомості» [11: 200], що є наслідком спроби серця чи
одиничної свідомості «бути всезагальними»; це «шал безумної зарозумілості» [11: 200], симетричної ідіотії,ї що є кваліфікацією відокремленого індивіда, синонімічної недоумкуватості, тупоумству
(Ґ. В. Ф. Геґель часто використовує одне слово на його позначення –
Blödsinn [див.: 6], що дозволяє запідозрити аналітичну філософію
в акценті невідповідності інтелектуальним нормам людини-безумця.
Однак Б. Лепкий актуалізує той досвід, де людина, яка дистанціюється від норми й правил, яка у своєму маневруванні поміж загальноприйнятим і унікальним руйнує екзистенціалістську амбівалентність страху перед нормальністю man, οί πολλοί/перед перспективою
ненормальності, а тому демонструє непростоту людини та напругу
поміж її складниками. Це досвід, який може співвідноситися з особливою функцією індивідуалізму у справі національної ідентифікації.
У Лепкого самоосліплення як вияв божевілля постає не точкою, а динамічним простором, у якому український воїн проходить шлях від
безособистісного піднесення до піднесення виняткової особистості, від розчинення в безмірі трансцендентності та відчуття перегуку
з демонічними силами до сконцентрованості на своїй людській обмеженості, чи, за Ф. Ніцше, від «позаособистісності» з її непохитною
«вірою та спокійною совістю безкорисних людей» до «людини, яка
особисто зацікавлена, а тому відчуває себе вищою за останніх» [39:
437]. Відбувається інверсія того процесу, який Еліас Канетті окреслив метафорою «сум’яття в термітнику»: «сліпі клітини фанатичного цілого» [29: 473] долають засліплення темрявою маси і утверджують свою самобутність, деформуючи власні здорові очі. Правда,
при цьому мить тріумфу Я надзвичайно коротка: самоосліплення як
самозбереження від розчинення в масі є іманентним жестом людини, яка дбає «про одне: нестримно витрачати себе» [29: 451]. У та-
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кім процесі скалічення/змаління людина виростає до взяття на себе
тієї вини, якої не тільки раніше не відчувала, а до якої справді не має
причетності: думка про себе як про фатальне знаряддя в руках долі
чи богів елімінується на користь самоокреслення в межах вияву особистої волі. Такі люди у своїй бентежній жертовності демонстрували
несподівані для інших вершини і глибини своїх переживань, «картали
себе якоюсь жахливою провиною, що її нібито несли за всіх, своєю,
можливо, незначущістю, яка до смішного не відповідала величі звичайних людей, картали себе завоюванням світу...» [29: 443]. Психопатологія початку ХХ століття тлумачила феномен мук за «злочин,
якого не було» як спосіб «навіть сильних характерів доводити собі
власну цілісність кружним шляхом» [29: 479]. У Лепкого маємо той
нюанс, що людина напружено переживає правдиве, а не нафантазоване вбивство, яке стає манією. Однак це не манія переслідування за
скоєний злочин. Попри неймовірну чуттєву пам’ять, яка забезпечує
постійну присутність ситуації вбивства, герой Лепкого торкається
інших гуманістичних уявлень. Його поведінка вписується в досвід
традиційної психіатрії ХІХ століття, яка перестає вбачати смислове
ядро безуму в маячні, натомість віддаючи перевагу в пошуках його
матричної форми «непослуху, протистоянню, непідкоренню, бунту,
зловживанню владою в буквальному розумінні»; безумець – це той,
хто «протиставляє свою владу будь-якій установленій владі і впевнений у перевазі над нею, нехай то влада інституту або влада істини»
[65: 209, 210].
Безумство самоосліплення в Лепкого є феноменом, де зазнає тонкої диференціації сам безум. Залишаючись у сфері алогічно-ірраціонального переживання, що спричиняє безумство, він подає множину
його словесних еквівалентів: «Кажуть, де людина з ума зійде, там дурман виростає» [34: 492]; «Може забити себе, її або його, може здуріти, але не загниє живцем його душа, не пічне розкладатися...» [34:
506]. У новелі «Очі» безумство тотожне божевіллю. На цій підставі
можна говорити, що Лепкий вдається до розрізнення станів безуму,
виходячи за межі нормативності у визначенні божевілля: за Борисом
Грінченком, «божевілля – сумасшестіе»; «божевільний – сумасшедший, помѣшанный», «божевільник – сумасшедшій человѣкъ, безумець»; «божевільно – безумно, какъ сумасшедшій» [55: 81]. Таке
розрізнення стане в українській культурі справді послідовним, імовірно, під впливом принципу différence Ж. Дерріда, де увиразнюється
особлива версія/деклінація божевілля з причини безпосереднього пе-
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реживання парадоксу «божевілля/національна ідентифікація», який
можна окреслити як «захоплення величчю божевільних», тими, «хто
далеко відійшов від інших людей» [29: 442], які у своєму душевному здоров’ї тривіальні й очищені від загадки, аналогічні євреям, що
запрагли повернення до Єгипту – місця неволі (візьмімо «Ван Ґоґа»
(1989) та «Записки українського самашедшого» (2010) Ліни Костенко з їхнім очевидним дистанціюванням «божевілля» та «втрати
розуму»). Глибокий пасаж Ірини Жиленко: «Я багато зараз думаю
про божевілля. Як все-таки геніально український народ назвав це
явище! Божевільна людина повертається до свого “природного права”, забраного в неї суспільством, і стає вільною. І розум її, ламаючи
рямці логіки, стає геніальним у своєму пориві в незбагненне. Врешті,
подібна мета й у мистецтва. Божевільний мав (і має) сміливість “переступати” через межі, що їх встановлено людському розумові. Руйнуючи при тому свій мозок. Але ж комусь потрібно мати оту сміливість переступати. Тисячі, мільйони мозків спалюють себе, але один
з них, раптом, переступивши, – виживе. І буде знати все. Стане Богом.
І в той прорив рине все людство.
Можливо, то буде апокаліпсис. А можливо – нова сходинка в розвитку людини.
<...> трішки “божеволинки” не завадить кожному митцеві. Будьмо
здоровими божевільними. <...> з божевільними мені розмовляти цікавіше, ніж із моїми раціонально-іронічними друзями» [26: 304].
Мовний еквівалент стану самопокарання героя Лепкого виносить
його вчинок у простір, що виявляє його свободу, волю, рівновелику
Божому дару чи Божому стану. Таке значення елімінує слово з тривіального ототожнення зі свободою вибору, яке передбачене зазвичай
людиною розумною: саме тут божевілля як еквівалент душевної хвороби розглядається в межах порушення «свободи волевиявленості»,
навіть якщо «суб’єкт може все-таки мати свідомість волі, свободи вибору, тим не менше воля в зазначеному сенсі зв’язана» [48: 286], бо
вирішальним фактором вчинку стає хвороба, примус хвороби. Христосівські акценти Лепкого за свого поширення на подію божевілля
дозволяють витлумачити її як справжній вияв свободи, співвідносний
з пізнанням Божої волі як любові: «Хто не любить, той Бога не пізнав,
бо Бог є любов! <...> Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має
до нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває той в Бозі,
і в нім Бог пробуває» (1 Ів. 4:8; 16). Бог «створив наш дух здатним
не до простого фізичного й тварного зростання й укріплення, але до
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вільного подвигу правди й любові й до торжества над тварним потягом чуттєвості й себелюбства; у цім лежить остання душевна моральна
свобода людини» [78: 93]. Свобода виявлення в душі любові до іншого є протилежністю законам розуму, зате відповідає самим душевним
глибинам, кореню душі, поряд із якою розум є лише вершиною, а тому
конструктом удаваної моралі. Українське слово, навпаки, окреслює
божевілля/свободу як стан, у якому людина перебувала до того, як
потрапила в полон пізнання, себто райський, блаженний стан. Саме
воно імплікує філософське спостереження Лева Шестова: «Бо свобода не в можливості вибору між добром і злом, як ми приречені тепер
думати. Свобода є сила і влада не допускати зла в світ. Бог, найбільш
вільна істота, не вибирає поміж добром і злом. І створена ним людина
теж не вибирала, бо вибирати ні з чого було: в раю не було зла» [72:
501]. Божевілля, якому в психопатології відповідає множина понять,
як феномен релігійної філософії позиціонує людину істотою, спорідненою з Богом: воно подає свободу волі не як сваволю чи ігнорування
необхідності, а є самою необхідністю, «саме внутрішньою необхідністю як визначеністю самим собою; вона протилежна лише рабству,
примусу із зовні» [63: 358]. «Свобода є ... самоздійсненням. Але самоздійснення людини є ... здійсненням останньої, богоспорідненої та
богопоєднаної глибини людини; ... воно є вищою і єдино праведною
метою людського життя; і, навпаки, гріх не тільки не є самоздійсненням людини; як зрада Бога, він і є зрадою нашої істинної самості,
нашої самостійності, яка сама є вираженням нашої богоспорідненості й укоріненості в Бозі» [63: 358–359]. За такою концепцією, світ
іманентно добрий і прекрасний, так що відновити цей стан можна
за умови занурення в безодні душі, яка зберігає пам’ять про той стан
άρχή, що й, як у Лепкого, забезпечує божевілля. Як бачимо, така версія
божевільного самоосліплення є контроверсивною щодо відомого на
той час його тлумачення в аспекті das Uncheimlich, жахливого, як вияву інфантильного кастраційного комплексу, де страх осліплення був
варіацією страху кастрації, що Зиґмунд Фройд продемонстрував на
основі оповідання Ернста Теодора Амадея Гофмана «Der Sandmann»
(«Пісочний чоловік», 1817). Той жах, що оточує множину романтичних ситуацій німецького письменника, пов’язаних із божевільним
переживанням утрати зору, Фройд кваліфікує як «усе, що повинне
було залишатися потаємним, сокровенним і видало себе» [64: 268].
В українського письменника-модерніста божевілля самоосліплення
має антитетичний механізм: його майстер не боїться витісненого,
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не вдається до насильства забуття, а, навпаки, послідовно підтримує
власною уявою, увиразнюючи картину, подію вбивства (імовірно,
воно могло б бути поясненим у межах того рідкісного стану безуму,
який виникає за умов пережитого страху «перед будь-яким раптовим, жахливим випадком», коли нещасний «тримається за свою ідею
із судомною настійністю, так що жодна інша думка, особливо протилежна, не може знайти місце в його свідомості», що, зрештою, відповідає «неможливості послідовних зв’язних спогадів про минуле, яке
є основою здорової свідомості» [74: 513].
