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Olena Dubinina

AN EXERCISE IN IMAGOLOGY, 
OR A BUNDLE OF LETTERS BY HENRY JAMES

Taras Shevchenko Institute of Literature, 
National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract: Genesis of imagology testifies that on the edge of the 19th – 20th centuries 
the discipline was only at the first proto-imagological stage. Nevertheless, during this pe-
riod there was a writer who in his works had mostly foreseen ideas of modern imagology 
– Henry James. Widely known as an inventor of many narrative strategies of the newest 
literature, James, as it turns out, made an important contribution to imagology as well. 
The offered research will deepen the conception of the formation of imagological views 
in Western literature and literary studies, аnd it will propose some new approaches to 
James Studies.

Keywords: imagology, nation, stereotype, representation, image of ‘other’

I
The history of imagology affirms 

that so-called imagological topics ex-
cited the humanity since the beginning 
of time: the dichotomy ‘self – other’ 
inevitably determined any ethnic and 
cultural formation, and the concept 
of existence of definite national char-
acters already appeared in Antiquity. 
As Joep Leerssen points out, all these 
ideas were systematized and broadly 
implanted in the culture of Europe in 
the early-modern period. Renaissance 
thinkers and Enlightenment philos-
ophes proved and fixed national char-
acterizing – they created the taxonomy 
of nations with obvious valuating atti-
tude (good/bad, pleasant/unpleasant, 
acceptable/unacceptable) and moral 
judgment (kind, wild, proud, lazy, etc.) 
[1, 63]. Romantics of the 19th century 
generally didn’t change this mode, but 

replaced rather clumsy notion ‘nation-
al character’ with more elegant ‘na-
tional spirit’.

The radical change of imagological 
views happened only in the second half 
of the 20th century. World tragedies 
and social cataclysms that in no small 
part were governed by national (or na-
tionalist) factors caused the questions: 
‘what does it mean national ‘character’ 
or ‘spirit’?’ ‘are these notions really 
defined?’ can they be mistaken ones?’ 
This new point of view conditioned 
the appearance of imagology as an 
academic discipline whose task as a 
branch of Comparative Literature was 
formulated by Marius-François Guyard 
in his work L’étranger tel qu’on le voit 
(1951) – to study nationality as liter-
ary images [3]. This idea was later on 
evolved by Hugo Dyserinck, who after 
years of research declared that “‘na-
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tions’ and even ‘peoples’ are not con-
stant or God-given factors, but only 
conceptual models; models which in 
the course of history have obtained a 
transitory concretization” [2]. So, the 
nationality should be studied “in terms 
of the transient national subjectivi-
ties (ideas, images, stereotypes) which 
crisscross Europe’s (and the worlds) 
cultural landscape and which gener-
ate much of the moral tensions that 
literary texts address [1, 23]. Postmod-
ernism, structuralism, deconstruc-
tion theory, and post-colonial studies 
flourishing in the last third of the 20th 
century promoted the imagology ideas 
and made them important constituents 
of the modern humanities.

II
However, this brief sketch of the 

imagology coming-into-being needs 
a correction. As it is evident from the 
history of imagology, on the edge of the 
19–20th centuries the discipline was 
only in pre-imagology stage – in spite 
of the huge interest to all national, the 
very notion of ‘nationality’ was not yet 
rethought. Nationality yet was com-
prehended as a real (inborn) thing that 
existed before its articulation, and only 
the events of the later times changed 
such a notion. But it turns out that this 
statement is not absolutely true. In re-
ality the ideas of modern imagology 
appeared in the European culture as 
early as in the end of the 19th century. 
These ideas were expressed in the lit-
erary works of Henry James. The writ-
er was among the firsts to depict the 
national ‘character’ (or ‘genius’) as a 
relative category, as something imagi-
nary and constructed – both in peo-
ple’s consciousness and culture. Thus, 
Leerssen suggests that James used the 
nationality “ironically: as part of that 

simplification of a complex, unknow-
able reality which gives characters a 
false sense of cognitive control” [1, 74]. 
Moreover, the analysis of James’ works 
proves that in the writer embodied the 
ideas that later formed the conceptual 
framework and the methodology of the 
imagological research. 

Obviously, it is important to clarify, 
whether it was deliberate for James to 
declare such pro-imagological ideas, 
and consequently whether it is allow-
able to say that he foresaw the pos-
tulates of modern imagology. Here it 
should be remembered that, firstly, 
James was tireless searcher of new 
forms and ways of depicting the com-
plex reality – both inner and outer; sec-
ondly, he is well known not only as a 
writer but as a literary critic as well. So, 
he theoretically validated his aesthetic 
views and carried them out in his liter-
ary work. That is why, for example, he 
is considered as a ‘father’ of narratolo-
gy. Thus, there is no room to doubt that 
his attitude to imagological problemat-
ics was no less thought out. 

Imagological study of James’ writ-
ing can allow to reevaluate the mean-
ing of his figure both for the literary 
process and for the development of the 
humanities. The research can be useful 
for the history of imagological views 
both in Western literary and critical 
canon. Though this theme is a huge 
one, its basic ideas can be illustrated 
with the analysis of James’ short story 
A Bundle of Letters (1879).

As the title of the story points out, A 
Bundle of Letters is written in the epis-
tolary form. It consists of the letters of 
the characters in which they express 
their impressions from Paris. James 
surely was not the first one, who pre-
sented such an idea. As early as in 1721 
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Montesquieu used a similar literary de-
vice in his famous Persian Letters that 
provoked the emergence of multitude 
followers and epigones (Lettres d’une 
Turque à Paris (1730) by P. de Saint-
Foix, Lettres juives (1736 – 1737) and 
Lettres chinoises (1739 – 1740) by 
marquis d’Argens, Lettres d’un sauvage 
dépaysé (1738) by J. de la Rue, Lettres 
d’une Péruvienne (1747) by F. de Graf-
figny, Les lettres Iroquoises (1752) by 
M. de Gouvest, etc.). Presenting in the 
novel the correspondence of Persian 
grandee who traveled to France, Mon-
tesquieu achieved a striking effect: 
two worlds (Persian and French) were 
knocked together, and the peculiarities 
of different social and political systems 
were revealed. But this effect was fully 
based on the idea of the existence of 
the definite ‘national character’ that 
Montesquieu repeatedly theoretically 
proved in his essays. Thus, in Persian 
Letters critical approach to the French 
society appeared because of the ‘es-
trangement’ point of view of the Per-
sian narrator. But the personality of the 
Persian is depicted according to Mon-
tesquieu’s believes (rather stereotypi-
cal) what the Persian should be.

James takes another path. First 
of all, his story consists of the letters 
of addressers of several nationalities 
– American, English, French, and Ger-
man. All of them share common ex-
perience of living in a small Parisian 
boarding-house, and they express their 
attitudes towards each other. Episto-
lary form enables the recipient both 
to know the thoughts of the charac-
ters and to form the opinion about 
their personalities. In all cases the ad-
dressees are the relatives or friends 
of the characters, and this fact causes 
more or less intimate tone of the let-

ters and absence of punctiliousness 
in their talking about ‘strangers’. Such 
artistic strategy results in the shift of 
the semantic accent: the story doesn’t 
form the definite image of some nation, 
but it helps to explore the very process 
of image-formation. In other words, 
A Bundle of Letters doesn’t present dif-
ferent nationalities, but rather reveals 
the mechanism of human perception 
of the ‘other’. Particularly this concept 
gives reason to define this story as an 
exercise in imagology.

ІІІ
The analysis of the letters of James’ 

characters shows up that their attitude 
toward each other depends on three 
factors which modern psychology de-
fines as crucial for human perception. 
These factors are key ones for the ima-
gological research as well.

1. Each character of “A Bundle of 
Letters” perceives the neighbors through 
the prism of his/her own nationality.

A person always values the ‘oth-
er’ through the self. This statement of 
psychology is important for cultural 
anthropology and ethnology as well. 
Precisely this peculiarity of human 
perception makes for ethnocentrism – 
“this view of things in which one’s own 
group is the center of everything, and 
all others are scaled and rated with 
reference to it” [1, 323]. Thus, own 
culture is defined as natural and nor-
mal, “while other cultures are seen as 
in their deviancy form the domestic 
norm, as non-normal, anomalous or 
abnormal [1, 323]. 

Ethnocentrism of James’ charac-
ters is overwhelming. Each of them 
defines and values (!) situations by 
their national standards. For example, 
Miranda Hope, an American girl, mea-
sures everything by the patterns of her 
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native Bangor, Maine, the American 
Louis Leverett explicitly declares that 
he wants “to enter into strange, exotic 
ways of looking at life” [4]. The French-
man Leon Verdier waggishly expresses 
a very radical (and rather widespread 
among different peoples and in differ-
ent times) view on the category of ‘for-
eigner” calling his boarders “barbar-
ians who come to Paris in the hope of 
picking up a few stray particles of the 
language of Voltaire – or of Zola” [4]. 

Moreover, the story gives the ex-
amples of two possible poles of atti-
tude towards the otherness – xenophil-
ia and xenophobia. Thus, the idealiza-
tion of everything European, particu-
larly French, caused as any xenophilia 
by suppressed desires and fantasies 
prevents the American Louis Leverett 
to form adequate image of the ‘other’. 
The English Miss Evelyn Vane has the 
same problem of misconception but 
because of the opposite thing – xeno-
phobia. Describing in her letter the 
French vacation, she all the time adds 
with distaste “exceedingly foreign”, “not 
at all like English”, “all this is very un-
comfortable” [4].

2. Each character of “A Bundle of 
Letters” forms general notions about 
other nations only on the basis of his/
her selective impressions. 

It is already proved by psychology 
that the man sees selectively, i.e. he/she 
notices only those things which he/she 
wants to notice – as a rule, only usual or 
only strange. Moreover, the man sim-
ply is not able to see everything. Thus, 
the images of other countries, peoples 
and cultures are based on selective ob-
servations and are caused by selective 
opinions. But in written form this se-
lectiveness transforms into wholeness, 
as it is often found in travelers’ notes. 

This very situation is depicted in the 
story A Bundle of Letters. For example, 
Miranda Hope, getting acquainted only 
with several Englishwomen, general-
izes about oppressed position of wom-
en in England. Leon Verdier, getting 
acquainted with a somehow exclusive 
American maiden Miranda Hope, who 
risked to travel all over Europe alone, 
comes to very frivolous conclusions 
about all American girls: “It must be a 
drole de pays over there, where young 
persons animated by this ardent curi-
osity are manufactured!” [4]. 

The situation depicted by James 
strongly resembles the process of ste-
reotype-formation, described by mod-
ern imagologists. “A stereotype is a 
generalization about a group of people 
in which incidental characteristics are 
assigned to virtually all members of 
the group, regardless of actual varia-
tion among the members” [1, 429]. 
In the similar way the characters of A 
Bundle of Letters produce maximum 
meaning from minimum information. 
They transform a human peculiarity 
into the characteristics of the whole 
nation. The most expressive example 
of stereotype-formation is the letter of 
the German Dr. Rudolf Staub in which 
he categorically puts labels on nations: 
Americans are “rotten”, “the French na-
ture is too shallow”, Englishmen “hate 
all the Americans”, etc. [4].

3. Each character of “A Bundle of 
Letters” does not first see, and then de-
fines; he/she first defines and then sees 
[5, 81]. 

As social psychology states, human 
perception and attitude depends on ex-
isting knowledge, notions and stereo-
types. People meet the representatives 
of other nations and cultures already 
having some ‘horizon of expectations’ 
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formed by the previous (imaginary) 
meetings that influence the experience 
of real communication. There is no 
possibility to define what is primary in 
our attitude – pure experience or cul-
tural images. 

All characters of A Bundle of Letters 
somehow declare that they have defi-
nitely had a kind of ‘horizon of expec-
tations’. For example, Miranda Hope 
says: “my first impressions of Paris 
… quite came up to my expectations, 
much as I had heard and read about it 
[4]; Violet Ray: “I must confess that we 
breathe more freely than I expected, 
in this place, [4]; Louis Leverett: “it is 
not so local, so characteristic, as I could 
have desired” [4]; Evelyn Vane: “I don’t 
think the place is so good as papa sup-
posed [4]; Rudolf Staub: “my expecta-
tion of rough usage, in consequence 
of my German nationality, had proved 
completely unfounded” [4]. Moreover, 
it is obvious from the letters that their 
addressers not only have previous in-
formation about other nations, but 
they are quite sure about existence of 
definite national types. “I am much in-
terested in the study of national types”, 
– Louis Leverett exclaims [4]. “She in-
stantly threw up her hands, with sever-
al little shrill cries (in their French way, 
you know)”, – Miranda Hope writes 
[4]. “Like every Anglaise, she is rather 
pinched and prim in public”, – Leon 
Verdier suggests [4]. 

James as well pays attention to the 
possible sources of national informa-
tion that form people’s attitudes for lack 
of own empirical experience. Two of the 
most influenced sources mentioned in 
the story are travel books and fiction. 
Thus, Miranda Hope ‘perceives’ France 
with the help of a guide-book. Accord-
ing to its instructions French culture is 

measured by the number of stars that 
mark artefacts in Paris. That is why 
when Miss Hope has seen all “first-class 
objects of interest” [4], she is sure that 
she knows France, and chooses another 
country for ‘perceiving’. But it is evi-
dent that her knowledge about French 
nation after her visit to Paris doesn’t 
greatly differ from what she has had be-
fore. The American Louis Leveret who 
admires French literature a lot sees 
everything through the writing of his 
favorite Balzac. He compares the board-
ing-house with “pension bourgeoise of 
Madame Vauquer” from Pere Goriot, and 
its hostess Madame de Maisonrouge re-
minds him Balzak’s heroine Madame 
Hulot [4]. In other words, Louis Leveret 
doesn’t study the reality but arrogates 
to it features of known literary images. 
It can be stated here that James fore-
seen the postulates of modern imagol-
ogy which affirm that national stereo-
types appear, circulate, and spread first 
of all in the sphere of imaginary writ-
ing, because literary sources are more 
influencing and more culturally endur-
ing than other forms of writing, for ex-
ample, journalism, hand-books, govern-
ment reports, etc. 

So it can be stated out that the 
lenses of perception condition the su-
percilious and prejudiced view on oth-
er nations of all characters of A Bundle 
of Letters. And such a view is respon-
sible for the existence of national ste-
reotypes, which James uses as forms 
for his characters: a German scientist, 
a French lover, an English aristocrat, an 
American feminist, etc. Nevertheless in 
A Bundle of Letters these stereotypes 
are not fixed but ruined and human 
prejudice is ironized. It happens by vir-
tue of usage of James’ famous modeling 
of ‘point of view’.
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ІV
As it was pointed out earlier, ev-

ery letter of the characters of A Bundle 
of Letters expresses a set of prejudi-
cial notions about other nations. But 
the specificity of these notions differs 
from letter to letter, and it is up to the 
personality of the addresser. In other 
words, James is brilliant in creating 
what is now called perspective (or 
point of view) that in its turn proves 
that the image of a nation strongly de-
pends on who perceives this nation. 
The analysis of the structure of per-
spectives in A Bundle of Letters reveals 
three influential components that de-
fine the perceptive process of each 
character: national, social, personal.

It is shown in James’ story that the 
human point of view on other nations 
greatly depends on the history of in-
ternational relations. It is well-known 
that the worst relations are between 
two close neighbors because as a rule 
they have long conflict history. This is 
particularly the reason of bad attitude 
towards Frenchmen of the German 
Dr. Staub who constantly recalls the 
Franco-Prussian War of 1870–1871. 
But historical problems are important 
not only for neighbors. Complicated 
relationship of the Great Britain and 
the United States are embodied in the 
tense relations between English and 
American characters in the story. Cul-
tural, political, and economical inter-
ests are influential for international at-
titudes as well. Thus, positive attitude 
to Frenchmen of Miranda Hope and 
Louis Leverett is caused by their cul-
tural interest, while Madame de Mai-
sonrouge’s treatment of Americans can 
be explained primarily by her finan-
cial benefits. Contemptuous attitudes 
to Frenchmen of Englishmen and vice 

versa are more likely based on the es-
sential cultural and social differences 
between two nations. 

The influence of the social fac-
tor on the characters’ perception is 
evident as well. For example, a pro-
vincial New Englander Miranda Hope 
considers Madame de Maisonrouge 
as a very “elegant woman” [4], while 
Violet Ray, a society girl of New York, 
sees Madame as “dame de comptoir” 
[4]. French bourgeois Leon Verdier 
takes Miranda Hope as an extravagant 
modern woman, while English lady Ev-
elyn Vane identifies her as “rather vul-
gar” [4]. Simple Miranda Hope regards 
Dr. Staub as a very educated and well-
bred person, while refined Evelyn Vane 
notices with distaste that he “eats with 
his knife and is a great bore” [4]. So, the 
social prism plays its part in the pro-
cess of national image-formation. 

The individual writing style of the 
letters is suggestive for understanding 
the personalities of the characters. Man-
ner of speaking, lexical priorities, speech 
tokens, message content, etc. – all these 
elements create the individual psycholog-
ical portrait of each character in the story. 
Besides, an ironical effect appears when 
language peculiarities of the characters 
contrast with the meaning of their speech. 
For example, Miranda Hope defines “shrill 
cries” as typical “French way” of speaking 
while rather excited tone is characteristic 
for her own letters. Leon Verdier’s sug-
gestions about ‘frivolous’ behavior of girls 
in the boarding-house are presented in 
the manner of a typical ladies’ man. De-
claring that taste for eating is “the govern-
ing quality in its (French nature) compo-
sition” [4], Dr. Staub himself “looks like a 
great white bull” [4].

So, scrupulously modeling the 
multilayer perspective, James uncovers 
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complexity and ambiguity of the pro-
cess of perception of the national ‘oth-
er’. A Bundle of Letters demonstrates 
that such a process can result only in 
a very relative image of any nation, but 
not a definite one as people use to con-
sider.

V
Groundlessness of prejudicial 

views and stereotypical notions about 
nations is revealed in James’ story with 
the help of multiplication of images of 
a nation. Firstly, every national image 
appears in the story in two plans – as 
auto-image (or self-image) and hetero-
image (or vision by some other nation). 
Secondly, there are several hetero-
images in the story as every character 
is at once appreciated by representa-
tives of different nations. Thirdly, ev-
ery nation (except German) is repre-
sented in more than one variant: three 
Americans, English sister and brother, 
the Frenchman Leon Verdier and his 
cousin with daughters. Owing to this 
literary structure every national im-
age falls out of a definite stereotype. 
For example, Miranda Hope is appre-
ciated by different characters as: “the 
most extraordinary specimen of art-
less Yankeeism” [4]; “a plain, pure”, 
“emancipated young American girl – 
practical, positive, passionless, subtle, 
and knowing, as you please, either 
too much or too little” [4]; “extraordi-
nary opinions”, “radicalism” [4]; “she 
is mad” [4]; “Ah, par exemple, elle brule 
ses vais-seux cella-la!” [4]; “freshness 
and vigour”, but “her tastes and habits 
are similarly those of a Roman lady of 
the lower Empire” [4]. These opinions 
of neighbors are accompanied with the 
image of Miranda from her own letters, 
where she demonstrates sincere kind-
ness to others. The whole spectrum of 

impressions can be heard about Leon 
Verdier – from “pleasant little French-
man” of Violet Ray and “remarkably 
handsome, and extremely polite” of 
Miranda Hope to “extremely nasty” of 
Evelyn Vane and “gambols of a hairy 
homunculus” of Dr. Staub; while in his 
own letter he appears to be a joyful 
Lovelace and chatterer. So, such image 
instability is characteristic for all per-
sonages of the story. 

In this context it is important to 
point out the contrast technique used 
by James for creating characters in the 
story. For example, Evelyn Vane is seen 
at once as “the revival of taste, of the 
sense of beauty” and old-fashioned 
lady; views of Dr. Staub are at once 
scientific and prejudicial. There is the 
meaningful contrast between repre-
sentatives of one nation: Miranda Hope 
and Violet Ray, Evelyn Vane and her 
brother Harold, Leon Verdier and his 
cousin Madame de Maisonrouge. As a 
result, this bipolarity allows to use for 
every presented nation the most fa-
mous imagological cliché – ‘nation of 
contrasts’, as for example, ignorance 
and progressiveness of Americans, 
light-mindedness and practicality of 
Frenchmen; stiffness and derisiveness 
of Englishmen, enlightenment and 
chauvinism of Germans.

The analysis of A Bundle of Letters 
gives ground to state out that in some 
sense James ruins national images as 
imagotypes (or stereotypes), but he 
suggests national images as imagemes 
that consist of multiple implicit com-
ponents and polarities. In other words, 
James does something similar to the 
imagology research that sees its task 
in the presenting of national images as 
polyvalent unstable constructions. And 
it helps to understand that the positive 
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or negative image of any nation can be 
only partially true. 

VI
Summarizing the observations 

given above, it can be suggested that 
James’ literary experiment in A Bundle 
of Letters results in the important ima-
gological conclusions: 

1. The story makes think about the 
central questions of modern imagol-
ogy: “Are we sure that we see what we 
think we see? Are our opinion about 
other persons or peoples true?” [1, 4].

2. In unison with modern imagol-
ogy the story points out that images of 
nations are not steady but changeable 
and fluid. Moreover, James is very close 
to one of the most important questions 
of imagology – the existence of coun-
ter-images of one nation. As modern 
scholars state [1, 343], alternating im-
ages do not disappear but accumulate. 
That is why the image of a nation, as a 
rule, is a complex formation of differ-
ent contradictory images; while some 
aspects of this formation dominate, 
others remain latent. So, the image of 
any nation often consists of many op-
posite features as it is shown in A Bun-
dle of Letters. 

3. Multilevel and contradictory na-
tional images created by James prove 
the artificiality of stereotypical images 
of nations and contribute to the under-
standing of the cognitive futility of these 
stereotypes. Beyond that, this view sug-
gests that any typology or characterol-
ogy of nations is senseless. This idea is 
already presented in the title of James’ 
story that unlike other similar literary 
works (as Montesquieu’s) doesn’t use 
the category of nationality.

4. James’ relative vision of the cat-
egory of nationality anticipates one of 
the most important concepts of mod-

ern imagology – it declines Enlighten-
ment ‘character’ of the nation and Ro-
mantic ‘spirit’ of the nation, and advo-
cates instead the ‘image’ of the nation 
accenting the “discursive representa-
tion” [1, 342] as a crucial feature of this 
notion.

In conclusion it is worth to men-
tion that the imagological approach 
was characteristic not only for A Bundle 
of Letters but for many other literary 
works of James. The detailed analysis 
of imagological modes in James’ oeuvre 
is a huge theme that can become a sub-
ject matter for the further studies. But 
the presented research provides the 
sufficient grounds to consider James 
to be one of the forerunners of imagol-
ogy studies in its modern meaning. The 
author’s works suggest deep aesthetic 
realization and invaluable illustration 
of the notions of modern imagology as 
a discipline that strives to diminish the 
international tension and to create the 
conditions for ethnocultural mutual 
understanding and communication.
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ПОНЯТТЯ “ЛІТЕРАТУРНА ШКОЛА” В УКРАЇНСЬКОМУ 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Як відомо, поняття “літе-
ратурна школа” не є до кін-
ця з’ясованим в українському 
літературознавстві, попри те, що 
воно широко вживається у сучасних 
літературознавчих студіях. Для того, 
щоб оперувати поняттям “літера-
турна школа”, необхідно прояснити 
це явище. Таким чином, з’ясуванням 
сутности літературознавчого термі-
ну «літературна школа» і визнача-
ється мета нашої статті. Спробуємо 
у ній розкрити сутнісні ознаки літе-
ратурної школи на прикладі україн-
ських та літературних угрупувань 
цього типу в інших країнах.

Звертаючись до терміна «літера-
турна школа», дослідник стикається 
з певною неоднозначністю тракту-
вань. Це поняття поєднується з ве-
ликою мірою невизначености. Адже 
спостерігається зовсім різний підхід 
до його змістового навантаження.

Звернімося до Короткого слов-
ника літературознавчих термінів. 
Там таке визначення цього терміна: 
“Літературна школа – це тенденції, 
ідейно-художні особливості, манера 
письма, властиві літераторам, що 
знаходяться під значним впливом 
великого письменника, свого сучас-
ника чи попередника. Так, говорять 
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[…] про шевченківську та франків-
ську школи в […] українській літе-
ратурі” [2, 358-359]. Таким чином, 
головною рисою школи Короткий 
словник літературознавчих термі-
нів називає наявність певного ідей-
ного лідера. Разом з тим творчість 
послідовників Енеїди Івана Котля-
ревського у літературознавчій тра-
диції названо “котляревщиною”, і 
це явище не мало нічого спільного 
з літературною школою. Неокляси-
ки, організація з помітним лідером 
(Микола Зеров), не отримала назву 
школи. Разом з тим такі явища як 
озерна школа в англійській літера-
турі, Харківська школа романтиків 
в українській літературі не мали по-
мітних лідерів, а проте вважаються 
школами у загальновизнаній літе-
ратурознавчій традиції. Таким чи-
ном, пропоноване словником визна-
чення не можна назвати вичерпним.

У Короткій літературній енци-
клопедії окремої статті, присвяче-
ної терміну “літературна школа” не 
знайшлося. Натомість маємо зна-
чну кількість статей, присвячених 
різноманітним літературним шко-
лам. Тобто читач може дізнатися, що 
таке гейдельберзька школа чи озер-
на школа, але що спільного між пер-
шою та другою статтею, йому дове-
деться здогадуватися самому. Така 
ж ситуація  спостерігається у біль-
шості літературознавчих словників. 

Часом буває важко відрізнити 
літературну школу від літературної 
групи, гуртка. Літературознавчий 
словник-довідник підкреслює: “Лі-
тературна група – об’єднання пись-
менників, як правило, однієї літера-
турної ґенерації (найчастіше моло-
дих), котрі, поставивши перед собою 
спільну літературну мету, разом на-

магаються реалізувати її й тим са-
мим виявити себе як певну єдність 
творчих особистостей. Літературна 
група – об’єднання письменників, не 
зв’язаних статутом, організаційни-
ми зобов’язаннями, досить швидко 
розпадається, після того, як її чле-
ни досягають творчої зрілости” [4, 
401]. Тобто, літературний гурток 
характеризується нетривкістю існу-
вання, це певною мірою тимчасовий 
етап для його учасників. Найбільш 
повним нам видається визначен-
ня, що наводить Літературознавча 
енциклопедія: “Школа – специфічне 
утворення в літературі, група пись-
менників, об’єднаних спільними 
стильовими уподобаннями, жан-
ровою практикою, тематичними 
інтересами, проблематикою, пере-
дусім естетичною програмою, що, 
проєктуючись у новий творчий про-
стір, спирається на певну традицію, 
полемізує з нею, переосмислює її” [3, 
588].

Важливим є спілкування чле-
нів школи між собою, їх особисті 
зв’язки, переписка, спільні творчі 
пляни, реалізація спільних проєктів. 
Якщо члени угрупування не знайомі 
між собою особисто, таке утворення 
не можна назвати школою. Слід за-
значити, що в історії використання 
терміна “літературна школа” значну 
роль відіграла літературознавча 
традиція. Якщо те чи інше літера-
турне об’єднання на момент свого 
створення отримало назву школи, 
то зазвичай цей “діягноз” пізніше не 
переглядався. Досить часто термін 
“літературна школа” виникає вже 
постфактум, через певний проміж-
ок часу. Його створюють історики 
літератури та літературознавці, які 
займаються цим періодом. Так ста-
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лося з Харківською школою роман-
тиків (термін ввів Агапій Шамрай), 
озерною школою (термін належить 
Френсісу Джеффрі), київською шко-
лою поезії. Можливо, у цьому є пев-
на логіка. Адже динаміку літератур-
ного процесу легше прослідкувати з 
відстані.

Правомірно виділяти такі осно-
вні ознаки літературної школи:

- особисте спілкування членів 
між собою. Сюди, крім особистих 
контактів, відноситься листування, 
щоденникові записи, епіґрами, пое-
зії на присвяту одне одному, відгуки 
щодо творів колег; 

- спільна культурна діяльність. 
Це переклади, видання часописів, 
книг, посібників, написання тво-
рів національною мовою, збирання 
фольклору та видання фольклор-
них пам’яток, розширення художніх 
можливостей національної мови;

- наявність спільної філософ-
сько-світоглядної плятформи;

- близькість висвітлюваних тем, 
співзвучність системи образів, ху-
дожніх засобів;

- наявність періодичних видань 
або збірників, що позиціонують себе 
як рупор цього утворення;

- наявність маніфесту школи;
Саме ці ознаки, ступінь їх вияв-

лености та специфіку побутування 
ми спробуємо прослідкувати у де-
яких найвідоміших літературних 
шкіл. Звісно, кожне літературне 
утворення досить сильно взаємодіє 
зі своєю епохою, тому специфічні 
особливості цих літературних шкіл 
будуть досить різними. Одні риси 
проявляються яскравіше, інші – 
менш яскраво, деякі утворення на-
віть не матимуть важливих ознак 
“літературної школи”. Але це гово-

рить лише про варіятивність існу-
вання цього поняття, про гнучкість 
та динаміку історико-літературних 
процесів, і зовсім не заперечує сам 
факту існування школи.

Розглянемо основні ознаки по-
няття “літературна школа”. Першою 
і основною ознакою ми вважаємо 
особисте спілкування членів школи 
між собою. Цю рису у різних проявах 
ми спостерігаємо у Ієнської школи, 
Гайдельберзької школи, Озерної 
школи, української школи в поль-
ській літературі, Харківської школи 
романтиків, Руської трійці, серед 
літературних шкіл ХХ ст. – у поетів-
“вісниківців”, Київської школи, Нью-
йоркської групи.

Особливо яскраво проявляється 
ця риса у харківських романтиків. 
Створення Харківської школи ро-
мантиків було пов’язане з заснуван-
ням у Харкові університету. Потужні 
інтелектуальні ресурси, задіяні там, 
насичене культурне життя, актив-
ний творчий пошук молоді, що при-
бувала до Харкова на навчання, по-
родили цей яскравий феномен, зна-
чення якого важко переоцінити. Як 
зазначає Микола Дашкевич, “засну-
вання університету в Харкові над-
звичайно вплинуло на оживлення 
літературного руху в Україні. Деякі з 
професорів університету почали ви-
давати «Украинский вестник», який 
був ніби напівофіційним органом 
університету […]. Разом з тим видав-
ці прагнули «дати краще поняття» 
про Україну. Вони обіцяли «вико-
ристати всі способи до переконання 
місцевих письменників, щоб вони 
повідомляли свої твори». В журна-
лі нерідко пробивалося захоплення 
рідним краєм. Пробудження місце-
вої самосвідомости вплинуло потім і 
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на виникнення нової літератури ма-
лоросійським наріччям (себто укра-
їнською мовою. – О. Б.)” [1, 108-109].

Університетські викладачі над-
звичайно прихильно ставилися до 
молодших колег. Так, відомо, що 
вдома у Петра Гулака-Артемовсько-
го часто збиралися студенти. Ми-
кола Костомаров та Амвросій Мет-
линський певний час навіть жили у 
приватному будинку Петра Гулака-
Артемовського. Ще один представ-
ник старшого покоління, Григорій 
Квітка-Основ’яненко, теж усіляко 
підтримував молодих українських 
письменників та захищав їх від на-
падок маститих московських крити-
ків. Слід також згадати про польську 
клясу Петра Гулака-Артемовського, 
яку він вів близько десяти років. 
Результатом його роботи стали чис-
ленні переклади з польської, здій-
снені представниками Харківської 
школи романтиків. Члени гуртка 
Ізмаїла Срезневського (Іван Розков-
шенко, Опанас Шпигоцький, Орест та 
Федір Євецькі) багато листувалися 
між собою. Це були й питання щодо 
видання “Украинского альманаха”,  і 
відгуки про прочитані твори, й про-
сто роздуми про минущість буття, 
якими кожен прагнув поділитися з 
іншими. Період існування Харків-
ської школи романтиків був сповне-
ний дружнього спілкування, обміну 
власними та перекладними твора-
ми, та частими посиденьками під 
відкритим небом у маєтку когось із 
друзів. Отже, можемо підкреслити, 
що члени Харківської школи роман-
тиків підтримували досить дружні 
стосунки, активно спілкувалися між 
собою, та утворили спільне інфор-
маційно-емоційне поле, яке значним 
чином впливало на їхню творчість.

Природно, що однією з важливих 
ознак літературної школи є спільна 
культурна діяльність її членів. Цю 
рису ми можемо прослідкувати у 
більшості з вищеназваних шкіл.

Розглянемо як приклад спільну 
культурну діяльність Руської Трій-
ці. До основних досягнень членів 
угрупування належали: збирання 
фольклору, “ходіння в народ”, пере-
клади творів слов’янських “буди-
телів”, укладання збірки поезії Син 
Русі, видання альманаху Русалка 
Дністровая (1837 р.), фольклорно-
літературної збірки Зоря (не ви-
йшла друком). Члени Руської Трійці 
ставили перед собою такі завдання: 
створити національний збірник, по-
дібний до збірки М. Максимовича, а 
також підготувати й видати “русь-
кий альманах” (йдеться про Зорю), 
який вміщував би народні пісні, про-
зові та поетичні твори, переклади, 
пам’ятки давньої народної поезії. 
Важко переоцінити значення роз-
робки представниками Руської Трій-
ці української історії в Галичині для 
розвитку руської (української) само-
свідомости, а також зв’язки галиць-
ко-руських вчених з українськими з 
наддніпрянської України. Щоб добре 
зрозуміти глибину захоплення всім 
українським, можемо навести один 
приклад: в часи свого навчання у 
Львівському університеті Яків Го-
ловацький переписав увесь збірник 
Малороссийские песни (1827 р.) Ми-
хайла Максимовича, деякі пісні Кір-
ші Данилова з наявних у бібліотеці 
Оссолінських екземплярів. Спочатку 
він переписував у чорновий зошит, а 
потім, вже вдома – начисто [1].

Цікавою для нас є спільна куль-
турна діяльність представників 
української школи в польській лі-
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тературі. Польсько-українські пись-
менники на рівні з українськими 
брали участь у відродженні любові 
до української старовини і поезії 
й мали свою частку участі в розви-
тку романтичного культу України. 
У польській літературі, як і в інших, 
романтизм сприяла більш чи менш 
правдивому змалюванню минулого. 
Вперше у польських поетів україн-
ської школи з’явилося об’єктивне 
зображення старої України. Поль-
сько-українська поезія досягла сво-
го часу значного поширення. У 1820-
х – 1830-х роках не було місцевости 
в Україні, де б хтось із польської 
шляхти чи з жителів польських шля-
хетських маєтків не писав пісень та 
дум та не пускав їх у широкий обіг. 
Так, Думки Богдана Залеського ко-
ристувалися значною популярністю 
– їх наспівували усюди завдяки їхній 
ритмічності. 

Необхідною для виокремлен-
ня літературної школи є наявність 
спільної філософсько-світоглядної 
плятформи. Проте, яскраво ви-
ражена філософсько-світоглядна 
платформа є не у всіх літературних 
шкіл. Вона є у Ієнської школи, “ві-
сниківців”, Нью-йоркської групи та 
Київської школи, Харківської шко-
ли романтиків, Озерної школи. Не 
виокремлюється ця плятформа у 
Руської трійці. Клясичним прикла-
дом добре розвинутої філософської 
системи є Ієнська школа. Фунда-
ментальною її рисою є універса-
лізм, прагнення охопити буття в 
його повно ті, в тому, що існує і що 
має існувати, дати йому синтезуюче 
художнє вираження. Тому “ієнців” 
називають ще й представниками 
універсального Романтизму. Для 
них характерна тісна пов’язаність з 

філософією, тяжіння до символу й 
міту як найбільш адекватних форм 
художнього вислову. Саме в рам-
цях Ієнської школи народжується 
“органічна концепція”, яка пізніше 
відобразилася в ідеології інших лі-
тературних шкіл. Також в рамках 
Ієнської школи виникає концепція 
“романтичної іронії”. 

Близькість висвітлюваних тем 
помітна у творчості практично всіх 
вище названих шкіл, зокрема й укра-
їнської школи у польській літерату-
рі. Цікавим чином це відображаєть-
ся в діяльності останнього літера-
турного утворення. Враховуючи те, 
що ця школа не мала спільних пері-
одичних видань, не мала власного 
маніфесту, близькість висвітлюва-
них тем є надзвичайно важливою. 
Головним предметом зображення 
для українсько-польських поетів 
була старовинна Україна. У поль-
ській літературі, як і в інших, доба 
Романтизму сприяла посиленню за-
цікавлення минулим, а також більш-
менш об’єктивному його відобра-
женню. Як зазначає Микола Дашке-
вич, вперше в польській літературі 
саме у польських поетів української 
групи зустрічається опоетизоване 
зображення старої України. 

Наявність періодичних видань 
або збірників є однією з найважливі-
ших рис літературної школи. Адже 
саме на сторінках видання відбу-
вається активне літературне жит-
тя, друкуються маніфести, відгуки, 
точиться переписка. Власні періо-
дичні видання мали: Ієнська шко-
ла, Озерна школа, Харківська школа 
романтиків, Руська Трійця, “вісни-
ківці”, Нью-йоркська група. У Гай-
дельберзької школи не було власне 
періодичних видань, але їхню роль 
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відігравали ряд фольклорних збір-
ників, що мали великий резонанс у 
пізніших літераторів. Серед видань 
Озерної школи можна назвати збір-
ник Ліричні баляди (1798) та друге 
видання Ліричних баляд (1800).

Багато хто з дослідників називає 
серед основних рис літературної 
школи наявність маніфесту. По-
при це, яскраво виражений мані-
фест присутній далеко не в кожного 
утворення. Часом роль маніфесту ві-
діграє передмова до збірника, часом 
маніфест і зовсім не є вираженим, 
але світоглядна позиція групи може 
бути вичитана з рецензій, відгуків, 
статей, виступів, особистої корес-
понденції. Так, серед названих шкіл, 
свій маніфест мали Озерна школа, 
Руська Трійця, Ієнська школа. Тоді як 
Харківська школи романтиків, укра-
їнська школа в польській літерату-
рі, Гайдельберзька школа, Київська 
школа, Нью-йоркська група не мали 
яскраво виражених маніфестів.

Так, естетичним маніфестом 
Озерної школи вважається перед-
мова Вільяма Вордсворта і Семюеля 
Тейлора Кольріджа до другого ви-
дання збірника Ліричні баляди. Ма-
ніфестом Руської Трійці вважається 
передмова (Передслів’я) Маркіяна 
Шашкевича до Русалки Дністрової. 

Таким чином, можна підсумува-
ти, що поняття “літературна школа” 
є абсолютно закономірним і може 
використовуватися в літературоз-

навстві. У кожному конкретному 
випадку одні риси проявляються 
більш яскраво, інші менш. Так, зо-
крема, не в усіх шкіл є виокрем-
лений маніфест. Також далеко не 
всі школи мають окремого лідера, 
який направляє своїх колег у житті 
та творчості.  Але такі риси як: осо-
бисте спілкування членів між собою, 
спільна культурна діяльність, наяв-
ність єдиної філософсько-світогляд-
ної плятформи, наявність періодич-
них видань та близькість висвітлю-
ваних тем без сумніву є сутнісними 
ознаками літературної школи. Вико-
ристання цього терміна збагатить 
термінологічний апарат сучасного 
літературознавства, водночас чітке 
окреслення меж зазначеного понят-
тя, зроблене у цій статті, допоможе 
чіткіше здійснювати клясифікацію 
літературних об’єднань. 
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МОДЕЛІ ЧИТАННЯ ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Зміни, які принесли комп’ютерні 
технології у форми, зокрема, вірту-
альних художніх текстів, спричини-
ли необхідність нових підходів до їх-
нього розуміння та інтерпретації. Як 
зазначає Ш. Зубов, “аналіз цих нових 
історій потребує уникнення тих ка-
тегорій та якостей, які знайомі нам” 
[13, 13]. Інструментарієм для розу-
міння процесу написання чи сприй-
няття комп’ютерного тексту, що за-
вжди перебуває у взаємозв’язку з 
іншими текстами павутини, вже не 
може бути ресурс соціяльного кон-
структивізму чи коґнітивної психо-
логії. Наприклад, науковці, які об-
ґрунтовують традиційну коґніти-
вістську модель читання, вважають, 
що “у процесі читання люди будують 

ієрархізовану структуровану мен-
тальну репрезентацію інформації з 
тексту” [11, 9]. Зв’язність та послі-
довність подій у тексті допомагають 
читачам створювати добре органі-
зовані та зрозумілі уявлення про 
твір. Деякі представники коґнітив-
ної психології Лінда Флауерта, Джон 
Гейз, С’юзан Ґолдмен, Мерлін Скар-
демелія, Тун ван Дейк стверджують, 
що інформація у свідомості людини 
зберігається не у формі аморфних 
асоціятивних сіток, а організована 
ієрархічно та послідовно. Тому вони 
наполягають на тому, що лінійний 
текстовий формат із послідовним 
ланцюгом ідей та подій є більш 
ефективним для сприйняття, аніж 
гіпертекстова павутина. На проти-
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вагу такій позиції прихильники, до-
слідники та творці комп’ютерних 
текстів наполягають на тому, що 
свідомість сучасної людини, сфор-
мованої комп’ютерною культурою, 
зазнала суттєвих трансформацій. 
Старі категорії досвіду потребують 
перегляду та переоцінки. С. Слоун 
наголошує, що цифрова література 
примушує нас переосмислити “ри-
торичний трикутник, наративні 
теорії (зокрема теорії читацького 
відгуку та семіотичні моделі читан-
ня та письма), теорії композиції (зо-
крема ті, що розглядають читання 
та письмо як незалежні коґнітивні 
процеси)” [11, 9]. На думку дослід-
ниці, багатолінійні наративи, гібри-
дизація читання та письма, інкор-
порування графіки, синтезованої 
музики у комп’ютерні тексти, при-
мушують нас по-новому поглянути 
на те, що таке твір, жанр та рито-
рична дія. Цифрова література до-
помагає краще усвідомити зв’язок 
між текстом та читачем, самістю та 
культурою, суб’єктом та об’єктом. 
Комп’ютерний екран творить флю-
їдний простір для письма, що забез-
печує взаємодію між письменником 
та читачем. Необхідно наголосити, 
що гіпертекстуальна та інтерактив-
на художня словесність спричинили 
посилену увагу до читача, до осо-
бливостей його сприйняття вірту-
ального тексту, його ролі у процесі 
конструювання значення. 

М. Гайм у праці Метафізика вір-
туальної реальности зробив спро-
бу осмислити процес сприйняття 
віртуального твору: “Користувачі 
гіпертексту мають ілюзію, що його 
читання перевищує (поглинає) всі 
попередні стилі читання. Користу-
вачі гіпертексту послуговуються 

інтуїтивним, асоціятивним мислен-
ням. Що більш рутинні події та дії 
прописані у комп’ютерній програмі, 
то більший простір відкриваєть-
ся для творчого польоту людської 
думки. Це відповідає загальнолюд-
ській тенденції надавати перевагу 
швидкозмінним образам, а не вишу-
каним патернам внутрішніх розду-
мів” [6, 39]. Гіпертекстуальна та ін-
терактивна література потребують 
швидкого реагування, асоціятивно-
го мислення, поглинання великої 
кількости часто непослідовної та 
логічно мало пов’язаної інформації. 
Як слушно відзначає С. Слоун, “гі-
пертекстуальна література – це ін-
терактивні історії, що запрошують 
читачів на танґо, а не на вальс; це 
історії, що запрошують читачів ре-
агувати миттєво на флюїдні, пара-
тактичні, ектоплазмічні наративні 
структури” [11, 119]. 

Процес читання гіпертексту 
Дж. Лендов прирівнює до читання 
наукової статті чи, скажімо, Улісса 
Дж. Джойса. Читачі читають осно-
вний текст, тоді натрапляють на 
посилання, залишають основний 
текст, читають або проглядають по-
силання і знову повертаються на-
зад, аж поки отримують сиґнал про 
наступне посилання. Такий досвід 
читання відправна точка гіпертек-
сту. Перевага при його осягненні 
полягає в тому, що “простежити за 
будь-яким посиланням легко і ціла 
система взаємозв’язків очевидна та 
проста при навіґації” [8, 4]. Способи, 
з допомогою яких читачі можуть по-
вертатися назад чи зазирати вперед, 
радикально впливають на рецепцію 
тексту та його природу per se. Відпо-
відно змінюється й роль читача. Пе-
рехід від лінійного читання до бага-
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торівненового вимагає і нового типу 
читача. “Ідеальний читач гіпертек-
сту постійно перебуває у медійному 
просторі та у світі інформаційних 
технологій. Це читач, досвід якого 
охоплює обізнаність із миттєвістю 
кінокадру, звуковою інформацією, 
ігровими системами Найнтендо та 
Сеґа, комп’ютерними іграми, інтер-
активними іграми у всесвітній па-
вутині. Це також читач, що глибоко 
занурений у такі різноманітні фор-
ми інформатики, як банкінґ, освіта, 
медицина, телекомунікації та мас-
медії” [12, 90]. Успіх інтерактивнос-
ти читача та гіпермедійного тексту 
найперше залежить від готовности 
першого глибоко поринути у неви-
значеність віртуального простору 
та від доброго забезпечення його 
навіґаційною системою.   

При осягненні гіпертексту руй-
нується межа між споживачем та 
автором. Перший обирає шлях чи-
тання і його формат. Про необхід-
ність формування якісно нових вза-
ємин між текстом та читачем писав 
ще Ролян Барт: “Зміст літературної 
праці (літератури як праці) полягає 
у тому, щоб перетворити читача зі 
споживача у виробника тексту. Су-
часна література переживає жор-
стоку розбіжність між виробником 
та споживачем тексту, між його 
власником та клієнтом, між пись-
менником та читачем – розлад, що 
підтримується літературою як соці-
яльною інституцією. За таких умов 
читач перебуває у стані постійної 
бездіяльности, нетранзитивности, 
тобто сприймає все надто серйозно, 
замість того, щоб зробити власну 
ставку у грі, сповна насолодитися 
чарами означуваного, він не отри-
мує нічого, окрім благої свободи 

прийняти чи заперечити текст: чи-
тання перетворюється на буденний 
референдум” [1, 23]. Гіпертекстова 
система документу дозволяє чита-
чам блукати з’єднаними, перехрес-
ними чи анотованими текстами в 
тому порядку, який вони обирають 
самі. Гіпертекстова система забез-
печує авторів та читачів однаковим 
середовищем. Шляхом перебудови, 
пересортування, обирання чи запе-
речення реципієнти витворюють у 
своїй свідомості власний текст, що 
не подібний ані до авторського, ані 
до текстів інших індивідуальних 
читачів. Окрім того вони можуть 
долучатися до розширення тексту, 
роблячи коментарі, посилання чи 
помітки. Таке “активне читання” 
(Дж. Лендов) дає можливість чита-
чам відчути себе справжніми твор-
цями тексту. 

Емоційний, інтелектуальний та 
етичний досвід взаємодії реципі-
єнтів та творців електронної літе-
ратури, на думку С. Слоун, значним 
чином визначається локусами чи-
тача та автора. “Концепт місцезна-
ходження (письмівка в ориґіналі. 
– Г. Д.) є центральним для розумін-
ня сприймання художніх творів; 
цей термін має особливе значення 
для тих, хто займається теорети-
зуванням про риторику цифрової 
літератури – зокрема, про метафо-
ру тексту-як-простору” [11, 148]. За 
логікою досліджень Д. Геревей [5, 
128] про концепт локусу у параме-
трі феміністичних та семіотичних 
ідеологій С. Слоун окреслює особли-
вості процесу сприйняття віртуаль-
них текстів. Д. Геревей стверджує: 
“Сильна об’єктивістська позиція 
передбачає, що і об’єкти, і суб’єкти 
пізнавальних практик повинні бути 
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локалізовані. Локалізація – це не 
укладання у список прикметників 
чи наклеювання ярликів таких, як 
раса, стать чи кляса. Локалізація – 
це не протиставлення конкретного 
деконтекстуалізованому загально-
му. Локалізація – це завжди частко-
вість, завжди визначеність, завжди 
взаємопов’язана гра пріоритетного 
та фонового, тексту та контексту, що 
конституюють критичний пошук. 
Передусім, локалізація – не само-
очевидна чи транспарентна. Локалі-
зація завжди часткова у сенсі буття 
для (письмівка в ориґіналі. – Г. Д.) 
одних світів, а не інших” [5, 37]. Таке 
розуміння локалізації ускладнюєть-
ся у просторі віртуальної літерату-
ри, що пропонує альтернативну ре-
альність та запрошує читачів до неї. 
Вона (віртуальна література) стирає 
вододіл між суб’єктом та об’єктом. 
С. Слоун виокремлює шість локусів, 
що властиві для взаємодії читача та 
електронної літератури. Розриви чи 
прогалини між цими локусам дають 
змогу користувачам освоїти ідеї “чу-
жинця” (В. Ізер) та ідентифікувати-
ся з окремими персонажами. Отже, 
дослідниця виокремлює: реальну 
сцену читання, культурний локус 
читача, відчуття/розуміння чита-
чем свого місця у цифровому світі, 
середовище оповіді, місце читача у 
проґресії нарації та віртуальну при-
сутність читача у цифровому світі. 
Читання електронної літератури 
часто передбачає місце перебування 
реципієнта у громадських закладах 
(Інтернет-кафе, читацькі зали на 
кампусах), що змінює уявлення про 
процес читання як усамітнентня та 
рефлексування. “Особа, яка читає чи 
пише на комп’ютерному екрані, пра-
цює із текстом, можна сказати на 

очах у громадськості, тобто її праця 
очевидна для будь-якого сторон-
нього спостерігача. Така публічність 
її зустрічі з фікційним світом може 
мати для читання наслідки, що ще 
залишаються недослідженими. Ми 
читаємо по-різному (більш тихо) у 
бібліотеці, аніж вдома, ми читаємо 
по-іншому в інтернет-кафе, аніж у 
наших офісах” [11, 39].

Соціяльно-конструктивістська 
модель рецепції розглядає значен-
ня твору як обумовлене соціяль-
но та культурно. Відповідно, її по-
слідовники Д. Бартоломей, Ш. Ґет, 
М. Купер вважають, що символічні 
системи є соціяльно уґрунтовани-
ми; вони розміщені у певному про-
сторі та підтримуються окремими 
соціяльними та культурними гру-
пами. С. Слоун підкреслює, що для 
соціяльно-конструктивістської 
епістемології локус (фізичний, со-
ціяльний, культурний, історичний, 
ґендерний) – єдиний найбільш 
важливий фактор у продукуван-
ні значення. Соціяльно-конструк-
тивістська модель не спрацьовує 
у контексті цифрової літератури, 
оскільки “не дає змоги сконструйо-
ваним (запрограмованим) світам 
існувати незалежно від інтерації 
зі сторони спостерігача чи чита-
ча. Наприклад, інтерактивний твір 
Deadline (1982) містить персона-
жів, які залишаються незмінними 
упродовж усього твору. Місіс Роб-
нер, Макнебб, Джордж діють перед-
бачувано та традиційно, їхні дії та 
слова – шаблонні. Коли користувач 
“стукає” у двері помешкання Робне-
рів, то перед ним з’являється госпо-
диня та каже: “Привіт”, – каже вона. 
“Я – місіс Робнер. Заходьте, будь 
ласка. Боюсь, я не дуже можу Вам 
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допомогти. Звичайно, що це жахли-
ве марнування часу, навіть розча-
рування, спостерігати за усім цим 
маршируванням поліції довкола 
будинку. Це був пробний час, гадаю 
ви зрозуміли. Як я сказала містеру 
Коутсові та іншим детективам, Ви 
можете оглянути все довкола, та не 
довше аніж до 8 години. О, я майже 
забула […] містер Коутс зачитува-
тиме останню волю мого чоловіка 
опівдні, у вітальні. Ви можете від-
відати нас, якщо звісно матимете 
бажання…” [3]. Такі персонажі ді-
ють у герметичному світі з перед-
бачуваним ходом подій. Скрипти 
поведінки чи місцезнаходження та-
ких персонажів змінюються безвід-
носно до їхнього соціяльного стату-
су чи локусу. Так, у вище згаданому 
творі хлопець-листоноша щоразу 
з’являється на екрані в один і той 
же час та кидає на ганок Дейлі Ге-
ральд. Газета завжди містить по-
відомлення про вбивство, яке по-
винен розслідувати читач. Звідси 
комп’ютерні персонажі, які само-
відтворюються, самореґулюють-
ся, самоконструюються, не можуть 
бути проінтерпретовані у руслі со-
ціяльно-конструктивістської моде-
лі читання” [11, 41]. 

Найбільш оптимальним підхо-
дом до розуміння процесу осягнен-
ня комп’ютерного тексту є, на думку 
С. Слоун, Д. Брендт, синтез коґнітив-
ної та соціяльно-конструктивіст-
ської моделі читання. Читання та 
письмо розглядаються як “форми 
метакомунікативного знання”, що 
корелюють з реаліями плюраліс-
тичних культурних контекстів. У та-
кому контексті теорії письма та чи-
тання базуються на ситуативному 
знанні, що має діялектичну природу 

і “визнає обмеження, як контексту-
альні, так і коґнітивні” [11, 42].