Нескінченність нюансів жесту божевільного, які водночас не
є тожсамістю вже відомих історій божевілля, можна доповнити ще однією гілочкою: у лепківській темряві світла божевілля важливим є його
виняткова особистісність: українець не висуває свої проекти як необхідні й приступні всім і, якщо в російському контексті божевілля протистоїть геґелівському здоровому глузду, що визначає історію, лише
для окільного способу «пробивання норми крізь безум, проблиск,
просвіт норми», хоча й марний («у цім світі нема місця для норми»)
[30: 313], то маневр божевільного українця скеровується його серцем і є лише одиничним поривом ігнорування загалу, демонстрації
людини ірраціональних глибин самотнього й власного «не можу поіншому». В українській літературі 1920-х вони діставали співзвучність в імморалізмі Фрідріха Ніцше, як те маємо в романі Михайла
Могилянського «Честь» (1928), де хірург-раціоналіст Дмитро Калін керується власним виміром честі/совісті, не зрозумілим і чужим
для інших зі сфери національно свідомих українців. У парадоксальний спосіб імморалізм визнавав національну ідентичність як групову
ідентичність, яка співвідносна з гострим відчуттям особистісної ідентичності, витоки якої сягають бездонності окремої душі як території
особливого, індивідуального, неповторного спалаху неоплатонівської
Світової Душі. Напевно, цей феномен міг би бути окресленим словом
«шибболет», до якого вдається Ж. Дерріда: у множинності своїх значень, «множинності не тільки по-міт-ній, але й по-міт-ичній» [17:
59]; воно є зв’язкою непередавано тонкого розрізнення своїх і чужих,
відзначаючи гетерогенність всередині однієї мови: «...шибболетом
називається, якщо тлумачити його спільність і вживання максимально широко, будь-яка не значуща, довільна мітка, наприклад, фонічна
різниця між ши і си, коли ця стає дискрімінуючою, вирішальною, відсікаючою» [17: 60–61]. Проте зашифрованість у Лепкого є тим еліпсисом прихованості, не лише «шифром самого шифру, зашифрованою
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маніфестацією шифру як такого», але й способом демонстрації своєї
причетності до прихованого сенсу, що передбачає поетику шифрування з її потребою ризикованої інтелектуальної роботи інших. Але
й ця вимога стрибка делоського пірнальника, який би розгадав потаємні знаки й символи, «лише для того, щоб підтвердити, що тут
є таємниця, яка прихована в глибині й назавжди позбавлена герменевтичної вичерпаності» [17: 60]. Лепкий «викорінює герменевтичний
принцип», подаючи «таємницю, <...> що гетерогенна будь-якій виснажливій інтерпретації» [17: 60] і віднайденню первісного єдиного
сенсу якраз через парадокс володіння таємницею божевільним, який
перебуває за межею логіки й логосу. Втім подібність до деконструкції
виявляється і в той момент, коли Лепкий вдається до синонімії прийменників за і на у просторі лімінальної особистості (як у поезії «На
границі»), подаючи «сторожа границі» як людину переступу норми
й зрозумілості.
Мовчазне плетіння й ковальство майстра Лепкого – ускладнений
топос світу божевільного: він більш незрозумілий, аніж та «зосереджена задуманість», яка коли й виливається в мовлення, то тільки
в афористичне, структуроване онтологічними категоріями чи метафорами, які не піддаються розшифруванню, де логіку перетинає «відчуття хворобливості, якийсь хаос, нагромадження метафор, фізичні,
аж неприємні, подробиці страждань» [26: 95].
Шибболет жесту Self-harm у Лепкого відповідає деконструкції
смертного досвіду. Самоосліплення полоненого воїна – слід поетичних ототожнень сліпоти зі смертю, збережених фольклорною традицією. Олександр Потебня спостерігає її в грі в коршака, яструба чи
ворона, де момент «заливання очей» дітям, себто їх осліплення, сигналізує про їхнє призначення смерті, представники якої теж мають за
свою головну ознаку сліпоту [див.: 46: 167]. Імовірно, саме ця синонімія зі смертю супроводжується її означенням потворності чи спотвореності: в обох випадках ідеться про морок. Подвійне значення слова сліпий – потворний та невидющий – відбилося у множині фраз на
зразок: «...сліпий плаче не від того, що сліпий (себто негарний), а від
того, що не бачить білого світу...» [46: 163]. У класичній літературі,
сформованій Античністю, людина, яка мала вибір, віддавала перевагу
смерті перед життям сліпця [див.: 57: 53]. Зрештою, і в модерній європейській літературі «втратити зір, значить, втратити все» [36: 28].
Для каліки-солдата Першої світової краще бути мертвим, аніж живим
сліпим у світі болю й муки, страху й відчаю, стогону й хрипу. Спроба
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самовбивства осліпленого пораненням спричиняє важко передаваний ефект навіть на фоні пандемії смерті: «Він навпомацки знаходить
виделку, бере її в руку і з розмаху втикає собі в серце, потім хапає черевик і з усіх сил б’є ним по держаку. Ми кличемо на допомогу, але в одиночку з ним не справишся, потрібно троє людей, щоб забрати в нього
виделку. Тупі зубці встигли увійти досить глибоко. Він проклинає нас
усю ніч, так що ніхто не може заснути. Вранці в нього починається
напад істерії» [47: 170]. Цей стан «скорботи й меланхолії сліпоти»
вмотивовується сучасною наукою «окоцентричним (офтальмоцентричним)» ставленням до сліпих і незрячих, що є «упередженою поведінкою» («prejudicial behavior») [40: 363], подолання якої аналогічне подоланню будь-яких стереотипів.
Симетрія сліпота/смерть віддавна відома як біблійний код.
У «Книзі пророка Софонії» покарання сліпотою кваліфікується за
одну із жорстоких кар у день гніву Господнього як для Юди, так і для
всіх мешканців Єрусалима: «І буду чинити Я утиск людині, і будуть
ходити вони, як сліпі, бо згрішили вони проти Господа сліпі (курсив
мій. – Г. Х.)» (Соф. 1:17). Перспектива сліпоти – не просто перспектива «темноти й темряви» (Соф. 1:15), але й повного спустошення
й винищення, чому передуватиме повна втрата життєздатності та розклад, життя оскверненого й зневаженого. Однак радикальна вимогливість і жорстокість Бога щодо свого народу має за симетрію Милосердя Боже, яке й рятує Єрусалим. Постійна готовність до Божого
покарання стає рефлексією обраного народу, так що можливість його
ідентифікації – балансування поміж парією та божественністю. У цім
контексті релігія закону стає релігією надії на те, що нащадки євреїв-паріїв увійдуть у Царство Месії, завдяки чому спільнота перестане
бути народом-парією і стане панівною у світі: вибраний Богом народ
покликаний не до існування парії, а до завоювання або очікування
обіцяної могутності. Досить прозорим варіантом єврейського парадоксу покарання/спасіння є «Війна» (1923) Лепкого: «Йде година,
Що підніметься домовина. І похоронений живцем Народ прокинеться. Очам Незрячим світло правди блисне, Долоня меч кровавий стисне, А пімста серце розпалить... Минеться лихо і зі сна Проснуться
люде. ... І підуть... І у дорогу понесуть Не зброю гостру, не машини,
Лиш серце чисте, як в дитини, Любови повне...» [32: 150]. У філософії 1920-х іудейський варіант народу-парії включає не так сповнених
матеріальної нужди рабів, як інтелектуалів, скеровуваних внутрішньою духовною потребою осягнути цілісність світу: «відчай перед
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неможливістю пізнати сенс суєтного світу, що поєднується з покірним прийняттям Божої кари, з побоюванням образити Бога гординею і турботою про старовинні ритуали й моральні приписи – все це
приводить до відчайдушної боротьби не за повагу інших, а за самоповагу і збереження почуття власної гідності» [7: 163]. Релігія парії – це
релігія спасіння й піднесення народу, лише у зв’язку з яким утверджує
свою велич окрема людина; у сфері цієї релігії формується теодицея
окремої гідної людини, на що наштовхувала «майже не зрозуміла»
Книга Йова [див.: 9: 161]. Філософія сьогодення доповнює складний і мінливий механізм стосунків народу-парії з Богом і окреслення
в ньому функції окремої особистості феноменами «спільнота долі»,
«спільнота віри», «спільнота волі» (Ганна Арендт): якщо перша
спільнота передбачає фатальну вписаність індивідуальності в історію
народу, друга – свідомий вибір її фідеїчних цінностей, то третя окреслюється як «поле битви духу» особистості, яке має темпоральний вимір: це, за Арендт, спокійне Тепер у звихреному часом існуванні людини, яке найкраще відтворює метафора «спокій під час бурі», «око
бурі», простір для мислення самотнього інтелектуала [див.: 80: 105].
«Спільнота волі» передбачає об’єднання субстанційно незалежних
індивідів, але «не в рамках проекту спасіння й спокутування, а в рамках проекту волі, активного конструювання політичного життя» [80:
99]. При цьому йдеться не про органічну єдність, де кожному індивіду
відведена функція окремого органу в організмі: йдеться про «соціум,
який зберігає незалежність воль, ізольованість індивідів у рамках єдностей» [80: 99]. Інтелектуал-парія в Арендт – «дивна комбінація забуття традиції і її вольового конструювання в термінах пам’яті» [80:
103]. Бо «тільки людина, яка втратила вроджений зв’язок зі своїм народом, може належати йому, не розчиняючись у ньому, не втрачаючи
своєї «субстанційності». Вільна асоціація з народом не є зусиллям,
вольовим конструюванням своєї ідентичності. Вона означає визнання свого зв’язку з єврейством як історичного. Інакше кажучи, це визнання певної пам’яті, яка перебуває поза самим парією і, можливо,
перебуває в зоні забуття» [80: 102]. У цьому полягає «парадокс парії», який «існує як єврей тільки в результаті розриву з юдаїзмом як із
певною первісною спільнотою роду» [80: 102].
В оточенні Лепкого парадокс єврея-парії акцептується в межах
глорифікації просвітницької роботи: «український Йов» Леопольда
фон Захера-Мазоха проходить дистанцію від цілковитої покори до
необхідності відмови від погодження зі становищем зневаженого му-
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ченика і самостійного здобуття свободи нації без сподівань на її дарунок від будь-якої спільноти, зосередившись на справі освіти: «Та годі
сліпому братися до бійки з видючим.
Годі темному народу ... відразу зриватися до боротьби з перевагою
просвічених ворогів, бо впаде в ній, як той сліпий у бійці з видючим.
Просвіта нам треба і ще раз просвіта. Бо тільки нею допоможе нам
Всевишній побороти ту тьму непросвіту неволі...» [27: 136]. «Дорога праці й труду» задля «просвіти люду» структурує «віру, як у Бога,
В відродження країни» [32: 148] Лепкого. Однак алґоланія мазохіста,
супроводжувана орієнтацією на постійну присутнісь особливо вимогливого ока Іншого, Супер-Еґо, переміщення акценту на акт доповнення своєї екзистенції «об’єктивним» поглядом Іншого, турбота
про конструювання власної особистості як бажання чужого погляду
на собі й страху його втрати, що відзначене в парадигмі мазохізму від
Мартина Гайдеґґера до Жака Лакана [див.: 45], передбачає апеляцію
до авторитету Господа Бога, який хоч і «бачить наше терпіння, бачить
кожду слезу, кожду краплю невинної крови», але не обіцяє «замилування» тим, хто здатний лише в горі звертатися до нього [27: 136].
Розважливий «український Йов» Мазоха постає «надзвичайно активним у своїй пасивності» (Л. Полубояринова), дістаючи насолоду від висунення Я перед Всевидющим Оком, втрачаючи експресію
недосяжного болю й крику, неспинного за-/допитування Бога, що їх
мав Йов Біблії. І цим виявляється лише протилежним полюсом Донцову з його апологією національного інстинкту: Лепкий напружено
шукав поміж цими крайнощами. Риторика некон’юнкції екзистенції
мазохіста (ні життя, ні сновиддя) фундирується в нього, як відомо, досвідом Тараса Шевченка.
Текст Лепкого дозволяє інтерпретацію самоскалічення герояукраїнця як людини винятково тонкої душевної організації. Для
української культурної традиції це не новизна. З особливою переконливістю (правда, з певною деклінацією) симетрія вразливої душі/
осліплення структурує поему «Слепая» (1842) Тараса Шевченка.
Попри те, що втрата зору Сліпою дістає детермінацію фізіологічнопсихіатричного плану, вона потрапляє в контекст онтологічної відповідності, справедливості, встановленої Богом: «... горе горькое терпеть / Судил господь мне до могилы / За юность грешную мою. / Свет
гаснуть стал, / И я ослепла» [69: 515]. Сліпота в Шевченка – наслідок перетину долі автора та долі героя, а тому лексія: «Я тайну жизни
разгадал, / Раскрыл я сердце человека. / И не страдаю, как страдал, /
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И не люблю я: я калека!» [69: 509], – умотивовує органічну відповідність душевного та фізичного каліцтв, досвідів кенозису (κένωσίς-у)
та гюбрису (űβρίς-у) . «Слепая нищая», «скорбящая слепая», «несчастливица», «моя калека, Слепая нищая моя», «непотребница
слепая» – фігури та тропи, які дозволяють зрозуміти невдавану небайдужість Шевченка до сліпої, симетричну не лише зі співчуттям до
неї, але й із ототожненням власної долі з її долею, що дозволяє йому
кваліфікувати втрату зору як подвійну смерть: сліпа є і живим мерцем
через те, що переживає подвійне відчуження від світу: все оточуюче
для неї «как будто в гробе заперто» [69: 515], а для рідних людей
вона стає чужою («Во всей Украине родной Мне места не было одной» [69: 514], і прозорливцем, який «Незрящей памятью следя Давно минущих дней усладу» [69: 508], бачить невідворотну загибель від
людської жорстокості своєї доньки поряд із власною смертю.
Учинок полоненого майстра-українця виглядає поза межами здорового глузду, якщо зважити на ті якості, що їх вважають іманентними
українській душі: «... українець – це в першу чергу мистецька людина,
одержима любов’ю до різнобарвности життя в усіх його різноманітних виявах. Також релігійну сферу сприймає він, доходячи в цьому
часто аж до забобонности з позицій естетизму й образовости. Як підземні демонічні, так і надлюдські божественні сили з’являються йому
завжди втілені в образи й постаті. У своєму особистому житті українець завжди підкреслений індивідуаліст (незважаючи на глибоку свою
закоренілість у рідній громаді, що, одначе, розуміється для нього само
собою й над чим він отже не потребує багато роздумувати). Він не
меланхолійний і не “широка натура”, як росіянин, але людина, сповнена чудесної життєрадісности й фантазії; він ніякою мірою абстрактний принципіяліст, але зате поклонник життя; він поганин навіть
ще у християнстві. Українець обдарований рухливою інтелігенцією,
іскристим дотепом і героїчною пристрасністю, – більше “південний”,
більше сонячний і смисловий, ніж росіянин» [13: 164]. Такий погляд
чужинця прийнятний для Лепкого, який сам неодноразово зіставляв
типи селян Леоніда Андреєва та Михайла Коцюбинського, зауважуючи цілковиту відмінність їхніх світоглядів та світовідчуттів, що можна
інтерпретувати як препозицію-детермінованість семіотичного коду
впізнання «рідної душі» в його новелі «Очі».
У цім контексті жахлива композиція майстра постає сонячним
кодом: у філософії імені подвійне тлумачення: дорійське άλιος – сонце; άλίξειν – збиратися людям в одному місці, коли сходить сонце;
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інше: коли сонце обходить колом землю, своїм світлом воно урізноманітнює витвори землі й надає їм множину кольорів [див.: 43: 106].
Останній витвір майстра – подарунок/жертва сонцю і світові, який
відкривається очам завдяки йому.
Український акцент у роботі воїна-майстра, пронизаного катастрофальними переживаннями невільного вбивства ближнього,
Лепкий робить, виходячи з природної формотворчості героя, чим із
самого початку ставить його в один таксономічний ряд із тими формотворцями життя, які дістали глорифікацію в Дмитра Донцова,
гомогенності з якими Лепкого, однак, Донцов не припускав [див.:
20]: для характеристики такого феномену теоретик «інтеґрального націоналізму» вдається до визначення Геґеля «eine Schönheit der
Nervenschwäche» («краса нервової слабкості») [19: 329], що властива декадансу.
Робота в майстерні має не так функціональний чи терапевтичний, як магічний зміст, спрямований на підкорення жаху війни, на
що спроможна людина, що звільнилася від страху раба. Полонений
воїн гомологічний вільному поету-пророку (просвітнику), який живе
з відчуттям виняткової конструктивної місії слова і свого покликання
її відкриття: «Гать будуйте кріпку і високу, щоб нас море грізне не залляло, щоб ми у багні не застрягли та щоб внуки дідів не прокляли, що
не вміли краю боронити; гать будуйте кріпку і високу!...» [34: 338].
Сила формотворчості майстра співвідноситься в новелі «Очі»
з винятковою еніґматичністю, унікальністю й динамічною досконалістю кожного артефакту: з-під його рук з’являються вироби – «з кінського волосіння ... тонесенькі плетінки» та «перстені» зі срібла
й рогу, – «кожний іньший, оден від одного кращий», «що й угадати
трудно, що воно таке» [33: 84].
Відомо, «створення замкненого кола» – побудова «універсальної моделі магічного оберегу» у світі чіткого розрізнення «свого»
і «чужого» [5: 167]. Робота майстра за обставин його катастрофальних переживань невільного вбивства ближнього є закономірною активацією архаїчного змісту персня як знаку «макросвіту, який має
оберігати мікросвіт» [50: 521] однієї людини. Однак висока тональність, задана жестом митця Лепкого, учувається в його подвійності,
де апотропейна воля роздвоюється на самозахист та захист оточення.
Його мистецькі дії можна було б теж кваліфікувати амбівалентною
реакцією на світ, типовою для душі, в якій перетинаються язичницькі та християнські почування, який він водночас хоче і підкорити, за-
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чарувати як жахливий хаос, надавши тому ладу кола/космосу, де сам
почувається наслідувачем Бога, і від якого має намір захиститися,
вдавшись до апотропейної функції кола і дотримуючись того ототожнення творення добротного й доброго, що відоме з Книги Буття.
Динаміка матеріалу майстра – від волосіння коня до срібла – відбиває нестримний процес варіювання ним моделювання апотропейних споруд в універсальному вимірі. Залишилися матеріальні докази,
що в племені «русь» на річці Росі (V–VII ст.) срібло в перснях стосувалося як солярного, так і лунарного світу, до того ж цей метал використовувався раніше, аніж золото [див.: 50: 522]. Сама ж робота
кування амбівалентна в своїх етимологічних джерелах: у випадку еквівалентності справі «кузнецов» воно сигналізує про естетичні інтенції («кузнь» – тонкий виріб» [50: 522]); у випадку алюзії на міф
про «божественного коваля», вона аналогічна комплексу Чорного
бога, грецького Гефеста чи римського Вулкана, бога грози й потойбіччя, кузня якого – зразок міфічного яйця, з якого витворюється Всесвіт
[див.: 14: 203]; у ситуації актуалізації єврейського досвіду вона стосується біблійної історії Каїна (це ім’я в семітських мовах перекладається «спис, наконечник списа»; в арабській kain – коваль) [див.: 14:
217]: така поганська сферичність елімінувала каїнівський синдром як
комплекс гріхів, натомість подавала його як аналог креативного коду.
Мистецтво плетіння перснів із кінського волосу відповідає його
унікальному естетському змісту. Окрім практично-функціонального
наповнення, чуб, грива і хвіст коня для греків і скіфів асоціювалися
з прекрасним, вважалося, що вони «дані богами... для краси» [58:
173].
Іммортальний сенс коня в роботі майстра може співвідноситися
з гіпотезою про його метафоричний зв’язок із сонцем, який у германських та слов’янських народів у зв’язку назв богів Хорс-Даждьбог,
Кінь-Даждьбог, що внаслідок метатези та анаграмування відбилося
в назві Ros (Rus; Ρώς), що відповідає традиції окремих народів вести свій початок від богів (в даній ситуації руси = Даждьбожі онуки)
[див.: 61: 212].
Таким же поліфонічним, органічним для кожної орфічної душі,
постає орнаментальна фігура рук, до якої вдається майстер. Її імагіональне наповнення забезпечує феномен товариства, яке шанувало
українське козацтво, а разом з ним утвердження не так родових, як
духовних цінностей, що, закономірно, дозволяло асоціацію із полотном Мікеланджело «Сотворіння Адама», де фіксувало одвічну спілку
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Бога й людини. Руки можуть сигналізувати і про появу нової мови,
коли майстер мовчить: мова рук заміщує мову слів.