Дослідники К. Ґарднер, Н. Ке-
плен та С. Моултроп, А. Ґандер, 
Л. Снайдер, Д. Майл та Т. Добсон, 
Р. Пейдж звертають увагу на те, що 
процес сприйняття гіпертексту 
складний і часто викликає розча-
рування або ж небажання читача 
продовжувати “блукати” текстом. 
Як ми вже зазначали вище, гіпер-
текст потребує активного і навіть 
аґресивного читача, який не боїться 
експериментувати, губитися в мно-
жинних змістах та не має очікувань, 
що ґрунтуються на традиції друко-
ваних книжок. Колін Ґарднер у про-
цесі дослідження особливостей ре-
цепції віртуального тексту дійшов 
до висновку, що “читачам бракує 
гіпертекстуальної компетенції” [4]. 
Дослідник уґрунтовує свою концеп-
цію на ідеї літературної компетенції 
Дж. Каллера, який стверджував, що 
для ефективного читання читач по-
винен бути ознайомлений з літера-
турними конвенціями. Відповідно, 
читач гіпертексту має знати особли-
вості читання гіпертекстової літера-
тури. Цю ж думку підтримує Астрід 
Енсслін у праці Канонізування гіпер-
тексту: дослідження та констру-
ювання (2007). Водночас варто під-
креслити, що гіпертексти відрізня-
ються рівнем складности їхнього 
осягнення. Наприклад, такі уже кля-
сичні приклади, як твори М. Джойса 
Полудень чи Т. Меммотта Від лексії до 
перплексії простіші для сприйняття, 
аніж набутки, скажімо, М. Гейвард Я 
– співачка, М. Павіча Склянний рав-
лик. Перші так чи інакше все ж коре-
люють з традиційними уявленнями 
про сюжет, допомагають читачеві 
орієнтуватися у гіпертекстовій кан-
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ві, другі розраховані на досвідчено-
го реципієнта, який радше поклада-
ється на асоціятивне мислення, аніж 
на авторську допомогу. 

Своєрідність процесу читання 
гіпертексту полягає в тому, що реци-
пієнт спочатку хаотично обирає одну 
лексію, а потім іншу. Однак з часом 
він починає конструювати власну 
версію, його спантеличеність зміню-
ється творчим задоволенням. Читач 
власним шляхом слідує від лексії до 
лексії, аж поки натрапляє на розрив. 
Після цього він повертається назад 
і розпочинає новий шлях. Реципі-
єнт будь-якого тексту зобов’язаний 
шукати/винаходити значеннєвий 
зміст. З приводу цього Г. Міллер за-
значає: “Оповідання читабельне 
тому, що його можна організувати у 
випадковий ланцюг […] Випадкова 
послідовність – це завжди імпліцит-
на нарація, організована навколо 
припущення, що те що трапляєть-
ся згодом спричинено тим, що тра-
пилося перед тим… Якщо будь-яка 
в’язка випадкових та непов’язаних 
подій представлена мені, які я на-
магаюся зв’язати разом” [9, 127-
130]. Дослідник стверджує, що ми 
не можемо уникнути прагнення 
встановлювати зв’язки між подіями, 
що просто відбувалися самі собою. 
Таке конструювання цілісности за-
вжди відбувається у процесі читан-
ня, але у парадиґмі гіпертексту воно 
набуває додаткових характеристик, 
оскільки перед реципієнтом відкри-
вається простір чисельних шляхів. 
У цьому випадку маємо “бріколаж” 
(Кльод Лєві-Строс), а сам користу-
вач є бріколером, який створює нову 
цілісність з наявних шматків (тек-
стонів). Читацька практика уґрун-
товується на інтеґруванні окремих 

елементів у цілісну нарацію. Реаль-
ність гіпертексту примушує нас ві-
дійти від концепції продукування 
значення читачем до конструюван-
ня ним власне наративу. Відтак від-
сутність лінійности у гіпермедійно-
му художньому дискурсі не руйнує 
оповіді, оскільки читачі самостійно 
створюють структури, послідовнос-
ті та значення із фраґментів, запро-
понованих Іншим. Процес читання 
пов’язаний із буттям нарації, адже 
“коли активний читач, читач-автор, 
зупиняє читання, оповідь закінчу-
ється, вона помирає, вона досягає 
свого кінця. Внаслідок такої зупин-
ки, такого воління зупинити твор-
чість та інтерпретацію твору, певні 
його події відмирають, адже вони іс-
нують лише за умови читання; зупи-
няючи читання реципієнт перешко-
джає можливості розвитку інших 
альтернатив” [8, 234].

Ганс Рустад пропонує чотири 
типи читання, що найбільш ефек-
тивні для сприйняття гіпертексту, 
а саме семантичний, дослідниць-
кий, само-рефлексивний та погли-
нальний. Семантизація читачем гі-
пертексту реалізується у виявленні 
ним зв’язку між посиланнями, усві-
домленні жанрових особливостей, 
співвіднесености між різними мо-
дальностями (звуковими, візуаль-
ними та ін.). Вона споріднена з “се-
мантичною орієнтацією читання” 
В. Ізера та орієнтована на виявлен-
ня значення. Цей тип читання пе-
редбачає “захисний імпульс”. “Такий 
захист імплементований чи актуалі-
зований текстом, що захищає свого 
читача від втрати контролю, браку 
послідовности чи недостатности 
жанрового маркування” [10]. Така 
семантична орієнтація спрямована 
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на виявлення значення. У гіпертек-
стовій структурі вона включає необ-
хідність переходу від одного поси-
лання до іншого та ознайомлення з 
кожним із них. Читач не може оми-
нути навіґаційну систему віртуаль-
ного тексту. 

Дослідницький тип читання 
відрізняється від семантичного 
найперше тим, що не спрямований 
на виявлення значення. Його “осно-
вна ціль – набуття досвіду через 
дослідження гіпертекстуального 
світу” [10]. Дослідницький тип чи-
тання не вимагає контролю з боку 
користувача чи його передбачува-
ности. Ганс Рустад наголошує, що 
таке сприйняття не слід сплутувати 
з поняттям “дослідницька функція”, 
яку запропонував Е. Аарсет [2, 64] 
і яка полягає у пошукові читачем 
свого шляху читання. Дослідниць-
ке читання вужче й трапляється 
лише у тому випадку, коли гіпер-
текст містить незрозумілі чи склад-
ні для осягнення читача моменти. 
Доречно тут провести паралель до 
ізерівської ідеї “набуття досвіду 
читання”. Вчений стверджував, що 
задоволення від читання полягає у 
відкритті чогось нового для реци-
пієнта. Він же своєю чергою пови-
нен бути готовий до змін сподівань, 
кодів та установок, з якими розпо-
чинає читати текст. Твір завжди 
трансформує наші певні уявлення 
чи способи сприйняття. Завдання 
такого читання “в набутті знання 
усілякими шляхами через поєднан-
ня семіотичних ресурсів, у відкрит-
ті нових читацьких маршрутів, в 
осмисленні того, як ці нові марш-
рути розширюють та кардинально 
змінюють попередні інтерпретації” 
[2, 64]. Таким чином текст приму-

шує читача переживати постійні 
трансформації. 

Само-рефлексивна модель чи-
тання актуалізується у тому ви-
падку, коли користувач налагоджує 
контакт із художнім персонажем та 
починає із ним спілкування. “Як ми 
знаємо, комп’ютерні технології лег-
ко вводять в оману читачів через 
симулювання образів справжніх лю-
дей, або ж переконують читача, що 
він спілкується зі справжньою лю-
диною і те, що він бачить та чує теж 
є реальним” [2, 65]. Читач отримує 
ілюзію того, що його поради чи сло-
ва якимсь чином скеровують вчин-
ки персонажа, що він допомагає 
персонажеві вийти з глухого кута чи 
розв’язати проблему. Водночас така 
мімікрія часто призводить після за-
вершення читання до розчарування 
чи навіть злости читача. 

Отож, можемо зробити висно-
вок, що читання художнього гіпер-
тексту – це завжди новий та часто 
несподіваний досвід. Відповідно, 
емоції, які він викликає у читача, до-
сить неординарні для нього. Однак 
не слід вважати розгубленість, дезо-
рієнтованість чи невідання, що час-
то віртуальні тексти актуалізують у 
користувачів, ознакою неґативного 
їх сприйняття. Натомість варто роз-
глядати такі емоції та переживання 
як шлях до нового читацького та 
життєвого досвіду. Вік цифрових ін-
формаційних технологій потребує та 
формує нову людську суб’єктність, 
суб’єктність, що уґрунтована на про-
блематизації традиційних ієрархії 
природа/культура, центр/перифе-
рія. Світ сьогодні розуміється як 
сукупність гетероґенних зв’язків 
та флюїдних ідентичностей. Гіпер-
текстуальний дискурс відображає 
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та сиґналізує про особливості пере-
осмислення концепту людини та її 
місця в соціюмі у контексті стрімко-
го розвитку технологій та творення 
нових форм суб’єктности. Багатома-
нітність форм життя, колапс онто-
логічних кордонів та взаємодія між 
людьми, тваринами та машинами, 
впровадження технологій та біо-
технологій спричинюють потребу і 
нових форматів виявлення естетич-
ного переживання.
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Abstract: The article refers to the linguistic and cultural reasons of specific approval 
of versification in various literatures, to the specificity of Polish syllabic poetry translation 
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interpreters in applying rhythm, rhymes, strophes of the poetry by A. Mickiewicz are 
analyzed.
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РИТМІКА ПОЛЬСЬКИХ ВІРШІВ У ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКОЮ 
МОВОЮ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ АДАМА МІЦКЄВІЧА

Переклад віршованого тексту 
спонукає до збереження не тільки 
усіх смислових, емоційно-експресив-
них відтінків тексту, але і ритмічно-
го й, навіть, фонетичного малюнку. 
Зрозуміло, досягнути ідеального 
відтворення ориґіналу за таких умов 
неможливо – як із суб’єктивних при-
чин, так і з об’єктивних. Першими 
такими об’єктивними причинами 
стають фонетичні особливості (про-
зорість мови, фонематичний склад, 
частотність фонем, природа скла-
дотворення тощо) та відмінність 
версифікаційних систем. Так по-
стають, наприклад, проблеми пере-
дання польських силябічних віршів 
українськими: чи для якомога повні-
шої адекватности звернутися теж до 

силябіки, анахронічної в українській 
поезії, чи звернутися до найпошире-
нішої у ХІХ – ХХ ст. силябо-тоніки, а 
може, тонічний вірш, із прадавнім 
корінням в українській поезії, теж 
добре придатний для відтворення 
польських силябічних версів? 

Ще від Міхаїла Ломоносова піш-
ла традиція в російському, потім 
– совєтському, а відповідно, й укра-
їнському літературознавстві ствер-
джувати, що силябічне віршування 
усталилося в тих мовах, де наголос 
був фіксованим, для мов із рухоми-
ми акцентами відповідною стає си-
лябо-тоніка або тоніка, тобто вер-
сифікаційна система залежить ви-
нятково від мовних особливостей. 
На важливу роль мовних чинників 
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указував і Віктор Жірмунський: «Іс-
нують різні системи віршування, які 
залежать від особливостей мови. 
Особливості мови підказують, які 
фонетичні елементи можуть роз-
глядатися в мистецтві як сильні чи 
слабкі» [2, 265]. Але він також акцен-
тував увагу на чинниках культури, 
літературно-мистецьких традицій і 
впливів. Невипадково його окрема 
лекція отримала назву Історичний 
розвиток віршування в різних краї-
нах. Визначники вірша [2, 282-296]. 
Повністю підтвердив цю тезу значно 
пізніше Міхаїл Ґаспаров, теоретично 
узагальнивши широкі емпіричні до-
слідження версифікаційної специ-
фіки у більшості европейських мов. 
«Розвиток тих чи інших віршових 
форм в окремих мовах визначається 
взаємодією місцевої мови й міжна-
родного культурного впливу. Мова 
вказує (до певного ступеня), чого не 
може бути в національному віршу-
ванні [...]. Культура визначає, чому 
розвиватися з того, що може бути 
в національному віршуванні (на-
приклад, силябіці чи тоніці). Інди-
відуальна діяльність визначає темп 
успіху повторюваних спроб [...]» [1,    
235]. Отже, утвердження тієї чи ін-
шої системи версифікації у різних 
літературах є результатом синтезу 
мовних особливостей, культурних 
традицій і впливів та впливів із боку 
визначних мистців – національних й 
іншомовних.

Такої самої думки дотримувався 
й Ігор Качуровський, який уважав, 
що системи версифікації «в одних 
народів [...] виникають і розвивають-
ся органічно, до інших потрапляють 
шляхом рецепції (запозичення) від 
переможних або подоланих сусідів, 
або ж просто тому, що “культура – 

як сказав Стефан Стасяк – опливає 
світ”» [3, 21]. Щоправда, науковець-
еміґрант мав свою позицію, цілком 
відмінну від поглядів М. Ломоносова 
та його послідовників, щодо мовних 
причин утвердження силябіки чи то-
ніки в різних літературах. На переко-
нання І. Качуровського, який опира-
ється на дослідження европейської 
поезії В. Жирмунського, силябо-то-
ніка й тоніка утверджуються в тих 
европейських мовах, у яких значні 
відмінності між наголошеними й не-
наголошеними складами, натомість 
«мови з мінімальною різницею між 
складами наголошеними та ненаго-
лошеними – це поле для силябічної 
системи» [3, 21]. Саме це стало при-
чиною, продовжує він, що силябіка, 
принесена випускниками Києво-Мо-
гилянської академії в Московію, там 
не прижилася, бо склади там суттєво 
різняться між собою за силою наго-
лосу [3, 62, 65-66]. Оскільки в україн-
ській мові така різниця між склада-
ми значно менша, то навіть у поезіях 
Т. Шевченка значна частина версів 
є зразками силябічного віршування 
[3, 67-69]. 

Початок ХІХ ст. стає в польській 
літературі періодом експериментів 
із упровадження силябо-тоніки. До-
лучився до цього процесу й Адам 
Міцкєвіч. Переважно це були хореїч-
ні та ямбічні розміри, вкрай нечасто 
– трискладові стопи. Проте й надалі 
«чиста силябіка навіть зберігала пе-
ревагу – головним чином, за рахунок 
творів більшого розміру, де вимуше-
на монотонність силябо-тонічного 
відбору слів відчувалася болісніше» 
[1, 193]. Силябікою продовжували 
писати переважно довші рядки – 12- 
і 10-складники, а на зміну коротшим 
7-складникам найчастіше приходи-
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ли силябо-тонічні вірші, хоча могли 
й бути поєднання в них силябічних 
версів із силябо-тонічними, як це по-
бачимо на прикладі творчости Міц-
кєвіча.

Переспіви польської поезії укра-
їнською мовою стали поширеними й 
популярними серед читачів завдяки 
романтикам. Серед них – і переспіви 
творів Адама Міцкєвіча пера Левка 
Боровиковського, Петра Гулака-Ар-
темовського, Опанаса Шпигоцького. 
Українські власне переклади, а не 
переспіви віршів із польської мови, 
продуктивними стають із другої по-
ловини ХІХ ст. Варто згадати серед 
«ретрансляторів» поезії польського 
романтика в Україні Пантелеймо-
на Куліша, Михайла Старицького, 
Івана Франка, Лесю Українку та ін-
ших – тих, хто створив українську 
школу перекладацтва. У польській 
літературі від Середньовіччя до того 
моменту домінувала силябічна вер-
сифікація, дуже продуктивна й досі. 
В українській літературі романтики 
стали утверджувати силябо-тоніку 
з першої половини ХІХ ст., із серед-
ини цього ж століття силябо-тоніч-
на версифікація тотально домінує 
в українській поезії. Попри активне 
використання тоніки й верлібру в 
поезії ХХ ст., силябо-тонічне віршу-
вання превалює в українській літе-
ратурі й у цей період. Мабуть, саме 
це пояснює традицію, яка незмінною 
залишається й досі: польськомовну 
силябіку перекладати українськими 
силябо-тонічними (інколи тонічни-
ми) версами, котру продовжували 
Максим Рильський, Павло Тичина, 
Микола Бажан, Леонід Первомай-
ський, Марко Зісман, Андрій Малиш-
ко, Микола Петренко, Іван Драч та 
інші. До цього можемо додати, що 

чинником, який зближував укра-
їнські й польські ритми, стала вже 
згадувана І. Качуровським відносно 
невелика (менша порівняно, напри-
клад, із російською та іншими мова-
ми) різниця між наголошеними та 
ненаголошеними складами в обох 
мовах. 

Але перш ніж звернемося до 
специфіки поєднання наголошених-
ненаголошених складів при пере-
кладах, розглянемо таку ритмічну 
одиницю як рима. Специфіка поль-
ської мови – з наголосом на передос-
танньому складі у словах – породжує 
абсолютне переважання жіночої (па-
рокситонної) рими. Щоправда, мож-
ливі й чоловічі (окситонні) рими, 
якщо верси закінчуються односкла-
довими словами. Такі приклади є і в 
поетичних текстах Адама Міцкєвіча, 
зокрема повністю з уживанням окси-
тонних рим написана поезія Do B... Z:

Słowiczku mój! A leć, a piej!
Na pożegnanie piej
Wylanym łzom, spełnionym snom!
Skończonej piosnce twej! [5, 54].
Усі верси у цій, першій, та двох 

наступних строфах закінчуються 
односкладовими словами. Григорій 
Кочур (він «розшифровує» адресат у 
назві поезії – До Богдана Залєського) 
зберігає винятково чоловічі кляузу-
ли в перекладі, але вдається, вико-
ристовуючи можливості української 
мови, не тільки до односкладових, а 
й до двоскладових слів: 

Прилинь, заспівай останнє 
«Прощай!»

Всьому, соловейку мій:
Сльозам, що лились, і снам, 

що збулись,
І давній пісні своїй [5, 55].
Наскільки це доречно, сказати 

важко. З одного боку, не збережено 
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особливостей ориґіналу, з іншого, 
зберегти їх неможливо. Варто звер-
нути увагу на ще один момент. Якщо 
у другій-третій строфі твору Міцкє-
віча римуються тільки 2-й і 4-й вер-
си, а 1-й і 3-й – холості, то в першій 
строфі зв’язуються однією римою 
1-й, 2-й і 4-й верси. Г. Кочур зберігає 
єдиний малюнок римування в усіх 
строфах, тобто і в першій строфі ри-
муються лише 2-й і 4-й верси.

Проте парокситонні кляузули 
в польській поезії безмірно поши-
реніші порівняно з окситонними. В 
українській поезії жодних обмежень 
у цьому сенсі немає, тому можливі 
різноманітні варіянти рим (кляузул) 
у перекладах із польської. У значній 
частині перекладів українські авто-
ри зберігають римування ориґіналу 
з наголосами на передостанньому 
складі у версі. Але не завжди. Так, 
Микола Петренко, перекладаючи 
поезію Podróżni (W imionniku E. Hoło-
wińskiej), зберігає суміжне римуван-
ня Міцкєвічевого тексту, але вико-
ристовує винятково чоловічі рими, 
в той час як польський поет законо-
мірно всю поезію будує на жіночих 
римах. Перекладаючи Popas w Upicie 
(Zdarzenie prawdziwe), той самий М. 
Петренко вдається до цікавого риму-
вального прийому. У поезії А. Міцкє-
віча близько півтори сотні рядків із 
традиційними для польської й укра-
їнської силябіки суміжними жіночи-
ми римами. Український перекладач 
натомість майже весь текст будує на 
римах чоловічих (так само суміжних). 
Виняток становить лише перший 
дистих із такими ж, як і в ориґіналі, 
жіночими римами – своєрідний за-
спів до подальшого розлогого тексту.

Наскільки такий підхід є правиль-
ним, сказати важко. Важливо зберег-

ти специфіку ориґіналу. Водночас до 
використання однотипних рим спо-
нукають особливості польського ак-
центування, українське акцентуван-
ня дає можливість значно розширити 
репертуар рим, тому правило аль-
тернансу є майже обов’язковим для 
української поезії ХІХ – ХХІ століть. 
Відтворення польських жіночих рим 
поєднанням різнотипних рим в укра-
їнських віршах видається закономір-
ним. Проте незрозуміло, для чого у 
перекладах удаватися замість всу-
ціль парокситонних рим до повністю 
окситонних рим.

Значно цікавішим і доречнішим 
видається впорядковане чергування 
різнотипних рим. Поезія А. Міцкє-
віча Rozmowa складається із трьох 
секстетів із римуванням abbacc (roz-
mowa – podzielać – przelać – słowa – 
dościgną – stygną). Микола Бажан у 
перекладі урізноманітнює малюнок 
рим, надаючи завершальному дис-
тиху в секстетах енергійности за 
рахунок чоловічих рим: abbaCC (роз-
мова – поділити – перелити – слóва 
– долетить – вмить; варто зауважи-
ти, що поетові вдалося дуже точно 
відтворити й лексеми ориґіналу, які 
римуються між собою). До урізнома-
нітнення рим відповідно до правила 
альтернансу вдається і Марко Зісман 
при перекладі поезії Żeglarz (Z imion-
nika Z.). У польському ориґіналі пе-
рехресним римуванням у катрені по-
єднуються жіночі рими в усіх версах. 
М. Зісман зберігає перехресне риму-
вання, але з чергуванням жіночих і 
чоловічих рим: aBaB.

 Ilekroć ujrzysz, jak szukana fala
 Po glębiach barkę przerzuca tułaczą,
 Niech się anielskie serce nie użala
 Nad płynącego trwogą i rozpaczą 

[5, 26].
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 Коли узриш, як човен буйно
 Стихія кидає морська,
 Хай не озветься серце чуйно
 На страх і розпач моряка! [5, 27]
Як бачимо, відтворення типу 

кляузул-рим при перекладі україн-
ською з польської мови є справою 
умовною: можна або повністю збе-
рігати парокситонні (інколи – окси-
тонні) рими при перекладі, або, вико-
ристовуючи можливості української 
мови, урізноманітнювати репертуар 
рим. Учергове спрацьовують як мов-
ні, так і традиційно-культурні чин-
ники. Що ж стосується схем риму-
вання, то тут перекладачі повинні би 
намагатися повністю відтворювати 
ориґінал, бо мовно-культурні тради-
ції для силябіки, силябо-тоніки й то-
ніки у цьому сенсі суттєво не відріз-
няються. Підтверджують таку тезу і 
переклади творів Адама Міцкєвіча 
українською мовою. Українські пе-
рекладачі майже завжди повністю 
відтворюють схему римування, чи 
йдеться про «прості» суміжні рими, 
чи про вибагливі візерунки рим. Так, 
постійною зміною видів римування 
відзначається поезія Trójka koni. У 
першій строфі схема римування має 
такий вигляд: aabcdbdc. М. Петрен-
ко ці зміни зберігає до найменших 
подробиць, ще й удаючись винятко-
во до жіночих рим, як традиційно в 
польському ориґіналі. Навіть уко-
рочені верси в тексті український 
перекладач зберігає й точно римує 
їх із іншими версами відповідно до 
ориґіналу. 

Вишуканістю у відтворенні Міц-
кєвічевих схем римування відзнача-
ється Микола Бажан. Уже згадувало-
ся про точне відтворення малюнку 
рим у секстетах поезії Rozmowa. Ще 
вибагливішим був А. Міцкєвіч та, 

відповідно, М. Бажан у поезії Dwa 
słowa та її українськомовному пере-
кладі: у першій строфі маємо схему 
ababcbcddee (український автор теж 
вживає лише жіночі рими). Завершу-
ється строфа холостим версом із роз-
рядкою «K o c h a m c i e b i e, k o c h a m 
c i e b i e!», яка має український від-
повідник «М і й  к о х а н и й! М і й  
к о х а н и й!». У наступній строфі цей 
концептуальний верс повториться 
(на його місці зробимо пропуск у схе-
мі римування: abcacbbde de).

Проте не завжди українським 
мистцям удавалося адекватно від-
творювати рисунок рим при пере-
кладі текстів польського клясика Ро-
мантизму. Наприклад, катрени з пе-
рехресним римуванням у поезії Sen 
А. Міцкєвіча Михайло Старицький 
передає суцільним текстом із попар-
но римованими версами. Виправда-
ти такий підхід можна хіба що орі-
єнтацією на силябічну традицію не 
лише польської, але й української лі-
рики, тим більше що послуговується 
український перекладач винятково 
парокситонними римами. Щоправда, 
такий підхід до відтворення схеми 
римування видається сумнівним. Як 
і при перекладі М. Старицьким поезії 
Do D. D., яка в українського автора 
отримала назву Мазунятко. Схема 
римування, досить вишукана, у А. 
Міцкєвіча має такий вигляд: abaccb. 
Натомість в українському варіянті 
маємо схему ababcc. З якої причини? 
Можливо, М. Старицький вирішив 
удатися до римування класичної 
секстини; можливо, він уважав за 
доцільне зробити акцентованими 
рими двох останніх версів, які би ви-
конували функцію своєрідного сек-
стинного «замка» на зразок сонетно-
го (важко припустити, щоби такий 
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фахівець у поезії просто переплутав 
подібні, але різні рими 2-го, 4-го, 5-го 
і 6-го версів: gruchać – postradać – od-
powiadać – słuchać). Одначе жодна з 
зазначених спонук не може компен-
сувати вишуканости римування дру-
гого й аж шостого версів у Міцкєвіча, 
тому, будемо вважати, не дуже вдало 
Старицький відтворює римування 
польського ориґіналу, хіба що буде-
мо сприймати його текст як пере-
спів, а не переклад.

Окремо кілька слів варто сказа-
ти про відтворення рим і римування 
в українських перекладах сонетів 
Адама Міцкєвіча. Традиційно для 
українського сонетописання Мак-
сим Рильський та його послідовники 
вдаються при відтворенні жіночих 
рим польського ориґіналу до чергу-
вання окситонних і парокситонних 
рим (наприклад, рими мусульма-
ни – вдалині – височині – рум’яне – 
полум’яне – вогні – синизні – багряна 
у перекладі сонета Bakczysaraj w nocy 
[4, 72]).

В усьому іншому українські пе-
рекладачі майже завжди точно від-
творюють схему римування Міцкє-
вічевих сонетів. Польський автор 
удавався до форми клясичного (пе-
трарківського, італійського) соне-
та, але з певними відхиленнями: у 
терцетах він зменшив кількість рим, 
які в’яжуть сонетний замок, із трьох 
до двох – по три верси на кожну. Так 
само на двох римах базуються оби-
два катрени: abba abba, що традицій-
но для сонета. М. Рильський зберігає 
таке римування у чотиривіршах, але 
не завжди точно відтворює ориґі-
нал при перекладі терцетів. Напри-
клад, терцетне римування сонету 
Do Niemnа (сdd cdc) український 
перекладач зберігає повністю, на-

томість у сонеті Strzelec у терцетах 
маємо малюнок сdc dcd, який в укра-
їнському перекладі отримав вигляд 
cdc ddc. А в перекладі сонета Mogiły 
haremu Рильський порушив і тради-
ційне для Міцкєвіча співвідношення 
по три римовані верси в терцетах на, 
відповідно, чотири і два римовані 
верси: cdc dcd у польського автора 
і ccd cdc в українського. Як бачимо, 
якомога точніше відтворити соне-
тні зміст і форму при перекладі не 
завжди вдається навіть таким май-
страм, як Максим Рильський. Ви-
гравши у змісті, програєш у формі. 
Це підтверджує і російськомовний 
переклад В. Лєвіка, який ніби зберіг 
римування ориґіналу, але змушений 
був вдатися двічі до одного й того 
самого римованого слова «пророк» 
у 10-му і 14-му версах, чого немає в 
ориґіналі Міцкєвіча. 

Силябічні розміри спираються 
на однакову кількість складів, до 
цього додаються один-два фіксовані 
наголоси та цезури. І. Качуровський 
відкидає спосіб російських, а згодом 
і українських совєтських науковців 
визначати силябічний розмір. «[...] 
для Росії та її літератури – силябіч-
ний вірш це явище цілковито чуже 
й незрозуміле, і тому теоретично 
не розроблене. Тож російські вче-
ні рахують у силябічному вірші всі 
склади від початку до кінця вірша, 
і доходять абсурдних висновків [...] 
мусимо підкреслити, що для віршів 
одного якогось розміру в рамках 
цієї системи існуючого, характер-
на не однакова [...] а різна кількість 
складів [...] Тож вірш міряється не до 
абсолютного кінця, а до останнього 
наголосу [...] А в тих випадках, коли 
цезура розбиває на дві або три час-
тини, кожна з цих частин набуває 
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здебільшого свою константу (себ-
то незмінний, на певному місці, на-
голос), і кожен піввірш або колон 
міряється окремо до цієї умовної 
точки» [3, 62-63]. Тобто при 12-ти, 
наприклад, складах у версі з наго-
лосом на передостанньому з них це 
буде не 12-складник, як традиційно 
ми звикли говорити, а 11-складник, 
бо інколи після останнього наголо-
шеного складу в кінці рядка або пе-
ред цезурою може бути не один, а 
два (вкрай рідко три) склади. Якщо в 
українській літературі це малопоши-
рене явище, то, наприклад, у еспан-
ській чи італійській – цілком звичне. 
Видається, що принципової різниці 
немає, але будемо дотримуватися як 
чіткішого підходу І. Качуровського 
до визначення силябічного розміру.

Силябо-тоніка спирається на 
впорядковане, періодичне чергу-
вання наголошених/ненаголошених 
складів. За рахунок такого чіткого 
ритму за однакової кількости скла-
дів силябо-тонічні вірші звучать 
енергійніше, з пришвидшеним емо-
ційним темпоритмом, ніж силябіч-
ні. Сповільнюють ритм силябічних 
віршів також майже обов’язкові це-
зури, особливо за більшої кількости 
складів. Тому при перекладі поезій 
Адама Міцкєвіча українські мист-
ці майже завжди змушені для збе-
реження темпоритму вдаватися до 
більшої кількости складів у версі, 
ніж в ориґіналі, або залишати таку 
ж кількість, удаючись до цезури, чи 
навіть використовувати меншу кіль-
кість складів, але суттєво змінюючи 
темпоритм ориґіналу.

М. Петренко намагається якомо-
га адекватніше відтворити ритм по-
езії Podróżni (W imionniku E. Hołowiń-
skiej). Поезія А. Міцкєвіча написана 

12-складником (тобто складається 
з 13 складів із постійним наголосом 
на передостанньому у версі) з цезу-
рою після 7-го складу і постійним 
наголосом на 6-му складі. Україн-
ський перекладач вдається до ямба 
при відтворенні силябіки, але ямб 
охоплює не цілі верси, а півверси, 
тобто після цезури маємо поновлен-
ня ямбічних стоп:

Для всіх| нас, що| блука|єм //
 у тлу|мі сі|рих днів, //
Життя| – вузень|ка стеж|ка //
 між різ|них двох| морів... 

[5, 53]
У кожному версі маємо два пів-

верси (7+6 складів) по три ямбічні 
стопи, розділені чіткою цезурою піс-
ля 7-го складу, як і в ориґіналі. Від-
повідно до ориґіналу, перед цезурою 
наголошеним стає передостанній, 
тобто 6-й, склад, натомість рими у 
кінці версів не жіночі, а чоловічі, що 
пояснюється необхідністю дотри-
муватися ямбічного ритму у 6-скла-
довому півверсі. Максимально на-
ближується М. Петренко також до 
відтворення ритму 12-складника 
при перекладі поезії Popas w Upicie, 
вдаючись до все того самого поді-
лу версів на півверси по 7 і 6 скла-
дів, кожен – із трьох ямбічних стоп, 
зі стабільними наголосами на 6-му 
і 13-му складі. Виняток становлять 
на один склад довші два перші вер-
си перекладу, але ритмічно різниця 
тільки в тому, що в кінці верса до-
дається один ненаголошений склад. 
Для дотримання такого однакового 
ритму в майже півтора сотні версів 
перекладачеві потрібно було вияви-
ти високу майстерність і докласти 
чимало зусиль.

Натомість у перекладі Трійки 
коней М. Петренко поводиться дуже 
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довільно з ритмом ориґіналу. По-
езія польського автора написана 
вже традиційним, одним із найпо-
ширеніших у польській і українській 
силябіці 12-складником із цезурою 
після 7-го складу. Винятки – тільки 
два короткі верси на п’ять і чотири 
склади. В українському перекладі 
верси різної довжини – від 13-ти до 
17-ти, з вільною цезурою чи за її від-
сутности. Кожен півверс написаний 
дактилічними стопами, повними чи 
усіченими:

...Іншого| жоден із| них не те|рпів, 
 // мали ми| з ними мо|року,
Хоч спільна| стайня бу|ла і 
 // спільна для| них годів|ниця –
Вічно їм| тісно, 
 // вічно ір|жання та| бійки,
Мусив про|дати; та| кожного|, 
 звісно, на|різно [5, 47].
Довгі верси з трискладових стоп 

загалом зберігають розлогий ритм 
ориґіналу, а різна кількість складів 
у версах покликана відтворити дові-
рливо-гумористичну нарацію тексту 
Міцкєвіча, наближуючи їх до віль-
них байкових віршів, хоча для укра-
їнських байок значно традиційніші 
вільні ямби, а не дактилі.

Можемо зауважити, що пере-
кладачі ХІХ ст. не були такими при-
скіпливими у відтворенні ритміки. 
Поезія Міцкєвіча Do D. D. написана 
10-складником (тобто 11 складів у 
версі) із цезурою після 5-го складу 
(тобто є два півверси 5+6) та дво-
ма постійними наголосами на 4-му 
і 10-му складах. Як же цей ритм від-
творює М. Старицький у названому 
ним вірші Мазунятко? Український 
перекладач вдається у перших 4-х 
версах секстету до чергування чо-
тири- і тристопного амфібрахію, за-
вершальний дистих теж написаний 

чотиристопним амфібрахієм, який 
можна би вважати більш-менш точ-
ним відповідником для силябічного 
10-складника у А. Міцкєвіча. Проте 
тристопні амфібрахії 2-го і 4-го ряд-
ків у строфах порушують ритміку, 
притаманну для ориґіналу. Це тим 
більше помітно, що у версах з чоти-
рьох стоп (12 складів) Старицький 
чітко витримує цезуру після 6-го 
складу (після 5-го у Міцкєвіча, але 
на 11 складів у версі), а в тристопних 
версах цезура взагалі відсутня. Ви-
правданням може бути хіба що уріз-
номанітнення ритміки, заради якого 
український перекладач також по-
руйнував, спростивши, і схему ри-
мування, яка була в ориґіналі (див. 
вище).

Таким самим 10-складником, як 
і Do D. D., написана Rozmowa Адама 
Міцкєвіча. Видаються адекватни-
ми до нього верси 6-стопного ямбу, 
якими написаний переклад М. Ба-
жана. Український автор викорис-
товує можливості української мови, 
чергуючи окситонні й парокситонні 
рими, тобто 12- і 13-складові верси. 
Сказати, що верси діляться цезурою 
на півверси, не можемо, хоча певні 
зупинки темпу можливі після 6-го 
складу, тобто після третьої стопи, 
рівно посередині версів. Якщо іте-
лектуальний читач врахує те, що пе-
ред ним переклад із польської, то він 
цілком виправдано буде робити ці 
паузи при відтворенні тексту.

Дуже вдалим був вибір Леоні-
да Первомайського шестистопного 
хорею при перекладі поезії Адама 
Міцкєвіча Niepewność. У польському 
ориґінальні використовувався си-
лябічний 10-складник (всього – 11 
складів) із цезурою після 5-го складу 
й обов’язковими наголосами на 4-му 
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та 10-му складах. Шестистопний хо-
рей дав можливість українському 
перекладачеві зберегти цезуру (хо-
рей спонукав робити її після 6-го, 
а не 5-го складу, за рахунок чого на 
один склад став довшим і весь верс), 
та наголоси на передостанніх скла-
дах перед цезурою й у кінці верса, як 
і в ориґіналі. Традиційно для силя-
біки вживаються, відповідно, жіночі 
суміжні рими. Такий підхід не був 
новаторським в українському пере-
кладацтві, бо майже за такими сами-
ми принципами переклав Михайло 
Старицький Міцкєвічів Sen, вико-
ристовуючи хіба що 4-стопний амфі-
брахій, а не 6-стопний хорей, що дає 
змогу відтворювати цезуру так само 
після 6-го, а не 5-го складу, та постій-
ні наголоси на 5-му і 11-му складах, 
суміжно поєднуючи парокситонні 
рими. Ритм цього твору М. Стариць-
кий відтворив майже довершено 
– порівняно з не дуже вдалим пере-
кладом ритму вже згадуваної поезії 
Do D. D.

Уже йшлося про скрупульозне 
відтворення М. Бажаном вибагли-
вих рим і римування поезії Міцкєві-
ча Dwa słowa. Але не менш скрупу-
льозним при перекладі цього вірша 
був український поет і у збережен-
ні ритмічного малюнку. Міцкєвічів 
7-складник, зрештою, сам підказу-
вав потрібний ритм для української 
силябо-тоніки, бо значна частина 
його версів написана 4-стопним хо-
реєм:

Gdy sam| na sam| z tobą| siedzę,
Nie mam| czasu| o nic| pytać:
Patzę| w oczy|, ustek| śledzę,
Chciałbym| wszystkie| myśli| 

czytać... [5, 30].
Це перші чотири верси, у наступ-

них польський поет переходить на 

звичнішу силябіку, час від часу знову 
повертаючись хореїв. Переклад Ми-
коли Бажана закономірно весь напи-
саний такими самими версами з 4-х 
хореїчних стоп, що дає змогу також 
зберегти вісім складів на верс і жіно-
чі рими, як і в ориґіналі.

Важко сказати, наскільки ви-
правданими були перекладацькі 
експерименти, за яких українські 
мистці суттєво змінювали кількість 
складів у версах, що призводило до 
значної чи не дуже зміни ориґіналь-
ного ритму (зрозуміло, враховуючи, 
що точно відтворити ритміку ориґі-
налу насправді неможливо). Міцкє-
віч написав поезію Żeglarz (Z imionni-
ka Z.) одним із улюблених для нього 
10-складником. Натомість Марко Зі-
сман відтворює його 4-стопними ям-
бами з чергуванням жіночих і чоло-
вічих рим, тобто 9-ти і 8-ми складів у 
версах – значно коротших, отже, від 
11-ти складів у версах Міцкєвіча. Пе-
реклад Зісмана звучить значно енер-
ґійніше, чіткіше за ориґінал, певною 
мірою змінюючи через емоційний 
темпоритм і загальний зміст поезії. 
Чим викликаний саме такий ритм у 
перекладі? За змістом поезія Żeglarz 
дуже близька до леєрмонтовського 
Паруса. Ось остання строфа укра-
їнського перекладу: «Адже гідніше 
воювати/ З шаленством пінявих 
валів,/ Аніж лічить гіркі утрати,/ 
Діставшись тихих берегів!» [5, 28]. 
А саме 4-стопними ямбами з чергу-
ванням парокситонних і окситонних 
рим написаний клясичний твір ро-
сійського поета. Можливо, спорідне-
ність мотивів поезій Міцкєвіча (на-
писана більш ніж на десятиліття ра-
ніше) і Лєрмонтова якраз спонукала 
українця при перекладі використати 
ритміку Паруса. 
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У поезії Do B... Z Міцкєвіч вдаєть-
ся до чергування не так частих у його 
творчости 4-стопного і 3-стопного 
ямбу, тобто чергуються вісім і шість 
складів у версах. Чоловічі рими збе-
рігає й у перекладі Григорій Кочур, 
але його верси значно довші – по де-
сять і сім відповідно при перехресно-
му римуванні. Загалом видається не 
дуже вдалим відтворення енергій-
ного за рахунок коротких версів та 
ямбічних стоп ритму ориґіналу ам-
фібрахієм із цезурами в довших вер-
сах і леймами, які хіба що передають 
певну «рубаність» поезії Міцкєвіча.

Сонети в польському ориґіналі 
та в українському перекладі, точ-
ніше – їх ритміка визначалася на-
ціональними традиціями. Міцкєвіч 
писав їх із дотриманням звичних 
для польської літератури силябіч-
них 12-складників із цезурою після 
7-го складу й постійними наголо-
сами на 6-му і 12-му складах винят-
ково з жіночими римами. Українські 
перекладачі (насамперед ідеться 
про М. Рильського) звертаються до 
6-стопного ямба з чергуванням жі-
ночих/чоловічих або, навпаки, чо-
ловічих/жіночих рим. Здається, про 
що тут ще говорити? Там і там ви-
користовується традиційна для на-
ціональних сонетів ритміка. Проте 
варто додати, що в українській поезії 
(та, наприклад, і російській) можна 
писати сонети й сонетоїди 5-стопни-
ми і 6-стопними ямбами. Канонічні-
шими вважаються якраз перші з них, 
але українські перекладачі сонетів А. 
Міцкєвіча вдаються якраз до других, 
бо вони значно ближчі за кількістю 

складів (13-12) у версах до польсько-
го ориґіналу (13). 

Отже, особливості польської й 
української мов мають дуже важ-
ливе значення для відтворення 
при перекладі специфіки рит-
му в ориґінальному тексті. Але 
не меншу роль відіграють впли-
ви культурної традиції: яка систе-
ма версифікації утвердилася в тій 
чи іншій літературі, які розміри є 
поширенішими, який ритм викори-
стовувався у подібних за мотивами 
творах тощо. Це стосується як куль-
тури народу-реципієнта, так й інших 
літератур, що ми бачили на прикладі 
впливу Паруса М. Лєрмонтова при 
перекладі Żeglarzа А. Міцкєвіча 
українською мовою. Як наслідок, 
відтворення чи трансформація рит-
му ориґіналу в перекладі є не тільки 
чинником формального рівня, але й 
суттєво впливає на зміст поезії, а пе-
рекладач стає, свідомо чи несвідомо, 
співтворцем як нової форми, так і 
нового змісту.
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Abstract: The article deals with the theme of Eros highlighted by Ovid in “Metamor-
phoses”. In early works Eros began with libido. But Eros ended with universal love for 
everything. Ovid defends the natural law that makes every living thing breathe. Ovid de-
scribes love in the antique literature as mutual understanding for the first time. Love for 
Ovid is unity and benefit. The poet rises up to the highest level of image representation 
of his own Eros. 
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ЕРОС БЕЗПЕРЕРВНИХ ПЕРЕВТІЛЕНЬ
МЕТАМОРФОЗ ОВІДІЯ

Концепт Eросу у Овідія у Мета-
морфозах суттєво відрізняється від 
Еросу творів попередніх поетів по-
глибленою інтерпретацією, яка ви-
пливає з концепції поеми, об’єднаної 
давнім мотивом перевтілення. Мотив 
метаморфоз належить до скарбниці 
фольклору і є найбільшою основою 
кожної первісної мітології. Корені 
метаморфози сягають у сферу аніміс-
тичних уявлень, невід’ємних від оду-
хотворення природи й віри у маґічну 
силу живого слова.

Визрівши на ґрунті прадавніх ані-
містичних уявлень про природу, ідея 
перевтілення близька до найдавні-
ших та найважливіших поетичних 
засобів,створених на основі схожости 
та уособлення – порівняння та мета-
фори. Тому леґенди про перевтілення 

часто видаються наївною спробою 
пояснити сповнений загадковости 
навколишній світ. Стародавні греки, 
ближчі до природи ніж сучасна лю-
дина, наділяли природу божествен-
ною силою, сприймаючи її гостріше й 
чутливіше. [1, 81-82], [3, 370-372]. Ідея 
перевтілення панувала скрізь. Небес-
ні сузір’я своїми обрисами та конту-
рами також нагадували тіла людей, 
рослин, тварин, стверджуючи єдність 
усього сущого.

Метаморфоза охоплювала увесь 
космос, передбачаючи уявно-міс-
тичне злиття з іншими істотами й 
речами, стираючи межі між світом 
органічної та неорганічної природи. 
Сприймаючи світ дуже чутливо, оду-
хотворяючи його, Овідій споглядає 
його з любов’ю, як живий тілесний 
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організм. За Овідієм перевтілення – 
особливий стан, не смерть, але й не 
життя, а щось між ними – з непоміт-
ною межею переходу (Х, 481); інколи 
– значно гірше, ніж смерть, прирече-
ність та закам’янілість. Так Ніоба, по-
бачивши своїх дітей мертвими, стає 
каменем, але біль триває у камені – 
він спливає сльозами (VI, 146-312).

Метаморфоза також сповнює світ 
серпанковим смутком, подібним до 
вечірніх сутінків, бо скрізь – у смут-
ку, в дереві, у квітці перебуває чиясь 
душа. Цей смуток бринить навіть у 
морських обріях, де наяди стають 
скелями на острові, який був колись 
прекрасною дівчиною, покараною за 
кохання: “Там он на овиді, глянь, там 
мріє ще острів / Любий мені… / Ост-
ровом серед хвиль, перевтілена вже 
застигає” [4, 147-148].

 Метаморфоза – це перш за все 
перехід однієї форми матерії в іншу. 
Коли Циклоп кидає каменем в Атіса, 
то з каменя тече багряна кров, а зго-
дом із тріщини в камені починає рос-
ти зелена очеретина (Метаморфози, 
ХІІІ, 887-892). Згадаймо Шевченка у 
Гайдамаках: «Де кров текла козацька, 
/ Трава зеленіє».

 За допомогою концепту метамор-
фози, як постійного руху (зовнішньо-
го та внутрішнього), Овідій намагався 
осмислити навколишній світ. У стрім-
кому бігові стає блискучим лавром 
осяйна Дафна, «прудкіша від вітру» (І, 
502). Рвуться у неозору далечінь не-
бес необачні Фаетон та Ікар. Стрімко 
падаючи додолу, Фаетон залишає за 
собою «вогняний слід», як зоря на по-
гідному нічному небі (ІІ, 321). У карти-
нах всесвітнього потопу вражає образ 
дощового крилатого вітру Нота, що 
«вилітає на вогких крилах» (І, 264). Це 
приклади зовнішнього руху.

Перевтілення передає та зафіксо-
вує і внутрішній душевний порив, що 
супроводжується сильною емоційною 
напругою. Поет-психолог пильно при-
глядається до виразу людського об-
личчя. Зазирає в душу людини, в якій 
«так багато глухої ночі» (VІ, 472) – «ве-
ликої годувальниці турбот» (VІІІ, 81), 
передає напружену боротьбу проти-
лежних почуттів. Овідій був автором 
не збереженої трагедії Медея, де він 
оспівав жінку, непогамовану у своїх 
пристрастях, яка, через зраду в кохан-
ні, в екстазі шаленої помсти чоловіко-
ві, убиває своїх дітей. У сьомій книзі 
Метаморфоз поет зображає Медею як 
демонічну постать, яку роздирають 
шалені протиріччя: «Розум одне мені 
радить – іншого серце жадає» (І, 158).

Овідій у поемі про перевтілення 
продовжує тему кохання, надаючи 
їй ширшого розмаху. Поглиблюючи 
її психологічно, урізноманітнюючи її 
аспекти, бо акт перевтілення перед-
бачає найвищу емоційну напруже-
ність того, що перевтілюється й того, 
що само себе карає перевтіленням. 
Слушно зауважує Андрій Содомора, 
що саме кохання є «дороговказом, 
ниткою Аріядни», що веде читача 
звивистими стежками Метаморфоз 
[5, 9]. І те кохання буває різним, проте 
його завжди відтінює туга. Саме вона 
буває тією прихованою пружиною, 
яка приводить у дію феномен пере-
втілення [5, 9]. У поемі Овідія Алкіона, 
побачивши свого чоловіка мертвим, 
так затужила, що полетіла чайкою 
над морем (ІX, 731-735). Від німфи, 
яка сумує за Нарцисом, залишається 
лише голос.

Дуже часто причиною перевті-
лення є нестерпна туга за втраченим 
коханням. Але за межею перевтілення 
ще більша мука: залишається пам’ять 
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про минуле, проте обривається надія 
порозуміння з подібними істотами. 
Перемінена в телицю Іо безмежно му-
читься, але словами не може повідати 
про свій біль рідним (І, 640-670), як не 
може висловити дружині свого горя 
Кадм, перетворений на змія. Своїй 
дружині він виливає його не мовою, а 
сичанням (ІV, 580). Іноді Овідій аналі-
зує почуття любови як психолог. Ата-
ланта, закохуючись у Гіпомена, хоче 
дізнатись, чому визріває в ній кохан-
ня до юнака: через мужність, моло-
дість чи знатне походження.

Проникаючи у світ душевних пе-
реживань людини, Овідій детально 
описує процес перевтілень – з душев-
ним сум’яттям, стражданням; оголює 
те, що раніше було невидимим для 
ока, робить його видимим. Залежно 
від заподіяного злочину і глибини 
страждання, поет зображує перевті-
лення як болісний процес. Таким є 
перевтілення Мірри, що закохалася 
у свого батька. Розщеплені нігті ді-
вчини вростають у землю кривим ко-
ренем, дерев’яніють кості, кров стає 
соком дерева, шкіра-корою, що затя-
гує живіт, груди, шию. Муки змушу-
ють Мірру зіщулитися, вона присідає, 
прагне обличчям якнайшвидше зану-
ритись у кору (X, 489-498). Прихиль-
ник олександрійської поезії, мистець 
виняткову увагу виявляє до внутріш-
ніх переживань. Він дбає про прав-
доподібність кожного перевтілення, 
продумує кожну його деталь.

Так перевтілення Дафни у лавр 
мотивоване помстою Купідона Апол-
лонові, а також небажанням дівчини 
виходити заміж за нелюбого бога і 
втечею від його переслідувань. Тут 
зіграли свою роль і слова Дафни до 
батька, сказані у сприятливий для 
дівчини рідкісно-часовий момент: 

«Перемінивши, згуби мою надто при-
вабливу постать» (І, 547). Вони ма-
теріялізуються враз: рухомі суглоби 
Дафни стають нерухомими, дівочі 
груди покриваються тугим ликом, 
руки стають гіллям, волосся-листям, 
ноги вростають корінням у землю. І 
навіть тоді, коли дівчина стає лавром, 
Аполлон, обнімаючи стовбур, відчу-
ває пульс живого серця під теплою 
корою (І, 550-554). Перевтілення Даф-
ни накреслене кількома рвучкими 
штрихами. У ньому не відчувається 
муки (І, 547-552). Мірра ж, навпаки, за 
злочинне кохання, при перевтіленні 
дуже страждає.

Жахливими є перевтілення через 
покарання або помсту. Так Юнона, зне-
навидівши красуню Калісто – коханку 
Юпітера, обертає її у медведицю. Білі 
руки дівчини їжаться чорною шерстю, 
закривляються гачкуватими кігтями, 
обличчя, яким щойно Юпітер не міг 
намилуватись, – «роззявилось вищи-
ром хижим». Замість ніжного голосу – 
«хрипкий рик виривається із звірячо-
го горла» (ІІ, 478-484). Метаморфози 
Овідія визначаються не тільки реаліз-
мом, психологізмом, а й натуралізмом.

Особливою є естетична прива-
бливість музики Орфея; вона впливає 
й на живу природу, й навіть на увесь 
невблаганний підземний світ (X, 40-
47, 86-105). У Пігмаліона кохання – пе-
рейняте естетизмом. Він створив таку 
красиву скульптуру, що, одухотворив-
ши мертвий камінь своїм талантом, 
закохався в неї. Естетично прекрас-
ною є й пісня циклопа Поліфема, звер-
нена до коханої Галатеї: «Ти, Галатеє, 
біліша, ніж лист білосніжний лігустри, 
/ Звабніша, від буйноквітних лугів, од 
тополі стрункіша…» [4, 238].

Мітологія, покликана до життя 
укладом давніх маленьких грецьких 
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родів та общин, що уявляли світ родо-
вим господарством, керованим сім’єю 
олімпійських богів з божествами 
нижчого рангу, в часи Овідія переста-
ла бути традиційним осмисленням 
світу. Міт перетворився у казку, обра-
зи богів стали символами космічних 
сил. Мітологічне осмислення світу 
змінилося новим його розумінням. Не 
зважаючи на скептичне ставлення до 
богів, Овідій щиро любить своїх міто-
логічних героїв, сповнений почуттям 
доброзичливости та поблажливости 
до них.

Поведінка олімпійських небожи-
телів відповідає звичаям римського 
галантного товариства: плітки та 
любовні пригоди забирають у них 
найбільше часу. Особливо виділяєть-
ся своїми пригодами Юпітер, які він 
здійснює таємно від своєї вінценосної 
дружини Юнони. Юпітер вважає, що 
велич та любов – несумісні. Тому гро-
мовержець часто залишає свої царські 
атрибути і залицяється до дівчат як 
простий смертний. Так, закохавшись 
у Европу, він перетворюється на бика, 
щоб викрасти її. Залицяння вінценос-
ця поет змальовує реалістично – з 
тонким психологізмом. Аполлон, за-
кохавшись у доньку ріки Пенфея Даф-
ну, всілякими улесливими розмовами 
домагається в неї взаємности. Як га-
лантний кавалер він хоче розчесати 
її розпатлані коси. Він навіть пере-
числює свої божественні достоїнства, 
щоб привабити дівчину – але дарма. 
Той же Аполлон плаче за Кипарисом, 
боляче переживає смерть Гіяцинта.