Деконструктивне прозріння за принципами співстраждання
можливе за умови апеляції до роману Ґустава Майрінка «Der weise
Dominikaner» («Білий Домініканець») (1921), де руки дістають
множинну інтерпретацію втаємниченим бароном та медіумом в аспекті досвіду ордена христофорів, нового, істинного християнства,
від перевертання їх ролі в молитовному жесті до підкреслення їх апотропейної ролі в нехристофорівському світі: «Я хочу навчити тебе
молитися. Ніхто з них (натовпу. – Г. Х.) не знає, як треба молитися.
Нащо слова, коли є руки. Той, хто молиться словами, старцює. А старцювати – остання річ. Твій Дух уже знає заздалегідь, що тобі потрібно.
Коли сходяться дві долоні, ліва й права половини в людині лучаться
в один ланцюг. Здається, мов тобі закуто в кайдани руки й ноги, а з кінчиків пальців, спрямованих догори, вільно ширяє у небеса полум’я...
Це таємниця молитви, і Святе Письмо про це анічичирк» – «Я звертаюся тільки до тебе, вуха інших глухі! Сягання рукою руки – це магічний процес. Якщо між собою сплелися руки тих, хто ще духовно
не ожив, то з безодні Минулого підноситься царство голови Медузи,
і глибина вивергає зародки померлих істот. Ланцюг живих рук – це
оборонний окіп, який закриває госпόду Горішнього Світла» [36:
19; 105].
Магія захисту в її деконструктивному проявленні співвідноситься із переліком множинного світу матеріалів, який обробляє майстер:
корал, ріг, біла кістка, янтар, срібло в зазначеному контексті відповідають не лише атрибутам реальності різьбяра/коваля; афективне
мовчання полоненого дозволяє спостерегти в його виборі традиційний енігматично-захисний сенс. «Ріг вважався символом божественної сили, захисту від ворожих духів. ... З іншого боку, ріг вважався
предметом певних надприродних дій, чаклування», що зафіксовано
на мовному рівні: «ісландське röggg “сила, могутність”, грецьке ερκως
“огорожа, тин, захист”, αρκεω “захищатися, допомагати”... ; грецьке
οργια “культова дія”, литовське reganauti “чаклувати”, reganius, regys “заклинатель, чаклун, ясновидець”, ragana “відьма”, regeti “бачити”, російське “сочувствие”» [37: 278].
Антиномія апотропейного майстрування героя має метамету –
заклясти смерть як небуття, про що авторитетно свідчить сама «приручена смерть» (Філіпп Ар’єс), яка маніфестує себе в розташуванні
табірного цвинтаря на території табору полонених. Однак саме там,
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«поміж хрестів» [33: 84] майстер вперше піднімає очі й порушує
мовчання, починає ословлену сповідь, яка й сигналізує про майстрування як невдалий магічний проект. Апеляція до магії захисту замінюється спалахом божевілля, самозвинуваченням та самопокаранням.
Цей маневр самоосліпленого містить особливий християнський
нюанс, відчутний при зіставленні з версією сліпоти й прозріння під
час Першої світової, пропонований ученицею Богдана Лепкого Ольгою Дучимінською в новелі «Warum?» (1915). Митець-музика, якого до конвульсій доводять «запитання без відповіді» [22: 32 ]: чому
злочини війни не визнаються ідентичними кримінальним злочинам?
чому убивство на війні благословляється хрестом і вважається «святою справою»? і що то за безіменна сила, якій підкоряється людська
душа, виповнюючись жорстокістю і прагненням крові?... Музикант
виявляє злочинну істину самого життя, війна в якому – лиш одиничний прояв сліпої волі, і в дусі радикальних зауваг Артура Шопенґауера з їхньою акцептацією християнства, «він ненавидить все на світі,
що проти правди й заповіді Христа... великої заповіді: люби ближнього!» [22: 37]. У тексті О. Дучимінської можливість прозріння приходить лише зі смертю музиканта, коли «спочив молодий мученик...»:
«В кущах співав соловей, а хвилі ріки грали марш похоронний для
приятелів і для ворогів. Це була пісня побіди поєднання людських дум
і стремлінь, визволених з темних пут земного життя...» [22: 38].
Історія Лепкого співзвучна Дучимінській і в той же час інша. Вона,
радше, гомогенна християнському екзистенціалізму, лютерівська
ідея якого – спасіння в «мороці віри», tenebrae fidei супроводжувалася приписом: «Треба перестати запитувати, треба відмовитися від
р вирір
об’єктивної істини, треба відмовити об’єктивній істині в праві
шувати людські долі» [71: 219 ]. Його текст про безсилля філософії,
яка мовчить про те, що «розповідають безум і смерть» [71: 218], зіткнувшись із подією, коли Бог послав Сина Свого у світ, переклавши на
нього всі гріхи людей.
Лепкий справді не шопенґаурівець: він подає нечуване самоскалічення майстра, яке супроводжується невимовним болем і стражданням, що, у межах філософії А. Шопенґауера, має не лише заперечити, але й знищити волю до життя вже біля її витоків лише за законом
натяку/доторку, відкриваючи перспективу уяві читача. Для Лепкого
важливе не так фізичне страждання майстра як перспектива самоекзекуції, як сама можливість самоекзекуції. Його філософський вибір відбувається у просторі крайньої індивідуалізації, ілюзорної для
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Шопенґауера: волі до життя протистоїть те її творіння, яке не відшукує онтологічних причин скоєного зла, а бере відповідальність за
об’єктивні й вічні закони на себе як їх конкретне й обмежене оформлення.
Маневр Лепкого, здійснений у напрямку християнства, відчутний
насамперед на рівні національної традиції, яка, завдяки Гоголю, висунула імена Іван та Петро за кореляти біблійних Авеля та Каїна: Петро
Лепкого своїм вибором мученика й страдника ламає логіку страшної
помсти як метанаціональної долі; його самопокарання дістає сенс
розкаювання-метаної, що структурує культуру спільноти вини чи,
радше, культуру особистості, яка бере на себе вину спільноти.
Щеплення Лепким нової екзистенційної гілки на дереві національної долі стає особливо відчутним, коли жест самоосліплення як поворот каїнівського синдрому подати у зовсім чужому сусідстві: поряд
із романом португальського письменника Жозе Сарамаго «Caim»
(«Каїн») (2009). Тут радикальний м’ятеж Каїна проти Бога аж до
повного перекреслення людського роду укорінюється в обвинуваченні Бога як співучасника вбивства Авеля: «Так він (Каїн. – Г. Х.)
і буде згадувати авеля (так у автора. – Г. Х.) все життя, немовби примирившись зі своїм злочином і не терзаючись докорами сумління»
[51: 40].
Симетрія індивідуалізації та ідентифікації потрапляє у справжній
деконструктивний мальстрім українського письменника, у який потрапляє міф про самоосліплення Едіпа. Уже Едіп Софокла, «освячений, просвітлений стражданням» [57: 70], має інші підвалини екзистенціалу страждання: елімінований із міфологічного контексту
й трансформований трагічним мисленням, він втрачає мотив консеквентної влади долі над людиною, яка автоматично включається у механізм злочинів і відплат, нав’язаний усьому роду, стаючи справжньою
апорією. У Софокла самоосліплення царя Едіпа кваліфікується його
співвітчизниками як дерзновенний вчинок, до якого злочинця спонукав сам Аполлон; сам же Едіп висуває у сферу влади Аполлона лише
злий фінал своєї долі батьковбивства й інцесту з матір’ю, стосовно
якого він мав повне невідання, а очі він вириває «своєю рукою ... –
без сторонніх сил» [57: 52]. Пояснення такого розрізнення подає
Віктор Ярхо: «Переконання в благодійному покровительстві богів,
прагнення заручитися їх підтримкою, з одного боку, і необхідність
взяти під свою відповідальність власне рішення, відстоювати його
й добиватися його здійснення – з іншого, таким було перше проти-
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річчя у свідомості афінян» [81: 472]. Однак Едіп Софокла – не так
представник свого полісу, як той, хто в своїй одержимості відкриття
істини позиціонує себе поза і над ним: «... осліпивши себе, Едіп героїчним зусиллям перетворив безсенсовну “істину” хтонічного “низу”
в людську, етичну “істину” вини й кари. Не будучи винним за злочини,
які скоєні, він визнає вину і тим самим повертає людині людські сили,
кажучи словами Гамлета, “вправити вивихнутий суглоб” та виступити
проти міфу» [54: 27]. Як унікальну особистість «істина робить Едіпа
вільним лише в тому сенсі, що він має осудити й покарати себе у вільному акті самоосліплення» [54: 27].
Перевертання традиційної ситуації в такий спосіб, що вона набуває унікального вираження, зазвичай називають подією. Якщо
скористатися концепцією функції спів/чуття в структуруванні різновидів моделей подієвості в художньому тексті [див.: 62], історію
самоосліплення в новелі Б. Лепкого можна розглянути на двох рівнях:
1) в аспекті зовнішньої пригоди, який формує оповідач;
2) в аспекті внутрішньої події, який співвідносний з майстром-полоненим.
У першому випадку спів/страждання постає консекутивним моментом в історії людини-наратора, яка не очікувала подібного спів/
страждання від в’язня-українця, для якої цей жест є розривом із традицією, яка включає його в життєвий простір, що структурований
випадковістю, де панує закон раптових, не пов’язаних із часом і простором метаморфоз («Я підійшов до пустого ковала. На ньому був
перстень, а в нім не тризуб, не зоря з місяцем, не два колоски пшениці,
а двоє очий. Очи, які я ні описати, ні забути не можу» [33: 86]). Саме
тут, на території ламання звичного, повороту власного способу життя, можна вести мову про п р о з р і н н я . У другому внутрішній рух
персонажа відповідає логіці спіралі, яка «формує для людини м е т а п о з и ц і ю (виокремлення моє. – Г. Х.) стосовно власної особистості» [62: 52], яка утворюється внаслідок піднесення на новий виток
іманентного відчуття провини, повторення в новому оформленні уже
апробованого жесту («Не стерплю цих очий!
Вони дивляться на мене і в день і в ночи. Встромлю ложку в страву – очи, дивлюся на небо, – вони, гляну на річку і там їх побачу. З усіх
кутів визирають на мене, з усього. Не стерплю я їх, не стерплю!» [33:
85]). Самоосліплення як спів/страждання – результат усвідомлення майстром синдрому спів/страждання не тільки як волі до тонкої
роботи з металом коваля, що є еквівалентом закляття красою жаху
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братовбивства, але й піднесення цього досвіду спів/страждання на
христосівську висоту. Досягнення витка спів/страждання в акті спів/
страждання є типовим для Лепкого, для якого українська культура
є культурою вини, що зафіксовано і в назві одного з його творів –
«Моя вина» (1916). Гріх – у спроможності жити, споглядати жах
вмирання інших за народ і країну: «Моя вина, мій гріх, мій непростимий гріх!