 Овідій у Метаморфозах передає 
різні прояви Еросу, який пронизує 
весь світ, усе живе. Кохання у Мета-
морфозах – шалене і жагуче (Медея), 
чисте і промінне (Пірам і Тібса), не-
зрозуміле і руйнівне (Мірра і Біблі-

да), ніжне і вірне (Кеік та Альціона), 
епічно-героічне (Девкаліон та Пірра) 
тощо. Ерос лагідний та ніжний у зрі-
лого подружжя Філемона та Бавкіди, 
що скромно живуть у своїй старень-
кій хижині. Проживши життя у по-
дружній любові, Філемон та Бавкіда 
і після смерти хочуть бути разом. Во-
лею богів вони вкриваються зелен-
ню і стають деревами, що ростуть з 
одного кореня: «Зеленню вкривсь 
Філемон; придивляється старець: не-
ждано / Зазеленілай жона, і шумить 
все над ним у над нею / Листя рясне. 
«Прощай!» – він їй шепче. – «Прощай!» 
– одночасно / Мужу шепче й вона…» 
[4, 150]. Образи Філемона й Бавкіди 
захопили Тараса Шевченка і він згадує 
про них у повісті Прогулка с удоволь-
ствием и не без морали (Прогулянка з 
задоволенням й не без моралі).

Історія Пірама й Тісби у четвертій 
книзі Метаморфоз стала джерелом 
поетичного натхнення «найсумні-
шої у світі повісті» Шекспіра Ромео і 
Джульєтта; Пірам і Тісба – античні 
Ромео і Джульєтта. Трагічним є фінал 
кохання Кефала й Прокріди. Кефал на 
полюванні випадково вбив Прокріду, 
яка таємно заховалась у кущах, під-
озрюючи чоловіка у зраді. Прийняв-
ши Прокріду за хижака, що зачаївся у 
кущах, Кефал несхибним летом списа 
потрапив у серце коханої (VІІ, 835-
851). Згадаймо українську народну 
пісню Ішов відважний гаєвий до лісу 
темного…, в якій «відважний гайо-
вий», влучаючи в лань, смертельно 
ранить свою милу.

Проте найзворушливіше, глибоко 
психологічно, Овідій змальовує ко-
хання Кеіка та Альціони. Побачивши 
свого милого мертвим на піску мор-
ського берега, вона так затужила за 
ним, що відразу полетіла над морем 
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жалісною чайкою. Милостиві боги 
обернули їх обох на птахів: «…Але на-
віть тоді залишилася з ними / Долі 
покірна любов, і зв’язок що подружжя 
єднає, / Не перервався в птахів...» [4, 
205].

Метаморфози віддзеркалюють 
життя з фатальними парадоксами. 
Так юнак Нарцис прагне самого себе 
(І, 466-468). Закоханий Аполлон-ці-
литель, допомагаючи іншим, не може 
зарадити самому собі. Щастя якого 
так бажав Мідас, повертається для 
нього нещастям. Проте найбільшим 
парадоксом є сама метаморфоза. «Ти 
залишишся живою, але перестанеш 
бути собою», – пророкує Феб Аталанті 
(Х, 566). «Якщо він пізнає самого себе 
це його занапастить», –звучить про-
роцтво Нарцисові (ІІІ, 348). Парадок-
сальна метаморфоза торкнулась са-
мого Овідія. Поет – життєлюб, закоха-
ний у розкішний Рим, тонкий знавець 
краси волею Авґуста перетворюється 
у нещасливого вигнанця, який опи-
няється у найвіддаленішому куточку 
Римської імперії. І у скитських степах, 
забутих богами, він завершує свій 
життєвий шлях.

Прославляючи як найвище бла-
го, відстоюючи природне право 
всього живого любити, виступаючи 
проти соціяльно-політичних заходів 
Авґуста.

Відомо, що Енеїда Верґілія звуча-
ла як гимн римському народові, об-
ґрунтовуючи новий політичний лад 
– принципат Авґуста. Оди Горація та-
кож прославляли соціяльно–політич-
ні ідеї Авґуста. Овідія ж можна назва-
ти опозиціонером Авґуста. Проте опо-
зиція Овідія щодо діяльности Авґуста 
не є політичною, а лише морально-
етичною. Тому розгніваного Юпітера, 
який захотів потопити людей за зло-

чин, Овідій порівнює з Авґустом, а від 
крови, яку пролив Юлій Цезар, здриг-
нулося, на думку поета, все людство 
(І, 200-206). За свою позицію Овідій 
заплатив дуже дорого.

Одвічно-безконечні перевтілен-
ня, якими рясніють Метаморфози 
Овідія, й які виникають повсюдно в 
житті, безумовно, «продиктовані та-
кими ж безконечними мінливостями 
долі, якими рясніла вся римська іс-
торія часів Овідія» [7, 149]. Можна, 
напевно твердити, що саме ця три-
вожно-неспокійна настроєність по-
ета, який ніде не бачив твердої точки 
опори, змушувала його звертатися до 
метаморфоз мітичного й реального 
світу, щоб відтворити різноманітні 
життєві колізії, які набували форм 
первісного перевтілення.

При усій легкості ідіостилю Ові-
дій усе-таки глибоко відчуває соці-
яльне зло і яскраво зображає його, ви-
добуваючи матеріял з різних мітів. Це 
по-перше. По-друге, заглиблення Ові-
дія у фантастичні світ міту в деякій 
мірі було втечею від недосконалостей 
реального життя, яке, як слушно за-
уважує американський вчений К. Се-
ґал, не завжди відповідає емоційним 
потребам людини. Звернення до мітів 
трансформує також жорстокі сторо-
ни об’єктивної реальности у пряму 
її протилежність, щоб задовольнити 
естетичні потреби людини, згладити 
жорстокість, якими сповнене життя 
[6, 170]. Сказане стосується й перевті-
лень, пов’аних із мотивами кохання. 
Можна зрозуміти горе співця і музи-
канта, який, втративши кохану Еврі-
діку, у нестерпній тузі хоче повернути 
її до життя. Ревнива дружина Юпіте-
ра Юнона намагається знищити усіх 
коханок Зевса, перетворюючи цих 
красунь у потвор. Прекрасно-осяйна 
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Дафна, втікаючи від переслідувань 
ненависного їй, але закоханого в неї 
Аполлона, рятується перевтіленням.

У міті про Нарциса герой гордий 
та холодний. Він відкидає кохання 
німфи Ехо, але закохується у само-
го себе, у своє відображення у воді, й 
гине з туги. Після його смерти замість 
нього з’являється квітка з жовтим 
осердям і білосніжними пелюстками.

Овідій, добре розуміє обмеже-
ність і навіть трагізм можливого 
зіткнення профанного людського 
життя з сакральним. Про це свідчать 
метаморфози про змагання людей з 
богами – з незмінними картинами за-
гибелі тих людей, які не знайшли сво-
го справжнього місця в житті. Таким 
є змагання Пенфея з Вакхом, Арахни 
з Міневрою, Ніоби з Латаною, Марсія 
з Аполлоном. Міт про Актеона розпо-
відає про недозволенність простим 
смертним споглядати недосяжну бо-
жественну красу. Під час полювання 
Актеон випадково забрів у священ-
ний грот, де купалася у священних 
водах богиня Діяна зі свитою німф. 
Мстива богиня, дотягнувшись устами 
до хвилі, порскає нею в лице юнака й 
перетворює його в оленя зі словами: 
«Йди та розказуй тепер. / Коли щось 
розказати зумієш. / Як ти роздягне-
ну бачив мене» [4, 55]. Власні собаки 
Актеона, побачивши оленя, розірвали 
його на шматки (ІІІ, 131-252).

Умовно-мітологічний та естетич-
но-еротичний характер Метаморфоз, 
розрахований людей, відданих красі 
та своїм внутрішнім переживанням, 
узагальнюються промовою філософа, 
вчення якого імпонує Овідієві най-
більше. Усі попередні метаморфози 
обґрунтовуються теорією переселен-
ня душ і вічних змін органічної та 
неорганічної природи. Тому численні 

перевтілення в Овідія можна розгля-
дати як своєрідні корективи до зем-
ної несправедливости, що є однією із 
форм замаскованого соціяльного про-
тесту.

Метаморфози вражають ши-
ротою космічних обріїв, насичених 
барвами безмежного простору. Як і 
в житті, все тут тече, змінюється, пе-
реливається з одного в інше. Поруч з 
добром крокує зло, любов змінюється 
ненавистю, вірність зрадою і навпаки, 
боги постійно закохуються у простих 
смертних.

Перебравши усі відтінки міфоло-
геми Ероса – від грубої хтивости богів 
у першій книзі до зворушливої історії 
двох підлітків (Пірам і Тісба), обірва-
ної передчасно; від трагічних новел 
про злочинне кохання (Мірра) до кар-
тин ніжної подружньої вірности (Кеік 
та Альціона, Філемон і Бавкіда), лю-
бові материнської, любові ідилічної 
тощо, Овідій у промові Пітагора по-
ширює ідею любові на все живе, на всі 
людські взаємини, на тваринний світ, 
на земні створіння, пов’язуючи мотив 
метаморфози з ідеєю вселенської лю-
бові.

Ідею вселенської любови на зорі 
грецької філософії розвивав Емпе-
докл у своїй поемі, стверджуючи, що 
світобудова – це круговерті чотирьох 
стихій, які притягуються між собою 
силою любові та відштовхуються 
силою ворожнечі. Відголоски цього 
вчення вловлюються в описі хаосу, у 
промові Пітагора на початку Фаст. 
Проте якщо в Емпедокла любов – по-
няття релігійно-філософське, то в 
Овідія – людське, профанне. «Добро-
душний Овідій стоїть в кінці цього 
ж самого ланцюга, на початку якого 
стояв глибокодумний Емпедокл», – 
зауважує Міхаїл Ґаспаров [2, 30].
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Ідея вічної гармонійної незмін-

ности була характерною для свідо-
мости античної людини. Її виразив 
Верґілій в Енеїді, вона прозвучала в 
одах Горація, в усіх творах Овідія. Про-
те в Овідієвих Метаморфозах вона 
повернулась любовним стражданням 
всього сущого: мітологічний світ, бо-
жественний і вічний світ богів змінив-
ся вічним світом людським, обґрунто-
ваним метаморфозою, що передбачає 
не смерть, а тільки перехід одного 
стану матерії в інший. На зміну міто-
логічному осмисленню світу, що три-
мався на родинному Еросі, приходить 
нове його осмислення з любов’ю до 
людини та всього, що існує.

Антична література знала різні 
види Еросу. Овідій вперше у світовій 
літературі у Метаморфозах оспівав 
любов-взаєморозуміння. І ця любов 
може бути довгою і щасливою. Любов 
для Овідія – єднання та благо, бо тіль-
ки в коханні люди можуть зблизитися 
і порозумітися, знайти спільне рішен-
ня своїх важливих проблем. Овідій пе-
реконаний в цьому. І це переконання 
наповнює усю творчість поета. Вона 
оспівана у Метаморфозах на прикла-
дах кохання Кеіка та Альціони, Пірама 
і Тісби, Кефала й Прокріди, подруж-
ньої пари Філемона та Бавкіди.

Усі протиріччя, які зустрічаються у 
світі та людському житті на різних рів-
нях, Овідій намагався розв’язати крізь 
призму Еросу, вважаючи його найбіль-
шим благом та радістю. Верґілій та 
Лукрецій заперечували кохання, на-
зивали його згубною силою та грубою 
егоїстичною хтивістю, яка спричиняє 
страждання. Овідій спростовує такий 
погляд. Він відкидає любов одностате-
ву, любов за гроші, з обов’язку, ствер-
джуючи природне кохання до жінки, 
добровільне та взаємне.

Овідій у Метаморфозах підні-
мається на найвищий щабель пред-
ставлення образу свого Еросу. У по-
передніх творах він починався з libido, 
а у Метаморфозах завершився все-
ленською любов’ю до всього сущого. 
Поет заперечує писані закони Авґус-
та, відстоюючи неписаний закон лю-
бови, яким живе і дихає вся природа. 
Цей найгуманніший закон любови до 
ближнього, до всього сущого, що його 
підніме згодом на щит християнство, 
Овідій оспівав на прикладах різнома-
нітних перевтілень. У одухотворено-
му світі довкілля, де у гаях, струмках, 
деревах живуть наяди, німфи та дрі-
яди, колись прекрасні дівчата, любов 
до всього сущого, а не до самого себе 
(приклад з Нарцисом) повинна ста-
ти законом, записаним на скрижалях 
людського серця.
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Abstract: The article deals with the cooperation of the editorial board of «Кievskaya 
Starina» with the famous Ukrainian writer and social activist Borys Hrinchenko. Thanks 
to that it became possible to successfully complete the dictionary of the Ukrainian lan-
guage. The materials were gathered by members of the Old Kyiv community. Hrinchenko 
completely immersed into work entrusted to him. He very attentively treated each word, 
carefully justifying the feasibility of its inclusion to the vocabulary list. Hrinchenko gave 
all his time to compiling a dictionary and by the deadline managed to complete this enor-
mous work of national importance.

Meanwhile Hrinchenko published in «Кievskaya Starina» some short stories. For this 
he contacted editor Volodymyr Naumenko without hiding his negative attitude towards 
him. Borys Hrinchenko insisted that «Кievskaya Starina» is not Ukrainian, but Ukraino-
phile. He advocated the establishment of a new periodic issue for Ukrainian intelligentsia. 
Under his pressure the strongest leaders of the Old Kyiv community supported the pub-
lication of a daily newspaper for simple people and the magazine for intellectuals which 
caused the termination of the magazine «Кievskaya Starina».

Keywords: Ukrainian dictionary, Borys Hrinchenko, «Кievskaya Starina», article, 
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БОРИС ГРІНЧЕНКО І ЖУРНАЛ “КИЕВСКАЯ СТАРИНА”: 
ОБРІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА

Заснування та видання істо-
рико-філологічного журналу «Ки-
евская старина» є, без сумніву, од-
нією з найцікавіших і найпомітні-
ших сторінок української культури 
останньої чверти ХІХ – початку ХХ 
ст., виходячи хоча би з того, що на 
шпальтах цього часопису було опу-
бліковано величезну кількість ста-
тей та повідомлень з історії Украї-
ни, етнографії, літературознавства 

тощо. Його 94 томи (300 чисел жур-
налу), які побачили світ упродовж 
1882 – 1906 рр., – це неви черпне 
джерело нашої історичної пам’яти, 
невід’ємна частка українського іс-
торико-культурного процесу. Теза 
про важливу роль, яку відіграла 
«Киевская старина» в науковому 
та літературному процесі кінця XIX 
– початку XX ст., є сьогодні загаль-
новизнаною. Однак архівні доку-
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менти свідчать, що упродовж чвер-
ті століття журнал виконував не 
тільки роль наукової установи, яка 
значною мірою спрямовувала роз-
виток в Україні гуманітарних наук, 
але водночас був помітним явищем 
громадського життя України, осе-
редком національно-культурного 
руху.

На сторінках часопису, а згодом 
окремими відбитками, побачили 
світ твори І. Нечуя-Левицького (Ста-
росвітські батюшки та матушки), 
І. Карпенка-Карого (Сава Чалий, По-
над Дніпром), В. Винниченка (Сила 
і краса), І. Франка (Чума, Полуйка), 
поезії Лесі Українки, оповідання В. 
Познанського, Ганни Барвінок, Бо-
риса Грінченка. «Киевская старина» 
стала значним осередком шевчен-
кознавства, не тільки друкуючи на 
своїх шпальтах твори Т. Шев ченка та 
матеріяли до його біографії, а й зби-
раючи кошти на догляд за могилою 
Великого Кобзаря та поширюючи 
його поезії у вигляді «метеликів» 
серед широких верств населення[1], 
[2], [3].

Cлід особливо наголосити на 
тому, що навколо журналу згурту-
вались кращі представники україн-
ської інтеліґенції (В. Антонович, О. 
Лазаревський, М. Петров, О. Кістя-
ківський, О. Левицький, І. Каманін, В. 
Науменко, П. Житецький та ін.), які 
попри всі обмеження українського 
слова в Російській імперії шукали 
і знаходили різні можливості для 
національно-культурного освідом-
лення широких верств українського 
народу та формування в ньому по-
чуття національної гідности. Відтак 
варто під креслити ту велику роль, 
яку відіграли у формуванні націо-
нального світогляду наступних по-

колінь політичних і культурних ді-
ячів України. 

До цього осередку провідних ді-
ячів українства належав й видатний 
український письменник, громад-
ський діяч, публіцист, фольклорист 
і мовознавець Борис Грінченко [4], 
який завдяки своїй невтомній літе-
ратурно-редакторській та громад-
ській праці став на початку ХХ ст. 
одним з лідерів українського націо-
нального руху.

Його співробітництво з жур-
налом розпочалось у 1884 р., коли 
Б. Грінченко опублікував на його 
шпальтах одну зі своїх рецензій 
[5], ще за кілька років він друкує у 
журналі три невеликі замітки істо-
рико-літературного змісту [6], [7], 
[8]. Слід відзначити, що розміщення 
матеріялів Б. Грінченка (які мали 
виразно «українофільську» спря-
мованість) на сторінках «Киевской 
Старины» не було легкою справою. 
Петербурзькі цензори часто вда-
вались до відверто свавільних дій 
щодо матеріялів такого характеру. 
Так, зокрема, 28 січня 1894 р., В. Нау-
менко повідомляв про цей прикрий 
випадок Б. Грінченкові: «Як бачите, 
трапилося лихо з Вашою статтею: 
цензор пропустив вже було її, а по-
тім вирізав усе те, що було вже над-
руковано; через це книжка днів на 
п’ять затрималася виходом, та ще й 
вийшла покаліченою, бо довелось 
дещо передрукувати наново. Не по-
відомляв Вас про це до цього часу, 
бо ще мав деяку надію провести цю 
статтю на лютий, але тепер й ця на-
дія полинула у вирій» [9].

Але попри всі життєві складно-
щі Б. Грінченко не полишав літера-
турної та громадської роботи, весь 
час залишаючись активним членом 



57+

Volume VІІІ, 2014 +

Чернігівської громади. У 1890-х ро-
ках він віддає багато часу роботі на 
ниві музейництва, працюючи (ра-
зом з дружиною) над укладанням 
каталогу [10] відкритого у 1902 р. 
у Чернігові Музею історичних ста-
рожитностей, заснування якого 
стало можливим завдяки спільним 
зусиллям визначного українського 
мецената та колекціонера В. Тарнов-
ського-молодшого та зацікавлених 
у збереженні української національ-
ної історичної спадщини місцевих 
громадських, культурних та цер-
ковних діячів. Згадуваний музей з 
часом перетворився на важливий 
культурний та науковий центр, що 
своєю діяльністю сприяв поглибле-
ному вивченню багатьох проблем 
української історії, збереженню 
та поширенню духових цінностей 
українського народу. Водночас Б. 
Грінченко збирає та видає етногра-
фічні матеріяли, отримуючи схваль-
ний відгук колег [11, 12]. 

У цей час Борис Грінченко про-
водить жваве листування з укра-
їнськими громадськими діячами, 
і, зокрема, з Євгеном Чикаленком, 
обговорюючи з ним різні аспекти 
культурно-національної роботи, у 
тому числі й перспективи видання 
української белетристики. На дум-
ку останнього, «Киевская старина», 
якій «дозволено тепер друкувать 
український текст, вже показала, що 
вона не здатна до життя, не може 
оживить, сплодить нову силу, бо 
сама ледве дише. Може, тепер вона 
трохи оживе, може зацікавить публі-
ку українською беллетрістікою» [13, 
259].

Проте попри таку візію Є. Чика-
ленком ролі та значення «Киевской 
Старины» саме завдяки допомозі 

кола її найближчих співробітників 
Б. Грінченко зумів оселитися у Киє-
ві, до якого він прибув у 1901 р. за 
завданням Чернігівського земства 
для проведення каталогізації мис-
тецької колекції В. Тарновського 
(деякий час він працював завідува-
чем книгарні «Киевской Старины»). 
Вже на початку наступного року 
родина Грінченків переїжджає до 
столиці на постійне мешкання [14, 
91], після чого сам Борис Грінченко 
цілковито поринає у вир культур-
но-освітніх та громадських справ. У 
цей час він друкує в журналі низку 
своїх оповідань: Палії, Під тихими 
вербами, Покупка, Серед темної ночі, 
Хвесь, преславний гайдамака та ін. 
Завдяки тому, що починаючи з 1900 
р. Є. Чикаленко, прагнучи наповни-
ти журнал «більш сучасним духом» 
фінансував сплату гонорарів за ху-
дожні твори (30–50 рублів), Б. Грін-
ченко зумів дещо поліпшити матері-
яльний стан своєї родини.

Згадувані оповідання були опу-
бліковані на «конкурентних» заса-
дах, бо кожний рукопис літератур-
ної праці, що надходив до редакції, 
читали два члени редакційного ко-
мітету «Киевской старины», а коли 
голоси їх розходилися в оцінці, то з 
його змістом знайомився ще й тре-
тій, і тоді доля рукопису вирішува-
лася двома голосами проти третьо-
го. Але влітку, «коли майже всі «гро-
мадяни» роз’їжджалися з Києва», 
долю чергових рукописів вирішував 
одноосібно В. Науменко [15, 230], 
який дотримувався власної схеми у 
друці літературних творів. Про це 
він писав у одному своїх листів до 
Б. Грінченка: «У мене політика така, 
щоб в одну книжку поміщати не 
більше двох п’єс українських, а через 
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це треба давати одну велику, а другу 
маленьку» [9]. Але таке «вольове» 
вирішення долі літературних творів 
редактором журналу не сприймало-
ся Б. Грінченком, що пізніше призве-
ло до розвитку конфлікту між ними. 

На той час одним з найважливі-
ших проєктів «Киевской Старины» 
було укладання Словника україн-
ської мови. У «словарних» засідан-
нях активну участь брали П. Жи-
тецький, К. Михальчук, В. Науменко 
та інші мовознавці з числа старо-
громадівців. Копітка праця тривала 
багато років (спочатку зібрані мате-
ріяли редаґував Є. Тимченко, який 
закінчив працю у 1897 р., підготу-
вавши 49 тис. словникових статей), 
але не була завершена в силу різних 
причин. Словник мав піти до друку 
як додаток до журналу «Киевская 
Старина», проте згодом старогро-
мадівці вирішили надіслати його до 
Російської академії наук на здобуття 
премії М. Костомарова. За пропози-
цією О. Русова продовжити укладан-
ня словника було доручено Б. Грін-
ченкові, причому йому було постав-
лено певні умови до упорядкування, 
зокрема – введення до словника 
слів з народної мови та використан-
ня прикладів з письменства лише до 
1870 р. Б. Грінченко пристав на ці 
умови, і, після отримання 14 лютого 
1902 р. всіх матеріялів для редаґу-
вання, приступив до роботи [16, 62]. 

На самому початку роботи Б. 
Грінченко зробив підрахунок мате-
ріялу й часу і визначив для себе що-
денний обсяг роботи, якого додер-
жувався неухильно. Цей «рахунок 
роботи» не раз ще зазнавав змін у 
бік збільшення, зростаючи, відпо-
відно до того, як збігав термін, від-
ведений на доопрацювання слов-

ника. 1 березня 1903 р. згадуваний 
рахунок дав такий результат: «Треба 
щодня робити 120 слів». 8 жовтня 
того ж року: «157 слів на день тре-
ба робити». 26 січня 1904 р. новий 
висновок: «173 слова на день». І Б. 
Грінченко педантично робив стіль-
ки, скільки припадало після остан-
нього рахунку. 

Він дуже уважно ставився до 
кожного слова, ретельно обґрунто-
вуючи його доцільність у реєстрі. Це 
сотні й сотні тисяч карток – на кожне 
слово. Маленький кабінет Грінченка 
в будинку на Гоголівській був зава-
лений картками, зшитками словни-
ка, підручниками, книгами до такої 
міри, що повернутись було ніде. І в 
цьому кабінеті щоденно з ранку до 
вечора оброблявся заплянований 
матеріял. У передмові до словника 
академік Сергій Єфремов зазначав: 
«У всьому, крім словника, він обмеж-
ив себе до minimum’a, жив анахоре-
том, бачився з людьми здебільше 
тільки в призначені години, спочи-
вав тільки в неділю. Зате це давало 
maximum робочого напруження і все 
нові частки готового словника» [17].

Коли укладання останнього було 
завершено (словник містив близько 
68 тис. слів з перекладом або їх тлу-
маченням російською мовою), по-
стало питання про його авторство. 
Оскільки В. Науменко зредагував 
перші літери словника, старогрома-
дівці наполягали на тому, щоб поряд 
з іменем Грінченка стояло й ім’я На-
уменка. Спочатку Грінченко з цим 
не погодився, але під тиском Старої 
громади змушений був поступити-
ся, однак за умови, щоб першим на 
обкладинці стояло його прізвище. 
Коли ж на зібранні громади Наумен-
ко довідався про подробиці пере-
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говорів з Грінченком, то рішуче за-
явив про доцільність залишення на 
титульній сторінці словника одного 
лише прізвища Грінченка. Відтак чо-
тири томи словника вийшли у 1907-
1909 рр. в Києві під назвою «Словарь 
української мови. Зібрала редакція 
журналу «Киевская Старина». Упо-
рядкував з додатком власного мате-
ріялу Б. Грінченко».

Після завершення роботи над 
словником Б. Грінченко активізу-
вав свою публікаторську роботу, 
розмістивши в «Киевской Старине» 
цілу низку своїх літературознавчих 
та мовознавчих розвідок [18], [19], 
[20], [21], [22], [23]. Загалом до 1906 
р. він опублікував у журналі 16 ста-
тей та оповідань. У цей час твори 
Б. Грінченка друкуються окремими 
виданнями, отримуючи прихильні 
відгуки колег письменника [24]. 

Царський маніфест від 17 жов-
тня 1905 р. та наступні укази від 
24 листопада 1905 р. та 26 квітня 
1906 р. скасували всі обмеження для 
українського слова. У нових умовах 
редакція «Киевской старины» мала 
віднайти для журналу відповідну 
форму й місце у системі новонаро-
джених національних громадських 
й наукових інституцій. У Старій 
громаді почали обговорювати мож-
ливість реорганізації «Киевской 
старины» у громадсько-політичний 
та літературно-науковий журнал на 
зразок «Основи», навіть пропонува-
лась назва – «Київська Основа» [25], 
[26], [27]. 

Водночас у середовищі україн-
ської інтеліґенції загострились про-
тиріччя щодо перспектив розвитку 
видавничої справи. Б. Грінченко, 
який досить неприхильно ставився 
до В. Науменка, наполягав на тому, 

що «Киевская старина» є не укра-
їнською, а українофільською, та об-
стоював ідею про заснування нового 
українського періодичного органу 
для інтеліґенції. Під його рішучим 
натиском С. Єфремов, Ф. Матушев-
ський, В. Леонтович та Є. Чикаленко 
підтримали ідею видання щоденної 
газети для народу та журналу для 
інтеліґенції [28, 299].

Після припинення видання «Ки-
евской Старины» Борис Грінченко 
співробітничав у газеті «Громад-
ська думка» (видавець Євген Чи-
каленко), редаґував журнал «Нова 
громада», очолював київську «Про-
світу». Весь час він підтримував С. 
Єфремова та мав на нього значний 
моральний вплив. Натомість з М. 
Грушевським Б. Грінченко не знай-
шов спільної мови, а пізніше також 
зіпсував свої стосунки з Є. Чикален-
ком, хоча останній мав виразний 
дипломатичний хист та знаходив 
спільну мову з переважною біль-
шістю чільних представників укра-
їнської інтеліґенції. У 1908 р. у своє-
му листі до Володимира Винничен-
ка Євген Чикаленко навіть назвав 
Бориса Грінченка «Гетьманом Сьо-
гобочної, Тогобочної України, Гали-
чини і Буковини» [28, 60-61]. Але, 
як на мене, в такій дещо іронічній 
характеристиці містилась данина 
поваги Грінченкові за його подвиж-
ницьку працю та самозречення в 
ім’я українства.

Отже, журнал «Киевская Стари-
на», а також коло однодумців, згур-
товане навколо цього видання, ве-
ликою мірою допомагали Борисові 
Грінченкові у його професійному 
становленні. Завдяки журналу укра-
їнська інтеліґенція мала можливість 
знайомитись з частиною літера-
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турних творів, які виходили з під 
пера Б. Грінченка, найголовнішим 
же здобутком письменника стало 
успішне завершення роботи з укла-
дання словника української мови, 
яке обезсмертило його ім’я. Але цим 
досягненням Б. Грінченко значною 
мірою завдячує тим матеріялам, які 
збирались членами Київської Старої 
громади, а також – опосередковано 
– тим коштам, які передавались на 
культурно-освітні потреби україн-
ськими меценатами у кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст.
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Abstract: Ideological foundations of Europeanism of Natalia Kobrynska both in terms 
of biographical familiarization with Europe and in terms of implementation of these ideas 
in artistic, publicistics, literary-critical, translational work of the writer and also in her 
social activity have been analyzed in the article. Immediate presence of Kobrynska in ma-
jor European cities – Vienna, Zurich, Prague, Geneva, where she learned significant spiri-
tual and cultural potential and expanded her own intellectual outlook, which was clearly 
aimed at Europe, played an important role in assimilation of experience of Europe. The 
literary debut of the writer was in Vienna. 

Feminist concept of Kobrynska has a distinct European background, this is due to 
the cooperation with women’s organizations in the West. Signs of European modernism: 
intellectualism, sensuality, philosophy, attention to the subconscious state of soul are 
brightly pronounced in artistic creativity of Kobrynska of fin de siècle period. The prac-
tice of translation became for Kobrynska one of the form of integration of European and 
cultural experience in Ukrainian culture. Reception of literary Europeanism of Kobrynska 
is reflected in a number of literary-critical articles about modern writers and philoso-
phers - Ibsen, Maeterlinck, Strindberg, Nietzsche. 

Key words: Natalia Kobrynska, Europeanism, philosophy, feminism, modernism, na-
tional identity
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ЕВРОПЕЇЗМ НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ: 
СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ТВОРЧА РЕФЛЕКСІЯ

У статті Інтернаціоналізм і на-
ціоналізм у сучасних европейських 
літературах Іван Франко визначив 
обидва ці концепти рівнозначними 
складовими інтелектуального сві-
тогляду та літературно-естетичних 
орієнтувань мистця і водночас кри-
теріями його світової культурної 
значущости: “Кождий чільний су-
часний писатель – чи він слов’янин, 

чи німець, чи француз, чи скандина-
вець, – являється неначе дерево, що 
своїм корінням впивається якомога 
глибше і міцніше в свій рідний націо-
нальний ґрунт, намагається віссати в 
себе і переварити в собі якнайбільше 
його живих соків, а своїм пнем і коро-
ною поринає в інтернаціональній ат-
мосфері ідейних інтересів, наукових, 
суспільних, естетичних і моральних 
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змагань” [30, 34]. Франко спонукав 
своїх колег по перу ґлобалізувати 
обшири власної творчости, з одного 
боку, зберігаючи риси національної 
ідентичности, а з іншого, синтезую-
чи та переосмислюючи явища інтер-
національного культурного досвіду, 
щоб письменник був “рівночасно 
зрозумілий і цікавий не тільки для 
своїх найближчих земляків, але й для 
цілого цивілізованого світу” [30, 34]. 

Наталія Кобринська, розвиваю-
чись як письменниця значною мірою 
й під впливом Франкових культуро-
логічних ідей та естетичних наста-
нов, солідаризувалася з ним у по-
глядах на шляхи европеїзації націо-
нальної літератури. За визначенням 
Раїси Мовчан, “европеїзація – один із 
складників самоусвідомлення тодіш-
нього письменника, що мав вплив на 
його вибір бути національним і вод-
ночас европейським мистцем. Варто 
враховувати й те, що вона охоплює 
не лише конкретний культурологіч-
ний простір у тому досить складному 
часі, а й тодішній соціюм, політику, 
ідеологію, релігію, етнологію, свідо-
мість тощо” [23, 3]. 

Духовий уклад Кобринської, що 
формувався у надрах національної 
традиції та релігійного виховання 
розпросторював свої інтелектуаль-
ні обрії поза межі домашньої само-
освіти, а її вроджена мислительна 
вдача повсякчас культурно збага-
чувалася й переходила “різні фази 
умственного розвою” під впливом 
освоєння щоразу нових ділянок на-
укових знань [11, 318]. Цьому сприя-
ла добірна закордонна лектура, яку 
вона сумлінно студіювала спочатку 
з батькової домашньої книгозбірні, 
а згодом найновіші книжки справ-
но достарчали із їй з Відня брати-

студенти, а також чоловік – Теофіл 
Кобринський. Серед перечитаного 
були Історія цивілізації в Англії Г.-Т. 
Бокля, твори Л. Бюхнера, Е.-Ж. Ре-
нана, Е. Гекля, Ч. Дарвіна, К. Марк-
са, Ф. Ляссаля, праці про становище 
жінок – Елізи Ожешко Декілька слів 
про жінок та Джона Стюарта Мілла 
Пригноблення жінок. Останню по-
дружжя Кобринських навіть почало 
перекладати українською. Ця лекту-
ра стала важливою віхою едукацій-
ної біографії письменниці та її непо-
хитною світоглядною інтенцією до 
европейства.

Важливим духовим авторитетом, 
життєвий приклад та інтелектуаль-
ний потенціял якого націоналізував 
европейську свідомість Наталії Ко-
бринської, а ідейним покликом до 
европеїзму “потряс до основ нашу 
суспільність” [14, 27] був Михайло 
Драгоманов. “Тут доперва стало мене 
застановляти, для чого Драгоманів, 
чоловік европейської учености, посі-
даючий найбільше розповсюджений 
слов’янський язик, російський, пише 
по-руськи, а властиво українськи, – і 
стала пізнавати, що лиш на націо-
нальних підставах може піднестися 
маса до загальної культури і цивілі-
зації” [11, 320], – згадувала письмен-
ниця у своїй Автобіографії. Драгома-
нівську концепцію европеїзму, міцно 
вкорінену на національних засадах, 
Іван Франко назвав “синтезою сві-
домого поступового европейства і 
разом з тим свідомого українства” 
[32, 551], засвідчивши вплив вчено-
го на цілу письменницьку генерацію, 
представники якої, серед яких згада-
но й Кобринську, “впевнено і свідомо 
стоять на ґрунті европейських про-
ґресивних ідей і своєю літературною 
працею торують їм шлях” [31, 142]. 
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Ідея національної ідентичности, 

яка мислилася як невід’ємна засада 
европеїзації, у трактуванні Кобрин-
ської експлікована у вигляді імпера-
тивної ментальної формули – “бути 
собою”, яка мала б конституювати 
всі рівні національного буття – по-
літичний, історичний, культурний, 
світоглядний. Відповідно европеїзм 
письменниця розуміла як органіч-
ний духовий розвиток, шлях фор-
мування і самоствердження зрілої 
нації із збереженням її самототож-
ности та як розширення інтелекту-
альних горизонтів поза межі власне 
національного простору: “Вихвалю-
ваний так часто европеїзм не пови-
нен полягати на підпорядкуванні 
нашого духу чужині, на нехтуванні 
всього, що своє, а якраз на вмілості 
піднести себе, свою і народну інди-
відуальність до висоти европейської 
культури і штуки. А того не досягне-
мо ніколи, не навчившися берегти 
прикмети нашої питомої вдачі, не 
навчившися дійсно справді «бути 
собою»“ [12, 387]. Націєцентричну 
концепцію письменниця аполоґети-
зувала й у статті Символізм у народ-
ній пісні (1905). Сповідуючи услід за 
І. Франком концепцію національної 
літератури, ознаку її европейськос-
ти письменниця вбачала, з одного 
боку, у засвоєнні досвіду західно-
европейських літератур, органічній 
його імплантації на національному 
ґрунті, а з іншого – у збереженні 
власної національної самобутности, 
замість штучної інтервенції, непри-
родної моди, чужих впливів та евро-
пейського епігонства.

Европейськість була рисою пси-
ходухового та культурно-освітнього 
укладу Кобринської, складовою її ін-
телектуального світогляду й праґма-

тичною ментальною ідеєю европеї-
зувати українську культуру. 

Усвідомлення полісемантичного 
концепту Европа в духовій біографії 
Кобринської відбулося ще задовго 
до географічного й культурного її 
освоєння. Европейський дух у сенсі 
проґресивних освітніх віянь та сус-
пільно-політичних настроїв не виві-
трювався з родинної оселі Озаркеви-
чів, пов’язаних своєю професійною 
та освітньою діяльністю з великим 
культурним, політичним, науковим 
центром Европи – Віднем: батько 
Наталії – Іван Озаркевич був послом 
до австрійського парляменту (1873 
– 1891), а брати – Євген та Лонгин – 
студентами Віденського університе-
ту. За щасливим покликом долі саме 
подорож до Відня стала історично 
значущою для письменницької біо-
графії Кобринської, “вказала їй нові 
ціли діяльности” [4, 2], посприявши 
надалі органічному вкоріненню ев-
ропоцентризму у свідомості майбут-
ньої літераторки. Приїхавши сюди 
1882 року разом з родиною після 
важкої втрати чоловіка, Кобринська 
відразу потрапила у вир громадсько-
культурних процесів, епіцентром 
яких було тутешнє українське ака-
демічне товариство “Січ”, засноване 
1868 р. Саме завдяки Остапові Тер-
лецькому, духовому натхненникові 
та впливовому наставникові “Січі”, у 
Відні відбувся літературний дебют 
Кобринської, де під прибраним ім’ям 
Анни Струтинської той таки Тер-
лецький прочитав перший твір май-
бутньої письменниці Пані Шумінська 
(пізніша назва – Дух часу), збуривши 
серед публіки неабиякий інтерес до 
цієї повісти. Культурно різноликий, 
мистецьки звабливий та освітньо 
проґресивний Відень сприяв творчо-
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му піднесенню Кобринської, впливав 
на нові її інтелектуальні й громад-
ські задуми, концептуалізовані у сві-
тоглядній платформі просвітницько-
го фемінізму.

На початку грудня 1901 року Ко-
бринській довелося знову побувати у 
Відні, на цей раз уже з “терапевтич-
ною метою”, щоб відпочити від до-
машніх клопотів та отримати психо-
логічне зцілення. Духово та інтелек-
туально наснажила письменницю й 
мандрівка до Відня на початку 1902 
року, де вона пробула три місяці – 
“слідила за найновішими проявами 
в малярстві, літературі та й питанню 
жіночім” (лист Н. Кобринської до М. 
Коцюбинського від 26 квітня 1902 
року з Болехова) [19, 45]. 

Однією з форм тісних контактів з 
Европою стала для Кобринської кон-
цепція европейського фемінізму, яка 
декларувала передусім ідею еман-
сипованої особистости, засновану 
на цілком відмінному форматі інду-
стріяльних, соціяльно-економічних 
та культурних взаємин. Спостеріга-
ючи за стрімким поступом жіночого 
руху у Европі, де він “вже давно мав 
прихильників, літературу та підго-
товку” [6, 7], Кобринська прагнула 
успадкувати зразок европейського 
фемінізму, прилаштувавши його до 
українських реалій й цілеспрямова-
но спроєктувати на Европу: “Річ се 
зовсім природна, коли зауважимо, як 
живо і сильно втягає і нашу суспіль-
ність в свої круги сучасний европей-
ський розвій відносин суспільних і 
економічних”, – так пояснювала Ко-
бринська зростання інтересу до жі-
ночого питання, яке на її погляд, “по-
чинається серед нашої суспільности 
по приміру других, більше цивілізо-
ваних  суспільностей” [9, 286]. 

Прагнучи інтеґрувати галиць-
ке жіноцтво в сферу европейського 
феміністичного руху, Кобринська 
ініціювала практику дієвого співро-
бітництва з представницями інших 
національностей – чешками, полька-
ми, німкенями, сприяла поданню пе-
тицій до австрійського парламенту 
про захист жіночих прав на здобуття 
освіти, невипадково ставши “однією 
з найцікавіших европейських фемі-
ністок” [1, 17]. Значною мірою фемі-
ністична концепція Н. Кобринської, 
унаслідувана з інтенцій емансипо-
ваної Европи, пропаґувала ідею ви-
ховати в цьому хоч і колоніяльному 
українському просторові новий тип 
свідомої европейської громадянки. 

Суспільно-культурне подвиж-
ництво очільниці жіночого руху та 
репрезентантки галицької літерату-
ри в Европі високо оцінив І. Франко 
у статті З остатніх десятиліть ХІХ 
в.: “У Галичині на перший план ви-
ступає Наталія Кобринська, що кла-
де собі метою розворушити наше 
жіноцтво, працює не тільки на полі 
белетристики, […] силкується втягти 
наше жіноцтво у сферу ідей і інтер-
есів передового европейського жіно-
цтва” [29, 502]. 

Інтеґраційний характер евро-
пейськости Наталії Кобринської від-
значала й сучасниця Ольга Дучимін-
ська: “за границею Кобринська уміла 
бачити і спостерігати це, що треба. 
Усе хотіла би вона перенести, пере-
щіпити на свою рідну землю і у наші  
відносини внести духа европейсько-
го” [6, 17].  

Культурно-інтелектуальне й гео-
графічне освоєння Европи після Від-
ня Кобринська продовжила у Швай-
царії. Супроводжуючи в квітні 1887 
року свою сестру, Софію Окуневську, 
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на навчання до Цюріхського універ-
ситету, Наталія Кобринська не лише 
складала їй товариство, а й сама ак-
тивно зайнялась власною освітою: 
відвідувала лекції з політичної еко-
номії німецького економіста, про-
фесора Юліюса Пляттера, особисто 
познайомилася з польським істори-
ком та соціологом Болєславом Лі-
мановським, представниками партії 
польських соціялістів, серед яких був 
Фелікс Дашинський. У Цюріху Н. Ко-
бринська перебувала до кінця липня 
1887 року. Звідти їздила також до 
Женеви, щоб особисто заприязнити-
ся з Михайлом Драгомановим. 

Про духову поживу з едукаційно-
го та культурного досвіду, здобутого 
в Швайцарії, письменниця писала в 
Автобіографії: “Там доперва мала-м 
спосібність приглянутись зблизька 
жінкам, реалізуючим мої думки на 
фактичній дорозі жіночої самостій-
ности. Пробування в Цюріху стано-
вить у мене певного роду матеріял, 
котрий при даній нагоді дасться зу-
житкувати” [11, 322]. Ірена Книш 
так прокоментувала духові цілі Ко-
бринської у зв’язку з її подорожжю 
до Швайцарії: “Кобринська їхала до 
Швейцарії окрилена поривом нових 
завдань, що виростали перед нею в 
свідомості свого післанництва. […] 
Досвід і знання, привезені з-за кор-
дону, де емансипація жінки стала 
вже наявним фактом, були призна-
чені не лиш для збагачення власної 
особовости, але, як це Кобринська 
підтверджує, для пробудження га-
лицького жіноцтва до прийняття 
нового руху, на впровадження евро-
пейського духа в наші затхлі відно-
сини” [8, 121–122]. На думку О. Ду-
чимінської, швейцарська подорож Н. 
Кобринської увінчалася загальною 

европеїзацією її духовного світогля-
ду: “Тут вона запізнається з жінками-
студентками, які вже мали світ отво-
рений. Входить у товариство ідейних 
одиниць зі широким европейським 
розмахом життя та кличами, які ко-
лихали тодішньою Европою. Розши-
рює свій світогляд, користаючи з ви-
кладів проф. Пляттера про політичну 
економію” [6, 22]. 

Европа стала для Кобринської 
не лише географічним топосом ев-
ропейських мандрів, а й близько 
спорідненою з духовим укладом та 
інтелектом ментальною культуро-
логемою, яка сформувала її як “жінку 
наскрізь модерну, зі широким евро-
пейським світоглядом” [6, 24]. Есте-
тика европеїзму упізнавана навіть 
у стилістиці дрескоду Кобринської. 
Її візуальний образ, що його Кирило 
Трильовський, зафіксувавши у своїх 
спогадах, радив увіковічнити на всіх 
портретних репрезентаціях пись-
менниці, містив типово европейські 
ознаки, явлені як в стриманому ін-
теліґентному вбранні, так й у висо-
кошляхетній поставі, що завжди ви-
ділялася у будь-якому товаристві: 
“Та з-поміж усіх жінок і мужчин, при-
сутніх тоді в домі о. І. Озаркевича, на 
перше місце вибивалася, без сумніву, 
молода вдова п. Наталія Кобринська. 
Чорно убрана, з чорною кружевою 
хустиною на голові, вона виглядала, 
мов Мадонна на якомусь старо-іта-
лійському образі. Так вона і пред-
ставлена на тій фотографії” [27, 2–3]. 
Йшлося про світлину 1882 р., зробле-
ну у Львові Г. Подольським [24, 32]. 
Европейський імідж, який завжди 
вирізняв її візуально, завважила у 
своїй приятельці й Климентина По-
пович: “Наталя Кобринська дуже за-
мітна елеґантна поява – завсігди у 
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чорнім клясично гарнім одязі – усім 
виглядом нагадувала еспанську 
ґрандесу” [26].

Европейські контакти Наталія 
Кобринська підтримувала і з чехами 
(Франтішеком Ржегоржем, Вільмою 
Соколовою), як в напрямі жіночого 
руху, так і в науково-літературній 
діяльності. “Наталію Кобринську єд-
нала з чешками спільна плятформа, 
спільні кличі визвольної бороть-
би жінки за її права” [2, 2], – писала 
її сучасниця. Письменниця також 
контактувала з чеськими активіст-
ками жіночого руху (Елізою Крас-
ногорською, Кароліною Свєтлі) з 
приводу спільного подання петицій 
до державної ради про допуск жі-
нок до університетів та заснування 
жіночих ґімназій. Зміцненню чесь-
ких контактів Кобринської сприяла 
її подорож до Праги з 17 липня по 
1 серпня 1891 р. у складі галицької 
інтеліґенції та в супроводі хорово-
го товариства “Львівський Боян” на 
земську ювілейну виставку, аби “по-
бачити плоди духової і матеріяльної 
культури чехів, а не менше ідея вза-
ємности слов’янської” [25, 2]. Про цю 
подорож Кобринська залишила де-
тальні Спомини з Прогульки до Праги 
[16], в яких, окрім мемуарного, фак-
тографічного, хронікального змісту, 
відбито цікаві націєтворчі й евроін-
теґраційні позиції письменниці, які 
концептуалізують її погляди на про-
блему національної ідентичности та 
участі української нації в загально-
світовому поступі, виявляють чима-
ло цікавих спостережень про мен-
тальні етнотипи українців та чехів. 

Европейськість Кобринської 
від безпосереднього біографічного 
контактування з Европою транс-
формувалась в духовно-естетичний 

вимір її творчости. Наприкінці 1890 
– початку 1900 років письменницю 
захоплюють абсолютно нові теми, 
мотиви, стильові течії, суголосні з 
настроями тогочасної літератур-
ної Европи, які ферментували нову 
якість її прози в ракурсі модерніст-
ського осмислення. Кобринська зна-
чною мірою орієнтувалась на куль-
турний потенціял модерної Европи, 
намагаючись у такий спосіб вияви-
ти свою европейську самоідентич-
ність. Ці процеси, на думку Тамари 
Гундорової, були властиві загалом 
для тодішньої української культур-
ної самосвідомости, для якої “Евро-
па стає об’єктом бажання і втілення 
ідеалу модерности”, адже, на думку 
дослідниці, “український Модернізм 
взагалі розбудовується навколо ев-
ропейської ідеї” [5, 9] і асоціює себе з 
Европою як протиставлення попере-
дній народницькій ідеології. Ставши 
активним реципієнтом культурного 
західництва, Н. Кобринська намага-
лася творчо освоїти його літератур-
ні тенденції на ґрунті національної 
культурної традиції, европеїзуючи 
свій письменницький стиль, дбала 
про збереження власної мистецької й 
творчої іманентности. За своїм духо-
вим світоглядом, ментальним укла-
дом Кобринська була наскрізь наці-
ональною, а за намаганням втілити 
у художній творчості наймодерніші 
естетичні явища літературної Евро-
пи – була типово інтернаціональною, 
проевропейською.

У художній творчості Кобрин-
ської вікового зламу виразно явлено 
прикмети її европейської засадни-
чости, як намагання ословити склад-
ні духові феномени, що їх переживає 
уже нова, надчуттєва, індивідуально 
виражена свідомість особистости. 
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За влучно мотивованою диферен-
ціяцією психологічних складових 
окцидентальної психології Володи-
мира Яніва в монографії Психологіч-
ні основи окциденталізму (Мюнхен, 
1996) можна простежити їх вияви у 
художньому світі Кобринської – на 
рівні експлікації філософських ідей, 
іманентному інтелектуалізмі [33, 
114], у нахилі до рефлексування, “ев-
ропейської інтерпретації життя” [33, 
119], поривання у трансцендентне, у 
загостреному індивідуалізмі [33, 94], 
надмірній почуттєвості та інтровер-
тизмі, питоменності християнських 
вартощів [33, 86], пов’язаних саме з 
европейською духовістю. Філософіч-
ність стає константною ознакою мо-
дерністських текстів письменниці з 
притаманним заглибленням у сферу 
внутрішнього буття. Відтак у її пись-
менницькій теці з’являється низка 
психологічних ескізів – Душа, Засуд, 
Під кінець життя, символістських 
творів – Омен, Блудний метеор, Очі, 
психограм – Відцвітає, Руки, збірка 
фолькмодерних казок.  

Про власний творчий европоцен-
тризм із конкретними літературни-
ми еталонами заявляла й сама пись-
менниця. “Нові течії так сильно мене 
захопили”, – зізнавалася вона Іванові 
Франкові (лист від 1898 р.), виправ-
довуючись за абсолютну нову мис-
тецьку техніку – примітивізм форми 
й сюжетобудови в новелі Душа та 
не приховуючи від літературного 
ментора европейських інспірацій. 
“Вертати в формі до примітивізму є 
цілею нової школи, в котрій домінує 
Метерлінк” [3, Фонд 3, № 1626, арк. 
447]. Естетичним впливом літератур-
ної школи европейських модерністів 
зумовлювала Кобринська мотиви й 
стильові новації своїх фраґментар-

них творів (“кусників”), коментуючи 
їх у листі до Бориса Грінченка (1901): 
автобіографічна новела Лишилося 
(не була надрукована) написана за 
досвідом Гамсуна: “Кнут Гамсун не-
зрівняний у таких описах” [18, 127], а 
новела Очі – це художньо експлікова-
на версія “наукового спіритизму” Ав-
ґуста Стріндберґа, заснована на “силі 
вражінь в відродженню” [18, 127]. 
Европейським контекстом поясню-
вала письменниця інтертекстуальне 
поле ключового філософського сим-
волу у творі Du bist die Ruh: “Die Ruh 
у моїй новелі – то одна з сил всесвіта, 
як творчість (т. є. Русалка у Гавптма-
на, Любов у Пшибишевського, смуток 
і любов у Метерлінка), то абсолют, а 
не сентиментальний настрій старої 
романтики” [21]. З-поміж інших лі-
тературних авторитетів Европи для 
Кобринської був і Станіслав Пшиби-
шевський, під впливом якого був на-
писаний її Блудний метеор (лист до 
Павлика від 16 лютого 1900 р.) [20, 
арк. 127–128]. А з приводу естетико-
стильового осмислення творчости 
Генріха Ібсена, Кобринська зауважу-
вала особливі лінґвоментальні озна-
ки для ословлення ібсенівських ху-
дожніх ідей, які необхідно виробляти 
у власній мові, аби інкорпорувати по-
дібні мотиви в українську літературу: 
“Ібзен дуже тонкий до зрозуміння, в 
єго мові повно містицизму – симво-
ліки, а наша мова до таких річей не 
надаєся, вона собі надто єще проста” 
(Лист Н. Кобринської до М. Павлика 
від 16 лютого 1900 р.) [20, арк.134]. 

Коли 1904 року в Чернівцях ви-
йшла збірка Н. Кобринської Казки, то 
дискутуючи з М. Павликом з приводу 
їхнього новаторства, вона поради-
ла йому, щоб зрозуміти новочасний 
контекст цих творів, освоїти сучасну 
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европейську лектуру, а саме: Зача-
роване коло Луціяна Риделя, Весілля 
Станіслава Виспянського, Затопле-
ний дзвін Герхарта Гауптмана, Сім 
леґенд Ґоттфріда Келлера [20, арк. 
147], по суті, стверджуючи цим ін-
тертекстуальність та европейський 
контекст своїх казок.

На початку 1900-х років модер-
ністською творчістю Н. Кобринської 
зацікавлюються й інші письменни-
ки, які, ідентифікуючи її з новітньою 
літературою, запрошують авторку 
до співучасти у новочасних альмана-
хах. Так Наталія Кобринська відгук-
нулась на заклик Миколи Вороного 
взяти літературну участь у русько-
українському альманасі, “який би 
змістом і виглядом бодай почасти міг  
наблизитись до новіших течій та на-
прямків в сучасних літературах евро-
пейських” [28, 14]. В альманасі З-над 
хмар і долин (Одеса, 1903) письмен-
ниця надрукувала два твори – Руки 
і Відцвітає, – вперше зарепрезен-
тувавши власний ґенологічний вид 
– “психограми”. Запрошено Кобрин-
ську й до альманаху З потоку життя 
(Харків, 1905), що його зініціювали 
М. Коцюбинський та М. Чернявський 
з метою европеїзувати українську 
літературу і задовільнити інтелекту-
альні потреби европейськи зорієнто-
ваного сучасного читача. 

Однією з форм інтеґрації евро-
культурного досвіду в сферу укра-
їнського письменства стала для Ко-
бринської практика перекладацтва, 
яка ще більше виявляє стійкий ін-
терес письменниці до европейства. 
Н. Кобринська сама перекладає та 
ініціює переклади у започатковано-
му власному проєкті “Жіноча бібліо-
тека”, представленій трьома книгами 
під назвою Наша доля, (Стрий 1893, 

Львів 1895, 1896), де серед іншого 
містились популяризаторські огля-
ди-переклади з европейських літе-
ратур, що мали на меті впливати на 
інтелектуальний розвиток галиць-
кого жіноцтва. Анонсуючи змістовий 
комплекс цих збірників у листі до Б. 
Грінченка (6 лютого 1894 р.), Н. Ко-
бринська повідомляла, що худож-
ньо-публіцистичний матеріял у них 
“буде переплітатись переводами зі 
значніших европейських авторів, з 
котрими нашому жіноцтву належало 
би запізнатись” [18, 124]. Адже евро-
пейськість у духовому континуумі 
Кобринської виступала передусім 
синонімом інтелектуалізації та куль-
турної самоідентичности. Тому пере-
кладацька частина у книгах “Нашої 
долі”, а також окремо видані пере-
клади у серії “Жіноча бібліотека” – це 
амбітна ідея редакторки наблизити 
Европу до українського реципієнта, 
розширити його інтелектуальний 
горизонт загальновідомими евро-
пейськими брендами з філософії та 
літератури. 

1911 року Кобринська надруку-
вала й власний переклад з французь-
кої оповідання П’єра Льоті (справжнє 
ім’я – Люї Марі-Жульєн Віо) Жура 
старого кайданяра [22]. Зацікавлен-
ня Кобринської перекладацтвом пе-
реросло в започаткований 1912 року 
видавничий проєкт “Жіноча біблі-
отека”, у якому Наталія Кобринська 
у співредакторстві з Костянтиною 
Малицькою задумала “вивести га-
лерею могучих жіночих креацій, які 
европейська література видавала і 
видає так мужеського, як і жіночо-
го пера, […] жінок, що виступають в 
цілій своїй могучости понад рівень 
загалу жіноцтва і дають наглядний 
доказ, куди дух жінки стремить і до 
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яких вершин знести ся годен” [7, 72]. 
Перші два випуски цієї переклад-
ної серії – повість Кароліни Свєтли 
(псевдонім Іоанни Ротт) З наших боїв 
і змагань у перекладі Ольги Дучимін-
ської (Львів, 1912) та перекладена з 
французької драма Моріса Метерлін-
ка Синьобородий і Аріяна або дарем-
ний визвіл (Львів, 1913) – були спо-
ряджені ґрунтовними передмовами 
Наталії Кобринської. Ці передмови 
високо відзначив просвітницький 
часопис “Учитель”: “П[ані] Кобрин-
ська доросла до свого діла. З кожної її 
стрічки так і б’є висока інтеліґенція, 
широка освіта, одним словом прав-
дива европейська культура і знаме-
нита письменницька ерудиція” [7, 
70]. У наступному, третьому, випуску 
“Жіночої бібліотеки“ було анонсова-
но твір Кіллянда Сніг у перекладі Ма-
лицької, у дальшій перспективі мали 
з’явитися й переклади Б’єрнсона, 
Ібсена та інших европейських пись-
менників, але реалізації цих задумів 
завадила війна.       

Художня практика Н. Кобрин-
ської в стилі Модернізму на почат-
ку 1900-х років синхронізувалась з 
теоретико-літературною експліка-
цією його естетичних засад у низці 
рецензій та критичних статей, ціка-
вих своїми теоретизуваннями та спо-
стереженнями за реалізацією нових 
стильових напрямів та світоглядних 
ідей у творчості зарубіжних пись-
менників-новаторів і філософів: Про 
«Нору» Ібсена [15], Авґуст Стріндберґ 
[10], Ніцшеянські мотиви [13]. Ці пра-
ці були не лише особливою формою 
естетичної рецепції та способом реф-
лексування европейської літерату-
ри, а також інтенцією европеїзувати 
українську літературу, вивести її з 
культурної марґінальности. 

Світоглядні основи европеїзму 
як стилю життя та способу мислен-
ня для Кобринської значною мі-
рою ферментовані її усвідомленням 
власної національної ідентичности. 
Вона належить до тієї когорти укра-
їнських мистців та духовних мис-
ленників, “здатних проґресивні ев-
ропейські цінності поширювати на 
рідних теренах” [17, 22] Саме висока 
національна свідомість письменни-
ці дає підстави виразно означити її 
українську европейськість, активну 
позицію у ґенеруванні европейських 
ідей в українську культуру й головну 
її роль як діяльного українського, ду-
хово-інтелектуального евроінтеґра-
тора.
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Abstract: Genre and style peculiarities, function of lyrical element and its mani-
festation in the structure of prose writing of the writer Pavlo Bohatskyi (1883 – 1962) 
have been studied in the article. He entered Ukrainian literature at the beginning of the 
20th century on the edge of epochs change. P. Bohatskyi chose the way of renovation of 
Ukrainian literary process, which was reflected in his works. Genre and style aspects of 
prose writing “light up” peculiarities of creative individuality of this writer. 

Keywords: genre, style, prose, composition and plot markers, artistic dominant

PL ISSN 2300-1062
Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2014, Vol. 8.

Yaroslav Nahornyi

GENRE AND STYLE SPECIFICITY 
OF PAVLO BOHATSKYI’S WORKS

Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, Ukraine

Ярослав Нагорний
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Ґрунтовне осмислення розви-
тку літературознавчої думки (за-
гальноестетичного, історичного та 
літературно-критичного її аспек-
тів) дозволить збагнути жанрово-
стильову своєрідність творчости 
українського прозаїка Павла Бо-
гацького (1883 – 1962). Спадщина 
письменника (літературознавча і 
художня) дає для цього багатий ма-
теріял. Доцільністю, науковим прі-
оритетом дослідження є охоплення 
“білих плям” і його “забутого імени” 
в українському літературному про-
цесі ХХ ст. Про цього письменника 
маємо всього-навсього кілька публі-
кацій енциклопедичного характеру 
(Віра Просалова, Мар’яна Комариця, 
Віталій Мацько) і журнального та 
газетного матеріялу Федора Погре-

бенника, але й вони жодним чином 
не торкаються заявленої пробле-
ми. Відтак ствердно можна сказати, 
що у сучасному літературознавстві 
творчість П. Богацького обійдена 
увагою дослідників.

Літературознавчі категорії жан-
ру і стилю є важливим поняттям, 
що вбирає в себе і загальні законо-
мірності, й окремі здобутки пись-
менників. Означені категорії здавна 
використовують для осмислення 
тенденцій літературного процесу, 
з’ясування національної специфіки 
літератури, творчої індивідуальнос-
ти художника слова. І хоча вивчення 
літературознавчих категорій уже 
давно має довгу історію, а все ж за-
лишається ще чимало нез’ясованих 
окремих питань, які зумовлюють 
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подальший розгляд, як, й, утім, трак-
тування понять «жанр» і «стиль», 
їхньої взаємодії в структурі худож-
нього тексту. До такої проблеми 
зверталися М. Бахтін, Н. Бернадська, 
М. Гіршман, В. Жірмунський, Б. Іва-
нюк, Д. Ліхачов, Д. Наливайко, Л. Но-
виченко, В. Пахаренко, Ґ. Поспєлов, 
П. Сакулін, О. Соколов, А. Ткаченко. 
Про взаємопов’язаність жанрової та 
стильової структури окремі дослід-
ники стверджують, що «в періоди, 
коли домінують нормативні худож-
ні принци пи, стильова й жанрова 
структури тісно зрощені. Вони ра-
зом виступають утіленням і вира-
женням єдиного художнього кано-
ну» [5, 24].

Отже, літературні зразки є про-
порційним поєднанням жанру і 
стилю, одначе стиль, на відміну 
від жанру, «характеризує мобільні, 
рухливі якості літератури: стиль – 
передовсім індивідуальність, своє-
рідність, тоді як жанр пов’язаний з 
канонічними, стійкими властивос-
тями твору» [5, 8]. А ось М. Гірш-
ман взаємозв’язок означених по-
нять пояснює так: «Жанр визначає 
об’єктивно існуючу традицію [...], 
конкретизує досвід попереднього 
історичного розвитку – «пам’ять 
мистецтва». Стиль [...] перетворює 
закономірну організованість тексту 
в органічне вираження цілісної ін-
дивідуальности людини-творця» [3, 
108]. В. Лесин в довідникy Літера-
турознавчі терміни визначав жанр 
як «історично усталену клясифіка-
цію літературних творів за їх фор-
мою, обсягом та іншими ознаками» 
[6, 115], а далі дешифрує й оті «інші 
ознаки», які передовсім впливають 
на змістовність твору й несуть те, 
чим їх наповнить автор, себто роз-

кривають стиль останнього. Тоді 
як дослідник Ґ. Поспєлов вказує на 
розрізнення жанрового змісту тво-
рів, на відмінності в їх формі, а отже, 
відкриває можливості для виокрем-
лення у стилі [7, 306]. І лише М. Бах-
тін звертає особливу увагу на жанр 
в ракурсі мовної діяльности автора, 
мовного простору, резюмуючи про 
те, що «стиль уходить як елемент у 
жанрову єдність висловлювання» 
[1, 239]. Однак дослідження Р. Вел-
лека та О. Воррена свідчить про те, 
що М. Бахтін не відкрив нічого но-
вого, а наче перефразував їх ідеї, бо 
вони раніше від нього заакцентува-
ли на тому, що «літературними жан-
рами можна вважати встановлені 
правила, які одночасно визначають 
і визначаються манерою мистця» [9, 
242] – іншими словами, визначають-
ся мовним стилем автора, тому при 
аналізі художнього тексту враховує-
мо синтез жанру й стилю. 

Аналізуючи творчість П. Богаць-
кого, передовсім звертаємо увагу 
на ідіостиль письменника, «манеру 
мистця». Цей прийом уможливлює 
повніше розкриття жанрового но-
ваторства, проведення своєрідно-
го морфологічного аналізу стилю 
(тематика, стильові константи та 
домінанти, ейдологія, композиція, 
мова) та сприяє визначенню осо-
бливостей жанрової системи за фор-
мозмістовими критеріями: пробле-
матика, тенденція, тематика, патос, 
конфлікт, тощо, які певним чином 
збігаються. Ейдеологія, як систе-
ма образів персонажів художнього 
твору, схоплена в кореляції з його 
головними мотивами й творчим за-
думом письменника, може свідчи-
ти про те, як прозаїк ставиться до 
ключових проблем його епохи та 
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про те, які культурні моделі, коди 
актуалізуються в його прозотексті.

У дихотомії «світ» та «люди-
на» Павло Богацький виражає сут-
ність єдности розбіжностей між 
цими двома концепціями і коґерує 
(взаємопов’язує) їх з антропологіч-
ним розумінням. Дієґезис – тип зо-
браження дійсности у творах – та 
способи його наративу співіснують 
органічно з минулим і діяльно коґе-
рентні з сучасним. Часова площина 
«вчора» та «сьогодні», «колись» та 
«тепер» виразно репрезентує склад-
ні суспільні й моральні виклики су-
часности, тобто революційної доби 
початку ХХ віку (твори Чесний ро-
бітник, Рожеві квіти), в якій довело-
ся творити письменникові.

Стильове розмаїття української 
літератури початку ХХ століття по-
значилося на творчості П. Богацько-
го, особливо на жанровому оновлен-
ні (оповідання, новелістика, поезія 
у прозі, розмаїті етюди, новелети). 
При цьому прозаїк прагнув знайти 
однодумців по духу, з ідентичним 
світобаченням, естетичними впо-
добаннями. Ідіостиль письменника 
як самодостатнє явище переходить 
в стильову течію, ґрунтуючись на 
«філософії життя», вишуканому ес-
тетизмі, «аристократизмові духу», 
тому й не дивно, що письменник 
апелював до «аристократів», літера-
турних авторитетів – це О. Кобилян-
ська, В. Винниченко, Микола Євшан, 
Б. Лепкий, О. Неприцький-Гранов-
ський та інші. 

Новаторство жанру П. Богацько-
го уже заявлено в підзаголовку до 
збірки Камелії (складається з шіст-
надцяти новел, етюдів та оповідань), 
визначивши твори як «психологічні 
арабески». Номінативний підзаго-

ловок вказує на італійський термін 
arabesco, що в перекладі – арабський. 
Саме так в европейській культурі 
називали складний східний (серед-
ньовічний) орнамент, який скла-
дався з ґеометричних й рослинних 
елементів. «Арабески» творів «ма-
лого» формату П. Богацького вказу-
ють на новизну стилю його письма, 
що відсорбовує і вбирає різні пере-
плетіння сюжетних ходів, наче в ка-
лейдоскопі. Оповідання й новели за 
сюжетом наче не розкривають осо-
бливої архіважливої події, вони ви-
сунуті на другий плян, а насправді ж 
події впливають на внутрішній стан 
літературного персонажа, який у по-
всякденному житті шукає силу волі, 
щоб побороти буденщину й знайти у 
ній єдино правильний шлях до омрі-
яного щастя. 

Оскільки автор до іменника 
«арабески» додав й прикметник 
«психологічні», то, відповідно, ви-
ходимо на простір актуальности й 
повноти новаторства характероло-
гії, що виражається у моделюванні 
своєрідної психіки літературних 
героїв, або зіставлення різниці ці-
лости однієї психіки від іншої, що 
психологи називають характеро-
логією. Дослідження малої прози 
Павла Богацького у ракурсі нова-
торства характерології співвід-
носимо до дуалістичного аспекту 
«внутрішнього» та «зовнішнього». 
Такий підхід дозволяє різнобічно 
розкрити не лише динаміку вну-
трішнього світу персонажів, а й 
іноді складну структуру характеру 
письменника, який береться за роз-
криття тієї чи іншої теми (переваж-
но близької для нього).

Поетику дихотомії «внутріш-
нього-зовнішнього» в характероло-
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гії творчого процесу П. Богацького 
київської доби можна аналізувати 
з тріядних позицій, що оприявнено 
в художній системі письменника: 
1) зовнішній вигляд персонажів в 
комунікаційному процесі (портрет-
на характеристика, жести, міміка, 
інші паралінґвістичні засоби спіл-
кування); 2) просторово-побутове 
оточення літературних героїв (опис 
довкілля, будинку, саду, вулиці пей-
зажно-графічні лінії); 3) середови-
ще, що оточує персонажів, світобу-
дова, макросвіт (макрокосм), тобто 
уся природа, універсум зовнішній 
– у відношенні до людини – світ. Від-
так спостереження над художніми 
творами прозаїка вказують на те, 
що зовнішній світ персонажів імплі-
кує їхній «внутрішній», а саме: 

1) опис зовнішнього вигляду бо-
гацьківських персонажів (портрет-
на характеристика, жестикуляція 
тощо) є вагомим для сприйняття 
їхнього внутрішнього світу. Прозаїк 
заакцентовує на людських характе-
рах, психіці літературних героїв, на 
природних зовнішніх проявах, котрі 
знаходять своє вираження в своє-
рідній тілесній поведінці; 

2) світ, що оточує персонажів – 
макросвіт (світобудова, довкілля, 
суспільство) в новелах Богацького 
атрибутує розкриття художнього 
характеру. Зовнішній світ для літе-
ратурних героїв є не просто серед-
овищем, але й важливим чинником 
пізнання самого себе у ньому і роду 
людського, заглиблення й декоду-
вання таїни буття, сенсу існування 
в ньому;

3) просторово-часові параметри, 
побутове оточення є найпершою іс-
тиною-апріорі людини. Остання в 
означених параметрах убачає ту 

природну базу, основу, фундамент, 
що сприяє їй відбутися у цьому світі, 
задля чого вона прийшла у світ. Мі-
кросвіт людини закладено у її сенсі 
життя, а отже, саме в ньому перебу-
ває субстанційний «ключ» людсько-
го буття, код до розкриття пробле-
ми вербалізації внутрішнього стану 
особистости. 

Означені позиції сприяють ви-
явленню змістових контекстів зо-
браження взаємовідносин дихотомії 
«людина – світ». Парадиґма «вну-
трішнього-зовнішнього» в характе-
рології творчого процесу П. Богаць-
кого вказує як на новаторський під-
хід зображення ним літературних 
персонажів, так і на розкриття в 
концептуальному вимірові цілісної 
картини щодо характерології само-
го письменника. 

Скажімо, «діялектика душі» ви-
разно постає в новелах Рожеві квіти, 
Камелії, Не доскочив, оповіданні Чес-
ний робітник – у них визначається й 
своєрідна «діялектика душі» проза-
їка, для якого найважливіше влови-
ти скороминущу мить в морально-
психологічному стані літературного 
героя: «Тихо ходила по стежці. Дум-
ки роїлись у голові, і споминала вона 
першу свою зустріч з Андрієм, пер-
ший поцілунок та прощання з роже-
вою квіточкою. Насолода споминів 
легкою, прозорою хмаркою огорну-
ла їй серце і, здавалось, оживає воно, 
воскресає після довгого сну сірої 
буденщини, мов прекрасна квіточ-
ка під краплями теплого дощику од 
денної спеки. І чула вона, що зникла 
в грудях та вага, та байдужість до 
життя, яка запала туди і залягла тов-
стим шаром... Молодшою, жвавішою 
здавалась сама собі і приємно було... 
«Вирву ж я, як тоді, рожеву квіточ-
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ку, і прийду до нього... і спам’ятає він 
наше кохання, і ... одновить його...»» 
[2, 130]. Сюжет новели Рожеві квіти, 
здавалося б, традиційний, головна 
ідея – нещасливе кохання. Марія ви-
йшла заміж за нелюба, відмовивши 
синові священика, революціонеро-
ві Андрієві. І коли вона побралася 
з лікарем, її почуття до хлопця не 
згасали, а навпаки – міцніли. Довіда-
вшись від чоловіка, що Андрій Соб-
ченко із сусіднього села смертельно 
поранений, приїхала, доглядала до 
смерти. В труну поклала рожеві кві-
ти, що покійний їй постійно дарував. 
Квіти – символ безмежного кохання, 
бо «і на могилі цвіли рожеві квіти, 
все навкруги жило» [2, 132]. 

Автор розумів, що врешті-решт 
оця «мить» могла б бути просто від-
сутньою, але тоді він не зміг би «за-
глибитись» у внутрішній світ свого 
персонажа, тому саме для розкриття 
морально-психологічного процесу 
вдається до зображення «напруже-
ної» ситуації в його поведінці. Таким 
чином, П. Богацькому притаманна 
форма психологічного аналізу. В 
його малій прозі людина і зовнішній 
світ наче єдині, виступають в нероз-
дільній формі й, водночас, є супереч-
ливим єднанням, оскільки людина 
хоче змінити світ до свого сформо-
ваного світогляду, своїх потреб. Але 
світ вічний, світ не знає, що він світ, 
він є предметом для того, хто його 
вивчає. Тому людина передусім му-
сить вдосконалювати себе, аби світ 
подобрішав. Новелу Рожеві квіти 
присвячено дослідженню внутріш-
нього світу “звичайної людини”, 
переказуванню тонких відтінків 
життя її свідомости, протиставлен-
ню насичености цього життя убогій 
зовнішній реальності. Центральний 

образ новели – квітка – поступово 
стає багатовимірним символом.

Прозаїк вивчає душу людини 
ніби під мікроскопом, заглиблюєть-
ся у внутрішній світ зі своєї концеп-
туальної світоглядної сформованос-
ти. Екзистенційне, внутрішнє життя 
персонажів не лише проявляється в 
монологах, діялогах, діях, вчинках, 
розмислах, а й у присутності автора, 
який моделює психічне життя своїх 
героїв, ніби заглиблюючись у їхню 
підсвідомість, психологічні проце-
си з тим, аби об’ємніше розкрити 
художній образ: «Гарячі сльози бур-
лили і клекотали в грудях, ревли і 
шуміли, мов далекий водоспад на-
провесні, а прорвать не могли дужої, 
міцної греблі своєї і лютились, і ки-
піли, мов у велетенському казані на 
пекельному огні. Нелюдська образа 
перетворила море сліз у хмару гаря-
чої пори, а пломінь лютости із вибу-
хом потік у нічній темряві, в глухій 
тиші гірка правда сумного досвіду» 
[2, 19]. Втім, звертаючись у симво-
лістському ключі до природи, автор 
підсилює внутрішній світ персона-
жа імпресіоністичним малюнком, 
імпресіоністичним нюансуванням. 

Для осмислення новелістичної 
поетики творів Богацького важ-
ливим компонентом є концепт за-
головка. Останній для «горизонту 
очікування» реципієнта певної сю-
жетної лінії чи реальної картини 
буття може бути суголосним (Чес-
ний робітник) чи суперечливим опо-
віді (Рожеві квіти). Скажімо, роже-
вий колір хоч і символізує почуття, 
доброту відкритість, проте автор, 
мабуть не знав, що такий колір має 
й неґативний відтінок – вказує на 
легковажність, незрілість особис-
тости, яка віддає перевагу «літати» 
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в хмарах й ухилятися від проблем. 
Рожевий колір характеризує люди-
ну еґоїстичну, яка потурає власним 
бажанням – на шкоду інтересам ін-
ших людей. А в новелі Рожеві квіти 
П. Богацького йдеться про нещасли-
ве кохання, про смерть юнака. Тому 
назва новели певною мірою супер-
ечить оповіді. 

Заголовок є вступною фразою 
тексту, водночас – важливим еле-
ментом інформаційного повідо-
млення. Однак центральне його 
призначення – спонукальне; його 
призначення – привернути увагу 
читачів, щоб спонукати їх до про-
читання основного тексту. Тому для 
кожного письменника, як і, утім, для 
П. Богацького, заголовок є репре-
зентантом творчости. Скажімо, одну 
із символічних новел автор позна-
чив езотерично-знаковою, емотив-
ною, «згорнутою» назвою у вигляді 
розділових знаків ?!.. Отже, вдало 
підібраний заголовок – це свідчення 
глибокого креативного, ориґіналь-
ного, нестандартного мислення 
прозаїка. Автор усвідомлював, що 
заголовна конструкція сприймаєть-
ся як мінімальна модель змісту кон-
тексту й основний реґулятор розпо-
ділу смислових акцентів; означена 
конструкція є своєрідним резуль-
татом вторинного, перекодування. 
Адже назва твору відноситься до 
тих композиційним елементів, що 
привертають підвищену увагу при 
першому знайомстві з текстом.

Поетика заголовку творів репре-
зентує естетику П. Богацького, своє-
рідність ним бачення світу, світовід-
чуття, творчу інтенцію, активність 
свідомости. Прикладом жанрових, 
композиційно-сюжетних “марке-
рів” художнього твору можуть слу-

гувати назви біографічних творів 
Трагедія самотньої душі (Інтимна 
сторінка біографії Т. Г. Шевченка), З 
пережитого, На горбах Поділля, Мій 
дім, мій край… моє життя: Хроні-
ка родини Богацьких, Архіви. Перша 
назва твору з уточненням свідчить 
про те, що мова йтиме про особис-
ті почуття Т. Шевченка, у трьох ін-
ших ітиметься про розкриття ав-
тобіографічних концептів автора. 
А ось остання назва П. Богацького 
свідчить про «згорнутість» заголо-
вку, читач сам мусить домислити 
таку назву. Адже латинська назва 
вказує на місце, де зберігаються до-
кументи, існують державні і при-
ватні архіви. Тому слушною є дум-
ка професора Олени Кагановської 
про те, що в “згорнутості” заголов-
ку вбачається неодмінна умова по-
дальшого “розгортання” тексту [4, 
108]. Заголовок повідомляє у скон-
центрованому вигляді інформацію 
про зміст. Номінатема-заголовок 
слугує сиґналом концептуальної 
інформації тексту [4, 107]. Лише 
ознайомившись із книжкою, її зміс-
товим наповненням, читач пере-
конується, що мова йде про пись-
менницький архів, матеріяли якого 
становлять своєрідні літературні 
архіви за жанрово-стильовим напо-
вненням. 

Доречно вказати на те, що саме 
назва твору є своєрідним маркером 
жанрових особливостей художньо-
го твору. Скажімо, спогади З пережи-
того П. Богацького є жанротвірною 
ознакою біографічної мемуаристи-
ки – розповідь автора, який багато 
бачив, до якого прийшло визна-
ння – і про що йтиме мова у творі, 
закладено в самому заголовкові. А 
ось імпліцитний (схований, згорну-
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тий) заголовок – назва книжки Ар-
хіви П. Богацького – все ж таки несе 
в собі філософське узагальнення, 
яке можна проінтерпретувати по-
різному, та головне при цьому зали-
шається на основній лінії її нарати-
ву – плинність, онтологічна й аксі-
ологічна матриця, мінливість жит-
тєвих ситуацій, їхня контрастність, 
– в усякому разі значення заголовку 
модифікується, трансформується 
під впливом зв’язного ситуативно-
го поля з тематичним. Якщо чита-
чеві вдається дешифрувати назву 
відповідно до тематичного поля, 
в такому разі йому вдасться пере-
кодувати чи збагнути своєрідний 
творчий задум, правильно витлу-
мачити авторську модель.

Новели й оповідання прозаїка 
відкривають реципієнтові внутріш-
ній світ героїв, їхній характер; вони 
стають художньою домінантою в 
тексті, значно розширюють асоція-
тивні вияви. Наприклад, Павло Бо-
гацький за допомогою сонорности 
розкриває найтонші порухи люд-
ської душі, перебіг емоційних станів, 
почуттів персонажа, його настрою 
(скажімо, гарячі сльози літератур-
ного героя «бурлили і клекотали в 
грудях, ревли і шуміли»). Ідейно-
естетичні пошуки П. Богацького в 
контексті епохи зародження укра-
їнського Модернізму розглядаємо 
під оглядом літературно-художніх 
обставин початку ХХ століття, які 
стали визначальними у формуван-
ні індивідуальної стильової манери 
письменника. Прозаїк започаткував 
свою літературну діяльність, пра-
цюючи в журналі Українська хата 
(1909 – 1914), де опублікував низ-
ку новел, оповідань, етюдів, що уві-
йшли до збірки Камелії (1918). 

Отже, аналізуючи тематично-
образну спрямованість художніх 
текстів П. Богацького, студіюючи 
жанрову природу його творів, ви-
являємо поетико-стилістичні осо-
бливості малої прози. Для цього від 
питання «про що» (зміст) логічно 
переходимо до питання «як» (фор-
ма), утверджуючи формозмістову 
домінанту творчости досліджува-
ного письменника – синтез лірич-
ности й новелістичности. Відтак 
оповідання, новелети, новели авто-
ра засвідчують перехід від реаліс-
тично-позитивістських принципів 
змалювання дійсности до власне 
модерністських, символістсько-не-
оромантичних, імпресіоністських 
тенденцій. Про це свідчить і М. 
Сріблянський (Микита Шаповал) у 
передмові до книжки Камелії. У лі-
тературно-критичному етюді під 
назвою Огнепоклонники (М. Срі-
блянський називає П. Богацького 
огнепоклонником українського 
відродження й революції) він за-
вважує, що твори новеліста справ-
ляють велике враженням «і от це 
вражіння і викликаний ним рух в 
душі автора чи його літературно-
го alter ego являються основною 
літературною тканиною, пливуть 
рікою лірики з душі художника. Він 
не описує її спокійно і детально, а 
навпаки: природа по-людському 
гаряче, інтенсивно переживає всі 
людські переживання, сплітається 
своїм «духовим» єством із душею 
автора” [8, 4]. Властиво, Сріблян-
ському йдеться про те, що прозаїк 
вдається до символістського зобра-
ження внутрішнього світу персона-
жа, природа підсилює імпресіоніс-
тичне нюансування літературного 
героя, його внутрішнє життя. 
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І проілюстрована цитата, й про-
аналізована проза малої форми свід-
чить про те, що Павло Богацький 
у перші два десятиліття минулого 
віку художньо працював у річищі 
переосмислення традицій народни-
цтва, одначе таке переосмислення 
позбавлено ознак іронії, пародійнос-
ти. Відтак виходимо на простір осо-
бливого жанрово-стильового мар-
кера творчости П. Богацького, а 
саме: інтелектуально-сецесійної 
прози, при цьому можна спостерег-
ти, що її автор спирався на кращі 
зразки европейського Модернізму. 
Модерністичне прозописьмо пись-
менника творчо переосмислене й 
зреалізоване в суто українському 
національному контексті й потре-
бує більш ширшого наукового тлу-
мачення, бо, на жаль, у межах однієї 
статті неможливо охопити увесь ма-
сив прози цього письменника. 
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ЄВАНГЕЛІЄ ПРО САМАРЯНКУ В ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА

Модель рецепції Святого Письма 
у творчості Богдана Ігоря Антонича 
характеризується новим осмислен-
ням біблійної тематики, проблема-
тики та образности, вирізняється 
самобутністю на тлі української лі-
тератури. У збірках Велика гармонія 
та Книга Лева сконцентровано чи не 
найбільше християнських мотивів, 
образів, символів, які неодноразово 
потрапляли до уваги літературоз-
навців, зокрема Миколи Ільницько-
го, Віри Сулими, Святослава Гордин-
ського, Ірини Бетко, Елеонори Соло-
вей, Ганни Токмань тощо.

Завдання нашого дослідження 
полягає у тому, щоб проінтерпрету-
вати поезію Богдана Ігоря Антонича 
Самаритянка біля криниці з позицій 
біблійного богослов’я, виявити у 
творі особливості авторської рецеп-

ції біблійного тексту. При аналізі по-
слуговуватимемося коментарями на 
Євангеліє Івана Золотоустого, Тео-
філякта Болгарського, Євтимія Зіга-
бена, Алєксандра Лопухіна, Йосифа 
Рацінґера (Бенедикта ХVІ). 

У поезії Богдана Ігоря Антони-
ча Самаритянка біля криниці пере-
осмислюється епізод з Євангелія від 
Івана: “Надходить же жінка з Самарії 
води взяти. Ісус до неї каже: “Дай 
мені напитися” [...] Каже до Нього 
жінка самарянка: “Юдей єси, а про-
сиш напитися в мене, жінки сама-
рянки?” [… Ісус у відповідь сказав до 
неї: “Якби ти знала про дар Божий і 
Хто той, що каже тобі: “Дай мені на-
питися”, – попросила б сама в ньо-
го, а Він дав би тобі води живої [...] 
Кожен, хто оту воду п’є, знов захоче 
пити. Той же, хто нап’ється води, якої 
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дам йому Я, не матиме спраги повіки. 
Вода бо, що дам Я йому, стане в ньо-
му джерелом такої води, яка струмує 
в життя вічне” (Івана, 4 : 7-14). Бого-
слови стверджують, що це настіль-
ки багатий уривок на символіку, на 
богословські роздуми, катехитичні 
повчання, життєві застосування, що 
можна написати сотні сторінок і ще 
всього не сказати [7].

Перш ніж вдатися до аналізу Ан-
тоничевої поезії, вважаємо за необ-
хідне подати тлумачення на Єванге-
ліє про самарянку відомих біблеїстів. 
Іван Золотоустий, коментуючи Єван-
геліє від Івана 4 : 5-42, наголошує на 
тому, що між юдеями і самарянами 
віддавна пролягла ворожнеча, окрім 
того, між ними були серйозні релі-
гійні розбіжності, оскільки остан-
ні приймали не всі книги Святого 
Письма, а лише П’ятикнижжя Мой-
сея. Самаряни, однак, намагалися 
зрівнятися з юдеями у благородстві 
походження від Авраама. Відповідно, 
Якова, як нащадка Авраама, назива-
ли своїм батьком. Юдеї зневажали їх, 
тому якщо хотіли когось образити, 
називали його самарянином, навіть 
до Христа вигукували: “Самарянин 
ти і біса маєш” (Ів., 8 : 48) [6]. 

Розповідь про самарянку в Єван-
гелії від Івана подано з урахуван-
ням декількох ключових деталей. 
По-перше, Ісус перебуває на чужині, 
Він, втомлений мандрівкою, спочи-
ває біля криниці. Зауважимо, що у 
Старому Заповіті криниця − це часто 
місце доленосних зустрічей, які за-
кінчуються шлюбом (Ісаака і Ревеки 
(Бут., 24), Якова і Рахилі (також Лії) 
(Бут.,  29), Мойсея і Ціпори (Вих., 2)). 
По-друге, самарянка приходить на-
брати води в обідню пору, хоча жінки 
приходять по воду переважно над-

вечір. Імовірно, вона потребує уса-
мітнення, не має бажання проводи-
ти час у товаристві подруг. Христос 
теж залишається сам, бо учні пішли 
подбати про їжу. Далі зав’язується 
розмова, оскільки Ісус просить жін-
ку, щоб дала Йому напитися води. У 
старозаповітній традиції просити 
води часто означає з’ясувати став-
лення особи, у якої просять цієї по-
слуги (Слуга Авраама просив води у 
Ревеки, пророк Ілля з таким прохан-
ням звернувся до вдови у Сарепті). 
Оскільки самарянка не дає Ісусові 
пити, то Він сам пропонує їй живу 
воду (пор., Яків (Бут., 29) і Мойсей 
(Вих., 2) теж напоїли стада своїх май-
бутніх жінок). Коли самарянка пого-
дилася прийняти живу воду, Христос 
пропонує покликати чоловіка, щоб і 
він міг стати учасником вічного жит-
тя. І саме тоді читач довідується, що 
жінка мала п’ятьох чоловіків і тепер 
живе з шостим чоловіком, з яким 
не перебуває у шлюбі. Саме за тих 
обставин, коли Христос викриває її 
минуле, жінка усвідомлює, що перед 
нею стоїть не просто юдей, не просто 
хтось більший від Якова, а Пророк − 
особа, якій відомо те, що утаєне від 
людського ока. Християнські екзеґе-
ти доволі багато уваги у цьому урив-
ку приділяють символіці числа п’ять 
і шість. 

Теофілякт Болгарський заува-
жує, що дехто під “п’ятьма чолові-
ками” розумів п’ять книг Святого 
Письма, які приймали самаряни. 
Інші вважають, що жінка-самарянка 
є образом людської природи, яка не-
розумно підкорилася п’яти чуттям, 
а згодом прийняла ще і фальшиві 
вчення, тобто шостого таємного 
мужа. Однак Господь милосердить-
ся над нею і вона може очиститися 
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хрещенням і сльозами покаяння. 
Отже, ці сльози можуть бути названі 
криницею Якова, тобто нашого ума, 
який відтісняє злобу. Воду з криниці 
п’є і сам розум, і помисли − його діти, 
і скотина його − нерозумні сили душі 
[3]. 

Євтимій Зігабен каже, що са-
марянка позначала собою людську 
природу, яка отримала п’ять законів: 
закон, даний Адамові в раю, закон 
поза раєм, закон, даний Ноєві під час 
потопу, закон, даний Авраамові щодо 
обрізання, і закон про принесення в 
жертву Ісаака. Всі ці закони пере-
йшли, немовби померли, і тоді вона 
мала закон Мойсея, проте і він не був 
для неї “мужем”. Можливо, вона його 
вповні не любила і не виконувала, а 
можливо тому, що він був даний не 
назавжди, а лише до приходу Спаси-
теля. Таким чином, криниця Якова 
− це Святе Письмо, вода − пізнання 
його, глибина − глибина думок, чер-
пало − вивчення Божого Слова через 
письмена. Христос не мав черпала, 
оскільки Він сам є Слово і Мудрість, 
тому Він передавав знання своїм 
учням не через писання, а як дар ду-
ховний [5].

Отже, можна зробити висновок 
про те, що символіка чисел виразно 
вказує на далеке від досконалости 
життя самарянки. У Святому Пись-
мі досконалим і священним є число 
сім. “У семизначній серії сьомий еле-
мент завжди є на іншому рівні у від-
ношенні до шести попередніх еле-
ментів. Так є стосовно сьомого дня 
тижня, який сам Бог освятив (Бут., 2 : 
1-3)” [7]. І нарешті, коли Христос по-
вертає розмову у таке річище, коли 
жінка смиренно зізнається у своїх 
гріхах, на часі постає питання про 
істинне поклоніння. Як зауважують 

богослови, це логічний перехід від 
фальшивих чоловіків до фальшивих 
релігій [7]. Старозаповітна традиція 
неодноразово пропонує унаочнення 
союзу між Богом та людьми через 
образ Нареченого (Бога) і Нареченої 
(улюбленого ізраїльського народу, 
а пізніше − Церкви). У такий спосіб 
Христос відкриває духовні очі жін-
ки-самарянки як на її особисті про-
вини, так і невірности самарян у від-
ношенні до істинного Бога. 

Іван Золотоустий зауважує, що за 
короткий час перебування з Христом 
жінці вдалося піднятися на висоту 
доґматів, адже тепер її цікавить, як 
правильно покланятися Богові [6]. 
Як відомо, священною для самарян 
вважалася гора Геразим, яку нази-
вали горою Благословень. На ній ріс 
священний для юдеїв дуб, стояв жер-
тівник Авраама і Якова, лежав свя-
щенний камінь Ісуса Навина. Проте 
як самаряни, так і юдеї відійшли від 
правдивого поклоніння, оскільки не 
ягнят і тельців потребує Бог, а сми-
ренного і розкаяного серця. Христос 
відкриває правду про те, що надхо-
дить нова ера, коли Богові будуть 
поклонятися в “дусі та істині” (Ів., 4 
: 23). А. Лопухін зазначає, що слово 
“дух” позначає тут протилежність до 
плоти й усього, що має плотський і 
такий, що обмежує свободу духа, ха-
рактер. У юдеїв та самарян панувало 
уявлення, що успіх молитви зале-
жить від зовнішніх обставин, зосібна 
від місця, де здійснюється богослу-
ження. Христос у розмові із самарян-
кою руйнує ці стереотипи і каже, що 
служіння Богові буде здійснюватися 
“в істині”, тобто закінчиться всяке 
лукавство і лицемірство, які часто 
мали місце в юдейському та інших 
богослуженнях, натомість все буде 
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здійснюватися від щирого серця, у 
чистому розположенні духа, а зо-
внішній прояв (обряд) лише відо-
бражатиме внутрішні молитовні по-
чування [10]. 

Спілкування жінки-самарянки з 
Христом має декілька ключових ета-
пів: 1) зустріч; 2) очищення, покаян-
ня, навернення; 3) просвічення; 4) 
свідчення, апостольство. Після того, 
коли самарянка усвідомила, з Ким 
розмовляє, вона не може жити так, 
як раніше. У Святому Письмі неодно-
разово надибуємо приклади того, як 
людина, яка глибоко пережила Бога, 
не може залишатися на своєму звич-
ному місці, любов Божа її піднімає і 
спонукає до небаченої раніше актив-
ности, наприклад, апостоли після Зі-
слання Святого Духа відважно свід-
чать Христа і йдуть проповідувати 
Його науку “аж до краю землі” (Ді-
яння Ап., 1 : 8). Подібно чинить сама-
рянка, яка залишає свій глечик − об-
раз людських обмеженостей, символ 
того, що пов’язувало її з життям до 
Христа, і йде до своїх земляків, тих, 
яких вона раніше уникала, від яких 
шукала усамітнення. Вона стає жін-
кою-апостолом, жінкою-благовісни-
цею, жінкою, яка приводить в рух усе 
місто, однак не просто розповідає 
землякам про Месію, а каже: “Ідіть і 
подивіться” (Ів., 4 : 29). Це означає, 
що кожна особа повинна мати влас-
ний досвід віри, пережити Євангеліє 
на глибоко особистому рівні, увійти 
у внутрішній інтимний контакт з Бо-
гом, лише так вона може стати про-
відником Божої благодати та спону-
кою до зміцнення віри людей, а то й 
цілих народів. Свідчення самарянки 
настільки переконливі, що їй вда-
ється привести до Христа усе місто, 
мешканці якого набули особистого 

досвіду богопізнання: “Не за слово 
твоє ми вже віруємо, самі-бо ми чули 
й пізнали, що Він справді Спаситель 
світу!” (Ів., 4 : 42).

Поезія Богдана Ігоря Антонича 
Самаритянка біля криниці вражає 
глибиною художнього переосмис-
лення Євангелія про самарянку. По-
перше, поет відмовляється від пря-
мої послідовности викладу подій, а 
вдається, так би мовити, до інверсії 
сюжету. Вперше читач зустрічається 
із самарянкою вже після її зустрічі з 
Христом. Вона, “оперта об кринич-
ний мур − щербату ліру з пнів ка-
мінних ширяє думкою, куди пішов 
Неземний Чужоземець” [2, 160]. Як 
уже зазначалося, після глибокого пе-
режиття Бога людина не може жити, 
як раніше (пор. Вих., 33 : 20 “Не мож-
на бачити Бога і жити”). Жінка тілом 
опирається на криницю Якова − об-
раз-символ Старого Заповіту, але 
для її духу вже відкриваються нові 
обрії, її серце і думки тепер зайняті 
Богом. Тепер ніщо з матеріяльного 
світу не заповнить її туги за Месією: 
«Мов струни, струмені настроєні на 
гаму звуків змінних / зажурно по-
вторяють думу про нестаток цього 
світу» [2, 160]. 

Усі складові її єства − розум, емо-
ції, воля − налаштовані на пізнан-
ня Бога: “Хто він − отой в Господню 
винницю трудящих слуг наємець?” 
[2, 160]. У цих рядках алюзійно про-
читується притча про господаря, 
який винаймав робітників у свій ви-
ноградник yпродовж дня (Мт., 20 : 
1-16), але плату отримали всі одна-
кову. Бог – господар виноградника – 
роздає дари на свій розсуд, чим ви-
кликає неґативне ставлення з боку 
вражених гордістю і зазадрістю пер-
ших найманців, під образами яких 



84 +

Spheres of culture+
проглядається юдейська верхівка, 
яка виключала будь-яку можливість 
спасіння для інших народів. Хоча від 
юдеїв приходить спасіння (Ів., 4 : 22), 
Господь обіцяє прикликати до себе 
інші народи. Оскільки Він дивиться 
не на обличчя, а на серце, смиренна 
душа самарянки відкрила для меш-
канців свого міста нагоду долучити-
ся до спасіння, яке пропонує Христос. 

Під час зустрічі з Христом сама-
рянка пережила духовне переоб-
раження. Її минуле, як і в багатьох 
інших новозаповітних персонажів 
(митаря Матея, Закхея, Марії Маґ-
далини), було позначене гріхом, але 
сила покаяння і навернення була 
настільки великою, що поет каже: 
«Схиляється на цямрину й душа її 
блакитна й біла / здається чиста й 
тиха вся, мов найтихіший квіт над 
квітом» [2, 160].

Далі Богдан Ігор Антонич малює 
майже ідилічну картину природи, 
яка немовби підсилює красу новона-
верненої душі: «Сопілка із сопілкою, 
сестра з сестрою, щось несміло / роз-
повідають, і журливо, і подзвінно, 
і повчально. / Алеями акордів сон-
це йде у сад музики дальній. / Пли-
ве овець отара в білім молоці своєї 
вовни, / минає місяць квітів − звіть 
його трояндень! − світла повний. // 
Блакить і білява. Сопілок перемови. 
Вітровіння. / Пора поразки йде на 
квіття, суне час гіркого сім’я. / Нови-
ну добру сповіщає вітер з лукомор’я 
травам / і сірі грона попелу вже до-
співають в пнях шершавих. / У за-
хист муз − блаженний гай − ізходить 
сонце поміж птахів / і пильно прав-
лять обряд меду запобігливі комахи” 
[2, 160].

Цей фраґмент з поезії Самари-
тянка біля криниці – цілком у стилі 

Антоничевого благоговіння перед 
красою сотвореного Божою Прему-
дрістю світу, яке часто необ’єктивно 
було замарковане дослідниками у 
пантеїзм, а то й язичництво. При-
клади з життя багатьох святих Схід-
ної та Західної Церкви свідчать, що 
лише людина переображена, онов-
лена у Святому Дусі здатна відчути 
первісну красу Едемського саду, та 
навіть більше – відновити зруйно-
вану гріхом гармонію між усіма Бо-
жими створіннями, у тому числі з 
природою. Мірча Еліаде теж слушно 
зауважує: “Для релігійної людини 
природа ніколи не є виключно “при-
родною”: вона завжди наповнена 
релігійним змістом. Це легко пояс-
нити, бо Космос – це божественне 
творіння: вийшовши з рук богів, Світ 
зберігає свою священність” [4, 61]. 

Богдан Ігор Антонич ніколи не 
ототожнює створіння з Богом, він, 
подібно як св. Франциск Асизький та 
Григорій Сковорода, лише акцентує 
на Божій всюдиприсутності, величі, 
досконалості. Свідченням цього слу-
гуватимуть наступні рядки з аналі-
зованої поезії: «Все ж ця краса, хоч 
нескладна й нехитра, серця не напо-
їть / водою, що по ній уже не праг-
нем більше. Зовсім інше! / Вода кра-
си учить нас прагнуть вище, тонше і 
світліше» [2, 160].

Як у Євангелії від Івана, так і 
в поезії Богдана Ігоря Антонича 
порушується проблема духовної, а не 
лише фізичної спраги. Христос від-
волікає увагу жінки-самарянки від 
звичайної води й скеровує до води 
духовної [10]. Криниця Якова, попри 
те, що вода у ній приємна на смак і 
її запаси доволі багаті, є символом 
старозаповітного Закону, давнього, 
однак застояного, мертвого, не може 
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втамувати духовної спраги людини. 
Христова спрага біля криниці Якова 
також є не лише фізичною, це спра-
га рятувати людські душі, однією з 
яких стала новонавернена самарян-
ка. Підтвердженням цього є епізод 
з того ж таки Євангелія, коли учні 
просили Христа їсти, на що Він від-
повів їм: “Їстиму їжу, незнану вам […] 
Їжа Моя – чинити волю Того, Хто по-
слав Мене, і справу Його довершити” 
(Ів., 4 : 32, 34). Таким чином, “Єван-
геліє від Івана наголошує на обітни-
ці нової води і нового хліба. Вони 
відповідають іншому виміру життя, 
якого людина неодмінно прагне. 
Іван відрізняє життя біологічне і 
те всеосяжне життя, що саме є дже-
релом, а тому й не підпорядковане 
вмиранню і становленню, що позна-
чає все створіння. Так у діялозі з са-
марянкою вода стає символом Духа, 
істинної життєвої сили, що втихоми-
рює глибшу спрагу людини і дарує їй 
ціле життя, якого вона чекає, його не 
знаючи [8, 248].

Образ-символ води займає ви-
няткове місце у біблійній історії. Як 
узагальнюють богослови, вода є пра-
елементом життя, а тому й одним з 
прасимволів людства. Вона зустріча-
ється впродовж усієї історії в різних 
формах, отож із різним смисловим 
навантаженням. Це насамперед дже-
рело, свіжа вода, що б’є з лона землі. 
Джерело є початком, будучи ще не 
скаламученим, чистим. Так джерело 
видається істинно творчим елемен-
том, а також символом плідности, 
материнства. Другою по значущості 
є ріка. Великі ріки видаються про-
сто-таки божественними дателя-
ми життя у великих країнах. Однак 
символіка ріки виявляє й інший бік: 
своєю глибиною вона втілює й не-

безпеку, тому й сходження в глибину 
може означати сходження у смерть, 
а вихід з неї − відродження. Нарешті, 
море, як дивна та у своїй величі ча-
руюча сила, але яка все ж лякає як 
антипод землі, життєвого простору 
людини [8, 246].

Вода – це символ життєдайної 
сили, без якої усе живе приречене 
на смерть. Кожен мешканець Палес-
тини добре знав ціну води, адже су-
хий клімат і відсутність великих рік, 
необхідних для землеробства, нада-
ли воді великої цінности в культурі 
цього народу. З водою пов’язані чис-
ленні ритуали і обряди, до того ж, 
подати води напитися чи омити тіло 
було виявом гостинности та  велико-
душности. Залежно від того, чи був 
ізраїльський народ вірним Законові, 
Бог посилав або затримував води. 
Посуха для юдеїв була покаранням 
з неба. Тому Йосиф Рацінґер (папа 
Бенедикт XVI) з цього приводу за-
уважує: “Символіка криниці Якова 
пов’язана з історією спасіння Ізраї-
ля. Патріярх Яків через криницю да-
рував своєму народові воду − осно-
вний елемент життя” [8, 248]. 

Символіка води наскрізно про-
ходить через усі синоптичні Єван-
гелія, але найповніше реалізуєть-
ся в Євангелії від Івана. Спочатку 
вона присутня в розповіді про пер-
ше чудо в Кані Галилейській, коли 
вода, призначена для юдейського 
очищення, була перетворена на 
вино (Ів., 2 : 1-11), далі – в розмові 
Христа з Никодимом: щоб увійти в 
Царство Боже, людина мусить стати 
новою, іншою − відродитися з води 
і Духа (Ів., 3 : 5). Майже безпосеред-
ньо після цього йдеться про зустріч 
Христа з самарянкою біля криниці 
Якова (Ів., 4 : 42). Символіка води 
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також присутня в євангельських 
розповідях про зцілення параліти-
ка, який був прикований до ліжка 
38 років і мріяв зануритися в купіль 
Витесда, щоб одужати (Ів., 5 : 1-15). 
Вода є одним з елементів зцілення 
сліпородженого, який за наказом 
Христа мав омитися у водах Силоа-
му (Ів., 9 : 1-41). Символ води глибо-
ко присутній під час Тайної вечері, 
це очищувальна купіль, що чинить 
людей здатними сісти до столу з 
Богом. Таємничо і велично постає 
вода наприкінці страстей Христо-
вих, адже коли один з воїнів пробив 
Ісусові копієм бік, то потекла кров 
та вода, прообрази Святих Тайн Єв-
харистії і Хрещення.

Безперечно, кульмінаційним мо-
ментом у розкритті символіки води є 
промова Ісуса Христа на святі Кучок: 
“Останнього ж великого дня свята 
стояв Ісус і закликав на ввесь голос: 
“Коли спраглий хтось, нехай при-
йде до мене і п’є! Хто вірує в мене, як 
каже Писання, то ріки води живої по-
течуть з його нутра” (Ів., 7 : 37). Тлом 
цієї події є обряд свята, який полягав 
у тому, що з силоамського джерела 
черпали воду, щоб протягом семи 
днів свята у храмі приносити жертву 
води. Ці обряди води вказують, по-
перше, на джерело походження свя-
та з природних релігій: це свято було 
спочатку молитовним проханням 
про дощ, такий потрібний у краю за-
сушливих земель. Але потім обряд 
став спасенно-історичним спогадом 
про воду, яку дарував Бог юдеям зі 
скелі під час їхньої мандрівки пус-
телею (Чис., 1-13). Словами, які Ісус 
промовляє під час обряду води, Він 
об’являє себе Новим Мойсеєм, Він 
сам є Скелею, що дарує життя [8, 
249-251].

Богдан Ігор Антонич у вірші Са-
маритянка біля криниці намагається 
збагнути призначення людини, яка 
причастилася живої води. Насам-
перед поет чітко усвідомлює: «Цей 
струмінь тільки пропливає нами, 
ми його не творим, / ми тільки по-
суд, ще й покірний посуд, що красу 
сприймає» [2, 160-161].

Для аналізу цих рядків знову не-
обхідно повернутися до вислову Ісу-
са Христа: “Ріки води живої потечуть 
з нутра його” (Ів., 7 : 38). З чийого ну-
тра? Йосиф Рацінґер наголошує, що 
на це питання від найдавніших часів 
є дві різні відповіді. Олександрій-
ська традиція, заснована Ориґеном, 
до якої, проте, долучилися й великі 
латинські Отці Єронім і Авґустин, 
вважає, що людина, яка вірить, сама 
стає джерелом, оазою, з якої стру-
мує свіжа, питна вода, життєдайна 
сила творчого Духа. Поряд з нею, од-
нак менш поширена, існує традиція 
Малої Азії (Юстин, Іриней, Іполит, 
Кипріян, Єфрем), яка каже, що слова 
“Його нутро” тепер стосуються Хрис-
та, Він є джерелом, новою скелею, з 
якої походить вода [8, 252]. 

Богдан Ігор Антонич у вірші про 
самарянку акумулює та творчо пе-
реосмислює серйозні питання ду-
ховного життя. У поетичній інтер-
претації Євангелія від Івана 4 : 1-42 
надибуємо надзвичайно місткий 
образ посуду, який супроводжується 
епітетом “покірний”. Зрозуміло, що 
посуд – це людська душа, яка покли-
кана стати вмістилищем Бога. З цьо-
го приводу апостол Павло каже: “Ма-
ємо цей скарб у глиняних посудинах, 
щоб було видно, що велич сили є від 
Бога, а не від нас” (2 Кр., 4 : 7). Як ба-
чимо, великий акцент і в Святому 
Письмі, й у поезії Антонича зроблено 
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на смиренні, яке дало можливість са-
марянці пізнати Бога і свідчити про 
Нього. Саме розкаяна і покірна лю-
дина може стати провідником живої 
води, а точніше – Божої благодати. 
“Хто погляне свіжим оком на історію, 
той може бачити цю ріку, яка тече че-
рез нас, починаючи від Голготи, від 
розп’ятого й Воскреслого Ісуса. Він 
може бачити, як там, де ця ріка пли-
ве, земля зціляється від отрути, як 
ростуть плодоносні дерева, як жит-
тя, справжнє життя тече з цього дже-
рела любови, що себе подарувало і 
дарує далі. [...] Віруючий стає єдиним 
з Христом і бере участь в Його плід-
ності. Особа, що вірить і живе разом 
з Христом, стає криницею, що дарує 
життя. Це також можна чудово бачи-
ти в історії: як християни є тими свя-
тими оазами, навколо яких сходить 
життя, навколо яких проступають 
обриси втраченого раю”, – пише Йо-
сиф Рацінґер [8, 254]. 