...
Мій гріх, мій великий гріх!
Усі ми грішні, усі!
І тільки ці, що життя це за велику справу дали, опрощення вічного
гідні, – опрощення і дяки, і слави. Гіркої, вояцької слави.
Моя велика вина...» [34: 493].
Її новий зміст особливо відчутний в контексті «релігії оплакування», задум інтерпретації якої з’являється в Еліаса Канетті в 1925 році.
Це релігія «очищення від гріха», а не «вини за гріх», акцептована
людьми, «які завжди були гонителями», які «жадають чужої плоті,
вгризаються в неї і живляться муками слабких створінь», в очах яких
«відбиваються згасаючі очі жертви, а останній крик її, від якого вони
дістали насолоду, незабутньо врізався в душу»: «Можливо, більшість
із них не здогадується, що, живлячи свої тіла, вони живлять морок
у собі. Однак страх і вина ростуть нестримно, і, самі того не розуміючи, вони прагнуть спокути. Тому вони стікаються до того, хто помер
за них, і, ридаючи довкруг нього, самі відчувають себе гнаними. Що б
вони не творили в інший час, скільки б не завдали зла – в цей момент
вони на боці того, хто страждає. Несподівана й далеко йдуча зміна
партій! Вона звільняє і від вини за смерть інших, і від страху перед
власною смертю» [28: 160].
Національна ідентифікація героя Богдана Лепкого відбувається
в контексті актуалізації історичної пам’яті, яка може певною мірою
відкрити авторську таємницю «Очей». Лепкий – прихильник фатальної приреченості українців на консеквентну безрезультативну
боротьбу за власну свободу і власну державу, яка увінчується хіба
смертю людей честі з вини безчесних, що надають високому протистоянню характеру братовбивства. У цім українська унікальність:
«Для всіх є право на самовизначення народів, тільки за нами цього
права нема. За нами є тільки одно право вмирати. По всіх боєвищах
Європи, по всіх таборах і в’язницях, від голоду й хвороб, від кулі большевика й імперіаліста, за нами одна дорога до волі – смерть!
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Ми як зацьковані псарями звірі: куди не побіжиш – кінець» [34:
492].
Позиція біблійних Єремії та Йова, яку обирає письменник у вокативах:
«Безталанна країно! Чому якраз над твоїми полями відчинила
Пандора свій злощасний ящик і висипала з його найгірші злидні? ...
І яку правду і яку там волю маєш ти нині, безталанна, Богом забута
країно?
Недарма чорна галка на червоному полі – це твій геральдичний
знак. Галич, галич, галич – Галичина» [34: 488], умотивовується апеляцією до «Слова про Ігорів похід», яку розглядають поміж «скорботною» та «батальною» («трудною/туртною») повістю [див.: 25:
148]. Парафразування письменником «дивного золотого сну» Святослава: «Лежить він на тесовому ложі, під накривалом смертельним,
а гоцькі діви сиплять йому перло студне на груди гарячі з сагайдаків
пустих. Мов насміхаються із його. І гляне князь угору, аж там сволока
немає у його золотоверхому дворі. І гляне князь у вікна, а на горбах
довкола галичі назліталося багато, і крячуть, і крилами лопотять, і ніяк
не хочуть злетіти до Чорного моря» [34: 492] має на меті подати слід
партиципації в екзистенції князя, здатного на справді містичне переживання смерті своїх воїнів. У версії Лепкого, князь помирає разом із
посіченим військом Ігоря: «Ніколи не розумів я цього сну так добре,
як розумію його сьогодні, і ніколи ти, невідомий співаче, не був мені
такий близький, як нині, мені, малому нащадкові великого предка»
[34: 492–493]. Як видно, ідентифікація Лепкого та автора «Слова...»
не тільки у сфері фрустраційного переживання братовбивчих змагань
і візії їхніх наслідків у втраті власної держави, не тільки в умінні виокремлювати тих державців України, які залишаються шляхетними
державотворцями навіть в умовах приреченості: реляцію давнини
й сучасності забезпечує в нього поезія мани, що забезпечує цілісність універсуму й живу єдність партиципальних елементів: «Сватів
упоїли й самі простяглися на берегах Каяли. Ниє трава із жалощів
великих, а верби віття клонять вниз, додолу» [34: 492]. Прозове парафразування «Слова...», подане Лепким, є, хоча й ледь відчутним,
і все-таки іншим, що особливо помітно, скажімо, на фоні останніх
прочитань «сну» російською мовою в аспекті тюркської поховальної традиції, структурованої інтенцією магії та володіння таємницею воскресіння/палінґенесії: «А на Киевских горах Святослав сон
видел. “Вечером, – рассказывает он, – племянники накрывали меня
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черным погребальным покрывалом на кровати тесовой, подавали мне
мутное зеленое вино, тощие фигуры нехристей-толковин зачем-то
сыпали мне на грудь крупный жемчуг и оплакивали меня. И вот уже
престол в моем тереме златоверхом остался без князя. И всю ночь
с вечера бусурмане твердили мне: “Пять раз осторожно поплескай
железные оковы, и вода развяжет кандалы”» [25: 193], – де остання
лексія є алюзією на поганський ритуал оживлення мертвого. Пустота
в тексті Лепкого замість тюркського сакрального тексту «Слова...»
дозволяє розгледіти у жахливій композиції осліпленого елімінацію
сліду забутої магічної традиції, яка європейцеві більш відома у своєму
герметичному варіанті, де два ока, еквіваленти місячного кола (cercle
lunaire) та кола сонячного (cercle solaire), були вміщені у великому
рівнобедреному трикутнику – ієрогліфі води, що, окрім них, містив
ще маленький трикутник, символізуючи Божественну іскру, яка зійшла в матерію, а звідси – вічний творчий зв’язок активного та пасивного начал [див.: 66: 191] або у версії єгипетського амулета – Ока
Гора (цей амулет (Учат), до того ж, включає два ока: що ж до круглого гіпоцефала з ідентичною назвою, то тут Око Гора є традиційним
єгипетським символом «джерела всіх продуктивних сил, відновлення
і життя» [2: 260]). У симетрії життя/смерть/воскресіння Лепкий робить акцент інший: він адоратор життя, але не нескінченного, навіть
не вічного, а відповідального.
Подія самопокарання майстра окреслена в тексті як катастрофа
оповідача, її свідка, що є не так художнім прийомом, як збереженням
правди факту про роботу Б. Лепкого в таборах українських полонених поміж Раштатом і Баден-Баденом та у Вецлярі. Однак розповідь
про враженість, загіпнотизованість жахливим побаченим дозволяє
констатувати незвичність, виїмковість скоєного для українського світу, що вимагає відповідного стилю повідомлення про це. Зізнання:
«Я підійшов до пустого ковала. На ньому був перстень, а в нім не
тризуб, не зоря з місяцем, не два колоски пшениці, а двоє очий. Очи,
які я ні описати, ні забути не можу» [33: 86], – співвідноситься як із
розгубленістю з причини бідного досвіду, так і з безсумнівним усвідомленням необхідності відповідати винятковості скоєного аж до
замовкання, адже телеологія розповіді давно співвідноситься з відповідальністю: у Л. Шестова невимовлене слово та недодумана думка
розцінюються як знаки знання наслідків своєї мисленнєвої та мовленнєвої діяльності (мисль і слово однаковою мірою можуть зруйнувати
світ; звідси обітниця мовчання) [див.: 72: 131]. Лепкий дотримується
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тієї офтальмоцентричної традиції, за якою, «щоб проректи істину,
слід мислити за міркою ока» [4: 275]; деконструктивне розрізнення
шляхів говоріння і бачення, оперте на розуміння («Говорити – зовсім
не те, що бачити. Говорячи, звільняєш думку від оптичної потреби,
яка в західній традиції упродовж тисячоліть підкоряла наш підхід до
речей і побуджує мислити під гарантією його відсутності» [4: 275])
можна було б визнати чужим для нього. Якби не його «мовлення, що
приносить тривогу», гомогенне знаменитому différаnce Жака Дерріда, яке передбачає уповільнення мислення, відкладання на потім, виявлення того, що раніше не виявлялося, оголене мовлення навіть без
стягування покривала чи за укутування в нього – «таким чином, яке
і не прикриває, і не відкриває» [4: 277].
Симетрія говоріння/мовчання, супроводжувана жестом Selfharm, на початку ХХ століття потрапляла в ерґоцентричний простір «політики відповідальності», контрарної щодо «політики
обіцянки» (М. Вебер). Не виправдовування чи шукання алібі, не
холодна відмова від каяття, зумовлена кваліфікацією скоєного злочину під час війни як простого виконання своєї складної роботи, не
перверсивне прибирання на себе чужої вини як відкриття джерела
насолоди, а позиціонування досвіду відповідальності: у філософії
after-постмодернізму в ньому будуть вбачати «корекцію хиби етики добромисності», кваліфікуючи «етико-відповідальнісну точку
зору» як «вищий щабель зрілості моральної компетенції» [1: 385].
Дистанціювання від умотивування вбивства під час війни чужою
волею («Він робив під примусом» [33: 85]) чи перспективи спокутувати свій злочин «чесною працею» [33: 85] надає поетичній
українській людині тих якостей, які є необхідністю для існування світу – завжди, тут-і-тепер.
Новела «Очі» – текст, що спроможний винести деконструктивну методику доторку й кружляння, через це він стає територією
некон’юнкційних суджень. Як наслідок деклінації від потужної традиції сліпоти, він виражає екзистенцію «сильного автора» (Е. Р. Курціус), яка зникає в мить вияву, про що в парадоксальний спосіб свідчить подолана однобічність. Подібний висновок дозволяє алюзія на
трагедію Вільяма Шекспіра «Король Лір» (1605): там граф Ґлостер,
якому вийняли очі підступні друзі, та король Лір, який збожеволів від
неочікуваних зрад рідних, є симетричними самостійними фігурами
нещасних, що сподіваються хоча б на паліатив применшення жаху
в цілісності, об’єднанні мук (Лір до Ґлостера: «Хочеш плакати / Над
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долею моєю, то візьми / У мене очі» [70: 423]; Ґлостер: «Король /
Спав з розуму. / Яка ж у мене, / Нещасного, на плечах голова, / Що
стільки може витримати муки. / Ох, краще божевілля, щоб не знати, /
Не бачити жахливої безодні, / Щоб стратить пам’ять, живучи в химерах!» [70: 427]). Однак божевільний сліпий українського письменника стоїть в одному таксономічному ряду з божевільним і сліпим англійського драматурга завдяки подвоєному переживанню, відповідаючи
не лише актуальній у 1920-і філософії життя, але сферичному в усі
часи закону душі, без якого не бути людині, про що свідчить людина
українська: «Поки справа залежить від емоції, можна кожного разу
ще надіятися, що ненависть заміниться на любов, і що війна і масакри закінчаться миром. Але там, де емоції не відограють жодної ролі,
де панує лише безжалісна суха логіка, – там панує й логічна смерть,
там війна робиться тотальним винищуванням, там фінансові інтереси
йдуть через трупи людей, а інтереси держави, себто найчастіше тільки
купки людей, що опинилися при владі, доводяться до народовбивства,
масових винищувань населення...» [41: 41].