Цілком очевидно, що у Святому 
Письмі вода – символ Святого Духа, 
якого біблійна та літургійна тради-
ція називають Подателем Життя: 
«Царю Небесний, Тобі зеленіють де-
рева, / Царю Небесний, Тобі пахнуть 
квіти і трави, / Царю Небесний, для 
Тебе лунає спів птаства, / Царю Не-
бесний, в Тобі вся звірина радіє!» [1, 
32].

Євтимій Зігабен вважає, що у 
Євангелії про самарянку Христос на-
звав джерела свого вчення “водою”, 
оскільки воно, як вода, очищує нечи-
стоту гріхів, гасить вогонь пристрас-
тей і лікує безпліддя невірства, а 
“живою”, тому що воно вічне, оскіль-
ки життя води полягає в течії і русі 
[5]. Алєксандр Лопухін продовжує 
думку і каже, що благодать Святого 
Духа не залишиться у серцях вірних 

мертвим капіталом, а буде збільшу-
ватися і перетікати у вічне життя 
[10]. Теофілякт Болгарський наголо-
шує, що благодать Духа робить душу 
схильною до добра і такою, що праг-
не нових звершень [3]. 

Беручи до уваги богословські 
коментарі, варто проаналізувати, 
які ж ознаки Святого Духа вдається 
осмислити Антоничеві у поезії Сама-
ритянка біля криниці. Насамперед 
зауважимо, що у творчості мистця 
Третя Особа Божа посідає вагоме 
місце. Автор називає Святого Духа 
“Голубом Святим”, “Голубом-Духом”, 
“Великим Женцем душ”. Він просить 
у Святого Духа морального вдоско-
налення, духовного поступу: «Вели-
кий Женче Душ, Ти серпом золотим / 
із мого серця сумнівів бур’ян та хоп-
ту витни, / Щоб перед оком вічности 
стояв, мов непохитний тин, / Я гор-
дий та твердий, мов криця, лицар 
Твій блакитний» [2, 86]. 

Автор беззастережно віддає 
себе під провід Святого Духа, який 
є скарбницею усяких дібр, насам-
перед духовних: «Співай, душе моя, 
могутню пісню Богу, / злети на мене, 
Голуб-Дух, і крилами закрий, / нат-
хненний зміст налий у мене, в фор-
му вбогу, / нехай горить в очах захо-
плення вогонь святий» [2, 113].

Для Антонича як поета надхнен-
ня Святого Духа – необхідна умова 
творчости. Про це свідчать вірші зі 
збірки Велика гармонія Ars poetica, в 
яких ліричний герой зізнається, що 
написання віршів не є наслідком ін-
телектуальних потуг, а плодом міс-
тичного єднання з Творцем:

Я знаю інші вірші,
хоч не додержують вимог,
є від тамтих не гірші.
Пісні, що їх диктує Бог [2, 100].
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У вірші Самаритянка біля кри-

ниці поет через образ Святого Духа, 
який проглядається у символі жи-
вої води, торкається важливої для 
кожного мистця теми – творчости і 
краси: «І наново жаждущі прагнемо 
краси, яку сотворим / в душі самі в 
неяловім зусиллі вільного горіння, / 
й води живої ласки, що одна – одна 
всезаспокійна» [2, 161].

На нашу думку, “ласка живої 
води” знову підштовхує до символі-
ки чисел. Як уже зазначалося, число 
шість у Святому Письмі – символ не-
досконалости, життя без Бога. По-
вноту позначає число сім, адже є сім 
Святих Тайн, сім Дарів Святого Духа. 
Сім – це число переображення за по-
середництвом Божої ласки. Ці сім 
дарів Святого Духа дають остаточне 
зцілення та вічну радість. Жінка-са-
марянка у поезії Богдана Ігоря Анто-
нича, скуштувавши одного разу жи-
вої води – Божого Слова, цілковито 
змінила курс внутрішнього життя і 
“полинула серцем за Натхненноус-
тим Чужоземцем” [2, 161].

Отже, поезія Самаритянка біля 
криниці засвідчує глибину худож-
нього осмислення біблійних текстів 
Богданом Ігорем Антоничем. Поет з 
винятковою майстерністю вводить 
у твір біблійні образи і символи, 
висвітлює їх тонкі грані, пропонує 
цікаві біблійні та літературні кон-
тексти. Прикметно, що аналізова-
на поезія входить до Першої глави з 
Книги Лева, яка загалом відзначаєть-
ся високим рівнем індивідуального 
сприйняття подій, імен, символів бі-
блійної історії та вплетення їх у по-
етичний текст. 
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Abstract: The article is about Borys Yakubskyi, who was a specialist in literature in 
20’s-30’s of XX century. The scholar’s fate was unknown up to the recent time. On the 
basis of Yuriy Klen’s, Viktor Petrov’s, Hruhoriy Kostiuk’s and Sofiya Zerova’s memories 
his personal relationships with neoclassical representatives were revealed. The range of 
his scholarly interests was determined, a stress was put on the problems of Shevchenko’s 
works study. Considerable attention was paid to the research of Lesia Ukrainka’s heritage. 
Yakubskyi’s publishing activity was also presented.
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БОРИС ЯКУБСЬКИЙ  ФІЛОЛОГ І ЕСТЕТ

Борис Якубський – україн-
ський літературознавець, пред-
ставник академічного літерату-
рознавства належав до покоління 
української критики 20–30-х років 
ХХ ст., репрезентованої такими іме-
нами, як І. Айзеншток, О. Бурґгардт, 
М. Доленго, О. Дорошкевич, 
М. Драй-Хмара, М. Зеров, В. Коряк, 
А. Ніковський П. Филипович та ін.

Життєва і творча доля 
Б. Якубського схожа на долю його 
покоління. Виняток становить хіба 
те, що, врятувавшись від гніву со-
вєтської влади у страшні 30-ті роки, 
коли свідомо знищувався цвіт укра-
їнської нації, та й не лише україн-
ської, він, звинувачений у зраді бать-
ківщини, зазнав репресій уже в 1944 
р. Його праці надовго були вилучені з 
літературного процесу.

Закінчивши у 1914 році історико-
філологічний факультет Київського  
університету, після короткої перерви 
у чотири роки, з 1918 р. Б. Якубський 
активно долучився до українського 
літературного життя. Його перші ре-
цензії, наукові розвідки з’являються 
спочатку у журналі “Книгарь”, піз-
ніше у таких часописах, як “Життя 
і революція”, “Червоний шлях”, 
“Літературна газета”, “Пролетарська 
правда” та інших.

Співпрацюючи із журна-
лом “Книгарь”, молодий дослід-
ник зав’язує товариські стосун-
ки з Миколою Зеровим (на той 
час редактором цього часопису), 
Павлом Филиповичем, Освальдом 
Бурґгардтом. Як літературозна-
вець, теоретик і дослідник вірша, 
Б. Якубський користувався у цьо-
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му товаристві авторитетом, до 
його думки прислухалися, нази-
ваючи «мудрим Арістархом» – за 
аналогією до видатного філолога 
Александрійської школи. Так із сумі-
ші “жарту й серйозности” виник вірш 
М. Зерова Мудрий Арістрарх, філолог і 
естет…, присвячений Б. Якубському.

Деякий час, як згадує Юрій 
Клен (Освальд Бурґгардт), “хата 
Якубського була місцем, де збирали-
ся поети, які прочитували свої поезії, 
прислухаючись до авторитетного 
голосу досвідченого теоретика, до-
слідника віршу. Серед тих гостей бу-
вали Зеров (якого я тоді ще не знав), 
Филипович та інші. Отже, зародків 
напрямку, потім охрищеного “нео-
клясицизмом”, треба, мабуть, тут 
шукати” [5, 3]. У затишному кабінеті 
на Сінному провулку в Києві, де була 
розміщена квартира Б. Якубського, 
формувалися свої звичаї, традиції. 
Одним із таких було “ґутенберження” 
– власноруч переписані збірки своїх 
творів поети дарували один одному. У 
вищеозначеній поезії М. Зеров харак-
теризує свого товариша не лише му-
дрим філологом, а й естетом. Цю осо-
бливість вдачі Б. Якубського автор 
підмітив саме під час процесу ґутен-
берження, адже “це робилося дуже 
чисто, старанно, без однієї плямки” 
[5, 3–4]. Найбільшими майстрами у 
цій справі були Борис Якубський і 
Микола Зеров.

Осередком їхнього спілкування 
був, безперечно, і Київський держав-
ний університет, який завдяки діяль-
ності кількох поколінь українських 
учених, що були його професорами, 
зробив багато для розвитку україн-
ської науки та культури й виховав 
чимало визначних українських куль-
турних та громадських діячів. Зі сво-

їми друзями, колегами Б. Якубський 
веде курс історії української літера-
тури, що був поділений на чотири 
частини:

1. Стара доба (з найдавніших ча-
сів до кінця ХVІІІ ст.) (С. Маслов);

2. Доба нового українського 
письменства (з кінця ХVІІІ ст. і до кін-
ця ХІХ ст.) (М. Зеров);

3. Доба модерних шукань і на-
прямків (кінець ХІХ ст. і до революції 
1917 р.) (П. Филипович);

4. Українська література поре-
волюційної доби плюс теорія літера-
тури (Б. Якубський).

Григорій Костюк, згадую-
чи свого вчителя, писав: “Борис 
Володимирович Якубський мав ши-
рокі енциклопедичні знання з теорії 
й методології літератури. Від давніх 
греків до “опоязовців” він почував 
себе, як дома. Він був глибоким і 
вдумливим аналітиком і дослідни-
ком. Його лекції з теорії й методоло-
гії літератури нагадували скоріше 
скрупульозні, прискіпливі групові 
аналітичні вправи над тим чи тим 
мистецьким твором. Ніщо не пови-
нно було пройти повз нашу увагу: ні 
ритміка, ні розмір, ні строфічна будо-
ва, ні стилістичні засоби (алітерації, 
асонанси, консонанси, епіфори та ін.) 
– ніщо. Він дуже цінив уміння роз-
класти поезію чи новелю на найдріб-
ніші складові частини і визначити їх” 
[6, 161].

Свою концепцію теорії та мето-
дології літератури Б. Якубський від-
творив у працях Наука віршування 
(1922) та Соціологічний метод у пись-
менстві (1923). Учений досліджував 
українську клясичну літературу, 
спадщину Т. Шевченка, Лесі Українки, 
О. Кобилянської, Панаса Мирного, 
С. Васильченка та інших мистців 
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української літератури. Б. Якубський 
писав також про представників 
російської (М. Ґорькій, А. Блок, 
В. Брюсов), німецької (Г. Гауптман, 
Г. Гайне, Й. В. Ґете, Г. Фріче), норвезь-
кої (К. Гамсун) літератур. Він відо-
мий як автор статей про еволюцію 
літературних жанрів, соціологію лі-
тературних впливів, таких історико-
літературних оглядів, як Українська 
поезія в 1923 році, Нові досягнення 
марксизму в літературознавстві, 
Про актуальні завдання нашої кри-
тики, Українська література за де-
сять років революції та ін.

Досліджуючи творчість Т. Шев-
ченка, Б. Якубський зосередився на 
найменш вивченій ділянці шевчен-
кознавства – поетиці. У статті Форма 
поезій Шевченка вчений уперше ши-
роко застосував статистичний ме-
тод аналізу версифікації поета, де-
тально проаналізував метрику, рит-
міку, евфоніку та строфіку Кобзаря 
(близько 20 430 віршових рядків), 
зробивши такі висновки: 11 831 
вірш (58 %) – народний розмір, 622 
вірші (3 %) – силабічний вірш (із то-
нізацією), 6381 вірш (31 %) – метр 
чотирьохстопного ямба, 1596 ві-
ршів (8 %) – різні інші не типові для 
Т. Шевченка метри й народнопісенні 
розміри. Шевченкову строфіку оці-
нював як ориґінальну та різноманіт-
ну. Публікація Бориса Якубського ви-
кликала появу полемічної розвідки 
Степана Смаль-Стоцького Ритміка 
Шевченкової поезії (1925), який рі-
шуче виступив проти схеми, запро-
понованої Якубським, відкидаючи 
будь-які звернення поета до сила-
бо-тоніки й можливість впливу на 
нього російської та польської систем 
віршування ХІХ ст. Із твердження-
ми С. Смаль-Тоцького не погодили-

ся Ф. Колесса, Є. Маланюк, М. Зеров 
й ін., не знайшла вона підтримки й 
серед сучасних науковців. У статті 
До проблеми ритму Шевченкової по-
езії Б. Якубський арґументовано про-
аналізував концепцію Шевченкової 
ритміки, запропоновану С. Смаль-
Стоцьким, уникнувши, проте, ідеоло-
гічної риторики.

1920-ті роки відзначилися фор-
муванням методологічних засад та 
теоретичних принципів лесезнав-
чого дискурсу, науковим вивченням 
біографії й художньої спадщини 
Лесі Українки. Крім Літературно-
наукового вістника 1913 р., присвяче-
ного пам’яті Лесі Українки, поодино-
ких  заміток у періодичних виданнях і 
збірниках, виходять праці Д. Донцова 
Поетка українського рісорджимента 
(Леся Українка) (1922), М. Зерова Леся 
Українка. Критично-біографічний на-
рис (1924), А. Музички Леся Українка, 
її життя, громадська діяльність і 
поетична творчість (1925), М. Драй-
Хмари Леся Українка. Життя й твор-
чість (1926). М. Євшан, Д. Донцов 
та інші дослідники (підтримав їх і 
Б. Якубський) наголошують на над-
звичайному таланті поетеси, високо-
му европейському рівні її творчости, 
яка набагато випередила свій час і 
яку ще не осягнула читацька аудито-
рія: “Вона на цілу голову переростала 
хистом майже всіх сучасних письмен-
ників, а лишилася дивно незрозумі-
лою, хоч і респектованою” [2, 59].

Подальший ґрунтовний і систе-
матичний літературознавчий ана-
ліз спадщини Лесі Українки потре-
бував повного видання її творів. 
Зважаючи на це, українські дослідни-
ки, які об’єдналися навколо видання 
творів Лесі Українки у 12-ти томах 
(1927 – 1930 рр.) під керівництвом 
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Б. Якубського, розпочали ґрунтов-
не освоєння її спадщини, окреслили 
основні концентри її макросвіту, ви-
ходячи з того, що “шляхетна увага 
і водночас повага до кожного тек-
сту поетеси позначилася на спробі 
представити цілісність, повноту і 
унікальність поетичного мислення 
та поетичного світосприйняття Лесі 
Українки” [4, 274].

З ініціятиви і за редакторства 
Б. Якубського колективними сила-
ми було здійснено наукове та по-
вне зібрання творів Лесі Українки 
– із вступними статтями про осно-
вні риси життя й творчости та окре-
мі твори письменниці. Б. Якубський 
уважно опрацював рукописи автор-
ки, свої спостереження і висновки 
подав у примітках із варіянтами до 
творів, започаткувавши текстоло-
гічне дослідження спадщини Лесі 
Українки.

До роботи Б. Якубський за-
лучив С. Барика, О. Білецького, 
О. Бурґгардта, М. Драй-Хмару, М. Зерова, 
Є. Ненадкевича, А. Ніковського, 
В. Петрова, П. Руліна, П. Филиповича, 
А. Харченка, І. Шаровольського, 
І. Ямпольського – відомих клясиків 
українського літературознавства і 
мовознавства. Зі 33 статей, поданих 
у дванадцятитомнику Лесі Українки, 
14 належать Б. Якубському: Творчий 
шлях Лесі Українки, Лірика Лесі 
Українки на тлі еволюції форм укра-
їнської поезії, Давня казка, Подорож 
до моря, Триптих, Поема надмірно-
го індивідуалізму (Драматична по-
ема “Одержима”), Осіння казка (Досі 
невідома “фантастична драма” Лесі 
Українки), Невеликий діялог про нево-
лю, Айша та Мохаммед, Йоганна, жінка 
Хусова, Адвокат Мартіян, Леся Українка 
– белетрист, Оргія, Леся Українка як 

літературний критик. В Інституті 
літератури ім. Тараса Шевченка 
Національної Академії Наук України 
зберігся лист Бориса Якубського до 
Климентія Квітки від 26.VІ.1929 р., у 
якому вчений передає атмосферу, про-
цес роботи над цим виданням, повідо-
мляє адресата, що вихід 7-го та 9-го 
томів тимчасово затримається, “бо 
мої приятелі по кілька місяців пишуть 
вступні статті”, та просить підготувати 
матеріяли до наступного 10-го тому [1].

Отже, Б. Якубський постав як 
один із фундаторів новочасного ро-
зуміння спадщини Лесі Українки. 
Статті дослідника, опубліковані в 
1923–1943 рр., довгий час були забо-
ронені й малодоступні для науков-
ців. Дослідження Б. Якубського свід-
чать про осмислення Лесі Українки 
і як письменниці, і як особистости, 
невизнаного ґенія. Оточення (впли-
ви і настанови Олени Пчілки та 
Михайла Драгоманова), поетичні 
вчителі (Т. Шевченко, П. Куліш, М. 
Старицький), европейська школа 
і, безперечно, наполеглива праця – 
це, на думку дослідника, складники 
феномену Лесі Українки, поезія якої 
разом із творчістю Т. Шевченка й І. 
Франка становить «найкращу нашу 
поетичну тріяду минулої доби» [8, 
15].

Уважно простудіювавши ліри-
ку Лесі Українки на тематичному, 
жанровому, образному рівнях, Б. 
Якубський продемонстрував дина-
міку поетичного таланту авторки, 
еволюцію її поетичної творчости. 
Тематична еволюція Лесі Українки, 
на його переконання, вийшла за межі 
національно-побутових тем на рівень 
загально-людських – історичних, 
соціяльних, а особливо, наголошує 
дослідник, психологічних. І саме на 
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психологізацію як основну рису жан-
рової еволюції вказує Б. Якубський, 
аналізуючи жанрову палітру лірики 
Лесі Українки. Зокрема, розглядаю-
чи елегії Лесі Українки (Давня весна, 
Талого снігу платочки сивенькії) по-
рівняно з елегіями Т. Шевченка (Мені 
однаково, чи буду чи Огні горять, му-
зика грає) та П. Куліша (Ще любо див-
ляться на мене карі очі), дослідник 
підсумував: “Леся Українка, не пере-
вищивши цих шедеврів, проте все ж 
таки знайшла для своїх елегій новий 
тон, нову, більш витончену, ще більш 
інтимну тематику та відповідно цьо-
му і своєрідне, високе оформлення, 
себто образові засоби, ритмічні ходи, 
деклямаційні (синтаксичні) ефекти” 
[9, 119]. У елегіях Лесі Українки та-
кож уже наявний “елегійний імпресі-
онізм”, що був ще невідомий попере-
днім поетам.

Поетична творчість Лесі Україн-
ки поза своєю тематикою та мовни-
ми засобами збагатила також укра-
їнську поезію найрізноманітніши-
ми метрично-тонічними засобами 
віршування. Розглядаючи еволю-
цію форм української поезії, Борис 
Якубський вказав, що Леся Українка 
пішла на цей шлях свідомо. У зв’язку 
з певною одноманітністю метрики 
й ритміки тогочасної української 
поезії авторка активно освоювала 
віршові розміри тодішньої европей-
ської поезії. У поетичній творчості 
письменниця відступає від традицій, 
від домінування ямба й активно ви-
користовує інші розміри, надаючи 
перевагу трискладовим. Шукає та-
кож нові для себе строфічні форми: 
авав (На провесні), авсв (Сафо), аавв 
(Чого-то часами), авва (До нату-
ри); практикує – сонет; гекзаметр 
(Завітання), двохрядкову строфу 

(ааввсс...) (Надія). Найулюбленішою 
формою Лесі Українки, але вже піз-
ніших часів, науковець називає бі-
лий п’ятистопний ямб. Подаючи цю 
статистику, Б. Якубський зазначає, 
що перевага взагалі трьохдольників 
свідчить про більшу співучість, мело-
дійність поезії, бо комбінація метру 
трьохдольного складніша за комбі-
націю метра двохдольного.

Отже, Б. Якубський наголосив на 
строфічній вибагливості та різнома-
нітності як одній із новаторських рис 
поетичної творчости Лесі Українки. А 
це ідентифікує поезію Лесі Українки 
як “безперечно нову, свіжу, несподі-
вану і темами, і мотивами, і настроя-
ми, і, нарешті, формальним виглядом 
віршів” [9, 106].

Дослідження Б. Якубського ві-
ршування Лесі Українки знайшли 
продовження у працях Г. Аврахова, 
В. Ковалевського, Г. Сидоренко, 
Н. Костенко. У 1990-х роках питан-
ня віршування поетеси вивчали 
Б. Бунчук, А. Ткаченко. На сьогодні 
віршування Лесі Українки залиша-
ється актуальною темою українсько-
го літературознавства.

Наголошуючи на поетичному 
новаторстві, Б. Якубський водночас 
вважав, що Леся Українка найповні-
ше виявила себе як талановитий дра-
матург. Драматургія Лесі Українки, 
за визначенням науковця, – це син-
тез світового та національного, іс-
торичного й культурно-мистецько-
го досвіду, традицій національної 
драматургії, філософських шукань у 
европейському мистецтві кінця ХІХ 
– початку ХХ ст., теорії та практики 
нової европейської драми. У своїх 
дослідженнях літературознавець зо-
середився на проблемах інтертексту-
альности, версифікації форм драма-
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тичної поезії, психології творчости, 
індивідуалізму, фемінізму та ін. На 
його думкуизначальним для стилю 
Лесі Українки у драмах є діялектич-
ний діялог.

Досліджуючи Одержиму, Б. Якубсь-
кий заглиблюється у проблему інди-
відуалізму творчости письменниці. 
Розкриття індивідуалістичної сим-
воліки Лесі Українки він убачає в по-
двійній трансформації: “Леся – люди-
на і жінка – вимога єдиної, великої, 
всеохоплюючої любови – і до всього 
іншого поза цією любов’ю – індиві-
дуалістична ненависть; Леся – люди-
на і громадський поет – вимога так 
само великої, всеохоплюючої любови 
до свого пригніченого народу – і не 
менш велика, незмірна ненависть до 
його свідомих та несвідомих ворогів. 
Любов чи ненависть; одно чи друге; 
третього немає, не може бути” [11, 
153]. Єдиний вихід для надмірного 
індивідуалізму її героїні – одержимої 
Міріям – у принесенні себе в жертву.

Новаторською вважає Б. Якубсь-
кий Одержиму Лесі Українки й щодо 
жанрового означення (уперше но-
мінована як драматична поема). Це 
жанрове визначення, на думку до-
слідника, найточніше. Драматична 
поема – жанр, що постав на поєднан-
ні родових ознак драми та ліро-епосу 
і найповніше відповідав талантові 
мисткині: “Вона, вживаючи його, сво-
єрідно трансформувала, послідовно 
ускладнювала, і свої найулюблені-
ші речі, що в них вона вкладала свій 
своєрідний, правда, драматизм, – по-
дала переважно не в суто драматизо-
ваній, сценічній формі, а власне в цій 
складній формі «драматичних поем», 
поєднуючи, отже, свій міцний драма-
тизм з не менш властивим їй ліриз-
мом, бо власне поема її часів вже була 

поемою не суто епічною, а найчастіш 
«ліро-епічною» чи просто «лірич-
ною»” [11, 144].

“Міцно канонізувавши” ориґі-
нальний і свіжий жанр драматичної 
поеми, авторка активно викорис-
товує його у своїй творчості. Крім 
власне драми, драматичної поеми, у 
Лесі Українки маємо такі форми, як 
фантастична драма (Осіння казка), 
драматичний етюд (Йоганна, жінка 
Хусова) і драма-феєрія (Лісова піс-
ня), що стала беззаперечним набут-
ком неоромантичної естетики. Леся 
Українка не задовольняється пря-
мим жанровим наслідуванням, вона 
експериментує, ускладнює. Як при-
клад Б. Якубський наводить Осінню 
казку, означену як фантастична 
драма. Власне Б. Якубському нале-
жить перша публікація цього твору 
в VІ томі дванадцятитомника (1927 – 
1930 рр.). Працюючи безпосередньо 
з рукописом, він здійснює текстоло-
гічне дослідження, свої висновки і 
спостереження подає у статті Осіння 
казка (досі невідома “фантастична 
драма” Лесі Українки), розміщеній у 
цьому ж томі, а також і у примітках.

Із написанням драми Осіння каз-
ка Б. Якубський пов’язує переломний 
етап творчого шляху Лесі Українки – 
перехід від клясичної манери письма 
до романтичної, а пізніше – неоро-
мантичної. 

Другий період драматичної 
творчости Лесі Українки, на думку 
Б. Якубського, характеризується по-
явою нових мотивів, тем: “Її соціяль-
ні мотиви поповнились мотивами 
кохання, мотивами трохи вужчими, 
але не менш сильними в своїй ху-
дожньо-емоційній вартості” [7, 174]. 
Проаналізувавши діялог Айша та 
Мохаммед, він зазначав, що це чи не 
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єдиний драматичний твір, “де ми зу-
стрічаємо особистий мотив трагічно-
го кохання без його соціяльної заго-
стренности” [7, 175].

Окремо у драматичній творчості 
письменниці Б. Якубський розгля-
дає Бояриню та Лісову пісню, що по-
стали цілком на українському ґрунті. 
Бояриня суттєво відрізняється від ін-
ших драм Лесі Українки, підкреслює 
Б. Якубський, не лише українською 
тематикою, а й своїм м’яким, лагід-
ним тоном. Власне за м’якість і ла-
гідність та за несценічність Боярині 
дорікали письменниці сучасні їй кри-
тики.

Шедевром серед шедеврів, най-
вищим творчим досягненням но-
мінує Б. Якубський Лісову пісню: це 
“утвір не тільки багатої творчої фан-
тазії, не тільки глибокого поетичного 
почуття, але й певної розумової сили, 
певного людського та громадського 
світогляду, наслідок певних громад-
ських обов’язків, що їх почувала на 
собі Леся Українка” [12, 92–93]. На 
думку Б. Якубського, Лісова пісня – це 
визначний твір не лише української, 
а й світової літератури.

Отже, драматургію Лесі Українки 
Борис Якубський вважав послідов-
ним, еволюційним ходом до вищих 
форм поезії, акцентував на особис-
тісному та творчому феномені пись-
менниці. У її творчості чи не вперше 
в українській драматургії сягає свого 
апогею інтелектуальна, неороман-
тична драма, у якій увага з побутових 
обставин переноситься на психоло-
гію персонажів.

Уважно, у хронологічній послі-
довності Б. Якубський проаналізу-
вав і белетристичну спадщину Лесі 
Українки. Він відзначив жанрову різ-
номанітність епосу (образок, нарис, 

казка, оповідання, невелика повість) 
та жанрову еволюцію – від побуто-
вого образка до психологічного або 
філософського етюду, до зарисовки 
в напівбелетристичній формі; від со-
ціяльно-побутового оповідання до 
оповідання соціяльно-психологіч-
ного. З’ясував жанрові особливості, 
стильову манеру, історію видання, 
виділив етапи в еволюції белетрис-
тики Лесі Українки, зупинився на 
психологічних імпульсах творчости. 
Акцентував на переході від побу-
тописних жанрів до психологічних. 
Зазначав, що твори письменниці ні-
коли не мали впливу російської літе-
ратури, натомість у них відобража-
ються західноевропейські традиції. 
Розглядаючи прозу Лесі Українки 
в історико-стильовому аспекті, 
Борис Якубський визначив її як яви-
ще українського неоромантизму по-
чатку ХХ століття. 

Як видавець Б. Якубський не об-
межився виданням спадщини Лесі 
Українки й Т. Шевченка. Він опу-
блікував і Антологію російської по-
езії в українських перекладах (1925), 
О. Кобилянська. Новели (1926), Панас 
Мирний – І. Білик. Хіба ревуть воли, 
як ясла повні? (1925, 1926), збір-
ник Галицька та буковинська поезія 
(1927) та інші. Майже всі свої видав-
ничі проєкти Б. Якубський втілю-
вав, співпрацюючи з видавництвом 
“Книгоспілка”.

Динаміка науково-критичної 
діяльности Б. Якубського відби-
ває основні етапи духового життя 
України початку ХХ віку. Свого апо-
гею вона сягла у 1920-ті й фактично 
припиняється в середині 1930-х, у 
час масових репресій. Арешти, голод, 
“комплекс страху” неґативно впли-
нули на науковця. Проте його спад-
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щина й донині залишається вагомим 
набутком українського літературоз-
навства.
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Abstract: Based on the analysis of a wide range of sources, scientific literature and 
archival documents, the figure of one of the most mysterious and not well known writ-
ers Vasyl Tkachuk (1916 – 1944) is highlighted. In particular, we tried to make a detailed 
analysis of the life and creative achievements of the writer, his historical and cultural heri-
tage. We focused on individual artistic thinking of the author and the impact of his literary 
activity on Western Ukrainian cultural process in early twentieth century. 

We consider the extraordinary manner of writing of the author and his raising of the 
most urgent problems of our social and psychological areas of life. We made the detailed 
analysis of some of the works that were not included in any of five famous collections of 
Tkachuk (Being a Daughter-in-law Yakovyha, Vino, Trembita Calls…). Through the study 
of these works another page of the little-known talent opens horizons of creativity of the 
wsriter. In all novels Tkachuk leaves his characters hope as a symbol of kindness, sincer-
ity and mercy. An interesting field of research is the behavior and body language of the 
characters. Using their gestures they say usually much more than just by words. In gen-
eral, the world of Vasyl Tkachuk is enlighted by picturesque Western Ukrainian language, 
his own unique comparisons and simple rural life.

Keywords: style, story, genre, small prose, authors creative thinking
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ІСТОРИКОКУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ ТКАЧУКА 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ

Постать українського пись-
менника Василя Ткачука – одна з 
найменш вивчених у літературних 
колах малої прози початку ХХ сто-
ліття. Його літературна спадщина і 
до сьогодні вважається не до кінця 
дослідженою, а багато творів зна-
ходяться у архівах бібліотек, надру-
ковані у різноманітних періодичних 
виданнях та не відомі широкому 
загалу. Безліч творів вважаються 

втраченими під час Другої світової 
війни, а інші, можливо, так і залиши-
лися рукописами, що не дійшли до 
наших днів. Отже, об’єктом нашого 
дослідження є історико-культурна 
спадщина Василя Ткачука, зокре-
ма новели надруковані у його п’яти 
збірках, що вийшли за життя пись-
менника, а також новели віднайде-
ні в архівах Львівської бібліотеки, 
що невідомі широкому загалу. Ме-
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тою нашої статті є висвітлення дея-
ких маловідомих фактів з біографії, 
творчих набутків автора, особли-
востей його художньо-естетичного 
мислення, аналіз досі недослідже-
них творів Ткачука. Письменником 
і його творчістю цікавилося бага-
то науковців та літературознавців: 
І. Вільде, М. Рудницький, М. Яцків, 
І. Огієнко, Р. Горак, а також Н. Маф-
тин, С. Хороб, В. Васильчук. Кожен з 
них свого часу відмітив непересіч-
ний талант молодого письменника, 
його індивідуалізм та естетизм. Зо-
крема, Роман Горак порівнює Василя 
Ткачука з Василем Стефаником, на-
зиває його безпосереднім Стефани-
ковим спадкоємцем і відзначає: “…
Всі разом – І. Керницький, В. Ткачук 
та Б. Нижанківський – у літературі 
створили чергову трійцю, яка при-
йшла на зміну Покутській – В. Сте-
фаникові, Л. Мартовичу та Марку 
Черемшині” [2].

Творчість Василя Ткачука нале-
жить до однієї із самобутніх сторі-
нок західноукраїнської літератури 
початку ХХ століття. Стиль мистця 
дуже наближений за характером до 
стилю Івана Франка, однак, він все 
ж є індивідуальним і неповторним. 
За допомогою своєї неординарної 
манери письма, Ткачук розкриває 
уміння побачити і підняти на сто-
рінках своїх творів найактуальніші 
проблеми буття – від соціяльних до 
психологічних. Автор розкриває свій 
талант в одному з найпопулярніших 
малих жанрових форм – в жанрі но-
вели. Новелістика Ткачука проста і 
невимушена, щира і безпосередня. 
Сюжетна лінія творів стосується, за-
звичай, лише однієї події із життя, 
на якій автор акцентує свою ува-
гу. Головними персонажами, окрім 

людей, можуть виступати природні 
явища, а також, абстрактні понят-
тя: щастя, любов, спогади, емоційні 
сплески радости чи повного розча-
рування й розбитости. 

Як зазначає Михайло Рудниць-
кий, “письменник рідко коли бе-
реться за сюжет, який ішов би 
від зав’язки через наростання 
конфлікту до будь-якої розв’язки. 
Він вибирає тільки один момент, 
одну картину, одне переживання 
і навіть не зображує їх, а передає 
настрій” [4]. В одну подію, в одну 
мить автор вкладає психологізм 
думок, змальовує емоційні характе-
ри й висвітлює життя таким яким 
воно є насправді, без прикрас і за-
мальовок. Кожне слово Василя Тка-
чука, всі його порівняння та обра-
зи виринають з-під свідомости так 
легко і невимушено, по-особливому 
відображаючи його творчу манеру 
та тип художнього мислення. 

Молодий та талановитий пись-
менник Василь Ткачук народився 13 
січня 1916 року в с. Іллінці Снятин-
ського повіту на Станіславівщині. 
Коли помер батько та бабуся, його 
мати залишилася одна з трьома ді-
тьми і всіляко намагалася прогоду-
вати малечу, заробляючи шиттям та 
прядінням. У своїй біографічній но-
велі Зимова мелодія Василь Ткачук 
пише, що “…мати з сестрою Марій-
кою на двох мали тільки одні посто-
ли, брат Олексій мав постоли, та не 
мав онуч, а Василь не мав нічого…” 
[7]. Проте, бідність та злидні не зла-
мали хлопчика, а навпаки, виховали 
стійкість до життєвих негараздів, 
бажання здобувати знання і самому 
творити: “…Такий вже я був, як гово-
рила неня, до письма роджений…” 
[5]. У 1923 році Василь закінчує сім 
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кляс місцевої школи. Саме у школі, 
як згадує його однокласниця Марія 
Іваничук, Ткачук пише свої перші ві-
рші. Після навчання він був членом, 
а згодом і керівником хореографіч-
ного гуртка при товаристві “Просві-
та”. 

Ще з дуже юних літ (у віці чотир-
надцяти років) Василь починає тво-
рити свої новели, а згодом, у сімнад-
цять років – друкуватися у різнома-
нітних тогочасних виданнях. У архі-
вах Народного музею історії й побу-
ту села Іллінці зберігається журнал 
Жіноча доля за квітень 1933 року, де 
опублікована перша новела Ткачука 
Великдень іде, в якій новеліст зобра-
зив сім’ю своєї тітки з її маленькими 
дітьми. Автор з ніжністю та любов’ю 
змальовує родине вогнище, тепло 
та ласку близьких та рідних лю-
дей, сімейний затишок. Після цієї 
новели виходить наступна – Вес-
на, опублікована в Коломийському 
часописі Жіноча доля у 1934 році.

Весна змальовується як символ 
відродження, пробудження приро-
ди, рідної землі. Герой новели з тре-
петом і любов’ю ставиться до своєї 
землі: “Поклав руку на поперек, ши-
роко відітхнув свіжим і пахущим, та з 
леготом на душі говорив до землиці, 
гей той весняний, що розвівся он там 
у бавках” [8]. Цікавим є порівняння 
у новелі землі із жіночим теплом 
і ласкою: “Але-ж бо звик я з тобов, 
чорнобрива, єк з жінкою, ще якось 
дужче, – бо годуєш нас, жнемо з 
тебе…” [8]. Весна порівнюється з мо-
лодою та вродливою дівчиною: “А 
ти, весно, ти ладна дівко, нарік при-
ходи, щоби-с нас усім розвеселила, 
волю нам відчитала та наші люди й 
землі до купи злучила…” [8]. Селяни 
тішаться плодючій землі, хорошій 

озимині, яка вказує на урожайний 
рік. Василь Ткачук описує землю, 
як живу істоту, звертається до неї 
з подякою та повагою, адже земля 
годує людей, дає їм наснаги й нат-
хнення для подальшої праці. 

Проза Василя Ткачука по-
справжньому захоплює чарівним 
світом простоти, щирости і правди, 
художньою досконалістю, в якій на 
фоні сільських трагедій майстерно 
описаний внутрішній стан героїв. 
Новели, що складають п’ять книг 
– Сині чічки, Золоті дзвінки, Зимова 
мелодія, Весна та Новели – це своє-
рідне художнє відкриття у світі ідей 
та образів. Перебуваючи у Львові 
у 1934 році, Василь Ткачук знайо-
миться з учасниками літературної 
групи «Дванадцять», а згодом і сам 
входить до неї. Літературна група, 
організована Анатолем Курдиди-
ком, було свого часу дуже популяр-
ною. Молоді письменники органі-
зовували свої зустрічі у готелях та 
кав’ярнях міжвоєнного Львова під 
маркою своєї групи, оскільки влас-
ного друкованого органу не мали і 
працювали в різних часописах і ви-
давництвах. Богдан Нижанківський 
так відізвався про Ткачука: “Коло-
ритним богемістом у «Дванадцят-
ці» був наймолодший її член Василь 
Ткачук. Він увійшов у літературу 
з великим гармидером – книжкою 
оповідань Сині чічки й критики од-
разу почали його няньчити” [3]. 

Завдяки збірці Сині чічки Василя 
Ткачука «Дванадцятка» здобула по-
пулярність серед тогочасних чита-
чів. Ця збірка побачила світ у вересні 
1935 року. На той час Ткачуку було 
всього 19, і ця збірка стала першою 
творчою ластівкою письменника. Як 
зазначала газета «Нова зоря» від 17 
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березня 1936 року, це була “найкра-
ща книжка за 1935 рік”. Та у зв’язку з 
матеріяльними труднощами Василь 
Ткачук змушений був продати пра-
во на свою першу книгу Івану Тик-
тору, яку видавець видав накладом 
5 тисяч примірників. Михайло Руд-
ницький у часописі «Назустріч» (15 
січня 1936) писав про дебют Василя 
Ткачука: “Скромні образки з села, що 
хапають за серце своєю простотою і 
наївністю. Соковита народна мова, 
багато добрих тонів поруч змальо-
ваних трагедій” [4].

Відгукнулась прихильно про 
Ткачукову творчість й Ірина Вільде: 
“Безперечно, ми б інакше дивилися 
на Сині чічки, якби автор мав бодай 
сорок років, а з них бодай двадцять 
літ літературної діяльности. Але 
Ткачукові всього дев’ятнадцять літ... 
Наша щира рада така: дати нам село 
після війни, після революції, таким, 
як воно є тепер: у розгарі творення 
культурних цінностей і закріплен-
ня економічного стану на селі […] 
скажемо, що Ткачук так і має замір 
у цьому напрямі скерувати своє без-
перечно і безсумнівно талановите 
перо” [1].

За свої невеликі заробітки Ва-
силь власним коштом видає збір-
ку нарисів Золоті дзвінки (1936), а 
незаром у 1938 році – збірку новел 
Зимова мелодія. Про обидві збірки 
схвально відгукуються критики, їх 
читають і обговорюють львів’яни, 
в тому числі й письменники «Два-
надцятки». Надзвичайно поетичні 
твори стали невід’ємною складовою 
літературного життя Львова почат-
ку ХХ століття.

У 1940 році у Києві виходять 
збірки вибраних новел Весна, Нове-
ли. Багато з його творів друкували-

ся у відомих на той час журналах і 
часописах, таких як «Жіноча доля», 
«Народна справа», «Неділя», «Даж-
бог». У цьому ж році Василя Ткачука 
прийнято в члени письменницької 
організації разом з такими май-
страми слова як Ірина Вільде, Пе-
тро Козланюк, Михайло Яцків. В. 
Ткачук був ще дуже молодим, та 
вже популярним і знаним письмен-
ником. Невідомо, чи він писав щось 
під час війни, і чи зберігаються десь 
в архівах його військові новели. На 
жаль, ми не знаємо, де саме воював 
Василь. Проте, в архіві музею історії 
села Іллінці зберігається копія його 
листа до Леоніда Смілянського, да-
тованого 24 серпня 1942 року, в яко-
му письменник повідомляє, що вже 
14 місяців знаходиться в робочій 
колонії і просить вислати йому жур-
нали та деякі твори. Якби не війна, 
можливо ми мали б змогу насолоди-
тися ще не однією збіркою мистця…

Розглядаючи кожну зі збірок 
Василя Ткачука сміливо можна 
стверджувати про неповторний 
індивідуальний стиль автора, його 
самобутнє художнє мислення, про 
яке свого часу писала Ірина Вільде: 
“Навіть найбільший супротивник не 
може не признати, що Василь Тка-
чук має свій стиль, і що той стиль 
ориґінальний, живий і барвистий” 
[1]. Ось кілька перемінок Ткачуко-
вого стилю: “А місяць пливе, як кач-
ка по білому ставі”, “Гостинцем везе 
хтось світло”, “По хаті мороз із тиши-
ною раду розкладав, як чоловік із 
жінкою…”. Ці образи йшли від душі, 
від серця, митсець так мислив. Це і 
є виявом його індивідуального ав-
торського художнього світобачення, 
ідіостилю. В цьому проявляється 
безсумнівний Ткачуків талант.
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Не менш цікавими й самобутніми 
є твори, нещодавно віднайдені в 
архівах Львівської бібліотеки. Це 
низка новел, які не увійшли в жодну 
із відомих збірок Ткачука, надруко-
вані в різних часописах і журналах 
1930-х років: За невістку Яковиху, 
Віно, Трембіта кличе, Гуляла Мару-
ся, Такий звичай, До Бразилії, Підпал, 
Правдивий поет, Забухтувавси... У 
статті ми розглянемо і проаналізу-
ємо деякі найколоритніші з цих но-
вел, які, як і попередні, пронизані 
сільською тематикою, в них автор 
піднімає важливі проблеми: еміґра-
ції, людської гідности і совісти, зло-
чину та безкарности. 

Новела За невістку Яковиху – 
яскравий приклад колоритної за-
хідноукраїнської мови, багатих і 
неповторних авторських порівнянь 
та тематики простого сільського 
життя. Змальовується один епізод 
із життя, одна подія, яка повністю 
змінює всіх головних героїв та їхні 
взаємовідносини. Автор піднімає 
важливі побутові питання: зокрема 
йдеться про безпорадність та без-
захисність селян перед ворогами, 
безправ’я, яке чинять щодо них чу-
жинці. Головна героїня твору – Яко-
виха та її невістка залишилися зо-
всім самі на господарстві, без жод-
ної чоловічої підтримки. Причиною 
цьому стала нужда, що змусила єди-
ного сина Яковихи та чоловіка її не-
вістки – Андрія, податися на роботу 
далеко від рідного дому: “Тото дес у 
цю плюту Андрієви прикро, єк гін-
цують (муштрують) ним, тото гірко 
– не дай Боже… ба аж над границу 
гоню служити” [11]. 

Цікаві та неординарні порівнян-
ня автора ще яскравіше вимальо-
вують картину побутового життя 

селян: “Ціла хатка стулилася, мов 
курка, – а вдалася в Яковиху. Бабу 
старість покривила, війна покалі-
чила – хату теж… Потім, ніби з туги 
похилилася до землі, ніби віку з нею 
доживати” [11]. Обох жінок заста-
ють зненацька у їхній оселі чужинці 
– форшпани, яким ніде було заночу-
вати. Вони виганяють стару немічну 
Яковиху з дому і залишаються на 
ночівлю, чинячи безправні і безза-
конні дії щодо невістки, яку залиши-
ли в хаті: “Село – поражені джмелі. 
А віття дерев призиралося хатками 
– а там безправство, ах!” [11]. Тка-
чук звертається і до сил природи, 
які співпереживають людям, ніби-то 
ховаються і не хочуть ані бачити, ані 
чути лиха: “Другого дня блисло сон-
це і померкло в роз’юшених хмарах, 
щоб нічого не бачити, не чути… хма-
ри голодними вовками, гаркаючи по 
небі пустилися… Та осінь товстими 
геренками записувала все на покір-
ній землі – щоб весна відчитувала” 
[11]. 

Чужинці познущалися над не-
вісткою Яковихи і та, в розпачі ви-
гнала її з дому, не стерпівши болю та 
приниження: “Марш мені невісточко 
з моєї хати! Йди аби-м ті не виділа!.. 
Мене… вігнав отот зелепужник…, а 
ти з ним гиндри била, а чоловік да-
леко… О, забирайся, аби по тобі… ні 
духу не стало…” [11]. Автор передає 
глибокий психологічний трагізм 
молодої жінки, її переживання та 
емоційність. Адже вона у безвихо-
ді, їй нікуди йти, вона залишилась 
один на один із своїм пригніченням 
і соромом. У такій складній ситуації 
подалась невістка до батьківського 
дому та у матері із братом благала 
про допомогу і співчуття: “…Перед 
рідною ненею впала під ноги. Пе-
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ред братом заголосила…, бо той, що 
його з усіма перше форшпани від-
везли, позбиткував її… поки Йван 
не вгамував… аби не дуріла, (у нього 
теж на чолі сильна ґуля)” [11].

Брат дівчини – Іван, не воліючи 
більше терпіти знущань, збирається 
за всіх помститися, біль та лють за 
сестру переповнює його. Вся трагіч-
на ситуація супроводжується і при-
родніми стихіями, які прозаїк вико-
ристовує для передачі емоційности 
та співпереживання природи з лю-
диною: “Іванова лють забушувала-
ся… потім мигнув перед вікнами з 
косою в руках… Буря звивалася не-
самовита… Розгортала його і завер-
тала в село… Потім пустилася злива, 
що на кріпких плечах узбіч вибуб-
нювала грізні марші, бо лиш такі ме-
лодії могли подобатися роз’яреному 
Йванові” [11]. Завершується новела 
переплетінням людських та природ-
ніх відчуттів та переживань, емоції 
вирують у серцях людей та у самому 
серці природи, вони, немов, злива-
ються у одне ціле і в них одна мета 
– досягнути справедливости.

Новела Віно – епізод із життя 
селянина Гриця, який довго поневі-
рявся по заробітках у місті. У рідно-
му селі роботи не було і він подався 
в найми, далеко від рідного дому. 
Мистець детально виписує внутріш-
ній стан героя, використовуючи при 
цьому порівняння із природою та 
землею, його душу переповнює від-
чуття несправедливости цього сві-
ту: “…Очі відпочивали в зеленіх по-
лях… земля ніби всі пахощі похова-
ла…, наче не хотіла дати йому поню-
хати. А він порожними ногами роз-
гортав чічки… напивався запахом 
– плодом землі… Життя викреслило 
з нього ніжність і м’якість, а влило 

в таке серце жорстоку дійсність цих 
днів: а душа насталилась на жорсто-
кому камені невдячности” [12].

Чоловік втомлений важкою пра-
цею, розчарований низькою зарп-
латнею, але тільки-но він намага-
ється добитися справедливости, як 
його саджають у в’язницю. Довгі дні 
і ночі працював і все заради того, 
щоб почути, що його звільнено: “А 
потім: одне слово. Лише прикре! А 
слово звучало: Безробіття!..” [12]. 
Після всього пережитого – вирішив 
повертатися до рідного села, до рід-
ного дому, де залишилися дружина 
й діти. Письменник, як і в багатьох 
із своїх новел, описує природу, пер-
соніфікуючи її, надаючи їй характе-
ру та емоційности. Головний герой 
розмовляє з природою, бо ніхто 
його не зрозуміє і не вислухає так, як 
вона. З людьми йому не вдалося по-
розумітися і він так і не зміг знайти 
свого місця під сонцем у цьому жор-
стокому світі: “…Вертаюся назад… 
Ти, лисий горбе, не смійся з мене, ви 
річки непосидющі – не хихочіться, а 
ви – ластівки не кресліть у моїх очах 
світ. Говорив з природою. Може вона 
його зрозуміє. Може, бо він з людь-
ми не розумівся” [12].

Коли герой повернувся у село, 
його чекала невтішна звістка, бо 
окрім двох власних дітей, застав 
чуже немовля, яке дружина тримала 
на руках. Цей момент у новелі осо-
бливо напружений, як натягнута 
струна. Кульмінація новели відбува-
ється в одному маленькому епізоді 
та у кількох вирішальних словах: “А 
то чій?.. Чій цей! – не наш – ні!.. То 
мій Степанко – та й міцно притулила 
до себе й заслонила широкими рука-
вами…” [12]. У душі головного героя 
справжня буря, всі почуття в нього 
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переплелися, його охопила злість, 
страх і ненависть: “Марш! – обурено 
вибухнув… Якимсь таємним стра-
хом дуло від нього…” [12].

Та недовго страх та лють пану-
вали над Грицем, крига протягом 
деякого часу розтанула і він вирі-
шив повернути дружину, бо не хотів, 
щоб вона йшла в чужі краї, опинила-
ся в такій ситуації як він – далеко від 
дому: “ Гей, Оле! Вер-ни-ся!.. Своєму 
хлопцеві дав ножик, дівчині пер-
стень…, а тому яблуко дав… Повіну-
вав усіх! Так то віно від мене…” [12]. 

Новела завершується казковим, 
чарівним описом вечора, природи. 
Все живе засинає, шукає пристан-
ку на нічліг, все навкруги стихає і 
хоче відпочити від стомленого світу. 
Колоритні порівняння виринають 
з-під пера Ткачука: “Стави й очерети 
до місяця темними очима насторо-
жилися. А жаби наче-б різким реко-
том наважились зорі розігнати… А 
гожа рістня… землі-неньці шавеліла 
тиху, радісну мелодію – пісню життя 
виводила… Хрущі срібним просто-
ром пили й шукали гілок, щоб уче-
питися та зложити крила на відпо-
чинок. Гриць так само шукав місця 
на землі щоб пропочати. Цей світ 
томить!.. Світ мучить!..”[12].

“То не опирі в пропастях викле-
пують, ні відьми в дійниці вистуку-
ють, ні чарівниці цінівками зі «за-
клятим зіллям» обмінюються, то ле-
гіні топорами, гей кам’яні стовбурі, 
майструють. Тешуть цівки, протеси 
гиблюють”[13] – так розпочинаєть-
ся новела Трембіта кличе. Прозаїк 
оспівує молодих і роботящих хлоп-
ців, їхню силу і талант, бажання пра-
цювати і цим самим змінювати світ 
на краще, удосконалювати його. Вся 
навколишня природа, стихії, нада-

ють хлопцям сили і відваги, дерева 
і вітри працюють з ними в унісон: “… 
хмари розскакуються, аж смереки 
комошаться… ззираються, ввижа-
ються та хохають холодком, закиду-
ють загонистим вітром аби… силу 
легеням гартував»” [13].

Молоді хлопці разом працюють, 
не покладаючи рук: “Легіні на Зеле-
нім читальню будують… Баню, гей 
на церковці кладуть. І хоруговку й 
ганочок різьблений… новий буди-
нок майструють, як чічку будують…” 
[13]. Та є у легінів і заздрісники, ті, 
яким не подобається їхня праця, 
молодість і завзяття. Ці недобро-
зичливці сприймають всю роботу, 
як прояв неповаги до старших – це 
Ілаш та Юра: “…Диви, що заводе не-
доростки… хоче світ перевертати до-
лів. Тра їх вгамувати… добрий парєк 
і їх нема… скроємо їм гачі, то буде 
гаразд… най не буде яйце мудріше 
від курки” [13]. Заграла у чоловіків 
бунтарська кров, захотіли вони про-
вчити роботящих легінів та навіяти 
на них страх.

Василь Ткачук майстерно зма-
льовує характер гуцулів, передає 
їхній темперамент та менталітет: 
“Хирляві гуцули здавалося на медве-
дів вартували. У покорчених жилах 
заграла кров, у зігнених грудях роз-
горілась ватра, розпалена мольфа-
рем… На Зеленім здибалися. Старіки 
з бичами, легіні з бардаками і ножа-
ми за холявами” [13]. Здавалося б 
протистояння не уникнути, але мо-
лодість і спритність взяли силу над 
старістю, немічністю і страхом. Ви-
ступ одного із легінів – Танасія Лю-
бистка – нагнав переляку на старих, 
вони одразу зрозуміли, що не вигра-
ють цього двобою: “Змякли. Збля-
кли…бо заслабі в колінах і крижах… 
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Мовчали, як скали. А густі брови на-
крили очі. Поскладали бичі в плесо, 
а самі розлізлись…” [13].

Нарешті довготривала і сум-
лінна робота легінів завершена. На 
велике свято Спаса всі селяни зби-
раються разом, радіють новій чи-
тальні та іншим здобуткам хлопців. 
Легіні горді й сильні “…зсувались з 
верхів. Ноги їх несли, гей вихор… То 
на поклик трембіти верхами рух, ни-
зами густо, хатами метушня…” [13]. 
Всі збирались на поклик трембіти, 
як на знак того, що треба гуртува-
тися, захищати свій край, гори та 
полонини. Дух патріотизму та наці-
ональної свідомости – ось на чому 
хотів закцентувати увагу Ткачук: 
“Легіні спішили… бо трембіта кли-
че. Кличе, горланить… повертає до 
кожної хати… скликає легіників, аби 
почули” [13].

Кожен із творів є по-своєму ори-
ґінальним із цікавою мовою, зміс-
том, кульмінацією і кінцівкою. Від-
крилася ще одна з маловідомих сто-
рінок творчости письменника. Адже 
за допомогою дослідження нових 
творів відкриваються й нові грані 
таланту мистця, вони дають змогу 
глибше проникнути у світ його ху-
дожнє мислення.

Василь Ткачук мав бунтарську 
вдачу і гарячу кров. За одну з анти-
державних промов його було зааре-
штовано на кілька днів. У донесен-
нях із суду Коломиї було сказано, що 
В. Ткачук закликав до непослуху, до 
опору законам і розпорядженням, 
схиляв до відмови від сплати по-
датків: “Геть з війною”, “Геть з ек-
зекуторами і податками”, “Хай живе 
Україна” [15] – це ще не весь перелік 
його вимог і гасел. Ткачук був затри-
маний на три місяці, а 23 вересня 

1932 – звільнений за недостатністю 
доказів.

Цікавим та неординарним було 
й особисте життя Василя. Через де-
які негаразди, змушений був розлу-
читися з коханою дівчиною. Розбите 
серце розкрило нові грані творчос-
ти мистця. Він почав писати твори і 
про кохання. Найбільш відомою се-
ред них є імпресія Над рікою. У но-
велі змальовуються спогади закоха-
них, їхні мрії, бажання бути завжди 
разом: “Щодня бачили люди, як усе 
в одній порі молочного вечора пара 
молодят стояла на березі, над рі-
кою… Щодня весело – шумно вислу-
ховувала ріка гимн їх любови – що-
дня несла вона на сріблясто-охочих 
крилах пісню їх щастя в далекі, не-
знані світи” [7]. 

Новеліст вміло підкреслює 
психологізм у своїх творах, пере-
дає смуток, хвилини відчаю й роз-
чарування. Своїх героїв він іноді 
змальовує на межі безумства та, 
здавалося б, у безвихідній ситу-
ації. Прикметною рисою Василя 
Ткачука є звертання до трагічних 
поворотів долі у своїх новелах, де 
яскраво зображається настрій, пере-
живання, почуття, емоції. Усе, що 
трапляється в житті людей, у творах 
відображається у поведінці й навіть 
у міміці персонажів. Вирази їхніх об-
лич інколи кажуть більше ніж слова. 
Письменника цікавить не зовніш-
ня подієвість, а психологічний 
внутрішній стан людини у певні мо-
менти життя. На цій ідіостильовій 
своєрідності письма Василя Ткачука 
наголошує Степан Хороб: “Ще одна 
характерна риса поетики Василя 
Ткачука полягає в тому, що в своїх 
творах він не створює якихось роз-
логих сюжетів; часто вживана ним 



105+

Volume VІІІ, 2014 +

усіченість фабули сприймається як 
своєрідний простір для домислу. 
Прозаїка цікавить не стільки зо-
внішня подієвість, скільки психо-
логічний, внутрішній стан… Тому 
письменник і змальовує насамперед 
процес мислення і пульсації думки, 
народження і вияскравлення чуття, 
інших душевних переживань персо-
нажів” [14].

Останнього листа свого Тка-
чук пише матері у квітні 1944 року 
– з надією на скору зустріч. Однак 
не судилося… Василь загинув 19 
жовтня 1944 року в бою в Східній 
Прусії, район Швалупен, у селі 
Шляйвен у віці 28 років… Загинув 
у розквіті сил, нереалізованих мрій 
і плянів так і не посівши гідного 
місця серед визначних та відомих 
українських письменників. Та зараз 
настав час відродити пам’ять забу-
того письменника. Цього б хотілося 
і Василю Ткачуку. Щоб його знали і 
пам’ятали…
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Abstract: The article deals with the peculiarities of a Ukrainian dissident writer’s 
appreciation of the beautiful as influenced by the brutality of his treatment by the KGB as-
sassins. The outlook of Todos’ Os’machka (1895 – 1962), insufficiently studied as yet, was 
formed in the painful for the Ukrainian people years of violent collectivization and the 
rumble of Bolshevist terror and brightly reflects the deep writer’s religious comprehen-
sion of the essence of the evil as the domination of the foreign ideology and destruction 
of the national “introvert soul”. The importance of the deep understanding of the sources 
of the writer’s consciousness and psychology of his creativeness firmly confirm that the 
national priorities of Ukrainians are inseparable from the universal Christian, spiritual 
and cultural development.
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We in Ukraine are aching for Ukraine,
We in Ukraine are in search of it

M. Vinhranovskyi

For Todos’ (Theodosius) Os’machka 
Ukraine was the cornerstone of his whole 
creativity, an imperative and a funda-
mental concentration of all his construc-
tive plans. Actually, it is Ukraine’s na-
tional life core existence that constitutes 
Os’machka’s prose’s creative essence.

From the viewpoint of the coherent 
coverage of his thematic field the aes-
thetic concept of reality in Os’machka’s 
prose stipulates the need in elucidation 
and underlining of several significant 
aspects, such as the reality aesthetic 
concept through the prism of language 
expression, the artistic embodiment of 
ethno-psychological mentality features 
of a Ukrainian as a cardinal figure in 

the works of Os’machka-prosaist, and 
the author’s vision and, accordingly, the 
artistic ideologically-aesthetic embodi-
ment by him in his prose of the historical 
realities of first half ХХ century Ukraine.

The textual and contextual reading 
of Todos’ Os’machka’s imaginative prose 
clearly manifests the genuine genesis of 
the Ukrainian mentality of the author 
himself. Nila Zborowska, the researcher 
of Т. Os’machka’s creativity, fairly under-
lines: “The nature of Os’machka’s per-
sonality is so indissoluble with Ukraine, 
is so much considered within it, that it 
can not get located in any other non-
Ukrainian space” [1, 21].

At the speech level Todos’ 
Os’machka’s world view and intellectu-
al self-revealing within the course of his 
reality reflection aesthetic concept is 
an organic alloy of the historical social 
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consciousness of the national spiritual 
existence, folklore tradition, and the 
author’s own artistic word perception. 
And it is worthy of note, that this com-
bination for many Ukrainian emigration 
writers of that time, particularly – for 
the members of the “MUR” (Os’machka 
– for a short time, though, – was a mem-
ber of that artistic-literary organiza-
tion), had a strong ideological national-
patriotic foundation which Yury Sher-
ekh (G. Y. Shevelov) will outline as the 
searches for “an organic national style” 
[2, 191]. 

In Os’machka’s fiction’s poetic aes-
thetics the accumulation of his national 
outlook constants and archetypes, my-
thologemes, and folklore as a part of 
spiritual life in “the space and in a social 
continuum” [3, 287] – together with the 
author’s ingenious (in Ye. Malaniuk’s 
terms) “tongue twister words” render 
Osmachka’s consciousness into a unique 
style manner, to which S. Yefremov re-
ferred as “something from the ground, 
with knotty roots in mother-earth’s 
depth” [4].

Osmachka’s introduction of the 
ethnographic and folklore materials – 
such as spells, beliefs, legends, sayings, 
etc., – in his imaginative fiction, his cre-
ative work in an analogy to the national 
phraseology, his language expression 
strengthening in psychologically intense 
moments by stylyzing the recitative-
narrative manner of the kobzars, those 
singers of lyric-epic historical songs (du-
mas), and even the elements of the old 
Ukrainian literature (the so-called hagi-
ography and clerical writings), numer-
ous comparisons, associations, deeply 
national symbolism, enhancement with 
landscape descriptions and ethnic co-
louring define his unique aesthetic style 
specificity. 

A direct textual analysis certifies 
that all the spectrum of language means 
at different levels brightly displays the 
dominants of the Ukrainian mental-
ity, which includes deep philosophy and 
psychology of national life, cordocen-
trism, Antaeism, traditional character 
of the grounds of the national-religious 
morals.

A special type of his artistic world 
view, the national-existential intention 
of his prose, elaboration of the most typ-
ical themes, motives, codification exis-
tentialism categories, and, moreover, the 
basically non-conformist vital position 
of the author give the thorough grounds 
to consider Todos’ Os’machka’s prose of 
the XX c. 40s and 50s from the literary-
philosophical existentialism aesthetics 
positions.

The existential explication of 
Os’machka’s creativity makes more 
expressive the ideologically-aesthetic 
concept of his prose fiction and, also, ap-
proaches the reader to understanding 
the author’s psychological and outlook 
basics.

In the person of Todos’ Os’machka 
– the poet, prose writer, translator, and 
philosopher – there can be seen one of 
those infrequent cases when, unlike the 
western existentialists, the aesthetic-
philosophical concept was not only of 
a frame of mind declaration kind, and 
manifested but at the level of the au-
thor’s prosaic and poetic texts, it also 
found an uncompromising and consecu-
tive embodiment in his personal life. 
Here, at the textual level of Os’machka’s 
epics and lyrical epics, can be seen an 
“as-if-dubbing” existence of Os’machka 
during the times, when, as Karl Jaspers 
put it, all “came to a crisis which cannot 
be comprehended from a uniform basis, 
but which it is possible to grasp, to bear 
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and to overcome as our own destiny” [5, 
334].

Os’machka once confessed so of him-
self: “Alone I am in the world as Judas on 
the rope in a grove”. Critic I. Kostetskyi 
characterized him as “Os’machka with 
the heated temples”, who “noisily rushes 
about in our literature as a lonely gasp-
ing wolf”, whereas M. Slaboshpytskyi af-
firmed: “His loneliness is an abnormal 
norm, a cross put upon his shoulder by 
the destiny” so, that for him there is no 
relief in his way “through the infernal 
desert of solitude” [6, 2–3].

As is known, the category of soli-
tude (revitalized ontology) is one of 
basic, axial in M. Heidegger’s theory 
of existentialism where it is treated as 
“an abstraction from everyday life” and 
“listening-in to the man’s own depths”, 
which is “the appeal of the destiny itself” 
[7, 167]. This existential modus of soli-
tude,  of the hopelessness of one in “the 
world desert” sounds as a crescendo of 
the leitmotif in Os’machka’s prose works 
in 1940s and 1950s.

In his novel Starshyi boyaryn (The 
Best Man, 1944) we trace a typically exis-
tential author’s coding of the text, when 
the protagonist, Hordiy Lundyk reflects, 
that “he has felt the chasm of the world 
to be a continuation of that vital wilder-
ness of his in which his little heart was 
fighting alarm, foreboding its doom... 
Look, man, at the world and conceive, 
where we are. And understand you, that 
we are very, very small… And that we are 
doomed to the mercy of someone terri-
ble and incomprehensible...” [8, 15]. 

In Plan do dvoru (The Plan to a Court 
Yard, 1951), his chronologically follow-
ing novel, Os’machka substantivizes the 
feeling of despair, pain and dread of hu-
man existence, doing it by means of in-
terrupting of his characters’ emotionally 

intense dialogues with the author’s indi-
rect speech and by strengthening the text 
fragment expression through its satura-
tion with sensory perception. Presenting 
his bright, contrasting and, sometimes, 
not very aesthetic artistic images, the 
author activates acoustical, visual, and 
tactile sensations in describing of the 
howl of a dog, the agonal cry of a hare, or 
a flying star above the blackness of the 
dark and the white bones, “mixed with 
those of the ones who gnawed them”, 
thus, accenting on the vital authenticity 
of the chronotop – “at this moment… in 
that same place”. In this suggestive way 
within his microtext’s limits Os’machka 
creates a really psychologically sensible 
pressure, forcing the reader to feel the 
importance of the moment, attentively 
and thoughtfully to apprehend the au-
thor’s attitude, and, eventually, induc-
ing him\her to his\her own introspec-
tive reflexions: “O you, unrestrained and 
self-willed uncertainty of our life! How 
madly and appallingly you influence that 
natural essence which is able to feel you, 
but cannot feel behind your complete 
obscurity anybody’s great heart which 
let people into the world and takes care 
after them!” [8, 128].

In his next novel, Rotunda dush-
ohubtsiv (The Rotunda of Soul Killers, 
1956) the author intensifies the exis-
tentials of solitude in the Universe, of 
human existence relativity, of hopeless-
ness, of an individual’s doom, although 
in the foreground he puts the problem of 
national separation and solitude of both 
the whole Ukrainian people and its any 
representative, as also the problem of 
survival of the nation under the condi-
tions of the totalitarian destruction by 
Stalin’s regime of the Ukrainian original-
ity. What in Starshyi boyaryn and Plan 
do dvoru has been traced at a crescendo 
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level in both the text and context reach-
es its apogee in Rotunda dushohubtsiv. 
Ivan Brus, its main character, in his he-
roic lonely resistance not simply feels, 
but really knows well, that “... against 
this mad strength of cruelty nothing can 
be done”, and that “the whole Ukraine 
is broken into such parts... as he him-
self”, who before the Moscow cruelty is 
“as light as a pulled out mew’s feather 
against the ocean and its waves” [8, 51].

Here, proceeding from the analy-
sis of the poetics of Os’machka’s pro-
saic texts as his certain existential way 
of thinking, there becomes evident 
that situational isomorphism between 
the author’s and the text, which, in N. 
Zborovska’s opinion, was provoked by 
a sharp “psychophysical substratum” in 
the writer’s creativity. Thus, it is right-
ful and useful to treat Os’machka’s pro-
saic texts as “the creations”, which, as M. 
Berdiayev noticed, “alludes also to the 
creator” [9, 154]. However, if for the ma-
jority of existentialists art also is a cer-
tain form of game, entertainment, and\
or “escape”, for Тodos’ Os’machka, as 
well as for many other Ukrainian writ-
ers and philosophers, creativity is “the 
immanent form of his philosophema’s 
existence” [10, 38]. 

After the existential moduses in 
Os’machka’s prose have been allocat-
ed and interpreted, there frequently 
arises the already noticed in the litera-
ture study thought an essential issue 
of distinction between the specificity 
of the western (European) existential-
ism, that concentrates on the existential 
problems of a separate, often denation-
alized, individual, and the Ukrainian 
existentialism, which manifests itself at 
the “outlook-mental” level and displays 
a specific “existential- boundary” world 
view of the Ukrainian, considering and 

explicating the existential problems of 
a person first of all through the national 
ontology prism as well seen in the works 
of Hryhorіy Skovoroda, Taras Shevchen-
ko, Antin Svydnytskyi, Vasyl Stefanyk 
and other Ukrainian ХІХ – ХХ cc. writers.

Hence, the existential discourse 
of Os’machka’s prose fiction, which is 
very widely represented through this 
literary-philosophical doctrine’s defin-
ing categories or moduses (according to 
Heidegger), – of fear, suffering, separa-
tion, death, this permanent reminder of 
human life temporariness, suicide, hope, 
belief, love, prospect, the world division, 
accordingly, in real and transcendent, 
etc., – is always correlated by the domi-
nant of the national constant.

In this context it is the national im-
perative in Os’machka’s prose that is 
the border in the division of the world 
into good and evil, of the people into 
compatriots and foreign, of the mythi-
cal time-and-space of yellow-gold and 
green paints of old-world Ukraine, on 
the one hand, in which there is spread 
‘the uniform world pleasure and hap-
piness, that is, the warmth and light of 
the dazzling generous fiery heavenly 
God” [8, 83], and – on the other hand 
– of the terribly crimson chernozem 
spaces of the parental lands, on which 
there dominate “the all-freezing hor-
ror”, “collective-farm bondage, poverty 
and mortal destruction of those people 
who still defend the independence of 
their souls” [8, 166], where there stands 
a profaned by the Komsomol members 
church with the broken cross and rusty 
from the blood metal plate dome, under 
which “a man, endowed by God with the 
soul, defiled ...» [8, 199]. 

«If it is possible to pour Ukraine in 
a word, – this is Os’machka’s novel... If 
a word can carry the aroma of Ukraine, 
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then his book smells with all the fra-
grance of Ukraine” [2, 273], – these met-
aphors of Y. Sherekh are about Starshyi 
boyaryn, Os’machka’s most optimistic 
novel. At the same time, in his next pro-
saic works of the specified period there 
is an obvious accent on the advantage 
of the non-human forces, which for 
Os’machka meant “the anti-Ukrainian 
ones”.

The servants of this sinful world 
– they are “the aliens”, or, after Hei-
degger, “the other people”, are divided, 
as N. Zborovska remarks, into those with 
their national features and those “who 
have sold their soul to the foreigners”. 
In her other remark the aforementioned 
researcher underlines, that in Rotunda 
dushohubtsiv the destruction and the ex-
istence of “the human world” (i. e., “the 
Ukrainian world”. – I. Sh.-B.) “as a foreign 
and betrayed one, will be lead to its ex-
treme” [1, 54].

The leading problem in Тodos’ 
Os’machka’s prose is that of the national 
existence, the problem of survival (in a 
bordering existence) of the nation in 
the conditions of denationalizing occu-
pation of one’s native land. In Rotunda 
dushohubtsiv the writer with exalted 
passion and in his figurative expres-
sional manner ascertained: “Ukraine is 
mutilated... Ukraine is broken by the two 
forces, the Jews and Moscow, which now, 
although imperceptibly, have tangibly 
begun fighting between themselves” [8, 
472]. 

In this foreshortening, Todos’ 
Os’machka carried out in his prose the 
verification of the truth of his own exis-
tential “being here” by means of the cat-
egories of conscience and the national-
genetic memory, by his search for his 
own national identity and his “appeal of 
the earth and blood” [12, 32].
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Abstract: The structuring and non-structuring factors of fictional world are i nvesti-
gated in this article. Historical and biographical genres as well as alternate history genre 
are chosen as comparing examples, because these kinds of novel are poetically similar. 
Fictional world is considered to be a product of interaction between the recipient and 
the text. The novel Young Knight Adventures by Spyrydon Cherkasenko and the movie The 
Road to The Sich by Serhiy Omelchuk (that is loosely based on an above mentioned novel) 
are used as the material for anal ysis of theoretical model of the universe in historical 
novel. 
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СТРУКТУРОТВОРЧІ ТА НЕСТРУКТУРОТВОРЧІ ЧИННИКИ 
ХУДОЖНЬОГО СВІТУ

У ХХ столітті в українській літе-
ратурі з’явилася ціла серія історич-
них романів, присвячених постаті 
гетьмана Петра Конашевича-Сагай-
дачного та його часів. Доповнює цю 
серію про часи гетьманування Са-
гайдачного написаний на еміґрації й 
опублікований у 1937 році у Львові 
твір Спиридона Черкасенка Пригоди 
молодого лицаря, який довгий час 
залишався поза увагою науковців у 
зв’язку з тим, що в совєтський пері-
од ім’я письменника було видалене 
з літературного процесу. Першим і 
єдиним ґрунтовним дослідженням 
цього твору є дисертація Світла-
ни Дяченко Пригоди молодого ли-
царя. Роман з козацьких часів Спири-

дона Черкасенка (типологія жанру, 
специфіка образної системи і спосо-
би її художньої реалізації) [4]. Запо-
внення білих плям українського лі-
тературного процесу та повернення 
забутих імен і сьогодні є актуаль-
ною літературознавчою проблемою.

Зіставлення та порівняння істо-
ричного роману С. Черкасенка При-
годи молодого лицаря та знятого 
за його мотивами фільму режисера 
С. Омельчука Дорога на Січ відкри-
ває нові горизонти для розробки 
ефективних літературознавчих під-
ходів до вивчення художнього світу 
як теоретичного поняття. На жаль, 
це питання залишається відкритим 
у сучасній науці, а сам термін у пере-
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важній більшості досліджень вжива-
ється метафорично.

Метою пропонованої статті є 
аналіз структуротворчих чинників 
художнього світу на матеріялі твору 
С. Черкасенка, який розглядається 
у контексті українських історич-
них романів про події, що переду-
вали визвольній боротьбі, яку очо-
лив Б. Хмельницький (Сагайдачний 
Д. Мордовця, Людолови З. Тулуб, Са-
гайдачний А. Чайковського).

Історію становлення категорії 
“художній світ” у літературознавчій 
науці XIX–XX ст. ретельно проана-
лізувала Я. Кравченко [5]. Підсумо-
вуючи ідеї В. фон Гумбольдта і Ґ. В. 
Ф. Геґеля, дослідниця висловлює 
тезу про дійсність твору як самодос-
татню й водночас здатну до само-
розвитку цілісність, а узагальнюючи 
теоретичні напрацювання О. Потеб-
ні, називає художній світ аналогом 
внутрішньої форми слова [див.: 5, 
109-110]. Науковець припускає, що 
художня реальність наскрізь про-
низана авторським світосприйнят-
тям і втілює певну концепцію світу 
та особистости. Різницю між реаль-
ним і художнім світом Я. Кравченко 
вбачає у концептуальній цілісності 
останнього [5, 112]. Справді, у той 
час як реальність характеризується 
багатьма підходами до світорозу-
міння, дійсність твору моделюється 
за зразком однієї концепції, яку об-
рав письменник і яку сприймає ре-
ципієнт під час читання тексту.

Чинником художнього світу є 
те, що впливає на формування його 
структури. Для того, щоб визначи-
ти структуротворчі чинники світо-
будови історичного роману, спершу 
слід з’ясувати, що ж узагалі є скла-
довими художньої дійсности. І чи не 

найяскравішим зразком побудови 
моделі світу є перша глава книги 
Буття у Біблії. За нею, спершу ви-
никає простір (небо, земля, вода і 
суходіл), потім він наповнюється 
предметами (травою, деревами). 
Четвертого дня створено час: “Не-
хай будуть світила на тверді небес-
ній для відділення дня від ночі, і 
нехай вони стануть знаками, і часа-
ми умовленими, і днями, і роками” 
(Буття, 1 : 14). Далі з’явились пер-
сонажі (тварини та перша пара лю-
дей), і сказав Бог до них: “Плодіться 
й розмножуйтеся, і наповнюйте зем-
лю, оволодійте нею, і пануйте над 
морськими рибами, і над птаством 
небесним, і над кожним плазуючим 
живим на землі!” (Буття, 1 : 28), а це 
є не що інше, як спонукання до дії 
та взаємодії. Посилаючись на дум-
ки С. Шаталова, А. Чудакова, В. Фьо-
дорова, Я. Кравченко стверджує, що 
творення художнього світу передба-
чає зображення реалій цього світу 
(час, простір, події, людина, її сто-
сунки з іншими людьми, думки, по-
чуття, вчинки), в яких відчувається 
авторське ставлення до зображено-
го [5, 111].

Із проаналізованого вище мо-
жемо зробити висновок, що визна-
чальними структуротворчими чин-
никами віртуальної моделі реально-
го світу є 1) світоглядна концепція 
автора та реципієнта, 2) жанрово-
стильові та поетикальні параметри, 
3) простір і 4) час, 5) предметна на-
повненість, 6) персонажі, 7) дія й 
узаємодія. Кожен твір передбачає 
унікальність одного чи кількох чин-
ників із вказаних семи. Щоб довести 
доцільність таких узагальнень, по-
рівняємо три типи роману, для яких 
характерне поєднання історичних 
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фактів із художньою вигадкою, – іс-
торичний, біографічний та альтер-
нативну історію. Якщо, наприклад, 
головним персонажем зображено 
одну і ту ж історичну постать, то вза-
галі досить складно відрізнити жан-
рову приналежність твору. І причи-
ною цього є не стільки особливості 
поетики кожного з обраних для по-
рівняння видів роману, скільки схо-
жість художнього світу, який у них 
змодельовано. Зрозуміло, що пер-
ший вказаний чинник завжди не-
повторний навіть для одного пись-
менника у різні періоди творчости, 
адже світогляд людини – дуже ди-
намічна сутність, а кількість реци-
пієнтів прямує до нескінченности. 
Жанрово-стильові та поетикальні 
параметри у пропонованому дослі-
дженні обмежуються жанром рома-
ну та схожістю стилістичних засобів 
у творах, які обрано матеріялом ана-
лізу. Тому зупинятися саме на цих 
чинниках не будемо, а детальніше 
розглянемо наступні.

Історичний та біографічний ро-
мани, як і альтернативна історія, 
передбачають наявність реальної 
географії при побудові простору. 
Проте останній жанровий різновид 
включає можливість зображення 
вигаданого та навіть фантастично-
го простору, і саме це є структурот-
ворчим чинником його художньої 
світобудови, а для двох інших видів 
він – неструктуротворчий.

Час як чинник художнього світу 
в усіх трьох жанрових різновидах 
відрізняється повністю. В історич-
ному романі зображуватись може 
тільки та епоха, яка знаходиться 
на певній часовій дистанції від ро-
ків життя автора. Тобто історизм є 
обов’язковим у моделі світу цього 

виду роману. Письменник виступає 
дослідником зображеного періоду й 
не може бути сучасником описаних 
подій. Для біографічного роману за-
значені умови є неструктуротвор-
чими, зате моделювання періоду 
життя головного персонажа суттєво 
впливає на художню дійсність. А для 
альтернативної історії структурот-
ворчою є присутність історичного 
часу до моменту диверґенції, коли 
документальні факти переходять у 
вигаданий хід розвитку подій.

В аналізованих жанрових різно-
видах предметна наповненість від-
повідає історичній епосі, яка моде-
люється, і тільки в альтернативній 
історії після моменту диверґенції об-
меження зникають. Обов’язковість 
дійових осіб, у яких є прототипи в іс-
торії, характерна всім обраним для 
порівняння видам, але у біографіч-
ному романі ця умова повинна вико-
нуватись перш за все для головного 
персонажа, і тому вона структурот-
ворча для художньої біографії, але 
неструктуротворча для двох інших 
видів.

Щодо дії і взаємодії, то в історич-
ному романі вони залежать від до-
кументальних фактів, адже історія 
взаємодіє з вимислом. У біографіч-
ному – події визначаються життям 
головного персонажа. А для альтер-
нативної історії обов’язковим є мо-
мент переходу до вигаданого варі-
янту розвитку подій.

Як бачимо, аналіз структурот-
ворчих чинників художнього світу 
розкриває суть жанрової специфіки 
твору. Спробуємо простежити осо-
бливості художньої дійсности істо-
ричного роману на прикладі твору 
Спиридона Черкасенка Пригоди мо-
лодого лицаря. С. Дяченко вважає 
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цей твір історико-пригодницьким, 
оновленим різновидом історично-
го роману [4]. Справді, такі ключові 
художні події, як викрадення Орисі, 
переслідування Павла ротмістром, 
визволення з турецького полону Ва-
силя Похила, інтриґи Дениса Криги, 
герці головного персонажа з воро-
гом, та і, зрештою, заголовок, дають 
підстави назвати роман пригод-
ницьким. Але домінантною рисою 
вважаємо життя окремої людини в 
умовах міжнаціональних конфлік-
тів, і тому розглядаємо твір у кон-
тексті тільки історичного різновиду 
романного жанру, не зосереджуючи 
увагу на пригодницьких мотивах. 

Наскрізна сюжетна лінія чоло-
вічого суперництва Павла та Дени-
са в ім’я кохання до Орисі нагадує 
лицарський турнір, характерний 
волтерскоттівському романові. Та 
проблематика твору набагато глиб-
ша від зображеного на передньому 
пляні любовного трикутника. Голо-
вний персонаж Павло Похиленко, 
прозваний січовиками Жбурляєм, 
художньо вигаданий автором і май-
стерно вплетений у канву правди-
вих історичних подій. Ідеальний об-
раз борця за волю і справедливість 
досягається завдяки змалюванню 
Павла і як успішного господаря на 
власному хуторі, й як мужнього та 
сильного воїна, який у кожну мить 
готовий покинути все й повстати 
проти ворога. Не випадково сам Са-
гайдачний відзначив Похиленкову 
завзятість. А ще головний персонаж 
рятує життя своєму майбутньому 
побратимові, писареві Хмелю, який 
є втіленням образу чи не найвідо-
мішої історичної постаті козацького 
періоду – гетьмана Богдана Хмель-
ницького.

Д. Наливайко у нарисі Рецепція 
Заходу на турецько-татарські ві-
йни останньої третини XVI – пер-
шої половини XVII ст. дотримується 
концепції формування українсько-
го козацтва із селян та міщан, які, 
втікаючи від феодального гніту на 
незаселені вільні степові та лісосте-
пові землі, потрапляли у небезпеку 
татарсько-турецького сусідства [6, 
220-227]. За словами науковця, “ко-
зацтво виникло в екстремальній іс-
торичній ситуації в Україні й de facto 
було самозахистом народу, якому за-
грожувала повна руйнація й фізич-
не винищення” [6, 222]. Дослідник 
українських козаків та створений 
ними устрій відносить до специфіч-
них явищ “пограниччя”. Постійна 
небезпека й непевність, неухильна 
загроза нападу унеможливлює існу-
вання стабільних державних інсти-
туцій. “Водночас це життя на сво-
боді, поза офіційним суспільством, 
яке покладає на особистість тягар 
пригноблення, особливо на нижчі 
його верстви” [6, 223]. Таке станови-
ще створює свій тип людини, коли 
в одній особі поєднується вироб-
ник і воїн. У стабільному суспільстві 
трудова та військова діяльність за-
кріплювалася за різними клясами. 
Саме таким типом людини є Павло 
Похиленко. А його тісна взаємодія із 
визначними творцями української 
історії дає можливість автору пока-
зати важливу роль окремої особис-
тості у визначенні напрямку істо-
ричного розвитку.

У художній дійсності глибоке 
проникнення письменника у суть іс-
торичної епохи створює атмосферу 
далекого минулого. С. Черкасенка 
сміливо можна назвати дослідни-
ком історичних фактів козацького 
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періоду, адже йому вдалось май-
стерно синтезувати історію та ви-
гадку. І саме таке зображення часу 
як структуротворчого чинника до-
зволяє вважати роман історичним, 
хоча переважна більшість персона-
жів, у тому числі й головний, цілком 
є плодами фантазії автора. Завдяки 
історизму, яким пронизане полотно 
твору, навіть любовний трикутник, 
змальований на передньому плані, 
видається лише фоновим малюнком 
для відтворення домінантних рис 
доби. 

Характеротворення головного 
персонажа спонукає С. Черкасенка 
неодноразово вводити його у двобій 
з ворогом. Не випадково, припускає-
мо, у фінальних рядках твору також 
вживається слово “герць”. “Восени 
почули й на хуторі, що з давніх-да-
вен приспана воля українська поча-
ла прокидатись і пробувати сили у 
жорстоких кривавих герцях. Не раз 
її приборкувала й топила в червонім 
морі ворожа міць, не раз Павло вер-
тався додому, спочивав і знов сідлав 
свого бахмата, щоб пробити мур, в 
походах Жмайла, Трясила, Сулими, 
Павлюка, Остряниці й Гуні, й доче-
кався-таки, вже хоч і престарим, ве-
ликої всенародної бурі, знятої його 
побратимом Хмелем” [7, 346-347]. 
Цікавий прийом ідеалізованої ролі 
вигаданого персонажа вирізняє 
Пригоди молодого лицаря з-поміж 
інших творів про період історії кінця 
XVI – першої половини XVII століт-
тя. Як і А. Чайковський, З. Тулуб та 
Д. Мордовець, С. Черкасенко показує 
великий внесок Петра Сагайдачного 
в оборону козацьких земель від та-
тарсько-турецьких завойовників, і 
також завершує свій роман згадкою 
про великі досягнення засновника 

Гетьманщини у боротьбі проти гні-
ту вельмож і панів. Проте в худож-
ньому світі “роману з козацьких ча-
сів” найвеличнішим борцем за сво-
боду у поєдинку з ворогом постає 
звичайний канівський “міщух”, який 
з блискавичною швидкістю набира-
ється досвіду у козацькій справі.

Провокаційними є слова голов-
ного персонажа: “...Хто нам більший 
ворог... чи турки, що ми їх сливе 
й ніколи не бачимо на Україні, чи 
маґнати, що панують над нами ра-
зом із своїми посіпаками, жидами... 
Вороги найбільші наші – маґнати, а 
коли турки збираються їх бити, то й 
нехай б’ють, чого ж нашим козакам 
іти накладати головами, обороняти 
від загибелі нашого ворога? Щоб він 
зміцнів і ще дужче напосів на нас?..” 
[7, 149]. Хмель мав свою мудру від-
повідь: “Боротися, пане-брате, з па-
нами – це не пусте діло, як, може, 
декому здається, тому й гетьман 
наш, пам’ятаючи долю Наливайка 
й Лободи, варується поки що ста-
ти на цей шлях і воліє вичікувати... 
Щоб побороти панів, для цього тре-
ба всім по всій Україні одностайне 
стати, інакше кінчиться так, як в 
Наливайка, й наступить ще гірше 
безправ’я й гніт” [7, 149-151].

Філософські роздуми Орисі піс-
ля викрадення про зростання все-
дозволености в руках можновлад-
ців, що сприймається народом як 
належне, викликаючи спротив лише 
у нечисленної кількости людей, та-
кож показують реципієнтові єди-
номожливий шлях розбудови неза-
лежної держави, у якій національно 
свідомий інститут сім’ї та єдність 
всього народу відкривають гори-
зонти вільного господарювання на 
власних землях. Живучи в достатку 
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серед найдорожчих людей, Жбур-
ляй не зволікає на заклик Максима 
Кривоноса повстати проти пансько-
го гніту, одягає козацьке вбрання та 
сідлає коня, щоб у бою захистити не 
тільки свій хутір, а й цілу державу. І 
його дружина, й діти приймають цей 
життєвий поворот із радістю. Якби у 
кожній сім’ї був такий світогляд, то 
зламати цілий народ поневолюва-
чам було б набагато складніше.

Образ Дениса Криги немов роз-
вінчує ідеальний образ козака, оспі-
ваний у народних піснях. Шести ро-
ків йому вистачило, щоб накозаку-
ватися. З Бідяченка він перетворив-
ся на заможного власника хутора, 
всі його дії зумовлені задоволенням 
власних потреб і козацька діяль-
ність також спрямована для досяг-
нення власних цілей. Підступні ін-
триґи з метою одруження з Орисею 
підкреслюють його лицемірність і 
зрадливість. У нього ніколи не було 
мети визволити свій народ з-під гні-
ту, і після всіх невдалих спроб заво-
ювати Павлову кохану Денис сватає 
дочку полковника Гудими, суттєво 
примноживши свій достаток. Харак-
теризуючи Кригу, автор зазначив, 
що він не промарнував у шинках, як 
це робили інші, здобуте у боях май-
но. Козаки, які навідались у Канів, 
тільки те й робили, що пили та гуля-
ли. І цим автор показує їх зі сторони, 
забарвленої у темні неідеалізовані 
кольори. Зрештою, в усіх романах 
про Сагайдачного на татарсько-ту-
рецькій території вони виступають 
не тільки визволителями свого на-
роду, а й руйнівниками життя чу-
жинців.

Умова зображення реальної гео-
графії також виконана автором у 
повному обсязі. Епіцентром розви-

тку подій обрано Канів. Детально 
змальовується дорога Павла з рід-
ного містечка на Січ. Як і в інших 
творах про Сагайдачного, особлива 
роль у відтворенні простору нале-
жить пейзажеві. Безкраї степи, Дні-
про широководний, бурхливе море 
переносять уяву читача на терени 
минулого, що відбувалось у межах 
центральної та південної України. 
Порівняно з творами Д. Мордовця, 
З. Тулуб, А. Чайковського особли-
вістю роману С. Черкасенка є майже 
повна відсутність деталізації місця, 
де відбувається дія, яка у свою чер-
гу зображена до дрібниць. Яскравим 
прикладом є картини морського по-
ходу на турецькі міста. Автор описує, 
образно кажучи, кожний рух козаць-
кої шаблі та турецького ятагана, при 
цьому загальний образ Очакова чи 
Кафи залишається туманним і уваги 
не привертає. 

Ще однією фундаментальною 
рисою “пограниччя” Д. Наливайко 
вважає військову демократію, що 
полягає у виборності всіх органів і 
виконавців та у визначальній ролі 
громади у всіх важливих справах 
[6, 224]. У романі Пригоди молодого 
лицаря образним відтворенням та-
кої козацької взаємодії є епізод при-
своєння Павлові прізвища Жбурляй. 
Взагалі вперше цей звичай згадуєть-
ся, коли про нього повідомляє Похи-
ленкові Денис. Два прізвища, родин-
не і козацьке, тільки підкреслюють 
згадуваний вище мотив єдности в 
одній особі людини-хлібороба та 
людини-воїна. Таким чином дрібні 
деталі допомагають створити ху-
дожній світ, у якому відчуватиметь-
ся дух історичного минулого.

За мотивами роману С. Черка-
сенка Пригоди молодого лицаря 
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режисером С. Омельчуком знятий 
фільм Дорога на Січ (1994 р.). Цен-
тральною сюжетною лінією стріч-
ки обрано конфлікт Павла та По-
тоцького, який вподобав Орисю 
і наказав її викрасти для себе на 
ніч. Екранізація будь-якої книги є 
лише одним варіянтом із множини 
можливих інтерпретацій тексту. 
Саме тому кіно не дає можливості 
реципієнтові осягнути тієї глиби-
ни проблематики, що закладена в 
художньому творі. Сценаристи зо-
середили увагу на темі кохання, 
яка у романі є лише тлом для роз-
криття особливостей доби зобра-
женого періоду історії. І навіть та-
кий колоритний та провокаційний 
персонаж, як Денис Крига, висту-
пає лише хорошим Павловим при-
ятелем, який допомагає врятувати 
дівчину. Орися тут також поверх-
нево відтворений образ. Українські 
красуні завжди славились карими 
очима і чорним, як смола, волоссям. 
І саме такою у фільмі постає перед 
нами у головній ролі актриса Інна 
Капінос. А ось у романі С. Черка-
сенко зобразив дівчину білявкою, і 
цим підкреслив її незвичайність. Ця 
художня деталь, вважаємо, має гли-
боке функціональне навантаження. 
Найповніше образ коханої Павла 
розкривається у діялозі з її матір’ю, 
коли виникає питання, чому ж ніхто 
не чинить масового спротиву шля-
хетському гнітові (у кінострічці цей 
епізод відсутній). Далеко не кожна 
дівчина задумувалась тоді над за-
гальнонародними проблемами. Та-
ким чином різниця в домінантних 
колізіях твору та фільму спричиню-
ють значні відмінності у сприйнят-
ті текстуального та екранізованого 
художніх світів.

Н. Агафонова у статті Просто-
рово-часовий континуум у кіно ви-
окремлює чотири основні сеґменти 
художнього часу у фільмі: час трива-
лости однієї окремої події; послідов-
ність подій; історичний час подій; 
час нарації, який найчастіше тотож-
ний авторському часові [1, 5-6]. Всі 
ці елементи присутні при зображен-
ні часу в художній літературі та в 
історичному романі зокрема. Нара-
тивний час проявляється в тому, що 
певні історичні події завжди будуть 
проглядатись під кутом зору автора, 
який їх осмислює, а отже, розуміє і 
змальовує по-своєму. Наявність сеґ-
мента історичного часу пояснюєть-
ся фабульною організацією, адже у 
такому романному різновиді історія 
постає своєрідною фабулою. Полот-
но твору складається з окремих епі-
зодів, які вплітаються в єдине ціле 
завдяки послідовному чи непослі-
довному їх чергуванню. У просторо-
вій організації дослідниця виділила 
три пласти, які послідовно наклада-
ються один на одного та звужують-
ся: простір подій, експресивний та 
символічний простори [1, 7].

Кінострічка завершується бла-
гословенням козацького війська і 
його вирушанням у похід на турецькі 
землі. Дивує, що Павла прозвали Го-
паком, а не Жбурляєм, хоча, гадаємо, 
останнє прізвисько все одно влучні-
ше, незважаючи на відсутність екра-
нізації битв у морському поході, де 
найбільш виправдано проявляється 
доцільність обраної клички на сто-
рінках роману. В епізоді знайомства 
головного персонажа з січовиками 
його прозвали після виконання тан-
цю гопака, хоча тут же Павло май-
стерно підняв і “пожбурив” велику 
колоду, щоб продемонструвати на 
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прохання гетьмана свою силу іншим 
(у тексті про це не йдеться). До речі, 
на екрані також присутній момент, 
коли головний персонаж “жбурляє” 
вояків Потоцького, які його наздо-
гнали і впізнали у шинку. У творі 
саме це стало ключовою причиною 
перейменування Похиленка.

З іншого боку, блискучі ролі 
Ю. Муравицького (Петро Сагай-
дачний), Л. Задніпровського (По-
тоцький) не можуть не вплинути 
на відтворення їхніх екранізованих 
образів у художньому світі при про-
читанні згадуваних вище романів 
після перегляду фільму. До речі, 
С. Дяченко детально порівняла об-
раз гетьмана у творах Д. Мордовця, 
А. Чайковського, С. Черкасенка [3]. 
Схожість актора з реальними пор-
третами Петра Конашевича вражає. 
А це свідчить про те, що інформація, 
збережена на картинах майстрами 
пензля, проходить крізь призму сві-
домости письменника, сценариста, 
режисера й у трансформованому ви-
гляді постає перед читачем чи гля-
дачем. Процес творення художнього 
світу зумовлюється в тому числі й 
міжмистецькою взаємодією. Незва-
жаючи на майже стовідсоткову схо-
жість із реальністю, будь-який сце-
нічний образ також є тільки худож-
ньою моделлю. Різниця у тому, що 
текст спонукає до потужної роботи 
уяви читача, на відміну від кіногля-
дача, адже режисер значно звужує 
межі сприйняття. Інакше кажучи, 
текст у порівнянні з фільмом має 
набагато вищий рівень абстракції 
та багатозначности. І якщо, читаю-
чи твір, реципієнт змушений уяв-
ляти красу змальованого степу, ши-
роководну річку і численні козацькі 
чайки, з яких лунає гучна пісня, то 

у фільмі всю цю роботу уже втілив 
режисер. 

Під час читання тексту відбу-
вається його зорова перцепція та 
перетворення в художній образ за-
вдяки активній мозковій діяльності. 
Кожен звук, пейзаж чи дія персона-
жа є продуктом уяви тільки одно-
го реципієнта. Письменник, образ-
но кажучи, виступає “ґенератором 
коду”, який повинен розшифрувати 
читач. Кіномистецтво фактично по-
дає інформацію глядачеві у декодо-
ваному вигляді, хоча також спонукає 
до активної співпраці у напрямку 
образотворення. Наприклад, дуже 
вдало підібраний козацький марш 
Ой не шуми та й не грай, синє море, 
який лунав в епізоді, коли козаки з 
піснею і з Божим благословенням 
вирушали у похід проти татар і тур-
ків. На екрані перед глядачем униз 
Дніпром пливуть всього три чайки, 
але завдяки звучанню цієї хорової 
пісні уявляється величезне військо 
на численних човнах позаду. Техніч-
но дуже складно знайти для зйомок 
так багато історичних предметів, які 
не виготовляються уже кілька сто-
літь. Тому режисер змушений шу-
кати обхідних шляхів для втілення 
своїх задумів і покладатися на уяву 
реципієнта. Зауважимо, що після пе-
регляду кінострічки, чайки з козака-
ми набагато простіше уявити під час 
акту читання.

Аналізовані романи про часи 
гетьманування Сагайдачного та 
екранізований фільм за мотивами 
одного з них знаходяться в одній 
інформаційній площині, формуючи 
єдиний художній світ у межах сприй-
няття одним реципієнтом. Простір, 
час, предметна наповненість, пер-
сонажі, які мають відповідників у 



119+

Volume VІІІ, 2014 +

реальній історії, їх дія та взаємодія 
з навколишньою дійсністю однакові 
за своєю суттю у згаданих мистець-
ких творах. Проте унікальність кож-
ного художнього полотна зумовлена 
неповторністю авторських стилів, 
акцентів, задумів тощо. Окрема осо-
бистість у ролі читача чи глядача 
засобами свідомости й уяви завжди 
намагатиметься звести до спільно-
го знаменника власного світогляду 
інформаційні потоки з різних дже-
рел, і вивчення їх взаємовідносин та 
взаємовпливів є перспективним на-
прямком літературознавчої науки 
сьогодення.
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Abstract: The article investigates features of “experimental prose” of mature mod-
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
ПРОЗИ ЗРІЛОГО МОДЕРНІЗМУ

Щодо визначення поняття екс-
перименту в літературі, і як наслі-
док – експериментальної прози, се-
ред літературознавців немає єдиної 
думки, однак принцип, що лежить 
в основі тлумачення цього поняття, 
однаковий – усвідомленість і ціле-
спрямованість дії заради перевірки 
відомого чи створення нового. 

Мистецький експеримент став 
предметом дослідження багатьох 
іноземних і меншою мірою україн-
ських філософів, літературознавців, 
культурологів. Серед них Г.-Ґ. Ґада-
мер, Т. Адорно, Х. Ортеґа-і-Ґассет, 
В. Беньямін, А. Бретон, Ю. Шевельов, 
Дж. Грабович, М. Р. Стех, С. Павлич-

ко, В. Агеєва, Ю. Ковалів, С. Матвієн-
ко, О. Боярчук, О. Бенюк, Л. Ікітян, 
О. Сайковська та ін. Проте комплек-
сного дослідження особливостей 
експериментальної прози доби зрі-
лого Модернізму ще немає. 

Наша стаття є спробою окресли-
ти основні межі такого дослідження. 
У науковій літературі художній екс-
перимент розуміють як «принцип 
спрямованого художнього апробу-
вання життєвого матеріялу», «про-
цес модифікації сталих художніх 
традицій, їх повна чи часткова пере-
робка». Ці визначення можна звести 
до одного знаменника: експеримен-
тування – це «розмаїті трансформа-
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ції первинного стану досліджувано-
го об’єкта» [4, 32]. 

З психологічного ракурсу здат-
ність автора до експериментування 
визначає український філолог Дми-
тро Овсянико-Куликовський: екс-
периментування – це «психологічна 
активність творчого мислення авто-
ра, що не копіює життя, а відтворює 
його у вигляді дослідно-апробатив-
них конструкцій» [Цит. за: 4, 99-100]. 

Питанню формування модер-
ністського мистецького експери-
менту присвячене ґрунтовне дисер-
таційне дослідження Олеся Бенюк. 
Відштовхуючись від поняття науко-
вого експерименту як засобу пізнан-
ня нового, авторка формулює розу-
міння мистецького експерименту 
як засобу творення нового. Поняття 
власне мистецького експерименту 
виводиться дисертанткою з кін. XIX 
– першої третини XX ст. Спочатку 
воно існувало у вигляді «онауковле-
ного» мистецького експерименту, а 
згодом трансформувалося у модер-
ністський мистецький експеримент. 
Виникнення хронологічно першо-
го етапу мистецького експеримен-
ту – «онауковленого» – дослідниця 
пов’язує з натуралістичним худож-
нім напрямом у літературі. Най-
яскравішими зразками творчих ля-
бораторій, в яких представлений 
мистецький «онауковлений» експе-
римент, можна вважати прозу Еміля 
Золі та Івана Франка. 

Мета застосування експеримен-
ту в науці та літературі натуралізму 
нічим не відрізнялася – вона поля-
гала у «пізнанні істини, закладе-
ної у подіях та фактах». Натомість 
«з творчого процесу Е. Золя усував 
уяву та фантазію: їм протиставля-
лися експеримент та спостережен-

ня» [1, 12]. «Онауковленому» мис-
тецькому експерименту відповіда-
ла відображально-наслідувальна 
традиція, яка орієнтувалася на ре-
алістичне відображення дійсности. 
Натомість модерністський експери-
мент взяв за мету «випробувати та 
змоделювати всі можливі засоби та 
способи творення, складові твор-
чого процесу та художнього образу 
задля впровадження нового замість 
усталеного, загальноприйнятого» 
[1, 10]. Таким чином, замість пізнан-
ня дійсности відомими науці мето-
дами модерністський експеримент 
мав створити нову реальність за 
допомогою нових – індивідуально 
авторських – засобів, способів і ме-
тодів. Остання обставина стала при-
чиною незрозумілости та зашифро-
ваности модерністського мистецтва 
для широких мас населення. Більше 
того, модернізм, як стверджував Х. 
Ортеґа-і-Ґассет, не мав «давати го-
тові відповіді, сприяти пасивному 
спогляданню, а своїми експеримен-
тами порушував нагальні пробле-
ми, спонукав до активних дій, до 
розуміння» [1, 12]. О. Бенюк виді-
ляє експериментування модерністів 
з різними матеріялами: кольором 
(фовізм, імпресіонізм), формою (ку-
бізм, футуризм, супрематизм), пред-
метністю (абстракціонізм), творчим 
процесом (сюрреалізм).

Художні експерименти у практи-
ці письменників зрілого Модернізму 
насамперед були викликані необхід-
ністю дослідити людину нової доби, 
«яка перебуває під тиском двох 
крайностей: з одного боку, – жахіття 
воєн, революцій, післявоєнного по-
гару, а з другого – грандіозного зле-
ту Евфоріона сучасности…» [5, 7]. Ра-
зом зі змінами умов життя суспіль-
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ства внаслідок світових катастроф, 
а також традиційного уявлення про 
людську психіку, змінилися й домі-
нанти у художній творчості. Мистці 
не лише рішуче заявили про неспро-
можність попередніх художніх сис-
тем відобразити реалії нинішнього 
світу, а й створили власні неповтор-
ні творчі лябораторії, в яких за до-
помогою глибоко індивідуальних 
експериментів почали досліджувати 
навколишній світ. Головною озна-
кою цього дослідження став синтез. 
Для цього поєднувалися методи і 
прийоми різних наук – філософії, 
психології, історії, художні техніки 
різних видів мистецтв – музики, ар-
хітектури, малярства, театрального 
та кіномистецтва. Внаслідок цьо-
го сформувався самобутній худож-
ній стиль XX сторіччя – Модернізм, 
який, однак, органічно поєднав у 
собі головні здобутки попередніх 
напрямів – Романтизму та Реалізму. 
Йдеться, зокрема, про увагу роман-
тиків до внутрішнього світу люди-
ни, до одиничного та випадкового, 
національної ідентичности героя, а 
також про орієнтацію реалістів на 
деталі, «онауковлене» дослідження 
поведінки (і психіки) персонажа у 
різних життєвих ситуаціях, історич-
ну конкретність. Такий творчий екс-
перимент, на думку Теодора Адорно, 
«оспівував творчу фантазію, уяву та 
підтримував багатоманіття худож-
ніх концепцій» [1, 13].

До яскравих творчих експе-
риментів вдавалися письменни-
ки-модерністи Ф. Кафка, М. Пруст, 
Дж. Джойс, Т. С. Еліот, Е. Паунд, 
Х. Л. Борхес, А. Бєлий, В. Маяков-
ський, М. Семенко, Ю. Яновський, 
М. Хвильовий, М. Йогансен, В. Під-
могильний, В. Домонтович (В. Пе-

тров), Ю. Косач, І. Костецький та 
інші. Їхня творчість сконденсувала у 
собі найкращі здобутки Модернізму, 
переосмислені й збагачені на основі 
власного життєвого й літературно-
го досвіду.

Важливо зазначити, що експе-
риментальним має право називати-
ся не лише формально ускладнений 
художній текст, а й поліпроблемний 
твір, у якому подано нове бачення 
складних ситуацій, знайдені до-
даткові смисли, ідейні рішення, які 
зазвичай «розкриваються через се-
мантику досліду, тотожного «мож-
ливості інших можливостей» [8, 42]. 
Цю думку підтримує Н. Лобас у мо-
нографії Карнавальна поетика та 
жанрові особливості міжвоєнної екс-
периментальної прози: «У розвитку 
національної літератури існують 
явища, що порушують усталені при-
писи для даного періоду, напряму чи 
навіть техніки. Такі явища зазвичай 
іменуються художнім експеримен-
том і характеризуються виходом 
поза традиційно сформовані межі 
різностилевістю та епатажністю… 
Поверх незвичних та епатажних ав-
торських прийомів, які нерідко від-
волікають увагу критиків, виступає 
неоднозначність змісту» [7, 50]. 

Через традиційну зорієнтова-
ність експерименту на «продукт» 
творчого мислення, а не на акт його 
створення як такий», вважає літера-
турознавець Л. Ікітян, «він (експе-
римент – А. М.) зазвичай співвідно-
ситься з формальним аспектом тво-
рів – пляном вираження – і майже не 
пов’язується з пляном зображення, 
змісту» [4, 32-33]. Натомість, пере-
конана дослідниця, нова якість ху-
дожнього експерименту, засвідчена 
з кінця XIX ст., розширює це поняття 
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до «цілісної творчої стратеґії, корпус 
якої складають специфічні прийоми 
характеротворення, структуруван-
ня сюжету, інтриґи, вираження ідеї 
твору, художньої комунікації пись-
менника з читачем тощо» [4, 33]. 

Микола Васьків, автор дисерта-
ційного дослідження Романні форми 
в українській експериментальній лі-
тературі 1920-30 рр.: ґенеза, пробле-
матика, жанрові модифікації й різ-
новиди, пише про дві школи романіс-
тики – «київську» (орієнтовану на 
здобутки клясичного европейсько-
го та українського роману) та «хар-
ківську» (експериментальну). Друга 
– «спрямована на поборювання ро-
манного досвіду, деструкцію, тво-
рення нових жанрових структур». 
Незважаючи на формалістичне під-
ґрунтя специфіки школи, її пошуки 
відзначаються також ориґінальною 
проблематикою та «зосередженням 
на індивідуальному внутрішньому 
досвіді з використанням найсучас-
ніших здобутків й психоаналізу», 
медитативністю, тобто змістовими 
новаціями.

Д. Овсянико-Куликовський вба-
чає реалізацію мистецького експе-
рименту в літературі «в принципах 
«особливого висвітлення образів», у 
специфічно організованих автором 
«штучних» ситуаціях та «нарочито-
го підбору рис» при моделюванні 
поведінки та вчинків героїв твору» 
[4, 33]. Ілюстрацією цих принципів 
може слугувати дослідження Фе-
лікса Якубовського творчости пись-
менника-футуриста Гео Шкурупія 
щодо експериментаторства проза-
їка на трьох рівнях – «образовому», 
«психологічному» та «сюжетному». 
Перший і останній рівні засвідчу-
ють увагу дослідника до творчого 

експерименту письменника на рівні 
формальному (художні деталі, осо-
бливості змалювання персонажів, 
композиція твору), а другий – «пси-
хологічний» – рівень апелює до та-
ких змістово-формальних пластів, 
як узагальнення, символи, абстрак-
ції [9]. Прикладами художнього екс-
периментування на різних рівнях – 
формальному та змістовому – також 
може бути творчість І. Костецького 
та В. Домонтовича відповідно. 