Деконструкція погляду на українську національну ідентичність,
виконану очевидцем і свідком самоосліплення бійця, який прибирає
на себе чужу вину, дозволяє поставити під сумнів синдром меланхолії, що пронизує спільноту українців та її окремих індивідуальностей:
в роздвоєному жесті/фармаконі, що водночас є імітацією ХристаСпасителя та неочікуваним богоборчим м’ятежем, проглядає парадоксальний знак творця «спільноти волі», сповненого тривожною
совістю/сердечністю, що утверджує не так симетрію давнього lex
taliónis, як новий досвід відповідальності українця за долю Всесвіту.
Так понад століття тому зазнавала деконструкції романтична геометрія України, часто навіть поза волею самих українських інтелектуалів
або за умови їх апеляції до божевілля.
Якщо вдатися до досить вільного парафразування відомого філософа з Києва [див.: 71: 224], матимемо чудове запитання: «Лепкий
підвів нас? Чи він сам був підведений до цього?», в якому виокремлені слова, сигналізуючи про свою антитетичність та мультисемантичність, деконструюють екзистенцію поводиря сліпого в саду доріжок,
які розходяться у безмежність, відкриваючи неочікувану перспективу
інтелектуалам/імморалістам.
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Тетяна Черкашина

УКРАЇНСЬКА МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНА ПРОЗА:
ПЕРШОВИТОКИ ТРАДИЦІЇ

Д

авньоукраїнська мемуарно-автобіографічна
проза є одним з найменш вивчених етапів вітчизняного спогадового письма. У більшості випадків науковці обмежуються короткими історичними
довідками відносно того, що першовитоки української мемуаристики слід шукати в «Повчанні» Володимира Мономаха, «Житті і стражданнях» Іллі
Турчиновського139, однак ми й сьогодні не маємо
спеціальних літературознавчих розвідок, присвячених цій темі.
Зазвичай історія української мемуарної автобіографіки починає виписуватися з ХХ століття,
за рідкісними винятками згадуються мемуарно-автобіографічні твори ХІХ століття. Проте, на наше
переконання, говорити про історію української
мемуарно-автобіографічної літератури слід розпочинати з етапу передісторії цього питання, бо саме
тоді закладалися підвалини формування багатьох
сучасних типологічних і жанрових різновидів вітчизняного мемуарно-автобіографічного письма
і саме тоді вироблялася традиція власне української
автобіографіки з її специфічними національнокультурними особливостями. Без знання цього доволі важко отримати цілісне уявлення про феномен
вітчизняної самоспогадової літератури.
Українська автобіографіка має давню історію,
її зародки можна простежити вже з ХІІ століт139
Див. зокрема розвідки О. Галича [4], В. Пустовіт
[18], Т. Гажі [2] та ін.

472

Ліствиця Якова

тя. До наших днів збереглися «Повчання» Володимира Мономаха,
«Лист до Яна Франциска Коммендоні про себе самого» С. Оріховського (Роксолана), «Настановлення дітям і правила до їхнього виховання; розпорядження про влаштування церков, шпиталів та школи»
В. Загоровського, «Осостевіціус сам про себе та про пригоди свої при
пізнанні різноманітних країн світу» М. Стрийковського та ін., у яких
можна простежити переплетення автобіографічної, історичної, дидактичної, духовної, юридичної, подорожньої, епістолярної й ін. видів літератури.
Одним із перших давньоукраїнських творів, складником якого
стала автобіографія, було «Повчання» Володимира Мономаха. Цей
твір було написано орієнтовно 1117 року та включено до Лаврентіївського списку «Повісті врем’яних літ».
Як відзначає Д. Лихачов, «привід для написання “Повчання” відзначений самим Мономахом: до нього прийшли посли його братів
з пропозицією виступити проти князів Ростиславичів і вигнати їх із
власної вотчини. Володимир Мономах зажурився через цю спробу
порушити новий порядок, відкрив Псалтир, знайшов у ньому втішення, а потім написав своє “Повчання” – до дітей та до “інших, хто
його почує”. Під цими “іншими” Мономах явно розумів усіх руських
князів» [12: 141–142], а отже, «Повчанню» відводилася велика ідеологічна й дидактична мета – «підкріпити моральною дисципліною
новий політичний устрій» [12: 142], за яким Київську Русь було розподілено на кілька князівств-вотчин. У творі індивідуальне було підпорядковано загальнодержавному, а життя й моральні переконання
автора мали стати гарним прикладом для інших припинити чвари та
почати миролюбно жити за новим політичним устроєм.
«Повчання» – це синкретичний твір, у якому, за слушним зауваженням Д. Лихачова, поєдналися три взаємозалежні частини – власне
повчання, автобіографія Володимира Мономаха і його лист до чернігівського князя Олега Святославича, і жодна з цих частин не є домінантною. Вочевидь, ці тексти писалися відокремлено й лише з часом
були поєднані в один суцільний текст під загальною назвою «Повчання», бо, як відзначає О. Конявська, «між цими частинами існує
зв’язок не лише внутрішній, а й формальний: свого роду зв’язки поєднують між собою доволі різні тексти» [9: 53]. Однак зауважимо, що
існують й інші думки з цього приводу140.
140
На переконання
р
Д. Чижевського, «творів
р Мономаха три:
р “Поучениє”
у
дітям, лист до князя Олега та молитва (або молитви)» [22: 103]. Подібні думки ви-
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Складним є питання жанрової приналежності. На думку В. Шевчука, цей зразок «родовідно-біографічної літератури» є автобіографією з повчанням [24: 13]. До жанру автобіографії відносять цей твір
Т. Копреєва [10: 94–108], В. Пустовіт [18: 7] та ін. Слушною є думка Д. Лихачова, який називав «Повчання» твором «поза жанром»
[11: 83] через його складну синтетичну організацію.
Якщо звернутися до другої частини «Повчання»141, то вона становить не лише докладний перелік походів князя, а й відображає його
взаємини з синами, братами, руськими та половецькими князями.
Частково автор торкається й свого внутрішнього світу, відтворюючи
власні духовні та моральні переконання, описуючи риси своєї вдачі,
зокрема хоробрість і відвагу. При цьому він моделює власний моральний портрет, якому у творі відведено першочергову роль: «Не судіть
мене, діти мої, ані хто інший, прочитавши; не похваляюся я-бо дерзотністю своєю, а хвалю Бога і прославляю милість його, що мене, грішного й бідного, в усіх ділах зберіг від смертного часу, і не ледачим мав
він мене, грішного, на всі діла, потрібні людині» [16: 57–58].
Загальною проблемою середньовічних автобіографічних текстів
було спірне питання їхнього авторства. І хоча авторство «Повчання» загалом не викликає сумнівів, існує припущення, висунуте академіком О. Шахматовим ще на початку ХХ століття, щодо того, що
заключну автобіографічну частину після подій 1096 року дописував
син Володимира Мстислав, який і доповнив «перелік походів батька
до 1117 року» [23: ХХХІХ]. Як відзначає О. Конявська, можливо, так
воно й було, бо, за її спостереженнями, «текст після 1096 року стає
особливо лаконічним, відсутні коментарі, майже кожна фраза завершується одними й тими ж словами» [9: 65]. Водночас зауважимо, що
однозначної відповіді на це питання немає й у наш час.
Характерною особливістю автобіографії Володимира Мономаха є те, що в ній ще немає індивідуалізму та унікальності одиничної
людської долі, рис, типових для автобіографіки більш пізніх періодів,
проте весь текст просякнуто, за висловом Ю. Зарецького, «сакральсловлювали також М. Шляков [25], А. Гіппіус [5] та ін., тоді як М. Воронін [2],
Р. Матьєсен [15], Д. Лихачов [12] та ін. у своїх працях аргументовано доводили,
що текст заключної молитви було запозичено з Тріоді пісної, а отже, вона не була
окремою частиною авторського тексту, автобіографія ж Володимира Мономаха
була самостійним твором, а не частиною власне повчання.
141
Відомої в науковій літературі як «Автобіографія» [8; 9; 11], «Літопис
шляхів та ловів» [13: 228] або «Літопис походів» [11] Володимира Мономаха.
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ними надособистісними смислами» [8: 74], що будуть визначати всю
давньоукраїнську автобіографіку включно з ХVIII століттям.
«Повчання» Володимира Мономаха стало першим давньоукраїнським твором, у якому мемуарна автобіографія автора ввійшла до
текстової канви синкретичного художнього твору, довівши, що «ідея
опису окремою людиною власного життя (незважаючи на малочисельність прямих свідоцтв) зовсім не була чужою культурі європейського Середньовіччя» [8: 74].
Подальшого розвитку українська автобіографічна традиція отримала протягом ХVI–ХVIІІ століть. Так само, як і в автобіографіці більш
пізніх періодів, структурно-типологічні особливості творів і основна
мета автобіографічної оповіді напряму залежали від професійної приналежності авторів142.
Завдяки людям, які присвятили все своє життя служінню Богу, ми
маємо розвинуту тогочасну духовну автобіографіку, представлену латиномовним саможиттєписом (1564) волинсько-подільського шляхтича С. Оріховського, уміщеним у листі до кардинала Яна Франциска Коммендоні (папського нунція в Польщі протягом 1563–1565 та
1571–1573 років), автобіографією «Моє житіє і страждання мною,
Іллею Турчиновським, священиком і намісником Березанським, написане у пам’ять дітям своїм, і внукам, і всьому потомству» (1746)
І. Турчиновського та ін.
Тогочасна духовна автобіографіка мала яскраво виражений апологічний характер, і метою створення творів зазвичай була нагальна
потреба авторів захистити й виправдати себе та свої духовно-релігійні переконання через наклепи й непорозуміння.