Слід додати, що в сучасних літе-
ратурознавчих дослідженнях акту-
алізується розуміння мистецького 
експерименту не лише у творчості, 
а й у житті письменників. Останні, 
творячи «різко індивідуальну по-
етику» у художніх творах, «наклада-
ли» її на власне життя, яке набувало 
вигляду «інтелектуального проєк-
ту» [4, 32]. Саме таке уявлення про 
художній експеримент як цілісну 
систему варто брати до уваги, коли 
йдеться про прозу української емі-
ґрації середини XX століття.

 З означенням «експерименталь-
ний» у вимірі літературного твору 
треба поводитися вкрай обережно 
і обумовлювати вживання цього 
поняття культурно-історичним се-
редовищем функціонування таких 
текстів, адже, як зазначає дослідни-
ця експериментальної прози Модер-
нізму О. Боярчук, «поза контекстом 
своєї епохи вони (експериментальні 
твори – А. М.) можуть втратити ква-
ліфікацію експериментальних, до 
того ж сприяти хибному уявленню 
про літературний експеримент як 
щось недалеке, дилетантське, недо-
сконале» [2, 5]. Так, будь-який твір, у 
якому системно і послідовно засто-
совано нову поетику зображальних і 
виражальних засобів, яка різко від-
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різняються від усіх попередніх (ра-
зом із панівною) художніх традицій, 
можна назвати експериментальним. 
Ця думка підтверджується уявлен-
ням про мистецький експеримент 
як «метод художньої творчости, що 
орієнтується на впровадження но-
вого» [1, 8].

Н. Лобас, узагальнюючи риси 
поетики експериментального твору 
в роботі О. Боярчук, називає такі: ко-
мунікативність, модель співтворен-
ня тексту автором і реципієнтом, 
ігрова природа, чинна на всіх струк-
турних рівнях, іронія та парадокс. 
Також у дослідженні О. Боярчук 
йдеться про експериментування як 
деяку цілість, «що в ній вигаданий, 
уявний елемент, гра не відмежовані 
від фактичного, образного матерія-
лу…» [2, 7-8], тобто нема протисто-
яння реального та умовного світів, 
як це було, наприклад, в поетиці ро-
мантизму, й водночас модерністи не 
намагаються копіювати життя й від-
творити його у найменших подро-
бицях аж до фізіологічних проявів, 
як це робили реалісти та натураліс-
ти. Інший літературознавець О. Жу-
ренко додає до рис експерименталь-
ної поетики наступні: змішування 
різних літературних жанрових кодів 
і мистецтв, що призводить до по-
лістилістики, гри на зіставленні ре-
ального-умовного, маски і обличчя, 
фраґментаризація або «безликість» 
героя, творення схематичних обра-
зів [7, 65]. Не названими, але важ-
ливими ознаками досліджуваного 
різновиду літератури є й руйнуван-
ня цілісности сюжетности, металіте-
ратурний характер з оголенням ав-
торських прийомів, демонстрацією 
творчого процесу, перший (поверхо-
вий) і другий (закодований, рівень 

алюзій та ремінісценцій) плани тво-
ру, інтертекстуальність та інтерсе-
міотичність, експерименти з мовою 
та ритмікою твору (очуднення, нео-
логізми тощо), пародійність, техні-
ки автоматичного письма та потоку 
свідомости, мітологізм.

Що ж до родової приналежности 
експериментальних творів (зокре-
ма прози), то дослідники сходяться 
на думці про відсутність їх сталої 
визначености: це – «понаджанрова 
категорія універсального характеру, 
що включає всі можливі модифіка-
ції пригодницької літератури, котрі 
інколи досить тісно переплітаються 
в тому чи іншому художньому тек-
сті; так само, як і «проблемні» ро-
мани, відокремлені В. Дончиком від 
чисто експериментальних пошуків 
сюжетиків, романи дискусійні, «на 
тему», «з приводу», інтелектуальні 
й любовні водночас, свого роду есе-
їзована белетристика чи белетри-
зовані есеї…» [2, 12]. Однак можна 
помітити, що твори письменників-
експериментаторів зазвичай мають 
яскраву інтелектуальну домінанту 
(«Інтелектуальний роман – це різно-
вид найбільш інформаційно та інте-
лектуально насиченого модерніст-
ського роману, в якому історія героя 
є опосередкованим вираженням ав-
торського світоглядного пошуку, а 
жанровим прототипом є діялогічні 
філософські трактати Античности 
та Середньовіччя» [6, 11]. Це пояс-
нюється головною метою експери-
менту – художньо апробувати ідеї, 
думки, теорії на їх життєдайність і 
стійкість, усталені формули – на іс-
тинність. Тому герої творів авторів-
експериментаторів стають носіями 
певних ідей, концепцій, світоглядів, 
а «перевірка» їх на достовірність 
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здійснюється завдяки особливим 
експериментальним умовам в твор-
чій авторській лябораторії.

Авторка дисертації Типологія 
модерністського роману І. Куниць-
ка переконана, що словосполучення 
«експериментальна проза» – це «до-
цільне жанрове уточнення, але тер-
мін не може слугувати назвою чітко 
окресленої жанрової форми, бо під 
поняття «експериментальний ро-
ман» потрапить чимало різнорідних 
творів […] Ф. Кафки, Д. Джойса, В. 
Вулф, А. Платонова, В. Винниченка, 
М. Йогансена…» [6, 7]. 

Справді, хоча термін експери-
ментальна проза доволі широко за-
стосовується в літературознавчих 
колах (О. Капленко, О. Боярчук, Н. 
Лобас та інші), він є більш узагаль-
неною ознакою текстів, ніж їх жан-
рові особливості. Це поняття міс-
тить не лише типові у своїй склад-
ності формальні характеристики 
творів – нетрадиційну композицію, 
хронотоп, прийоми характеротво-
рення, художні засоби та методи, а й 
неординарний спосіб подачі пробле-
матики. Крім того, експерименталь-
ні твори зазвичай мають поліжан-
ровий характер – у них співіснують 
різножанрові тексти, що створює 
ефект колажу. Тому для аналізу екс-
периментальних творів модерністів 
варто застосовувати комплексний 
підхід.

Крім того, поряд зі словосполу-
ченням «експериментальна проза» 
в літературознавчих працях можна 
віднайти альтернативні поняття 
«аванґардна проза» та «ліва проза». 
Однак такі означення звужують по-
няття досліджуваного явища й ви-
кликають небажані жанрово-сти-
льові обмеження – аванґардистські 

твори або сюжетна белетристика 
відповідно. Тому «дефініція “екс-
периментальна проза” щодо несте-
реотипної, гібридної у жанрово-сти-
льовому відношенні літературної 
продукції 20-их (і 40-их – А. М.) років 
видається більш вмотивованою […] 
тому що вирізняється універсаль-
ністю, підводить до термінологічної 
уніфікації […]» [8, 38].

Отже, поняття художнього мо-
дерністського експерименту виво-
диться дослідниками з кінця XIX – 
першої третини XX ст. і визначається 
як «принцип спрямованого худож-
нього апробування життєвого мате-
ріялу», засіб творення нової реаль-
ности за допомогою індивідуально 
авторських засобів і прийомів. По-
треба у художньому експерименті 
виникла у зв’язку з неспроможністю 
попередніх художніх систем відо-
бразити реалії нинішнього світу, а 
також через необхідність верифіка-
ції нестійких істин й моделей укладу 
життя. Специфіка модерністського 
експериментування полягає у син-
тезі методів і прийомів різних наук, 
художніх технік різних видів мис-
тецтв для досягнення максимально 
цілісного художнього відображення 
життя у літературі. Художні пошуки 
відбувалися на двох рівнях твору – 
формальному та змістовому. Важ-
ливо, що у смислове поле творчого 
експериментаторства потрапила не 
лише творчість, а й життя письмен-
ників, яке часто перетворювалося 
на інтелектуальний проєкт.
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Abstract: In this article we examine the question of European identity in Ukraine, 
which resides in the heart of discourses and evokes passionate debates about the pos-
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Europeanization. Also, we have traced the European orientation of M. Khvyliovyi, M. Ze-
rov and their opponents.
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На сьогодні привертають увагу 
численні праці українських науковців, 
культурологів, істориків, мовознавців, 
літературознавців, політологів про 
“співвідношення української духо-
вности з европейською”, дух европе-
їзму в українській культурі, історичні 
основи европейськости українського 
народу. З цього приводу польська до-
слідниця Ольга Гнатюк зазначала: “У 
дискусіях про стан української культу-
ри та доконечну потребу її кардиналь-
ної зміни в новій політичній ситуації, 
які точилися вже після проголошення 
незалежности в Україні, почасти по-
вторюються сюжети зі зламу століть, 
зокрема коли йдеться про модерніза-
цію. Таку особливість зумовили, по-
перше, типологічна схожість позицій у 

ставленні до модернізаційних викли-
ків, по-друге – проєкт трансформа-
ції наявної культурної ідентичности, 
опертий на концепціях, що виникли 
в період творення новочасної україн-
ської нації” [3, 24]. 

Українськість й европейськість 
– були і є предметом обговорення в 
українській літературно-критичній 
думці від середини XIX сторіччя. Од-
ним з перших, хто дав поштовх до 
з’ясування концепції европеїзму в се-
редовищі української інтеліґенції, був 
П. Куліш. Подальше розгортання по-
леміки щодо концепту бачимо в куль-
турологічних трактатах І. Нечуя-Ле-
вицького, у працях М. Драгоманова, В. 
Антоновича, І. Франка, Лесі Українки. 
Европейський напрям у своїй творчос-
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ті обрали поети-“хатяни”. Саме С. Пав-
личко однією з перших наголошувала: 
“Євшан і «хатяни» були безперечними 
західниками. Сам Євшан за натурою й 
освітою – европеєць, на якого особли-
вий вплив справляла німецькомовна 
культура [...]. Однак Євшан так само 
добре знав стан справ у польській і 
російській культурах” [14, 158–159]. 
Микола Євшан (Федюшка) схилявся 
до думки, “що своєю влас ною «мудріс-
тю» ледво чи може жити котра-небудь 
з сучасних европейських літератур 
[...]. Треба би всяке явище культури мі-
ряти нам не лише своєю домашньою 
міркою, міркою всяких условностей 
національного життя, але приклада-
ти до нього трошки в наші домаган-
ня і більш строгу европейську оцінку. 
Але з другого боку треба ствердити, 
що всі наші екскурсії в «Европу» були 
нещасливі та схиблені...” [7, 532]. Так, 
питання европейської ідентичности, 
розкривалося у різноманітних до-
слідженнях культурологів, політоло-
гів, філософів, письменників, але, на 
жаль, до кінця так і не з’ясоване. Тому 
останнім часом у літературознавстві 
аналізуються різні дискурси з огляду 
на розуміння різноманітних поглядів, 
тенденцій та постатей української 
літератури, що “у нестабільному по-
граничному «мистецькому просторі» 
стикаються і трансформуються ху-
дожні досвіди різних часів і поколінь” 
[12, 8] – зазначала Наталія Шумило у 
монографії Під знаком національної 
самобутности.

У поширенні европейської думки 
на тлі української культури літератур-
на дискусія 1925–1928 років ХХ сто-
ліття відіграла досить вагому роль. 
“Дискусія сконцентрувала в собі енер-
гію полемічних збурень на терені мис-
тецтва і життя, загострила громадське 

сумління, порушивши найсуттєвіше 
питання: бути чи не бути українській 
літературі зокрема, і культурі загалом 
як повноцінному суверенному явищу 
в контексті світового духового розви-
тку” [9, 20]. Вперше проблема европе-
їзму постала на повну потужність, на-
була об’ємности й багатоаспектности 
та виросла до ключового символу для 
всієї дискусії.

Динамічні еволюцiйнi та револю-
цiйнi зміни в естетичній свiдомостi 
напередоднi нової історичної доби 
формують розмаїте, полiфонiчне ху-
дожнє полотно – лiтературу 1920-х 
років. Соломія Павличко у передмові 
до другого видання монографії Дис-
курс модернізму в українській літера-
турі з цього приводу писала: “Як ба-
гато разів згадувалося в моїй книжці, 
проблема орієнтації на европейські 
культурні зразки була частиною літе-
ратурної дискусії між модерністами 
і народниками” [14, 22]. Саме кінець 
минулого століття позначився новим 
теоретичним виміром щодо вивчення 
феномена українського духового від-
родження.

Також свої міркування з приводу 
літературної полеміки 20-х років ХХ 
століття висловила значна кількість 
сучасних літературознавців під час 
аналізу літературного процесу. Фор-
муванню об’єктивної думки про вже 
далекі від сучасности події в нашому 
літературному процесі допомагають 
документальні свідчення того часу 
[17]. Осмисленню літературної дис-
кусії 1925−1928 рр. присвячені дослі-
дження 20-ті роки: літературні дис-
кусії, полеміки [4], Ю. Коваліва Літе-
ратурна дискусія 1925−1928 рр. [10] і 
Ю. Луцького Літературна політика в 
радянській Україні 1917−1934 [12] та 
ін. На думку Юрія Коваліва, саме “вона 
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(літературна дискусія – І. В.) сконцен-
трувала в собі енергію полемічних 
збурень на терені мистецтва й життя, 
загострила громадське сумління, по-
рушивши найсуттєвіші питання: бути 
чи не бути українській літературі й 
культурі загалом як повноцінному су-
веренному явищу в контексті світово-
го духового розвитку” [10, 10].

Відповідно однією з комплексних 
проблем літературної дискусії є пи-
тання про культурну ідентичність 
Европи. Унікальна культурна ідентич-
ність Европи – це “тканина, один бік 
якої різнобарвний [...] а другий вражає 
однотонним насиченим і глибоким ко-
льором” [5, 1256]. Ми намагатимемося 
тут з’ясувати питання европейської 
ідентичности в українській літерату-
рі, окреслити її головні аспекти в літе-
ратурній дискусії 1925–1928 років.

Прикметною ознакою стає тут, 
з одного боку, усвiдомлення лiте-
ратури як певного нацiонального 
та iсторичного типу художньої 
творчостi, а отже, акцентування її 
зв’язку з традицiєю, з iншого – ра-
дикальна переоцiнка, вибiр самої 
традицiї, змагання рiзних тенденцiй, 
зумовлених новiтнiм художньо-есте-
тичним контекстом. Дедалi чiткiше 
окреслюються двi орiєнтацiї: пер-
ша на збереження нацiонально-
культурної iдентичности, друга на 
загальноевропейський лiтературний 
процес та його унiверсалiзм. Олег Іль-
ницький стверджував, що літератур-
на дискусія другої половини 1920-х 
років великою мірою повторила дея-
кі дебати, які точилися до першої сві-
тової війни, тобто ця дискусія нібито 
була “кульмінацією літературних і 
культурних процесів, що почалися на 
зламі століть” [20, 258]. Ляйтмоти-
вом у такі програми часто входив за-

клик до модернізації та европеїзації 
мистецьких інститутів, наслідування 
найліпших зразків у культурі світо-
вій, невідривне від пошуку питомо-
го, індивідуального шляху розвитку 
культури національної. 

Можна говорити про трактування 
Европи як загального концепту, що 
зосереджується й на з’ясуванні змісту 
складників термінологічних понять: 
европейська ідентичність, европей-
ськість, европейський універсалізм, 
европоцентризм, які складають кон-
цепти европеїзму, конкретизують та 
описують їх у всіх напрямах. 

У цьому пляні цікавим є з’ясування 
проблеми співіснування Европи та 
України. “Україна – найбільша в Ев-
ропі за площею об’єктивна даність, 
яка саме з цієї причини фатально не 
може в Европі поміститися [...]. Бути 
з Росією для України згубно – це ду-
хова і фізична смерть, у чому можна 
було переконатися протягом трьох з 
половиною століть. Бути з Европою, 
можливо означає те саме, але в цьому 
ще варто переконатися” [1, 9], – пи-
сав Юрій Андрухович. У процесі свого 
ґеополітичного та соціокультурного 
становлення Україна перманентно 
перебувала між двох світоглядних орі-
єнтирів: на Европу та Росію. Кожен із 
цих векторів пропонував свою ідейну 
парадиґму, a priori амбівалентну, про-
те історично виправдану. В резуль-
таті тривалої практики в українців 
сформувалась низка принципово від-
мінних типів свідомости, наслідки 
яких впливають на функціонування 
окремішніх національних приналеж-
ностей. Ці дві проблеми наразі й досі 
актуальні та провокують численні 
дебати серед “проевропейських” та 
“проросійських” представників укра-
їнської інтеліґенції. Вирішення по-
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дібних питань, звісно, не дозволить 
позбутися ідеологічної роздвоєности, 
але стане важливим кроком у визна-
ченні граней окремішньої української 
ідентичности та усвідомлення власної 
ролі в европейському просторі.

Сам концепт Европа можна роз-
глядати з одного боку як географічну 
реалію, а з іншого боку він репрезенту-
ється набагато ширше як культурема 
чи ідеологема, яка дозволяє актуалі-
зувати та розгортати свої складники, 
тобто своєрідні концепти-мінімуми. 
В загальноевропейському контексті 
творення концептосфери Европи від-
бувалося під впливом суспільно-істо-
ричних процесів у кожній державі, від-
повідно до настанов ментальности. 
Особливості бачення цих концептів, їх 
оцінку, інтерпретації засвідчує й укра-
їнська літературна дискусія 20-х років 
ХХ століття

Під час дискусії з “полемічною 
різкістю” було обговорено “коло ідей, 
закладених у поняття Европа”. Евро-
пеїстичні тенденції стали об’єктом 
обговорення і тлумачення різних літе-
ратурних та політичних угруповань, 
усі їх бачили й сприймали по-різному. 
Учасники дискусії відзначили “необ-
межену широчину поняття Европа”, 
його “сумарність”. Вона була “конкрет-
на”, “історична”, “абстрактна”, “тео-
ретична”, “загадкова”, “далека”, “тео-
ретично дана”, “туманна”, “холодна”, 
“нейтральна”, “аемоційна”, “агромад-
ська” [2, 121-125].

Дискутанти по-різному осмис-
лювали і “наповнювали” концепт Ев-
ропи. Це поняття багатомістке, яке 
творить духову єдність, своєрідний 
образ. Рецепцію Европи найповніше 
подав Микола Хвильовий, – “минула 
і сучасна, буржуазна, пролетарська, 
вічна-мінлива” [16, 467], “модерніст-

сько-етична, проґресивна, червона” 
[16, 472-473]. 

Саме перу М. Хвильового нале-
жить формулювання основної тези 
дискусії “Европа чи Просвіта”, як од-
ної “із найкращих питань нашої доби” 
[16, 455]. Свій вибір письменник од-
нозначно робить у бік Европи – це зу-
мовило поштовх до такого напрямку 
як “хвильовізм” та викликало гостру 
критику опонентів. Про це зазнача-
ла і С. Павличко: “В історії 20-х років 
за Миколою Хвильовим уже майже 
традиційно закріпилося місце архе-
типального за хідника, европеїста, а 
відтак мало не модерніста. Його гасла 
Европи на противагу Просвіті, «геть 
від Москви!», олімпійства (яке можна 
розшифрувати як елітарність) на про-
тивагу масовізму, що викликали різку 
критику з боку офіційної партійної лі-
нії й урешті капітуляцію Хвильово го, 
здається, це підтверджують” [14, 200].

Активне обговорення цієї про-
блеми сконцентрувало увагу на змісті 
символів Европа та Просвіта. Диску-
танти намагалися з’ясувати орієнта-
цію України, надати їй належне місце 
серед інших культур. Так, вибираючи 
европейство чи москвофільство, В. Ко-
ряк надає перевагу москвофільству, 
яке не вважає “відступом від куль-
турного процесу”, а навпаки, “саме на 
нього, на його думку, слабує […] увесь 
культурний світ. Наші хатні европейці, 
– зазначає автор, зовсім таки «перека-
пустили», борячися з чужими вплива-
ми й захищаючи Европу. Одвертають-
ся од Москви й дивляться на Европу, 
а Европа (й Америка) сама дивиться 
на Москву й чекає од неї нового сло-
ва” [11, 8–9]. Ю. Меженко говорив про 
европейську культуру як “найнебез-
печнішу річ”, статус України щодо Ев-
ропи називає “прийдіте поклонімося” 
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і закликає усе европейське прийняти 
“через суворий фільтр” [13, 131]. 

Продовжуючи дискусію, О. До-
рошкевич наголошує, що Европа “по-
рожнім дощем проллється по нашій 
хуторянській Просвіті, ніколи її не 
зворушить, не запліднить, не поведе 
за собою, ніколи з неї не зробить твор-
чої, своєї Европи [6, 125]. Д. Донцов за-
кликає не до “механічного засвоєння 
европейських доктрин”, а до “релігій-
ного фанатизму”. “Доволі европеїзації 
України”, – обурюється К. Юринець, 
– оскільки “европейські орієнтації 
українців дали тільки нові попелища 
для українського працюючого люду” 
[19, 192]. Розмежування проблеми за 
клясовим принципом призвело до різ-
кого тлумачення питання щодо евро-
пейської ідентичности. Для М. Зерова 
і М. Хвильового гасло Европа стало 
символом міцної культурної тради-
ції, а гасло Просвіта вони пов’язують 
з убогістю, непоборним міщанством 
так званої пролетарської літератури. 
Так, наприклад, говорячи про неокля-
сиків С. Павличко доводила: “Вони так 
само виявляли демонстративну кон-
сервативність у своєму европеїзмі, об-
меженому античністю, символізмом і 
Парнасом. Франція була для неокля-
сиків моделлю й ідеалом Европи. Але 
Франція й відтак Европа вичерпува-
лися Парнасом і символізмом. Апол-
лінер, Сандрар, сюрреалізм, дада, екс-
перименти й новації, як фор мальні, 
так і філософські пошуки французь-
ких поетів 10-х і 20-х років, філософія 
Берґсона, знаменитого натх ненника 
модерністів, лекції якого приїжджали 
послухати до Парижа інтелектуали з 
усього світу, залишилися ціл ком поза 
їхніми інтересами. Проблеми розпаду 
особис тости, краху звичного буття й 
гуманістичних ідеалів, над якими бук-

вально агонізувала европейська літе-
ратура, так само лежали за межами 
інтелектуального світу нео клясики й 
України в цілому” [14, 199]. Дослідни-
ця в цьому вбачала подвійність щодо 
орієнтації на европеїстичні тенденції 
у дискурсі неоклясицизму. 

Саме визначення Европи стало 
головним позитивним результатом 
цієї тривалої дискусії. Знов повертаю-
чись до висловлювань С. Павличко, то 
вона зазначала: “Найбільша проблема 
виникала з визначенням змісту самої 
«Европи». Які історичні, географічні, 
філософські поняття й політичні ре-
алії сюди включаються? І передо всім, 
клясична чи сучасна Европа? Реально 
існуюча сьогодні в певних художніх 
тенденціях чи мітологічна, вигадана?

Европа Хвильового ніколи не ба-
чилася ним як реаль на цілість різних 
суперечливих культурних і політич-
них напрямів, відмінних національ-
них шляхів окремих країн та культур. 
Це була ідеалізація однієї лінії, тен-
денційно спрепарованої, навіть ви-
гаданої: «Европа – це досвід багатьох 
віків. Це не та Европа, що її Шпенґлер 
оголосив “на закаті”. Не та, що гниє, до 
якої вся наша ненависть. Це – Европа 
ґрандіозної цивілізації, Европа – Ґете, 
Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса і т. 
д., і т. п. Це та Европа, без якої не обі-
йдуться перші фалянґи азіятського 
ренесансу. І коли Зеров знає цю Евро-
пу (а він її знає!), то ми йому простяга-
ємо руку»” [14, 202–203]. І в М. Зерова, 
і у М. Хвильового вибір Европи був 
пов’язаний передусім із розумінням її 
як символу цивілізації та прогресу.

У процесі европеїзації україн-
ської культури важливим кроком 
М. Хвильовий, як і його попередники, 
вважає переклади, які допоможуть “за 
всяку ціну [...] вивести нашу літера-
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туру на широку европейську арену”. 
Саме за “звернення до зразків анти-
чної культури, за те, що перекладають 
римлян”, М. Хвильовий вбачає в таких, 
як М. Зеров (“зерових”) “справжніх ев-
ропейців” [16, 442].

Цю ідею М. Хвильового підтри-
мав М. Зеров, бо сприймав Европу 
як “дороговказ” “наших мистецьких 
прямувань”. Кроками до цієї Европи 
він вважає “самоосвітню працю” [8, 
572], поширення европейських тем і 
форм у нашій літературі, або, за його 
висловом, “процес об’европеювання” 
культури. Він закликає розважливо і 
помірковано: “Ми повинні широко і 
ґрунтовно зазнайомитися з культур-
ним набутком інших народів, з усім, 
що може поширити і запліднити наш 
власний досвід” [8, 575] і піднесено 
продовжує: “Освоюймо джерела евро-
пейської культури, бо мусимо знати, 
щоб не залишатися назавжди провін-
ціялами”. Однак він застерігає від “по-
верхового мавпування молодечого за-
своювання Европи”, “найвищої куль-
тури нашого часу, засвоєння не тільки 
в її останніх вислідах, а і в її основах” 
[8, 578]. 

Однак згодом уявлення і розумін-
ня Европи змінювалося відповідно 
до того, наскільки учасники дискусії 
пізнавали справжню Европу з Европи. 
Так, Хвильовий в листі до Зерова спо-
чатку пише: “...Настрою Европа не зро-
бить: не бачивши, ненавиджу я її, і уяв-
ляю собі сіренькою нудною плямою” 
[6, 855], то потім, відвідавши Европу, 
він змінює свої погляди: “...Передайте 
їм (ваплітянам), що Европа чекає їх до 
себе на якісь місяці 2–3. Подивитись є 
що, бо Азія з мене цілком вивітрилась” 
[6, 855].

Цінував Европу й М. Зеров: “Евро-
па живе, росте, набуває сили”. Hа його 

думку, в Европі ще “багато джерел со-
ціяльного та ідеологічного оновлен-
ня” [8, 569]. Автор, критикуючи “по-
ржавілі упередження” опонентів, по-
дає більш глибоке трактування гасла 
Европа: “Її душа живе в культурному 
набуткові” [8, 569]. Слушно припускає 
В. Івашко, який докладно проаналізу-
вав погляди М. Зерова в цій дискусії, 
що, якщо зіставити типи культур − 
західний та східний – М. Зеров надає 
перевагу західному, а згідно із зеров-
ською типологічною моделлю, укра-
їнська культура – органічна парость 
культури західноевропейської. Між 
Европою та Україною ніколи не існу-
вало глухої стіни, у якій треба було ру-
бати вікна [9, 78]. “На Україні [...] у нас 
паростки европейської культури про-
микалися всюди тисячею непомітних 
шпар та щілин, сприймаючися помалу, 
непомітно, але всіма порами соціяль-
ного організму” [8, 585].

Поставивши на терези проблему 
культурної орієнтації, – “Европа” чи 
“Просвіта”, учасники дискусії мислили 
Европу як: гасло, символ, коло ідей, 
“проґресивний чинник”, “суму можли-
востей”, “революційний метод”. Розу-
міння концепту европеїзму закріпила 
саме ця дискусія. Таке трактування – 
це передовсім “основний культурний 
орієнтир”, “дороговказ мистецьких 
прямувань”, “символ міцної, поважної 
культурної традиції”, “стимул для під-
вищення кваліфікації”, “школа мис-
тецької техніки”, “певний тип культур-
ного фактора в історичному процесі”. 

Отже, літературна дискусія акту-
алізувала концепт европеїзму, розши-
рила його зміст, вважаючи при цьому, 
що сама проблема не завжди лежала 
на поверхні. Саме у літературній дис-
кусії 1925–1928 років були окреслені 
головні позиції европейської ідентич-



133+

Volume VІІІ, 2014 +

ности – енергія Европи, дух Европи, 
европейська традиція, европейська 
школа, европейська людина, европей-
ськість, европеїзація. Простеживши 
европеїстичні орієнтації М. Хвильово-
го, М. Зерова та їх опонентів, можна ді-
йти висновку, що в поглядах на це пи-
тання виявляється двоїстість. М. Хви-
льовий в одному варіянті наполягає 
на засвоєнні европейських традицій, 
на потребі як перекладу українською 
мовою, так і перекладу українських 
творів іншими мовами, щоб вивести 
українську літературу на широку ев-
ропейську арену. В іншому – письмен-
ник не сприймав сучасної европей-
ської літератури, бо ідеалі зував старе, 
клясичне, тобто посередньо ним зна-
не мистецтво. М. Зеров у цій дискусії 
виступав органічним европейцем. Він 
жив Европою, знав европейський світ. 
Саме настанови бурхливих 1920-х ро-
ків з самого початку наклали відбиток 
на формування традицій подальшої 
української літератури.
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Abstract: This article analyzes short stories of V. Pidmohylnyi The Old Man and The 
Haydamaka within the concept of identification. Special attention is paid to psychoana-
lytic definition of identification. For analysis of these works the author of the article ap-
plies the theories of S. Freud and A. Freud. She emphasizes the importance of identifying 
activity of the author. Since the analysis of early prose of the writer in the light of iden-
tification is necessary for understanding of his creative personality, special attention is 
paid to explanation of identification in unity “author-character”. On the examples of early 
works of V. Pidmohylnyi the author analyzed the influence of identification on overcom-
ing loneliness, finding and understanding by the characters’ own “I”.

Keywords: identification, creative personality, unity “author-character”
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ Я  ЯК СПОСІБ ВІДНАЙТИ СЕБЕ 
У ТВОРАХ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО

Екзистенційною проблемою ХХ 
століття стало всюдисуще відчу-
ження людини – від інших людей, 
від літературних героїв, від власної 
сутности, від навколишнього світу. 
Втрата ідентичности, що втілюєть-
ся в таких суспільних явищах, як де-
персоналізація, аномія, марґіналіза-
ція, психологічні патології, рольові 
конфлікти, девіянтна поведінка та 
інші форми людського існування, 
стала джерелом літературної тради-
ції, що сформувалась ще на початку 
ХХ століття, а пошук ідентичности 
став одною з найактуальніших гу-
манітарних проблем цього часу. Під 
впливом ідентичности розпочався 

процес художньої ідентифікації – по-
шуку персонажем власного «Я», що 
відбувається на основі ототожнення 
автора зі своїм героєм  і ґрунтується 
на вірі читача в реальне життя пер-
сонажів.

Окрім літератури, поняття іден-
тифікація сьогодні застосовують у 
багатьох наукових галузях: у пси-
хології, криміналістиці, етнології, 
культурології, філософії та інших 
науках, однак найбільш прийнят-
ним у контексті нашого досліджен-
ня слід вважати психоаналітичне 
визначення цього поняття, що роз-
глядає індентифікаційну поведінку 
персонажів як захисний механізм, 
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виражений за допомогою особис-
тісного уподібнення, ототожнення 
з кимось [5, 129]. З літературознав-
чої точки зору, доцільно розглядати 
явище ідентифікації у триєдності 
«автор — персонаж — читач», адже 
взаємодія всередині цього ланцюга 
відбувається завдяки позасвідомо-
му механізмові ідентифікативної 
активности, що має різний вплив 
на автора і реципієнта. Досліджен-
ня цієї взаємодії допоможе зрозу-
міти особливості кожної пари вза-
ємин автор-читач, читач-персонаж, 
автор-персонаж та дозволить на-
близитися до розгадки «секрету по-
етичної творчости».

Поняття ідентифікації вперше 
було висвітлене Зиґмундом Фрой-
дом у праці Психологія мас і аналіз 
людського «Я» [8]. На переконання 
психоаналітика, початкова іден-
тифікація є примітивною формою 
дитячих звичок. Ідентифікаційна 
практика супроводжує усі процеси 
дозрівання та психічного розви-
тку людини, а отже, і формування 
інтересів, ідеалів, форм поведінки. 
Ідентифікація з особою, яку об’єкт 
або любить, або ненавидить лежить 
в основі адаптивних і захисних ре-
акцій. Пояснюючи ідентифікацію, 
як найперший емоційний зв’язок 
особистости з іншою особистістю, 
дослідник зауважував, що ідентифі-
кація є однією з передумов Едипово-
го комплексу, однак на відміну від 
клясичної інтерпретації цього тер-
міну З. Фройд акцентує на тому, що 
хлопчик спочатку виявляє інтерес 
не до матері, а до батька: прагнення 
бути подібним на батька приводить 
до ототожнення з ним. Ставлення 
до матері – звичайне сексуальне за-
хоплення, до батька – ідентифікація 

на зразок уподібнення. Такі зв’язки 
спокійно співіснують деякий час, 
однак завдяки уніфікації психічно-
го життя вони стикаються, і, як на-
слідок, виникає нормальний Едіпів 
комплекс: хлопчик бачить, що шлях 
до матері йому заступає батько, 
його ідентифікація з батьком те-
пер набуває ворожого забарвлен-
ня і робиться ідентичною з бажан-
ням замінити батька. За словами З. 
Фройда, ідентифікація спочатку є 
амбівалентнтною: вона може стати 
вираженням ніжности так само лег-
ко, як і бажанням знищення, та по-
дібна підлітку першої оральної фази 
лібідозної організації, коли поєд-
нання з бажаним і цінним об’єктом 
здійснюється через його знищення. 
В умовах витіснення і переваги ме-
ханізмів позасвідомого, часто вияв-
ляється, що об’єктивний вибір знову 
стає ідентифікацією, тобто «Я» копі-
ює якості іншого, прагнучи здолати 
«принцип насолоди», що наявний 
у «Воно», і зреалізувати «принцип 
реальности». За З. Фройдом, іден-
тифікація — емоційно-коґнітивний 
процес позасвідомого ототожнення 
суб’єктом себе з іншим суб’єктом, 
групою, образом. Як механізм вза-
ємосприйняття — це спосіб розу-
міння «Іншого» завдяки усвідомлен-
ню або позасвідомому уподібненню 
його особливостям. [8]

Аналіз ранньої прози Валер’яна 
Підмогильного у контексті іденти-
фікації є особливо важливим для 
розуміння його творчої особистос-
ти. В оповіданнях з першої збірки 
Твори. Том  1 легко впізнати ще дуже 
молодого автора, який недостатньо 
дистанціюється від власних персо-
нажів. Перше з оповідань цієї збірки 
написане в березні 1917 року, коли В. 
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Підмогильному щойно виповнилося 
шістнадцять років. Тому недивно, 
що незрілою є мотивація окремих 
персонажів, особливо, коли в опові-
данні йдеться про молодих хлопців 
з їхніми внутрішніми конфліктами 
між сексуальністю та релігійними 
нормами. Торкаючись складних фі-
лософських і психологічних про-
блем (сенсу життя, існування Бога, 
почуття провини, страху) автор по-
засвідомо ідентифікує себе з окре-
мими персонажами своїх оповідань.

Одне із перших оповідань В. Під-
могильного Гайдамака цікаве з по-
гляду різногалузевої і різноособис-
тісної фройдівської ідентифікації. 
Тема цього оповідання – боротьба 
красноармійців та гайдамаків (пет-
люрівців). Одного дня до лав гайда-
маків прибуває двоє учнів і пропо-
нують свої послуги. Бажання боро-
тися за високу ідею через асоціяцію 
з певною ідейною групою – свічення 
національної ідентифікації персона-
жів оповідання. Однак постановкою 
проблеми у національному контек-
сті автор й обмежується, бо в центрі 
його оповідання – людина, учень 
Олесь, який кидається у військові 
змагання не через патріотизм, а че-
рез власні комплекси неповноцін-
ности: «Він прийшов до гайдамаків 
того, що був зовсім розчарований у 
житті й навіть серйозно думав про 
самовбивство. Йому так обридло 
його безсиле тіло, своя худорля-
вість, випнуті маслаки на обличчі, 
що він сумував іноді довго і болісно, 
іноді плакав і проклинав усе на сві-
ті вродливе і чудове. Коли він думав 
про своє життя і життя взагалі, то 
воно здавалось йому маленьким, ні-
кчемним і тонким, як він сам» [3, 43]. 
Пошук смерти видається хлопцю 

єдиним можливим виходом з «ситу-
ації», яка відбувається у його свідо-
мості. Незадоволення своєю зовніш-
ністю, невдачі у коханні, неспромога 
знайти спільну мову з однолітками 
спричиняють до виникнення у Оле-
ся низки підліткових комплексів і, 
як наслідок, сприяють активізації 
пошуку власного «Я» через іденти-
фікацію з іншими людьми. У ході 
цього пошуку, підліток часто впадає 
у крайності, як от ситуація відвід-
ин повії для того, щоб пристати до 
«камчатки» кляси, оскільки з «кві-
тами і вершками» він не міг зійтися. 
Таким чином хлопець копіює пове-
дінку інших учнів, хоч і вважає її не-
прийнятною для себе. За Фройдом, 
подібна ідентифікація є початковою 
формою емоційного зв’язку. За умов 
виникнення симптомів витіснення 
і переваги механізмів позасвідомо-
го, «Я» особистости копіює якості 
інших, навіть якщо ці якості супере-
чать її переконанням [8]. Наслідком 
такого конфлікту в Олеся є тяжкий 
невроз: «Кожної суботи ходив туди 
[до повії] з співучнями, захльобу-
вався й потопав. А вдома, на самоті, 
проклинав усе: й співучнів, і повію, й 
життя» [3, 45]. 

Приєднання до гайдамацько-
го руху характеризує другу спро-
бу ідентифікації хлопця. Боротьбу 
у його свідомості можна означити 
дуалістичною крайністю: стати по-
трібним або померти, тому гайда-
маки не усвідомлюються хлопцем 
носіями національної ідеї й героя-
ми. Він розглядає їх, як і своїх одно-
клясників – масою, в яку треба вли-
тися, стати таким, як усі: «Олесеві 
не хотілося бути слабкішим од усіх 
[…]. Гайдамаки ставилися до ньо-
го з легеньким презирством. Вони 
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майже не розмовляли з ним. Тільки 
один, подивившись на гарну смуше-
ву шапку Олеся, запропонував йому 
мінятись. Олесь з радістю взяв його 
потерту, засмальцьовану шапку й 
віддав свою. Він був радий зав’язати 
з ними які-небуть стосунки, але ні-
чого не міг знайти спільного з цими 
похмурими людьми. Так само, як і 
в клясі, тут він був непотрібний і 
самотній» [3, 47]. Як бачимо, дру-
га спроба ідентифікації персонажа 
також закінчується невдачею через 
внутрішній конфлікт і неприйняття 
«Я» особистости «Іншого». 

Як бачимо, молодий автор опи-
сав близькі йому проблеми моло-
дої людини, що прагне знайти себе 
у світі, що втілений у родинному, 
шкільному середовищі. Такі звичні 
«внутрішні поневіряння» властиві 
чи не кожному молодому чоловікові 
й В. Підмогильний відтворив їх ціл-
ком вдало. Однак шістнадцятиріч-
ний письменник прагнув поглибити 
сюжет свого твору, тому зі звичних 
умов свого життя головний персо-
наж потрапляє у «Інше» середовище 
– табір гайдамак, які можуть карди-
нально змінити особистість Олеся. 
Тепер своє «вище» призначення хло-
пець бачить у боротьбі за Україну. 
Постановка проблеми в національ-
ному контексті в ідеалі мала б відо-
бражати національну позицію само-
го автора, однак В. Підмогильний не 
ідентифікує гайдамак із патріотами 
(і себе з гайдамаками). Символічним 
є те, що письменник асоціює україн-
ську справу з наївним, несвідомим 
хлопцем, який цілком очевидно не 
розуміє, що чинить, так само як і 
гайдамаки, що виконують накази 
швидше інерційно, а не через власні 
переконання. 

У В. Підмогильного Олесь і гай-
дамаки – стоять на одному рівні, 
невипадково, тому й реакція на 
смерть їхнього отамана була одна-
ковою: подив, страх, нерозуміння. 
Переломним моментом у свідомос-
ті й творенні характеру Олеся мало 
б стати знайомство з отаманом 
Дудником. Патріотизм Дудника різ-
ко контрастує з позиціями інших 
гайдамаків, тому його поведінка 
сприймається як щось справді ви-
няткове й безнадійне. Він – сміли-
вий і вольовий, переслідує високу 
мету боротьби за самостійність, го-
товий до свідомої самопожертви, а 
отже, міг би стати для хлопця іде-
альним об’єктом для наслідування. 
Однак об’єкт своєї третьої іденти-
фікації персонаж знаходить лише в 
момент героїчної смерти отамана. 
Смерть Дудника стає каталізато-
ром «психічної інфекції» (З. Фройд) 
– явища, що полягає у бажанні або 
можливості побувати у подібній си-
туації [8]. Власне, персонаж згодом 
таки переживає щось подібне: після 
поразки гайдамак Олеся арештову-
ють красноармійці й повідомляють 
що його мають розстріляти. В цьо-
му епізоді можемо спостерігати, як 
хлопець, перебуваючи у стані афек-
ту, намагається «вжитися» в образ 
свого ідеалу: «Треба триматися спо-
кійніше, байдужніше… як отаман, 
а не то будуть сміятись. Треба мо-
литись. Через кілька хвилин я буду 
перед Судією. Господи, прости за 
все, прости за злість і непокірність 
волі твоїй. Прости мені як творін-
ню твому і як немощній людині. 
А батько, мати? Захотілось рида-
ти. Хоч би ще годинку пожити, по-
мислити про все. Хоч все одно, все 
одно…» [3, 52]. Ототожнення себе з 
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героєм Дудником стало важливим 
фактором усвідомлення «Я» хлоп-
ця, адже помірна ідентифікація зі 
знаковою особистістю слугує фак-
тором стимуляції індивідуального 
розвитку особистости. Та це лише 
у тому випадку, якщо ідентифікація 
проходить успішно. Ідентифікація 
Олесевого «Я» з образом отамана 
стає ж лише мізерною спробою від-
найти себе, своє місце у оточенні та 
світі. Психологічна дистанція обох 
персонажів перешкоджає процесу 
«вживання»: Олесеві чужою є мета 
(а головне – засоби її досягнення) 
отамана, він – наївний, несвідомий, 
не розуміє, що чинить. Хлопець на-
магається знайти себе через уподі-
бнення з тими, хто його оточуює, 
однак у його власному «Я» розви-
вається інстанція, яка відокремлю-
ється від «Я» іншого і вступає з ним 
у конфлікт. З. Фройд означив цю 
інстанцію «Ідеалом Я», якому влас-
тиві функції самоспостереження, 
моральної совісиі, цензури снів.

Відчуження «Ідеалу Я» сприяє 
виникненню в особистості комп-
лексів, які є наслідком жорстокого 
принижені власного «Я», нещадної 
самокритики і докорів совісти [7]. 
Усі ці психологічні процеси може-
мо спостерігати у меланхолійного 
персонажа В. Підмогильного: «Оле-
севі зробилось гірко-гірко. Гірко від 
почуття того, що якби він не такий 
нікчемний і нікому не потрібний, 
то його зараз же розстріляли. А то 
з ним можна і погратися – він все 
одно не вкусить […]. І тоді він не міг 
вже опанувати себе і плакав» [3, 56]. 
Спроба віднайти Себе через іден-
тифікацію з «Іншим» закінчується 
поразкою у цьому оповіданні (як і 
в більшості ранніх творів письмен-

ника). Через юнацьку незрілість з 
одного боку і внутрішню позасвідо-
му боротьбу з іншого, відбувається 
психологічне відчуження1, яке ще 
більше поглиблює конфлікт «Я» та 
«Ідеалу Я» персонажів. 

Отже, В. Підмогильний описує 
світ, у якому чи то психологічні під-
літкові, чи героїчні ідеали, однаково 
несумісні з дійсністю. Таке розумін-
ня твору Гайдамака допомагає ви-
світлити значення молоді не лише 
в оповіданнях збірки Твори. Том 1, 
але й в усій творчості письменни-
ка. Героями цих оповідань майже 
завжди є люди, котрим необхідно 
навчитися сприймати дійсність. Усі 
персонажі В. Підмогильного незмін-
но представляють школярів у школі 
дійсности, де йде урок відчуження 
через неспромогу віднайти свою 
ідентичність або ж порозумітися з 
власним «Ідеалом Я». 

Однією з найактуальніших у ран-
ніх творах письменника є проблема 
сексуальної самореалізації як шляху 
до самоусвідомлення. Письменник 
зображує конфлікт між інстинктом 
1 Відчуження – це психологічний захист че-
рез відособлення всередині свідомости осо-
бливих зон, які пов’язані з травматичними 
чинниками. У разі виникнення розщеплення, 
дисоціяції, мислення людини (за локальними 
суб’єктивними оцінками) стає відчуженим. 
При цьому деякі сукупності подій людина 
сприймає окремо, а зв’язки між ними не ак-
туалізує і тому не аналізує. Тоді те, що від-
бувається сьогодні, неможливо зіставити з 
тим, що було вчора. Виникають ніби окремі 
відособлені свідомості, кожна з яких може 
володіти власним сприйняттям, пам’яттю, 
установками. У разі такої дисоціяції психіки 
здатність пересуватися з однієї ізольованої 
зони в іншу зберігається і, перебуваючи в 
одній з них, людина може спостерігати за са-
мою собою з позиції іншої, тобто ніби з боку. 
Відчуження здійснює захист людини шляхом 
усунення «Я» від тієї своєї частини, яка про-
вокує нестерпні переживання [6, 260].
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та розумом буквально: приймаю-
чи форму сексуального лібідо, ін-
стинкт штовхає персонажів до дра-
матичних актів самоствердження й 
самопізнання. Протидіє інстинктам 
«Над-Я» природний страх людини 
та її почуття вини, обумовлені со-
ціяльним і релігійним вихованням, 
та найчастіше ця боротьбі закінчу-
ється поразкою лібідо і втратою мо-
лодим чоловіком індивідуальности 
і самоповаги. Важливо означити й 
характер сексуальних проблем, опи-
саних у збірці. Перш за все, ситуація 
завжди освітлюється з чоловічого 
погляду. Це здається закономірним, 
оскільки автор — чоловік. Однак у 
Підмогильного визначальним чин-
ником є не стать, а специфічно те-
матичний інтерес молодого пись-
менника з однієї сторони та його 
ідентифікація з власними персона-
жами з іншої. Його не цікавить сек-
суальність та її соціяльні наслідки. 
Його не цікавить її вплив на жінок 
чи життя родин. Зрештою, його не 
цікавлять стосунки між жінкою та 
чоловіком як такі. Письменник зо-
середжує свій інтерес виключно на 
чоловічому статевому потягові та на 
чоловічому почутті вини. 

У оповіданні Старець оповідач 
майже весь час розказує про Тим-
оша — тридцятирічного «старця», 
що втратив ногу і мусить жебра-
кувати, щоб вижити. Навіть після 
спроби зґвалтування Тимошем по-
вії Гальки, її реакція окреслена гра-
нично вузько: лють. Не почуття жін-
ки, а Тимошеві почуття вини і при-
ниження передає автор читачам. 
Аґресивну поведінку Тимоша легко 
пояснити незадоволеним сексуаль-
ними інстинктами, застосовуючи 
також психоаналітичну концепцію 

З. Фройда. Власне і сам В. Підмогиль-
ний стверджує, що лють його пер-
сонажа є наслідком незадоволених 
сексуальних бажань: «Полум’я жаги 
і бажання, що його Тиміш довго га-
сив водою злости і зненависті до 
людей, загорілося божевільним не-
стримним вогнем, і не було вже змо-
ги його втамувати. Вогонь жер тіло, 
а воно напружувалось, загартовува-
лось і витягувалось у міцну сталеву 
струну» [4, 79]. Однак сексуальні ін-
стинкти Тимоша стають завершаль-
ним етапом його ідентифікації у 
творі. Чітко мотивуючи аґресію пер-
сонажа, В. Підмогильний зовсім по-
іншому розкрив її причину у творі, 
яка насправді полягала у несприй-
няті аґресивного середовища. Та-
ким середовищем у оповіданні стає 
місто. Невипадково у зав’яці автор 
зобразив його як  живий організм, 
що бачить, дихає, дає милостиню. 
Найважливіші компоненти місько-
го пейзажу, описані Підмогильним, 
слугують метафоричними знаками 
космічного безладу, у якому не може 
знайти собі місця Тиміш: «Місто шу-
міло й хвилювалось, кипіло й рего-
тало. Життя виштовхувало вдень на 
вулиці його тисячі, десятки тисяч 
людей, котрі заклопотано бігали, 
метушились, щось думали, обмірко-
вували, сміялись і, нарешті, помира-
ли, – все це іноді тут же на вулиці, а 
здебільшого під залізними дахами 
кам’яних мурів, що самі ж і утворили 
собі, аби ховатись на ніч для спочин-
ку й кохання» [4, 70-71]. 

Місто, як єдине ціле, живе й ді-
єздатне має у творчості В. Підмо-
гильного особливе значення. Серед-
овище міста завжди виступає най-
першим фактором усвідомлення «Я» 
персонажів у світі, або ж навпаки їх-
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нього пригнічення. У Підмогильно-
го місто творить людей і їх вбиває, 
допомагає їм або шкодить. Головний 
персонаж оповідання Старець кон-
фліктує не просто з містом, а з усім 
світом, де як він відчуває, йому не-
має належного місця. Тиміш бачить 
цю несправедливість переважно у 
соціяльному і фінансовому вимірах, 
але автор не підтверджує таку його 
оцінку. А в більшості оповідань збір-
ки Твори. Том 1 подібні соціологічні 
оцінки виявляються ще недореч-
нішими. Герої Підмогильного кон-
фліктують з оточенням і цей кон-
флікт має, зокрема, й метафізичний 
вимір. Конфлікт породжується тим, 
що людина є істотою водночас фі-
зичною і духовною, а оточує її суто 
фізичний – ворожий і аґресивний, 
світ. Власне аґресивний соціюм, як 
один із його елементів, ідентифікує 
Тимошеве «Я», тому у «мент, коли 
хтось спинявся біля його, встромляв 
руку в кишеню й, добувши звідтіль 
якийсь гріш, кидав його в простяг-
нену шапку» [4, 71], він не відчував 
вдячности. Тиміш ненавидів людей, 
що кидали йому милостиню. Знако-
вою є його зустріч з двома молодими 
чоловіками, які стали уособленням 
усіх ненависних жебракові людей, 
усього міста, цілого світу. Аґресив-
ність молодих людей щодо старця 
сприяє його підсвідомій ідентифі-
кації, однак не з особою аґресора, а з 
його вчинками. Цей висновок вдало 
ілюструє психоаналітичну теорію 
Анни Фройд під назвою «ідентифі-
кація з аґресором»2, яка пояснює 
2 Представниця неортодоксального психо-
аналізу А. Фройд розвинула клясичну тео-
рію психоаналізу свого батька у осмисленні 
понять Я, Воно і Над-Я. Згідно її теорії, що 
отримала назву «ідентифікація з аґресором», 
процес ідентифікації є одним із факторів роз-

те, чому каліка Тиміш не вагаючись 
кидається у бійку з двома здорови-
ми чоловіками: «Тиміш похитнувся. 
Рот його вмить наповнився сли-
ною, губи засіпались і злість, гірка, 
неосяжна й бурхлива, враз вдарила 
його в груди. Бризкаючи слиною, він 
рвонувся вперед, щоб наздогнати 
образника, вдарити його, провали-
ти йому голову костуром і роздерти 
його пополовині, але колодка по-
сковзнулась на каміннях, і Тиміш 
важко упав на бік» [4, 72]. 

Цей випадок стає причиною 
того, що персонаж інстинктивно 
ідентифікує з аґресором усіх навкру-
ги. З іншого боку, проєкція власного 
«Я» на пересічних людей зароджу-
ють у ньому комплекс нарцистич-
ного приниження. Так, ставлення 
персонажа до старенької бабусі, яка 
«кожного ранку ходила до церкви, 
спираючись на ключку, і неодмінно 
кидала Тимошеві дві копійки» [4, 
73] пояснюється тим, що жебрак під-
свідомо ідентифікує себе з бабусею: 
вона так само немічна, нікому не по-
трібна, однак має більше, ніж він (як 
мінімум на дві копійки, які щодня 
жертвує Тимошеві), тому є вищою, а 
отже підсвідомо принижує жебрака. 