Так, приводом для написання апологічного духовного автобіографічного нарису С. Оріховського (Роксолана) стали звинувачення автора, католицького священика, у порушенні целібату через його одруження та намагання С. Оріховського узаконити свій шлюб. Для цього
він намагався заручитися підтримкою кількох кардиналів, серед яких
був і адресат письма, який попросив більш докладних відомостей про
автора. Як пояснює С. Оріховський, «приписав ти мені, Коммендоні,
розповісти коротко, але виразно про все моє життя, чи не найбурхливіше у нинішньому столітті, щоб, коли поглянеш на нього і спізнаєш
його, міг легше знайти рішення, відповідне законові й владі, яку маєш,
142
Автобіографами ХVI–ХVIІІ століть зазвичай були священики, літератори,
історіографи, військові канцеляристи та ін.
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а також твоїй гідності і розуму» [17: 73]. С. Оріховський радо відгукнувся на цю пропозицію і виписав свій життєпис, у якому відобразив
еволюцію власного духовно-релігійного зростання, приділивши багато уваги своєму навчанню, виробленню релігійних переконань тощо.
Для кращого розуміння мотивації своїх вчинків автор обрав ретроспективний порядок оповіді в хронологічному порядку із розподілом основних етапів свого життя на кілька умовних частин, відокремлених одна від одної підсумковими прямими зверненнями до
адресата. Як пише сам С. Оріховський: «Та, щоб ясніше викласти, як
усе було, почну говорити про свої справи від початку аж до нинішньої
миті мого життя, передаючи все стисло, але правдиво й докладно»
[17: 73].
У складні життєві часи писав свій життєпис «Моє житіє і страждання мною, Іллею Турчиновським, священиком і намісником Березанським, написане у пам’ять дітям своїм, і внукам, і всьому потомству»143 (1746) і І. Турчиновський, який, перебуваючи на посаді
березанського православного священика, вступив у конфлікт з місцевою поміщицею і за сприяння її сина через надумане звинувачення
був позбавлений сану та ув’язнений на кілька тижнів.
Твір має яскраво виражений апологічний характер, і значну його
частину присвячено відтворенню власної версії доволі суперечливих
бережанських подій, зокрема причинам і наслідкам конфлікту з місцевою поміщицею. Автор подає своє бачення несправедливих, на його
думку, слідства й суду, під час яких від нього «анінайменших виправдань не приймали» [21: 332], а отже, цей твір був єдиною можливістю автора самовиправдатися перед сучасниками та нащадками.
На першому плані духовних автобіографій була глибока релігійність авторів. Віра в Бога, у його цілющу та рятівну силу спрямовує всі
думки та вчинки головних героїв тогочасних автобіографій протягом
усього їхнього життя й дає їм життєвої сили й натхнення. З глибокою
релігійністю був пов’язаний і мотив гріховності тогочасних автобіографів, який іде ще від «Повчання» Володимира Мономаха і чи не
найяскравіше втілений у творі І. Турчиновського, перша фраза якого є доволі символічною: «Я, многогрішний Ілля, народився від доброчесних батьків у містечку Березані в 1695 році, червня 20 дня од
батька Михайла, сотника Березанського, і матері Ганни Садковсківни
і вихований при доброму нагляді» [21: 324].
143
На жаль, текст цього твору зберігся не в повному обсязі й у ньому бракує
заключної частини.
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Чимало місця в духовній автобіографіці зазначеного періоду відведено релігійному навчанню й подальшій діяльності в сані священиків самих авторів, які мали схожу богословську освіту, отриману в латиномовних школах, а згодом продовжену у відомих європейських
центрах духовної освіти, зокрема в Падуї та Болоньї.
Тема навчання й пізнання навколишнього світу тісно перепліталася з темою мандрів тогочасних автобіографів, обов’язковим елементом подорожування яких ставало цілковите покладання в дорозі на
Бога та його рятівну силу, яка, так само як і в «Повчанні» Володимира Мономаха, усебічно допомагала головним героям у їхніх мандрах,
рятувала їх у найскладніших життєвих ситуаціях. Варто лише згадати епізод із нападом на головного героя під час подорожі до Могилева, яскраво описаний І. Турчиновським: «Навчившись отож у тій
Сенявці, у тамтешнього сотника Мандрики був за дворового писаря
і сина його Петра псалтирі навчав. А звідтіль, щоб більше пізнати світа й учення пішов з двома великими молодиками Семеном та Іваном
у Литовське князівство, у королівське місто Могилів. І, йшовши довгим шляхом пущею днів зо два без людей, оті молодики, убачивши
в мене гроші і нестару одежу, та й вечір уже надходив, кинулися на
мене не по-людському, а наче звірі які – хотіли убити мене. Один знамірився тайно мені немалим деревом по голові лупнути, але за Божим
захистом і Божої Матері була моя голова захищена» [21: 325]. Божа
сила й надалі рятувала героя в усіх його життєвих негараздах.
Тема мандрів головного героя проходить наскрізною в більшості
давньоукраїнських автобіографічних творів. Зокрема, С. Лукомський
в «Автобіографічній оповіді» згадує, як «у малолітстві своєму пішов
у Київ на навчання і в київських училищах проходив латинські школи
<...>; а в 1722 році, закінчивши у Києві частину свого вчення, ходив
у чужоземні краї, сподіваючись там те латинське учення довершити»
[14: 308].
Типовою для давньої української автобіографіки стає зосередженість на приватній долі людини, однак зауважимо, що в автобіографіях цього періоду ще відсутня повна реконструкція життя автора,
оскільки відбір життєписного матеріалу напряму залежав від основної мети автобіографічної оповіді. Скажімо, основними тематичними
блоками духовної автобіографії С. Оріховського стали «про вітчизну,
батьків і колиску мого народження» [17: 74], «перший період мого
хлоп’ячого віку» [17: 76], «моя юність, якою її запам’ятав» [17: 76],
«мої студії» [17: 78], «про ті течії, які підхопили мене у вітчизні, від-
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вертаючи від обов’язку, і про долю, що допровадила мене до того дня,
в якому довелося стільки настраждатися» [17: 79] тощо, тобто ті блоки, які могли якнайкраще виконати основну мету автобіографічної
оповіді – показати, що, хоча він і ревний католик, що мав добру богословську освіту, для тої землі, де він живе, одруження священиків, зокрема грецького віросповідання, є звичною річчю, а отже, його власний шлюб не повинен сприйматися як злочин. Зважаючи на основну
мету створення саможиттєпису, решта автобіографічної інформації,
як, наприклад, родинне, побутове, громадське життя, взаємини з оточуючими і т. ін., залишилася поза увагою автобіографа.
З ХVIІІ століття бере свій початок українська ділова автобіографіка. Ідеться, зокрема, про «Автобіографічну оповідь» С. Лукомського, написану для Генеральної військової канцелярії 29 серпня
1733 року.
Цей текст офіційно-ділового характеру було написано з нагоди
призначення С. Лукомського на посаду старшого канцеляриста Генеральної військової канцелярії, й основною метою авторської оповіді було переконати у своєму професіоналізмі та благонадійності
«їхню імператорську величність» [14: 306] російську царицю Анну
Іоанівну. Зважаючи на основну мету оповіді, автор більшу частину
тексту присвятив своєму козацькому родоводу й військовим подвигам батька, який ходив «у різні походи на ворогів тодішніх держави
Всеросійської» [14: 307] і «терпів за предостойну її імператорської
величності всеросійську державу неволю та численні рани» [14: 309].
І на підтвердження своїх слів автор називає численних свідків з числа
родичів, друзів, знайомих і сусідів, які зможуть підтвердити глибоку
відданість сім’ї Лукомських імператорській родині.
Значно менше уваги автор приділяє власному життєпису і лише
в кілька речень уміщує основні відомості про отриману в Київській
академії богословську освіту та невдалі спроби продовжити її в Європі, зокрема в Польщі, після чого його було прийнято канцеляристом
до Генеральної військової канцелярії, де він і працював на час написання автобіографії.
Тим самим «Автобіографічна оповідь» С. Лукомського стала типовим зразком тогочасної офіційно-ділової автобіографії, покликаної
не стільки описати професійний шлях, скільки переконати в «повній
вірності та ревності» імператорському дому автобіографа [14: 309].
Зразок цікавої автобіографічної хронологічної канви залишив
по собі для нащадків Григорій Ґалаган, син прилуцького полковника
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Гната Ґалагана. На жаль, ці розрізнені клаптики автобіографічного
тексту, об’єднані В. Шевчуком під загальною назвою «Моє життя»
[7], так і не були зібрані автором у суцільний зв’язний текст, проте,
навіть у такому літературно необробленому варіанті, вони повною
мірою відображають основні життєві віхи сповненого нещасть життя
автора.
Ці записи є доволі лаконічними і зроблені за однією схемою – рік,
найважливіша подія чи емоціональний підсумок року, як наприклад:
«1754. Був на зібранні в Глухові і там судили Купчинського за Безбородька» [7: 335] чи «1766. Цей рік найбезщасніший з усіх років мого
життя: така напасть, страх, печаль і клопіт був, що вже не радий був
і свого життя...» [7: 336]. При цьому події зовнішньо зорієнтованого життя, як, скажімо, участь у походах, професійна діяльність тощо,
перемежовуються з даними більш інтимного, особистого характеру:
«1760. Відправлений був з тисячною командою в Прусський похід
і там цілий рік при армії перебував у надзвичайних трудах і бідах з немалим збитком мого майна, а в додачу ще, повертаючись із того походу, стояв сім тижнів у карантині. 1763. Померла матір моя і з тієї
невиносної печалі я й сам ледве не луснув. Відтоді, все покинувши,
переселився на своє усамітнення навіки» [7: 335].
Наскрізним у творі Г. Ґалагана йде мотив, відомий ще від автобіографії П. Абеляра як опис «історії моїх нещасть», який був зреалізований також у творах В. Загоровського, М. Стрийковського, І. Турчиновського, В. Григоровича-Барського тощо. Підсумовуючи свій
життєвий шлях, Г. Ґалаган із сумом пише про те, що «коли роздивитися моє життя докладно, яке вже продовжується 77 років, то не багато
можна знайти в нім щасливих років, та й ті за ніщо можна вважати»
[7: 336].
Автобіограф ХVI–ХVIІІ століть не виходить за межі свого приватного існування, тому в автобіографіях аналізованого періоду зазвичай відсутній історичний контекст. Так, Г. Ґалаган в автобіографічній
хронологічній канві «Моє життя» лише побіжно згадує свою участь
у Дністрянському поході в 1738 році, про зимові походи в Лялинцях
1751 року, про Прусський похід 1760 року тощо, однак опис, хай
і в загальних рисах, суспільно-політичного, громадського, культурного, побутового життя, яке оточувало автобіографів, залишається поза
їхньою увагою.
Давня українська автобіографіка була представлена не лише самостійними автобіографічними творами, а й автобіографіями – вставка-
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ми в інші твори. Зокрема, елементи дискретної автобіографії знаходимо у творі «Настановлення дітям і правила до їхнього виховання;
розпорядження про влаштування церков, шпиталів та школи» (1577)
В. Загоровського, творі, що був передсмертним заповітом важкопораненого волино-подільського шляхтича, який потрапив у татарський
полон. Ретельно виписуючи заповіт, поміж іншого, автор описав своє
нещасливе подружнє життя, докладно зупинившись на складних взаєминах з родичами, колишньою й нинішньою дружинами. У цьому
творі дискретним автобіографічним вставкам відводилася допоміжна роль пояснення мотивів розподілу майна саме таким, а не інакшим
чином.
Невеликою вставкою у величний фундаментальний твір стала
автобіографія М. Стрийковсього «Осостевіціус сам про себе та про
пригоди свої при пізнанні різноманітних країн світу». Описуючи
прозою історію польського королівства в «Хроніці польській, литовській, жмудській та всієї Русі київської...», автор – історіограф,
військовий і дипломат, маючи природні літературні здібності, розвинені під час навчання в Падуї та Болоньї, вирішив подати у віршованій формі загальний опис власного життєвого шляху та життєвих
вражень, отриманих під час військових походів і життєвих мандрів. Як
пише сам автор: «Коли до наших тіней буде хтось ласкавий, / Як Клото життя нитку до кінця доправить, / Й побачити життєвий біг малий
не проти, / Знай: там я народився, де гніздо є цноти, / В Стрийкові із
Осостів, моїх предків давніх / Дідичнім, герб Леліва, од Перунів славних, / Коли Венера з Марсом рядили, родився, / А Феб у рибнім знаці
Барана тулився» [19: 100].
Автор не деталізує історію власного життя й подає лише найцікавіші, на його думку, факти своєї біографії, здебільшого, пов’язані із
подорожами. Зважаючи на те, що мандри були характерними лише
для певних груп населення (зокрема, купців, прочан, військових) і, за
словами О. Субтельного, «на початку новітньої доби подорожі були
рідкісною, важкою й небезпечною справою. Переважна більшість людей увесь свій вік жили в безпосередній близькості від місць, де вони
народилися. Здебільшого люди не мали ні потреби, ні засобів, ні бажання виїздити за межі свого села чи міста» [20: 5], мандрівні описи
ставали єдиною можливістю, хоча й далеко не всіх верств населення,
отримати відомості про світ навколо них. Саме тому автор більше
розписує побачені землі, робить пейзажні й етнографічні замальовки,
ніж оповідає про своє мале (порівняно з великим історичним) життя.
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Водночас ми маємо один із перших творів, у якому з’являються
автокритичні елементи як, наприклад, автокоментування власної
літературної та історіографічної творчості чи безпосередні метатекстуальні коментарі, що розкривали таємниці написання «Хроніки
польської, литовської, жмудської та всієї Русі київської...» загалом
та «Осостевіціуса самого про себе та про пригоди свої при пізнанні
різноманітних країн світу» зокрема, ось, скажімо, один із них: «Ще
знаю я, читачу, хоча річ це дивна, / Буває собі Муза наша супротивна, / Як першою писала ритмом про змагання, / Із забуття вояцтво
вести мала дбання, / Коли посильно віршем хітно працювала / Істориків усяких докази шукала, / З’являючи сарматам предків дільних
справи, / У дзеркалі історій приклади для слави. / Тепер простою річчю я перо проваджу, / Не знаю, чи Мінерві в тому не заваджу, / Вонабо складні ритми кинула знароку, / Що голосно бриніли спершу на всі
боки» [19: 102].
Тим самим «Осостевіціус» став одним із перших зразків світської
літературної автобіографії, переплетеної з подорожнім нарисом і автокоментарем. Проте відзначимо, що в цьому випадку йдеться скоріше про спогади, ніж про автобіографію, у жанровому розумінні цього
матеріалу.
Паралельне співіснування автобіографії з подорожнім нарисом
можна простежити й у творі «Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723
по 1747 рік» В. Григоровича-Барського, але якщо у творах С. Лукомського та І. Турчиновського мандри були одним з багатьох складників
їхнього життєвого шляху, то в «Мандрах» В. Григоровича-Барського
їм відведено першорядну роль, оскільки майже весь життєвий шлях
автора пройшов у подорожах.
Так само, як і І. Турчиновський, В. Григорович-Барський отримав
освіту, як він сам пише, «в латиномовних київських школах. І хоч не
сильний був у науці, однак пройшов малі школи навіть до риторики
й початків філософії – було це за ректорства в Київській академії Теофана Прокоповича» [6: 311], але згодом разом із товаришем вирішив
податися в мандри, «щоб набути вищої науки» [6: 312]. Цікавим для
автора православної віри став експеримент із потраплянням, хай і обманом, до львівської католицької школи, куди православних не приймали. З часом, пізнавши богословську освіту у Львові, автор, гонимий
цікавістю та бажанням пізнати більше про навколишній світ, вирішив
рушити далі. Першим пунктом призначення мав стати Рим, заради
чого автор, не вагаючись, перевдягся в пелегримний одяг, типовий
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для прочан, і разом із супутниками рушив у далеку путь, зупиняючись
на перепочинок при монастирях і в домах простих людей. Ось як описує свій зовнішній вигляд і початок складного шляху сам автор: «Одежа чорна з сукна чи з полотна без розкриль, тобто не розділена навпіл,
але пошита цільно на зразок дияконського стихаря, також з вузькими
рукавами – це перегрини носять поверх своїх звичних одеж, схованих
під нею. А на грудях носять підвішений хрест, зроблений окремо від
одежі, шкуратяний пояс, а при боці тиквицю, щоб носити воду у безводних місцях; мішок за плечима із потрібними речами, короткий
плащ, щоб достатньо покривав плечі од дощу. Мішок пошитий з повощеного полотна, схожого на чорну шкіру, на ногах – міцно прив’язані
сандалі, капелюх чи шолом чорний, кругло над головою розпростертий, а в руках грубий жезл, що висотою сягає аж до голови, навмисне
гарно виточений і почорнений. В такі ото ж ми одяглися одежі, піп же
із послушником мало чим од нас різнилися. Пішли ми спершу в кафедральний монастир, а після літургії й трапези відкланялися і взяли від
ігумена милостиню; так само привітали інших наших благодійників
і відійшли звідтіля з численними провожатими, знайомими та сусідами, і, поцілувавшись із ними поза містом у полі, далі розлучилися та
й рушили в добрознамірений наш путь. А пройшовши три польські
милі, приспіли вже о другій годині ночі до села, що зветься Криниця,
тут ми заночували в домі батьків священика, що з нами йшов, – прийняли нас гарно й добре пригостили. Вранці після літургії, в неділю
26 квітня, перебули до полудня, потім, трохи відпочивши, пішли з півмилі до міста, що зветься Грудек чи Городок, пропам’ятаний смертю
Владислава-Ягелла, польського короля, у 1434 році, і там переночували в одному домі» [6: 317].
Ця подорож, розпочата в Києві в 1723 році, стала значно довшою,
ніж передбачав автор на початку твору, і протривала двадцять чотири
роки до 1747 року. За цей час автор відвідав святі місця в Греції, на
Близькому Сході та на узбережжі Малої Азії, і, як відзначає О. Субтельний, «тільки дивовижна допитливість спонукала Барського стати
невтомним подорожнім. На його думку, що більше він побачить, то
краще зрозуміє життя, віру і світ, у якому живе» [20: 5]. Протягом
усіх своїх тривалих і виснажливих мандрів В. Григорович-Барський
робив подорожні записи й ескізні живописні замальовки, у яких детально відобразив усі найдрібніші деталі мандрів, описав усе побачене, і наскрізною ниткою всього твору пройшов життєпис самого
автора, який промандрував майже все життя та помер через місяць
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після повернення, не встигши навіть літературно обробити чи відредагувати свої записи.
«Мандри» поєднали в собі риси кількох жанрів літератури, зокрема, П. Білоус виділяє автобіографію; подорожній, географічний,
архітектурний, побутово-етнографічний, портретний нариси; оповідання, новелу, етюд тощо [1: 746–747], до цього переліку можна
додати ще щоденник, оскільки записи робилися по свіжих слідах із
зазначенням у межах великих розділів хронологічних і географічних
орієнтирів. Ми погоджуємося із думкою П. Білоуса відносно того, що
«автобіографічний матеріал у записках складають особисті враження,
пригоди та спостереження Григоровича-Барського» [1: 746–747],
однак, на нашу думку, цей матеріал є автобіографією лише у видовому
відношенні, оскільки в жанровому він ближчий до жанру спогадів із
характерною для нього дискретністю автобіографічного матеріалу та
безпосередністю вражень, ніж до ретроспективного, структурованого за певними правилами, багатошарового жанру автобіографії.
Давня українська автобіографіка ХІІ–ХVІІІ століть ще не мала
системного характеру й переважно йшлося про окремі автобіографічні чи з елементами автобіографії твори, які дійшли до нас завдяки
невтомній праці дослідників ХІХ–ХХІ століть. Більшість з цих творів
публікувалися вже після смерті авторів і не були на час їх написання
відомі широкому загалу.
Тим самим давня українська автобіографіка стала лише початком
вітчизняної мемуарно-автобіографічної традиції. У цей час було закладено основні типологічні риси життєписної літератури, як-от:
ретроспективний опис автором власного життєвого шляху, психологічний портрет автобіографа, його генеалогікон тощо.
Однак у більшості випадків автобіографічні твори були позбавлені комплексності дослідження життєвого шляху, чимало життєписної
інформації залишилося поза увагою тогочасних автобіографів. Не маємо ми й критичного саморефлексивного аналізу власного життя, що
є типовим для класичних автобіографій більш пізніх періодів.
Вироблення основних правил і норм класичної української автобіографічної літератури припало на ХІХ століття, на час появи
автобіографічних творів Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова,
М. Драгоманова, Н. Кобринської, О. Кобилянської, І. Франка та ін.,
що знаменували собою новий якісний підхід до написання автобіографічних творів.
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