Ідентифікація персонажа за до-
помогою захисних процесів «Я» 
спричиняє до нападів люті щодо 
інших людей і дійсности загалом. 
Причиною цієї люті, у свідомості 
Тимоша є повія Галька. Однак, на-
віть вона підсвідомо сприймається 

витку Над-Я, що бере учать у приборканні 
інстинктів. Поєднуючись з іншими механіз-
мами (вина, сором, страх), ідентифікація стає 
одним із найсильніших засобів боротьби Я 
із зовнішніми чинниками, що збуджують 
тривогу. «Ідентифікація з аґресором» була 
висвітлена у праці Психологія Я і захисні ме-
ханізми.
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Тимошем як аґресор: він знає, що 
вона йому відмовить, принизить і 
навіть поб’є, і на підсвідомому рівні 
навіть готовий її вбити: «Вже дав-
но... з того часу, як побачив тебе... 
не маю спокою... Рве мене, їсть мене 
щось... тільки й спокою, коли сиджу 
там... там гомін і брязкіт... а як при-
йду сюди, немає мені ні спокою, ні 
сон мене не бере... Все думаю про 
тебе, яка ти вродлива... не можу я... 
не можу... я мучуся страшенно, не 
сплю ночами... іноді так буває, що 
хочеться піти і вбить тебе...» [4, 80]. 
Та на відміну від інших людей, сам 
Тиміш не відчуває аґресії до жінки, 
навіть тоді, коли вона йому відмов-
ляє і б’є: «Тиміш затулив лице рука-
ми і лежав мовчки, не ворушачись» 
[4, 81]. Психологічні патерни такої 
поведінки А. Фройд пояснює так: 
«Навіть після того, як зовнішня кри-
тики була інтроєкційована, загроза 
покарання і зроблений вчинок іще 
не поєдналися у психіці. У той час, як 
критика інтерналізується, вчинок 
екстерналізується. Це означає, що 
механізм ідентифікації з аґресором 
доповнюється іншим захисним засо-
бом, а саме проєкцією вини» [7]. «Я» 
Тимоша, інтроєкціює3 авторитет 
Гальки, критиці якого воно піддане, 
та включає його у власне «Над-Я». 
Якщо нестриманість «Я» старця сто-
совно до інших людей спочатку ви-
переджала нестриманість стосовно 
до себе, то тепер все відбувається 
навпаки: «Я» усвідомлює, що заслу-
говує на осудження власних вчинків 
(ідентифікованих з оточення), однак 
за допомогою аґресії захищається 
від неприємної самокритики і вини. 
3 Інтроєкція – повне включення людиною до 
свого внутрішнього світу сприйнятих нею 
поглядів, мотивів і установок інших людей [5, 
39].

Почуття вини, як стадія розвитку 
«Над-Я» становить початкову фазу 
зародження моральности. Істинна 
моральність народжується тоді, як 
інтерналізована критика, що пере-
буває у стистемі «Над-Я», співпадає 
з усвідомленням і сприйманням 
свого власного вчинку з боку «Я». 
З цього моменту строгість «Над-Я» 
спрямовується всередину, а не зовні 
і людина стає більш терплячою по 
відношенню до інших людей [8]. Од-
нак, Тиміш затримався на проміж-
ній стадії розвитку «Над-Я», тому 
про моральність тут йтися не може. 
Персонаж неспроможний закінчити 
інтерналізацію4 процесу критики. 
Хоча він і розуміє власну провину, 
та залишається аґресивними до ін-
ших людей. Незадоволення власним 
«Я» і знову ж таки, як і в оповіданні 
Гайдамака, конфлікт з «Ідеалом-Я» 
робить Тимоша неврастеніком і 
параноїком. Підсвідомі інстинкти 
персонажа, неспроможність їх задо-
вольнити і, як наслідок, його світо-
гляд знову входять в суперечність з 
дійсністю, спроба порозумітися з во-
рожим світом закінчується втратою 
самооцінки.

Як бачимо, персонажі ранніх 
творів В. Підмогильного – марґі-
нальні особистості, які відчувають 
дискомфорт у світі хаосу й абсурду; 
це люди, які не дають заключної 
оцінки власним думкам і почуттям, 
що виникли у результаті ідентифі-
каційної практики та постійно на-
магаються уникнути диктатури, ди-
дактики, переконання. Ранні твори 
письменника, не зважаючи на до-
сить наївне застосування психоа-

4 Інтерналізація – прийняття людиною пере-
конань, що існують у суспільстві, як власних 
[5, 39]. 
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налітичних постулятів, дають ключ 
до розуміння природи психоаналі-
тичного підходу в усіх пізніших його 
творах. Пояснення самобутности 
персонажів В. Підмогильного засо-
бами його власної ідентифікаційної 
активности, розгляд особливостей 
ідентифікаційної практики персо-
нажів в мімезисі (наслідуванні), у 
грі, через реконструкцію ґенетично-
родинних зв’язків, через речі, що ма-
ють знаковий характер; з’ясування 
значення мотивів співпереживання, 
відповідальности, вини, гріха мо-
жуть стати предметом подальшого 
дослідження творчости письменни-
ка. Відшукуючи елементи ідентифі-
кації у збірці Твори. Том 1 матимемо 
змогу зрозуміти творчу еволюцію 
(через пошук і усвідомлення «Я») В. 
Підмогильного: від елементарного 
уподібнення молодим чоловікам у 
ранніх творах до повної самоіденти-
фікації у романах Місто та Невелич-
ка драма.
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Abstract: The article deals with the features of the artistic space organization in E. Plu-
zhnyk’s drama Professor Sukhorab. The major loci are pointed out: the house, the garden, 
the veranda, the living room, the cabinet and the library. These points are divided into two 
spatial triads: “the house – the veranda – the garden” and “the cabinet – the living room – 
the library”. The symbolic meaning of each of these loci, as well as images of the wall, the 
door and the thresholds is considered. The parallel with distinguishing of “pre” and “post-
revolutionary” groups of characters is made. It is concluded that each triad consists of 
two opposing spatial locus that belong to older and younger generation of the Sukhorab’s 
family. They are the house and the garden in the first and second scene and the cabinet and 
the living room in the third and the fourth scene. At the beginning of the work, there is an 
intermediate space – the veranda. The discussions between characters occur there. Sub-
sequently, this image disappears and is replaced by a wall, confirming the deepening of
contradictions and the impossibility of the further dialogue.

Keywords: E. Pluzhnyk, the artistic space, the spatial triad, the symbol
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В ДРАМІ Є. ПЛУЖНИКА 
ПРОФЕСОР СУХОРАБ

П’єси 1920 – 1930-х рр. – це но-
вий етап у розвитку української дра-
матургії. Після подолання реперту-
арної кризи на початку 1920-х років 
почали з’являтися художньо вартіс-
ні драматичні твори. Серед них слід 
назвати й драматургічний доробок 
Євгена Плужника, який на сьогод-
ні залишається малодослідженим. 
У більшості наукових праць, при-
свячених спадщині мистця, подано 
тільки загальну характеристику п’єс 
Професор Сухораб, У дворі на перед-
місті та Змова у Києві [2], [3]. Зокре-

ма, відсутні студії, спрямовані на до-
слідження особливостей художньо-
го простору у Плужникових творах. 
Для драми Професор Сухораб цей ас-
пект набуває особливої важливости 
– через тяжіння п’єси до “нової дра-
ми”, однією з основних ознак якої 
є надання символічного значення 
просторовим елементам у тексті [7]. 
Це й зумовлює актуальність нашого 
дослідження, мета якого – схаракте-
ризувати систему просторових еле-
ментів у драмі Є. Плужника Профе-
сор Сухораб.
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Художній простір в аналізованій 

п’єсі складається з кількох основних 
просторових точок – будинок, садок, 
веранда, кабінет професора, біблі-
отека та вітальня. Ці локуси можна 
умовно поділити на дві просторові 
тріяди – “садок – веранда – будинок”, 
де відбуваються перша та друга дія 
п’єси, та “вітальня – кабінет – бібліо-
тека”, які є місцем третьої та четвер-
тої дії. У кожній тріяді виділяється 
простір, який належить старшому та 
молодшому поколінню родини Сухо-
рабів (відповідно “дореволюційній” 
та “постреволюційній” групі персо-
нажів), а також локус, який є місцем 
зустрічей та дискусій дійових осіб. 

Розглянемо детальніше просто-
рову тріяду “садок  – веранда – буди-
нок”. Образ дому у словниках сим-
волів тлумачиться як центр світу, 
притулок, замкненість, захист [4]. 
Отже, будинок – це простір, де лю-
дина відчуває себе захищеною, тому 
прагне потрапити туди. У п’єсі фор-
мально дім належить усій родині 
Сухорабів, проте насправді він вияв-
ляється простором існування однієї 
особи, професора, який перебуває 
в ньому практично всю першу дію, 
і з’являється на веранді лише в ХХV 
яві. Зважаючи на те, що професор Су-
хораб у творі представляє старше по-
коління, можемо визначити будинок 
як простір “дореволюційної” групи 
персонажів. Жоден з дітей Сухораба, 
які репрезентують нове покоління, 
не перебувають від початку в домі. 
Усі вони по черзі приїжджають з міс-
та й, минаючи сад, опиняються на ве-
ранді, не заходячи до будинку. 

Прикметним є й те, що персона-
жі драми неодноразово дають оцін-
ку простору, де мешкають Сухораби. 
Таким чином Євген Плужник під-

креслює важливість саме цього ло-
кусу, оскільки будинок – це не тільки 
помешкання, але й символ родини, 
світоглядна модель усього суспіль-
ства. Залежно від світоглядної по-
зиції дійових осіб відрізняються й 
їхні характеристики дому Сухорабів. 
Так оцінки Клима та Бориса є цілком 
протилежними: “А у вас благодать 
тут!” [1, 189] (Клим) та “Останній час 
у нас у домі така атмосфера, така за-
духа” [1, 191] (Борис). Це пов’язане із 
тим, що Борис, син професора, праг-
не вирватись з батьківського будин-
ку, натомість бажання Клима – стати 
частиною цього простору, одружив-
шись із дочкою Сухораба Аллою. 

Місцем молоді в п’єсі стає сад. 
Традиційно він символізує “рай, при-
тулок душ” [4], космічний порядок та 
гармонію, красу, свідомість [5, 319-
320], ідеальний замкнений простір, 
який всередині зберігає абсолют-
ний достаток, а зовні загороджений 
стіною або парканом [8, 574]. Отже, 
сад – це впорядкований ідеальний 
світ, побудований на раціональній 
основі. Одночасно із цим значенням 
у самому творі сад – це символ навко-
лишньої дійсности, того, що оточує 
Сухораба. У саду відбувається зустріч 
з дітьми професора (Аллою та Воло-
димиром) і знайомими родини (Ва-
куленком і Лехом-Лехновським). 

Третім складникам аналізованої 
просторової тріяди є веранда. У пер-
шій ремарці щодо місця подій зазна-
чено, що веранда широка та відкрита 
[1, 157], вона не загороджена від бу-
динку та садка. Саме веранда є міс-
цем зустрічі персонажів різних світо-
глядних систем – старшого та молод-
шого поколінь родини Сухорабів. На-
явність такого локусу зумовлюється 
не тільки ідейним задумом автора, 
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а також і вимогами театрального 
втілення п’єси, оскільки основною 
рисою будь-якого драматургічного 
тексту є настанова на сценічність, 
тому автор завжди повинен врахову-
вати моменти, що стосуються техніч-
ного боку постановки драми. Кіль-
ка дійових осіб у п’єсі перебувають 
на веранді від початку дії, жодного 
разу не змінюючи свого місця пере-
бування (Катерина Петрівна, Еразм 
Олександрович). Вони обирають для 
себе проміжну локацію, не надаючи 
перевагу ні будинку, ні саду. У такий 
спосіб автор підкреслює внутрішню 
невизначеність, властиву цим дійо-
вим особами. Ні Катерина Петрівна, 
ні Еразм не беруть участі в дискусіях, 
не здійснюють більш-менш важли-
вих вчинків для розвитку конфлікту. 
Вони є лише спостерігачами: Катери-
на Петрівна постійно зайнята хатні-
ми справами, а Еразм Олександрович 
протягом майже всієї дії спить.

Варто зазначити, що символічне 
значення мають і пересування пер-
сонажів між просторовими точками. 
Наприклад, Борис та Клим – одні з 
найяскравіших представників “по-
стреволюційного” кола персонажів 
– практично не заходять у будинок, 
немов зумисне уникаючи його. Клим 
більшу частину дії знаходиться на 
веранді, а Борис усі свої справи з Ле-
хом-Лехновським вирішує виключно 
в саду. Привертає увагу також те, що 
діти професора, Алла та Володимир, 
майже завжди з’являються разом, 
окремо вони виступають лише кіль-
ка разів (на початку та наприкінці 
другої дії). Обидва персонажі мають 
спільні життєві принципи: вони від-
чувають, що новий час із його дво-
їстою мораллю дає їм великі можли-
вості покращити матеріяльне стано-

вище, піднятися кар’єрними сходин-
ками тощо. Володимир пишається 
тим, що через тиждень будуть роз-
глядати його заяву щодо вступу до 
КП(б)У, до чого він докладно готуєть-
ся (“Шліфуюсь, любі мої, шліфуюсь! 
Ідеології набираюсь!” [1, 192]). Алла 
закидає йому нещирість у ставленні 
до ідейних настанов комунізму, ро-
зуміючи, що братові потрібні лише 
блага, які може дати перебування в 
комуністичній партії, проте сама го-
тується до шлюбу за розрахунком із 
Климом Голоп’ятим.

Підсумовуючи сказане про про-
сторову тріяду “садок  – веранда – 
дім”, зазначимо, що ключовими ви-
ступають два локуси – будинок та 
сад, які належать старшому та мо-
лодшому поколінню відповідно. Міс-
цем подій у п’єсі переважно є веранда 
та майданчик перед нею, що зумов-
лене двома чинниками. По-перше, 
ідейним змістом твору: веранда – це 
межа, на якій зустрічаються опонен-
ти. По-друге, вибір одного місця дії 
спрощує інсценізацію п’єси. 

Друга просторова тріяда “кабі-
нет – вітальня – бібліотека” актуа-
лізується в третій та четвертій діях 
твору. На початку третьої дії дра-
матург подає ремарку, у якій чітко 
окреслює місце дії: “Сцену поділено 
надвоє: ліворуч від глядачів – кабі-
нет професора; праворуч – велика 
кімната, що править за їдальню та 
вітальню разом. За кабінетом – че-
рез арку – велика темна бібліотека” 
[1, 209]. Завдяки такому сценічному 
плянуванню твору дія може відбува-
тися паралельно у двох місцях. Цей 
прийом активно використовувався 
в бароковій драматургії й отримав 
назву симультанности. Є. Плужник 
використовує таку організацію про-
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стору для унаочнення загострення 
суперечностей між старшим і молод-
шим поколінням, неможливости пер-
сонажів співіснувати в межах одного 
локусу. 

На відміну від елементів першої 
просторової тріяди – садка та будин-
ку –локуси кабінету та вітальні не 
мають чіткого символічного значен-
ня, яке б виробилося в культуроло-
гічній традиції, проте кімната часто 
символізує особистість, внутрішній 
світ персонажів [4]. Кабінет є просто-
ром професора Сухораба, вітальня ж 
– це простір, у якому діють усі персо-
нажі “постреволюційної” групи. 

Кабінет у своєму складі має ще 
один, додатковий, локус – бібліоте-
ку, яка розташована відразу за ним. 
Символічним є те, що це місце у тво-
рі залишається завжди темним і там 
практично ніхто не буває. З усіх дійо-
вих осіб до бібліотеки іноді заходить 
Сухораб, щоб усамітнитися, а також 
на певний час там опиняється Борис, 
який зайшов до кабінету в пошуках 
батька й залишився чекати на нього 
в бібліотеці. Отже, жодного з персо-
нажів не цікавить ця локація як вміс-
тилище книг – культурного надбання 
поколінь (і Борис, й його батько опи-
нялися там випадково). Прикметно, 
що стосується це не лише молодшого 
покоління, але й старшого, тобто ав-
тор, хоч і наділяє представників “до-
революційної” групи рисами високої 
моральности, проте не ідеалізує їх, 
наголошуючи на тому, що в конфлік-
ті, який тут існує винною є не лише 
молодь, але й їхні батьки.

У перших двох діях твору події 
відбувалися на веранді, натомість у 
третій і четвертій дії мистець відмов-
ляється від такого перехідного локу-
су. Отже, ідейний фактор переважив, 

і письменник, незважаючи на те, що 
постановка п’єси стала складнішою, 
ділить сцену навпіл. Тепер між про-
сторами “дореволюційної” та “по-
стреволюційної” групи лише стіна й 
двері. Більшість словників символів 
збігаються в тлумаченні образу стіни 
як символу стійкости, постійности та 
захисту, але водночас жорсткого об-
меження, неволі, неподоланної пере-
пони та розділення [5, 328]. Є. Плуж-
ник використовує образ стіни у зна-
ченні саме розмежування, перешко-
ди між двома поколіннями. Разом із 
тим, стіна в будинку Сухорабів між 
кабінетом та вітальнею повністю 
позбавлена іншої своєї функції – за-
хисту: у цьому домі ніхто з персона-
жів не відчуває себе у безпеці. Більшу 
частину дії стіна є суцільною, оскіль-
ки двері в ній зачинені. Образ дверей 
має амбівалентне значення, оскільки 
позначає одночасно захист та доступ 
[6, 148-149]. Із символами дверей та 
стіни нерозривно пов’язаний сим-
вол порогу. Згідно із традиційним 
визначенням, і двері, й поріг – це 
місця переходу від захищеного про-
стору до незахищеного [8, 160]. Най-
виразнішими прикладами такого 
пересування у п’єсі є моменти, коли 
до кабінету входять діти Сухораба. 
Першим заходить його син Василь 
із проханням позичити гроші, проте 
Сухораб йому відмовляє, і Василь за 
власним бажанням залишає кабінет. 
Він як представник “постреволюцій-
ної” групи опиняється у протилеж-
ному просторі, намагається знайти 
там підтримку і, не знайшовши, по-
вертається до своєї просторової точ-
ки. Наступним до кабінету заходить 
Борис, обурений, що батько прогнав 
Леха-Лехновського. Він звинувачує 
Сухораба у відсутності розуміння 
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своїх дітей, на що професор емоційно 
реагує: “Гроші, без яких ми не може-
мо… Хто не може? Я можу. Значить, 
ви? Значить, це для вас мушу я… Да? 
Ну, а ви? Що ж ви?” [1, 219]. Після цьо-
го Борис також залишає кабінет. На-
прикінці драми Клим хоче не просто 
відчинити, а виламати двері (“Рішу-
че ступає до дверей, щоб висадити 
їх” [1, 232]). Це зумовлено прагнен-
ням Голоп’ятого потрапити до світу 
інтеліґенції, куди Сухораб відмовля-
ється його приймати. Але йому це 
не вдається, оскільки свій вибір уже 
зробив професор: “Вони [двері] роз-
чиняються, на порозі стає Іван Олек-
сандрович” [1, 232]. Не випадково ав-
тор акцентує, що Сухораб зупиняєть-
ся саме на порозі, оскільки, як було 
вже зазначено, він є символом межі, 
переходу, який професор збирається 
подолати. Професор переходить від 
свого захищеного простору в інший, 
а отже, незахищений; він не стає 
“своїм” у новому просторі й залишає 
його, зауважуючи: “В цьому домі я не 
потрібний” [1, 233]. Отже, наприкінці 
твору професор більше не має свого 
простору, відмовляючись від абсурд-
ної боротьби з часом, яка втілилася в 
його суперечностях з дітьми.

Таким чином, художній простір у 
п’єсі Євгена Плужника Професор Су-
хораб – це не просто місце, де відбу-
вається дія. Він виступає у творі ха-
рактеротворчим засобом: місцезна-
ходження персонажа визначає його 
приналежність до “постреволюцій-
ного” або „дореволюційного” поко-
ління. Художній простір твору умов-
но розкладається на дві тріяди: “са-
док – веранда – дім” (перша та друга 
дія) та “кабінет – вітальня – бібліоте-
ка” (третя та четверта дія). У кожній 
з цих частин виділяється чітка опо-

зиція, яка співвідноситься з часови-
ми “дореволюційним” та “пострево-
люційним” групами, у першій час-
тині – це “дім – садок” (дім – простір 
старшого покоління, а сад – молод-
шого), у другій – “кабінет – вітальня” 
(кабінет відповідає дому в першій 
частині, а вітальня – саду). У третій 
та четвертій дії проміжний простір 
замінюється на стіну, що наочно за-
свідчує загострення суперечностей 
між учасниками конфлікту, знакує 
неможливість його розв’язання. 
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Abstract: In the article the autobiographical writing of Viktor Petrov is analyzed as 
the only way of forming the own biographical entirety, manner of introducing the per-
sonality as such. Taking into consideration the novel Bez Gruntu (Without Ground) the 
correlation of motives is determined. Among them the motives of duality, encoding, game, 
mirrors with own author’s behavioral models and strategies. The attention is focused on 
the questions of alienation, loss of memory, disintegration in the context of the concept 
«without ground», detailed in the fiction, publicistic, scholarly writer’s works.
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РОЗПАД ІДЕНТИЧНОСТИ Й ЦІЛІСНІСТЬ АВТОБІОГРАФІЇ: 
СТРАТЕҐІЇ ПИСЬМА ВІКТОРА ПЕТРОВА В. ДОМОНТОВИЧА

Теза про розпад несуперечливої, 
неконфліктної цілісної ідентичнос-
ти в добу Модернізму та про автобі-
ографічне письмо як єдину можли-
вість уникнути такого розпаду для 
Віктора Петрова (В. Домонтовича) 
мала особливе значення. Він – один 
із тих, зрештою, не аж так багатьох 
у своїй ґенерації, українських пись-
менників, які зуміли зробити цю 
біографічну проблему предметом 
інтелектуальної рефлексії. Біогра-
фія Віктора Петрова – вражаючий 
приклад пристосування до зовсім 
різних суспільно-політичних та 
культурних ситуацій – і недарма 
мотиви двійництва, театральности, 
гри, маски у його творчості незмін-
но актуальні. Про B. Домонтовича 

(Віктора Петрова) його життя, тек-
сти, нецілісність біографії знаходи-
мо в дослідженнях В. Агеєвої, М. Гір-
няк, Ю. Загоруйко, Р. Корогодського, 
С. Павличко, Ю. Шереха [2], [3], [6], 
[7], [9].

В Історіософічних етюдах, що 
з’явилися друком y 1946 – 1947 ро-
ках, Віктор Петров роздумує над 
проблемою розщеплености біогра-
фії сучасної людини, більше того, 
говорить про відсутність біографії 
як такої, про нетотожність особи та 
її імени: «Час ущільнився. Сторіччя 
сконцентрувалися в подіях одного 
дня або кількох місяців. Кожна лю-
дина числить за собою кілька жит-
тєписів. Одне ім’я стало явно недо-
статнім для людини. Тотожність 
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імени більше не відповідає зламам 
етапів. Над усім панує епоха. Функ-
ція людини за однієї доби одна, за 
іншої – інша. У зміні діб втрачає вагу 
сталість особи. Жаден з нас не має 
власної біографії, бо його біографія 
належить відтінкам епох, які круто 
відрізняються один від одного. За-
повнюючи анкету, ми усвідомлюємо 
це з дотикальною ясністю. Зміну діб 
сприйнято як особисте переживан-
ня» [7, 915].

До того ж громадянин тоталі-
тарної держави постає ще й перед 
додатковими ідентифікаційними 
проблемами, спричиненими ідеоло-
гічним тиском, репресіями, немож-
ливістю творчої самореалізації. На 
кожному наступному етапі життєво-
го шляху совєтська людина опиня-
лася перед імперативною вимогою 
відречення від минулого, пристас-
ного таврування учорашніх гріхів і 
злочинних переступів. Зрікатися до-
водилося не лише ідей, переконань, 
філософій, але й людей, і то часто 
найближчих, з батьками включно. 
Віктор Петров розгортає у своїх емі-
ґраційних статях сорокових років ці-
каві концепції алієнації, пов’язані як 
з марксистським, так і з екзистенці-
ялістським підґрунтям. Йдеться про 
відчуження і від місця народжен-
ня, малої батьківщини, і від приро-
ди, і від результатів власної праці. 
Йдеться також про втрату пам’яти, 
спогаду, переписування історії на 
потреби сьогодення. Ці теоретичні 
розмисли підсумовували концепцію 
безґрунтянства, розгорнуту в бага-
тьох як художніх, так і наукових та 
публіцистичних текстах автора.

У контексті фраґментарности, 
клаптиковости (мотив уламків, один 
із центральних для модерністських 

розмислів про біографію та ідентич-
ність) життєпису автобіографічне 
письмо, отже, стає єдиним способом 
конструювання власної біографіч-
ної цілісности, засобом представ-
лення особистости як такої. 

Мотиви двійництва, удавання, 
шифрування, приховування, теа-
тральної гри, маски, дзеркала, важ-
ливі у творчості В. Домонтовича, – 
дуже добре співвідносяться з його 
власними поведінковими моделями 
й стратеґіями. Врешті, нецілісність, 
плинна ідентичність, безґрунтян-
ство осмислюється часом не як 
втрата і травма, а швидше як здобу-
ток і перевага, зокрема для інтелек-
туала чи мистця. Амбівалентність 
невизначеної тожсамости найпо-
вніше розкрита у романі Без ґрунту. 
Його було опубліковано 1943 року 
в редаґованому Віктором Петровим 
окупаційному харківському журналі 
Український засів, так що цей текст 
можна вважати підсумковим, при-
наймні коли йдеться про романний 
жанр. Головного героя-оповідача 
(знов-таки, як це було і в попередніх 
творах, особливо у Докторі Серафі-
кусі) наділено багатьма реаліями 
біографії самого письменника.

Зав’язка сюжету швидше об-
манює читацькі сподівання. Голо-
вний герой збирається у подорож 
до рідного міста, де він не був від 
дитячих років. Йдеться про Січес-
лав-Дніпропетровськ, де пройшло 
дитинство самого Віктора Петрова. 
Така подорож у дитинство мала б 
стати (стандартний, зрештою, сен-
тиментальний мотив багатьох ав-
тобіографічних творів) моментом 
пошуку, реставрації втрачених спо-
гадів, а отже й біографії. Але цього 
не стається. Таким чином саме па-
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родіювання чи іронічне перевер-
тання узвичаєної жанрової моделі 
свідчить про свідому авторську на-
станову на модерністську гру якраз 
із автобіографічним письмом. Від 
Ростислава Михайловича сподіва-
ються допомоги у захисті прирече-
ного на руйнування собору, шедевру 
ґеніяльного архітектора й маляра 
Степана Линника. Тут уже іронія 
стосується навіть і модерністського 
естетизму. 

Можна по-різному пояснювати 
пасивність столичного уповнова-
женого Комітету охорони пам’яток. 
Одна з імовірних інтерпретацій 
– усвідомлення гріховности будь-
якого статусу будівлі, окрім сакраль-
ного, статусу храму. У романі Без 
ґрунту вперше йдеться (зрештою, 
у підсовєтських публікаціях це було 
попросту неможливо, хоча дослід-
ники вже вказували на поодинокі 
натяки на трансцендентні, релігійні 
цінності навіть і в Докторі Серафі-
кусі, опублікованому через півтора 
десятиліття лише за кордоном) про 
таку засадничу ознаку руйнування 
ідентичности, як втрата зв’язку з 
Богом, втрата віри. Для Віктора Пе-
трова, сина єпископа й активного 
діяча православної Церкви усе це 
мало, виглядає, велике значення. 
Про складний шлях повернення до 
віри, до християнських цінностей у 
сорокові роки Петров-Домонтович 
пише неодноразово. Навіть і у Без 
ґрунту мотив розвинуто принай-
мні у двох біографічних вимірах, 
стосовно Ростислава Михайловича 
та, розлогіше й глибше, його вчите-
ля Степана Линника. Варто згадати 
також оповідання Апостоли та Свя-
тий Франциск із Ассізі. Про спрагу 
релігійної віри, колізії розуму та 

віри йдеться у кількох статтях Ві-
ктора Петрова мурівського періоду, 
зокрема таких концептуальних, як 
Християнство й сучасність, Христи-
янство, Новий час і сучасність тощо. 
Врешті його викладання в Мюнхен-
ській Богословсько-педагогічній 
академії було, ймовірно, спричине-
не не лише потребою розвідницької 
леґенди, але і якимись особистими 
спонуками. В Апостолах, як і в бага-
тьох структурно схожих сюжетах, ав-
тор віддає перевагу не фанатичному 
діячеві, а людині розуму, скептикові, 
людині розуму, що вміє молитися. 
Оця колізія скептика, що молиться, 
– виглядає автобіографічною. Адже 
в цілому ряді творів упродовж усьо-
го кількох років письменник знов і 
знов інтерпретує ту саму проблема-
тику навернення, приходу до Бога. 
Стаття Християнство й сучасність 
свідчить, що тема її продумана дуже 
ґрунтовно, що це наслідок тривалих 
розмислів. Трактуючи націонал-со-
ціялізм як завершення певної епохи 
і гітлерівську Німеччину як державу, 
яка «переймала на себе ролю й вагу 
Церкви» [7, 1609], мислитель ствер-
джує, що «на руїнах націонал-соція-
лізму ми обсервуєм зараз могутній 
поворот людства до християнської 
думки» [7, 1610]. Людство, за Петро-
вим, «опинилося на краю безодні. 
Технічно всевладне, воно виявило 
свою етичну неміч, свою моральну 
безсилість улаштувати соціяльний 
лад, забезпечити мирне співжиття 
людей і народів». «Лише два століт-
тя знадобилося модерному людству, 
щоб ствердити свій деміурґізм і з 
жахом упевнитись, що воно стоїть 
перед загрозою катастрофи, перед 
загрозою власного самознищення. 
І тепер людство мусить сказати: не 
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механічна кавзальність, а чудо. Не 
техніка, а віра. Християнський шлях 
Церкви» [7, 1612-1613].

У романах двадцятих років іш-
лося про апологію модерного мис-
тецтва, яке не має нічого спільного з 
реалізмом. Через півтора десятиліт-
тя персонажі Без ґрунту виглядають 
ще радикальнішими. Авторів ясних 
пейзажів, на яких колосяться ниви 
й квітнуть квіти, Степан Линник по-
грожує саджати в заґратовані кліт-
ки й засилати до Сибіру. Але різниця 
у тому, що в перших романах Домон-
товичеві йшлося насамперед про 
революцію форми. (І сам Віктор Пе-
тров, і його друзі неоклясики стави-
лися до формалізму прихильно, хоча 
не піддавали історичний контекст 
аж такій неґації, як це робили росій-
ські опоязівці). Естетизм, чисте мис-
тецтво у контексті сорокових років, 
у контексті воєнного досвіду уже не 
можуть стати світоглядною осно-
вою. Коли йдеться про долю Собору, 
то оповідач розуміє, що перетворен-
ня його на музей – лише паліятив. 
Місцевому музейному ентузіясто-
ві він пояснює: «Немає естетичних 
вартостей самих по собі. Линник бу-
дував церкву, а не експозиційні залі 
для виставки. Ізольоване естетичне 
ставлення до релігійних справ – це 
блюзнірське заперечення їх метафі-
зичної суті!» [5, 429].

Ідеться у романі й про інші про-
блеми «безґрунтовної» людини без 
ідентичности. Мається на увазі і 
втрата ґрунту в буквальному сенсі 
слова. Мандрівець не пізнає ланд-
шафтів свого дитинства. Дивлячись 
у вікно вагона, Ростислав Михайло-
вич не без деякого здивування по-
мічає, що «почуття внутрішнього 
хвилювання» – сильніше за нього, 

не контролюється раціонально: 
«Приголомшені бездомними ман-
драми, невикорінені й ніколи не-
викорінювані, тільки приспані, від 
початків людства властиві людині 
могутні інстинкти зв’язку з місцем, 
з землею, з ґрунтом раптом з новою 
силою опановують мене» [5, 286]. 
Варто зауважити, що подібні зізна-
ння неможливі у вустах послідовних 
естетів – героїв Дівчини з ведмеди-
ком чи Доктора Серафікуса. Але роз-
чулений, схвильований Ростислав 
Михайлович не пізнає збережених 
у пам’яті пейзажів. «Даремно я шу-
каю великих зелених верб, що росли 
колись на березі. Не ріка, лише труп 
ріки. Мертвотний плин нерухомої 
рідини. Схематизований кресленик 
з підручника гідрографії» [5, 287]. 
(До речі, епізодичні спогади про ди-
тинство героїв знаходимо і в попере-
дніх романах. Це свідчить про важ-
ливість для письменника пам’яти в 
концепції індивідуальної національ-
но-культурної ідентичности). 

Знищено не лише пейзажі. Зруй-
новано і культурний простір. «Меш-
канці, що заступили давніших по-
жильців, не мають ані бажання, ані 
ініціятиви лагодити ґанки, дбати 
про садки, відновлювати паркани, 
зробити хвіртки, замазати дірки, ви-
биті в цеглі стін кулеметними черга-
ми махнівських куль. Люди втрати-
ли почуття сталости. Вони звикають 
жити у руїнах і серед руїн, немов у 
чеканні на нову катастрофу, нове 
знищення, ще страшніше, ще згуб-
ніше за попереднє» [5, 317]. Аматор-
ський історичний музей, де зібрано 
фанатичними зусиллями Арсена 
Петровича недонищені рештки ста-
рих меблів і посуду з розграбованих 
садиб та палаців, – це також кінець 
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кінцем лише «мертвий кресленик» 
культурного шару, якого вже немає. 

У романі відбувається палка 
дискусія про перспективи розвитку 
архітектури. Дивно, здавалося б, що 
така академічна царина спричинює 
ураган почуттів. Заяви партійного 
функціонера про майбутнє усус-
пільнення і родини, й житла, про 
житлові комбінати зі спальнями, 
ключі від яких треба брати з дозво-
лу керівництва, про усуспільнення 
приватности як такої викликають 
жорсткий спротив місцевих «дідів». 
Більшість січеславських культурних 
діячів мають пізнаваних прототи-
пів. Данило Іванович Криницький 
(ледь завуальована постать Дмитра 
Яворницького) відстоює натомість 
архітектуру козацького Бароко, зга-
дує дерев’яну церкву в Новомосков-
ську. Далі говорилося про традиції 
селянської хати. Йшлося насправді 
не лише і не перш за все про архі-
тектурні стилі, а про ціннісну сис-
тему, репрезентовану національною 
архітектурою, про селянську хату 
як текст, книгу, що фіксує пам’ять. 
Як узагальнює сучасний американ-
ський культурний антрополог Пол 
Коннертон, «дім, отже, – це не лише 
будівля, в якій живе група людей. 
Він забезпечує щось більше, ніж 
притулок і простір для діяльности, 
ніж оречевлена система, створена 
стінами й розмежувальними ліні-
ями. Понад і окрім цього, він є за-
собом репрезентації, і в такій ролі 
може ефективно прочитуватися як 
мнемонічна система. Багато антро-
пологів погоджуються з цим. Дім 
можна порівняти з книгою, в якій 
записані уявлення про структуру 
суспільства і космосу; він може по-
рівнюватися з соціяльним текстом, 

одним з найкращих способів утілен-
ня ідей у дописемному суспільстві; 
так що, за відсутности літератури, 
дім ілюструє не лише часткові прин-
ципи клясифікації, але й саму важ-
ливість клясифікації як такої; мож-
на вважати, що дім забезпечує своїх 
мешканців моделлю структуруван-
ня універсуму...» [10, 19].

У прозі Домонтовича отим зга-
даним коннертонівським «соціяль-
ним текстом» виступає часом навіть 
полиця з посудом різних епох, як-от 
у вітальні Тихменєвих в Дівчині з 
ведмедиком, стиль епохи стосується 
не лише мистецтва, але і людських 
взаємин та зрештою й почуттів. Біо-
графія виявляється розірваною між 
різними стилями й історичними пе-
ріодами.

Досвід їхнього мистецького по-
коління (і вужче – неоклясичного 
кола) – це досвід обтяжливих, безна-
дійних компромісів. Саме визначен-
ня «український совєтський пись-
менник» (чи, скажімо, «український 
совєтський історик») у багатьох 
випадках слід розглядати як прин-
ципово оксиморонне, у ньому поєд-
нуються непоєднувані настанови, 
переконання, засади національно-
культурної ідентичности. «Совєт-
ськість» вимагала – і то імператив-
но! – зречення своєї українськости, 
зречення традиції, власного мину-
лого. Ні про яке протистояння чи на-
віть і про марґінальну аполітичність 
та культурницькі «малі справи» не 
могло бути й мови. До того ж описа-
ти пережите майже ніхто не зважу-
вався навіть у «захалявних» щоден-
никах, не кажучи вже про оприлюд-
нення текстів. Так що мотиви втечі, 
мовчання, усамітнення, зречення 
прочитуються як автобіографічні у 



153+

Volume VІІІ, 2014 +

творчості чільних представників по-
коління, як-от Максима Рильського, 
Володимира Свідзинського. І про-
за Віктора Петрова-Домонтовича в 
цьому сенсі також автобіографічна. 

Мотив двійництва, розщеплен-
ня особистости розроблений у різ-
них аспектах. Найочевидніше це в 
численних наголосах на пристрасті 
до театрального перевдягання, до 
костюмованих вистав, театру для 
себе. Вмінням представляти себе 
співрозмовнику в зовсім різних іпос-
тасях талановито послуговувалася 
Зина Тихменєва у романі Дівчина з 
ведмедиком. А в Без ґрунту маємо 
вже й концептуальне обстоювання 
такої поведінки, роздуми над неу-
никністю, а водночас і принадністю 
перетворення життя у безнастанну 
гру. Лариса Сольська (вона співач-
ка, людина сцени, театру) щоразу 
постає перед Ростиславом Михай-
ловичем цілковито іншою, непізна-
ваною: «Кожна зустріч з Вами при-
носить мені Вас такою, якою я ще 
Вас не знав». І жінка згоджується 
– «більш над усе я люблю театр для 
себе», маючи при тому «чималий ви-
бір суконь» [5, 387]. Вона приходить 
то «простесенькою дівчинкою» в 
червоній хустині, то у «вечірній кон-
цертовій сукні з довгим шлейфом», 
то аж так зміненою гримом і ста-
ранно дібраним стильним одягом, 
що, зізнається оповідач, «я навіть 
трохи вагаюсь, не цілком певний, чи 
не трапилося якоїсь помилки, і це 
якась незнайома мені жінка нена-
роком потрапила до мого номера за-
мість іншого» [5, 374]. Лариса сама 
пояснює сенс перевдягання / пере-
творення, апелюючи й до свого сце-
нічного досвіду: «Кожна поводиться 
так або інакше в залежності від того, 

яке на ній убрання» [5, 367].
Цю апологію перевдягання мож-

на співвідносити з кількома авто-
біографічними моментами. Не в 
останню чергу інтерес спричинений 
враженями пережитої революції. У 
принципі, у будь-якій революції чи 
протестній акції виявляються еле-
менти перформенсу, театралізова-
ного дійства. Були вони і в подіях 
1917 року. Прикметно, що згодом 
українську революцію й зокрема 
Центральну Раду в совєтській про-
паґанді знищувально називали 
оперетковою. (А щодо петроґрад-
ських, до речі, подій, то знов-таки 
пропаґанда тиражувала епізод втечі 
прем’єр-міністра Тимчасового уряду 
Алєксандра Кєрєнського з Зимового 
палацу в жіночому вбранні.) Ця ко-
нотація потужно наголошена уже в 
Арсеналі (1928) Олександра Довжен-
ка, тобто усталення й потім заброн-
зовіння таких от театралізованих 
означень відбулося дуже швидко, по 
свіжих слідах подій. 

Пізніше алюзії з театральним пе-
ревдяганням мусили виникати у са-
мого Віктора Петрова, який у трид-
цяті, як згадує Докія Гуменна, носив 
мішкуватий однострій загонів хім-
захисту – вочевидь не «буржуазна» 
совєтська уніформа. Такий от стиль 
«антидендизму». Про нього багато 
йдеться і в Аліні та Костомарові, 
де сформульовано тезу про те, що 
Романтизм утвердив апотеозу кос-
тюму та згадано навіть спеціяльні 
розвідки, як і роман Томаса Карлей-
ля, в якому автобіографічний голо-
вний герой філософ Діоґен Тейфель-
сдрек пише Філософію одягу. Про 
антидендизм згадано й у доповіді 
про Максима Рильського, прочита-
ній Віктором Петровим у Києві 1924 
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року. Свого приятеля-поета допо-
відач також описує як антиденді. А 
згодом В. Петров кілька років ходив 
вулицями окупованого Києва й Хар-
кова у формі гітлерівського офіцера. 
Мемуаристи в один голос стверджу-
ють, що виглядав він при тому дуже 
комічно, можливо, ще й навмисне 
посилюючи ледь не блазенське вра-
ження. (У багатьох аспектах життя 
Віктора Петрова від початку трид-
цятих було таки театром для себе, 
тільки що не задля насолоди від 
гри, як у його героїні-співачки, а з 
примусу). Навмисність, переграван-
ня підкреслює Юрій Шевельов, вва-
жаючи схильність до пародіювання 
й гри питомою рисою характеру Ві-
ктора Петрова: «Віктор Платонович 
був старий парубок і професор. На 
ролю салдата такі люди мало на-
даються. Військова уніформа (а це 
була вже друга – перша була совєт-
ська, в якій я його не бачив, але міг 
собі уявити) виглядала на ньому як 
лантух, його рухи були в тих мун-
дирі й штанях мало не циркової не-
зграбности, а коли при появі офіце-
ра він віддавав честь і цокав одним 
черевиком об другий, важко було 
стриматися від посмішки. Може був 
у цьому, крім природної невмілос-
ти, ще й елемент гри. Петров був у 
житті великим провокатором і паро-
дистом» [9, 334]. Віктор Петров став 
прототипом професора Кравчука в 
повісті Юрія Косача Еней і життя 
інших (1946), і Косач також всіляко 
підкреслює в своєму персонажеві 
схильність до провокативної гри й 
пародіювання.

Настанова на гру, приховуван-
ня / (напів)відкривання власних 
думок, почуттів та вражень, пошук 
аналогій при зіставленні віддале-

них культурно-історичних ситуа-
цій та обставин виявилися у кінце-
вому підсумку очевидно що єдино 
можливою стратеґією письма як на 
українотеренного автора тридцятих 
– сорокових років. Сьогодні вже без-
сумнівно, що якраз В. Домонтович є 
одним із тих дуже небагатьох наших 
прозаїків, хто зумів, попри цензуру 
й ідеологічний тиск, усе ж передати 
психологічну атмосферу часу, від-
дзеркалити себе самого у численних 
історико-культурних, сказати б, сю-
жетах. (Якраз тут можна бачити ще 
одну рису, яка зближує його з нео-
клясицизмом).

У добу Модернізму мистець став 
упривілейованим, першорядним 
персонажем, адже саме модерністи 
зосередилися на проблемах самосві-
домости літератури. Тому роздуми 
про психологію творчости, про під-
стави вибору того чи іншого стилю, 
тої чи іншої манери письма, того 
чи іншого сюжету або прототипа і 
є власне письменницькою автобіо-
графією, у сенсі розповіді про своє 
власне ремесло та про свій до нього 
стосунок і достосування. 

Автобіографічне письмо стало 
для Віктора Петрова-Домонтовича, 
як і для деяких його ровесників, ці-
лющою автотерапією. Але це відбу-
валося лише у тому випадку, коли 
знаходилася можливість обійти 
цензуру. Загнані в глибину, непрого-
ворені травми роз’їдали душу. Напи-
сати – це висповідатися, пояснити 
свої вчинки, підстави зробленого в 
критичній ситуації вибору і отрима-
ти надію на розуміння. Завершуючи 
свій автобіографічний твір Слова, 
Жан-Поль Сартр писав, що лише лі-
тература дає можливість самопіз-
нання: «Це звичка, а ще – мій фах. 
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Тривалий час я мав перо за шпагу: 
тепер я впевнився у нашому безсил-
лі. Дарма: я пишу, я писатиму книги; 
вони потрібні, вони навіть корисні. 
Культура нікого й нічого не порятує 
і не виправдає. Але вона – творіння 
людське: людина себе в ній відобра-
жує, впізнає; лише в цьому критич-
ному дзеркалі вона може побачити 
своє обличчя» [8, 458]. В. Домонто-
вич охоче варіює у різних сюжетах 
символіку дзеркала. Це має і психоа-
налітичні підтексти. Водночас і саме 
письмо для нього чи не єдине при-
ступне дзеркало, аби побачити себе, 
осягнути власну цілісність, коли 
біографія як така видається роздро-
бленою, розщепленою й розшма-
тованою між кількома несхожими 
культурно-історичними епохами, у 
змінах ідеологій і держав. Трохи пе-
рефразовуючи чи «перевертаючи» 
афоризм самого В. Домонтовича, 
можна сказати, що описати себе, за-
лишити пам’ять про себе у певній 
ситуації можна, лише пишучи про 
інших, зокрема й про себе як Іншого.
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Abstract: This article is an attempt to define the uniqueness of designing of the urban 
space in the novel by V. Domontovych Without Ground. The elements of urban space are 
investigated, the text of the novel is analyzed and the uniqueness of urban environment 
influence on shaping the characters’ worldview is also defined. Present article clarifies 
opposition of nature and civilization. It is fulfilled in the construction of urban space in 
the novel of V. Domontovych Without Ground. Urban space is considered to be a medium 
of concentrated embodiment of changes that have occurred in society in the early twen-
tieth century. 
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КОНСТРУЮВАННЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ В ПРОЗІ 
В. ДОМОНТОВИЧА БЕЗ ҐРУНТУ

Пошуки нових моделей худож-
нього простору в европейському 
Модернізмі пов’язані з переорієн-
тацією суспільства на сприйняття 
міста не як цілісного організму, а 
як множинности вражень і деталей. 
Міський простір розглядається як 
велика система, достатньо складна, 
яка містить окремі елементи, що ма-
ють певну локацію, взаємозв’язок і 
пристосованість до втілення мети 
соціяльного характеру. З огляду на 
це, розгляд феномена міста в літера-
турі став основою досліджень М. Ан-
цифєрова, Ф. Броделя, Х. Ортеґи-і-
Ґассета, В. Топорова, О. Шпенґлера. 

У руслі загальноевропейських 
тенденцій вплив міської тематики 
позначається й на українській інте-

лектуальній прозі початку ХХ сто-
ліття. Якщо ще декілька десятиліть 
тому місто зображувалось як воро-
жий простір, джерело аморальности 
й згубности, то у двадцятих роках 
ХХ століття бачимо конкретну орі-
єнтацію на урбанізацію. Українська 
література цього періоду перестає 
ототожнюватися з сільською, на-
родною, „мужицькою”, й уже дошу-
кується особливости зображення 
міського простору. Проблема аналі-
зу міської прози лягла в основу до-
сліджень літературознавців Е. Авер-
баха, М. Бахтіна, М. Бютора, В. Заман-
ської, Ю. Лотмана. 

З огляду на зазначене, інтелек-
туальна проза В. Домонтовича (Ві-
ктора Петрова) набуває статусу 
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феномена у розгляді особливостей 
створення міського середовища по-
чатку ХХ віку. Його твори стають 
об’єктом уваги українських літера-
турознавців В. Агєєвої, Т. Бєлімової, 
М. Гірняк, С. Павличко, які розгляда-
ють окремі аспекти творчого дороб-
ку автора. 

Метою нашого дослідження є 
визначення особливостей констру-
ювання міського простору у романі 
В. Домонтовича Без ґрунту. Ми спро-
буємо дослідити особливості локу-
сів і топосів у романі В. Домонтови-
ча Без ґрунту; з’ясувати принципи 
конструювання міського простору; 
визначити своєрідність впливу місь-
кого середовища на зміни ціннісних 
орієнтації героїв.

Конструкція міського простору 
розглядається як “сфера взаємодії 
мешканців та фізичного середови-
ща (що включає в себе як природні, 
так і створені людиною, об’єкти)” 
[3, 140]. Простір міста безпосеред-
ньо моделюється через його сприй-
няття мешканцями, для яких цей 
простір є повсякденним способом 
буття.

Спираючись на визначення 
В. Фоменко, що місто – це “історич-
но сформований, відшліфований 
простір, який зберігає інформаційні 
коди, ілюзії, міти, втілені у пам’ятках 
архітектури та мистецтва” [8, 35], 
можемо стверджувати, що міські 
картини у творах В. Домонтовича 
виступають не тільки тлом для роз-
гортання подій, а стають своєрідним 
ретранслятором внутрішнього світу 
персонажів.

Описи характерної для почат-
ку ХХ століття переорієнтації від 
сільського до міського способу бут-
тя простежуються вже у експозиції 

роману Без ґрунту: “Од колишнього 
степу не лишилось і сліду, на всій ко-
лосальній площі простяглись пара-
лельні без числа ряди залізничних 
колій; на десятки кілометрів роз-
кинувся залізничний парк. І вже не-
має й сліду родючої землі” [4, 276]. 
У дусі “ностальґійного суму” типові 
елементи урбанізації, що мали по-
зитивну конотацію, несподівано пе-
ретворюються на нейтральні. Н. Ма-
риненко зазначає, що “спорідненість 
образів міста й степу посилюється 
ще й тим, що ідилічне провінційне 
місто зі спогадів Ростислава Михай-
ловича не спромоглося повністю 
втратити зв’язок із селом, із землею, 
тому різниця між ними була майже 
непомітною” [5, 110]. Типовий пред-
ставник міського способу буття, ша-
нувальник “довгих променів шовко-
вих панчіх” і “лякованих черевик” 
постає за межами Харкова зовсім 
іншим: “Зникли зеленосірі неорані 
перелоги, і потяг мчить крізь про-
стори, заповнені коліями, вагонами, 
цегляними корпусами електровень, 
заводів, і фабрик” [4, 277]. Спосте-
рігаємо нашарування “змішаних” 
топосів, за допомогою яких автор 
створює протиставлення минуло-
го майбутньому, у даному випадку 
– контраст міської та сільської ци-
вілізації. Через звуковий супровід 
та зорове враження героя, примісь-
кий простір Катеринослава постає 
як спаплюжений дитячий спогад і 
відсторонена рефлексія головного 
героя: „І вже немає й сліду родю-
чої землі; поверхня, заллята олією, 
блискучо чорна від масних плям 
нафти, вкрита шаром дрібного ву-
гілля, шлаку, сміття й бруду. Залізо, 
чавун, кокс, цемент, цегла, обернули 
степ у чорне гробовище” [4, 277]. У 
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той же час, входження у місто-спо-
гад суттєво відрізняється навіть від 
подорожніх спостережень; Ростис-
лав Михайлович не втрачає статусу 
міської людини навіть у так званій 
ним „міській провінції”.

В. Домонтович, надаючи своєму 
героєві також і статус героя-ман-
дрівника, окреслює проблему віді-
рваности міської людини від ґрун-
ту і, як наслідок, втрату моральних 
орієнтирів: “Сучасна людина ви-
робила в собі звичку не мати свого 
кутка. Вона розірвала пуповину, що 
зв’язувала її з материнським ло-
ном місця. Відмовилась од почуття 
спільности з землею. Зреклася сві-
домости своєї тотожности з країною. 
Загубила згадку про свою спорідне-
ність з вітчизною. Місце народжен-
ня обернулось посвідкою, виданою 
з Заґсу, черговим пунктом заповню-
ваної анкети”.[4, 275]. Ідентифікую-
чи місце як материнське лоно, В. До-
монтович підкреслено гостро вказує 
на бюрократичність свідомости, що, 
зрештою, і призвела до феномену 
“безґрунтів’я”.

Згідно з типологією локусів 
В. Прокофьєвої, можна виокремити 
два основні соціяльні локуси, що є 
глобальним у конструюванні місь-
кого простору Катеринослава у ро-
мані: музей і “Варязька церква”. На 
відміну від села події, що розгорта-
ються у місті, локалізовані. Локуси 
стають домінантами у художньому 
інструментарії автора, музей і “Ва-
рязька церква” централізують події 
твору, надаючи окремим діям без-
посередньо відкритого і закритого 
типу.

Музей, як суцільний замкнений 
міський простір, стає тлом для ре-
трансляції ідей самого автора через 

іронічно-саркастичну промову одно-
го із персонажів роману Без ґрунту: 
“Тут на схилах Дніпра ми збудуємо 
ґрандіозний будинковий комбінат, 
житло-комуну, протилежну приват-
ним мешканням минулої капіталіс-
тичної доби… Жадних окремих меш-
кань” [4, 289]. Модерністичні віяння 
в архітектурі, що були типовими для 
початку ХХ століття, звучать у цій 
промові Бирського доволі абсурд-
но: “шлюбні кімнати” під ключ, за-
гальні спальні, залі-ресторани тощо. 
В. Домонтович протиставляє логіч-
ному розвиткові міської цивілізації 
ідеологічні канони порушеної сві-
домости. В той же час, пророчою ця 
абсурдна промова стає майже через 
сто років, коли міське середовище 
ХХІ століття починає набувати пев-
них ознак „витівок хворої фантазії”. 

Міський спосіб буття, що так 
імпонує самому авторові, іроніч-
но контрастує із сталими ідеалами 
розвитку цивілізації, що донедав-
на мала сільський побут за зразок. 
У внутрішній конфлікт рефлексій 
В. Домонтовича вступає новий пер-
сонаж, що вже є абсурдним своїм 
ім’ям – Петро Петрович Півень. Не-
спроможність „старого світу” оби-
рає контрастним фоном типові 
“блага цивілізації”: “Жили без Дні-
прельстану, проживемо без нього 
й далі. Світили лойовим каганцем 
наші батьки, світитимемо і ми. А 
як жити без порогів, без степу, без 
хати й без паляниці на столі, на по-
куті?..” [4, 297]. Цей контраст двох 
шляхів розвитку цивілізації, жоден з 
яких не є ідеальним, стає для В. До-
монтовича особливо жалюгідним: 
“Вони сподіваються врятувати свою 
власність в цю останню хвилину, 
коли, захитаний бурею, гине світ!” 
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[4, 299]. Несподівана зміна локусу 
музею побудована через елемент-
ність кімнати, що стає концентраці-
єю суперечливого стану Ростислава 
Михайловича, який марить: “Я не 
находжу собі притулку. В кімнаті на-
палено, тісно, душно, хаос, безладдя, 
сумбур, нісенітниця” [4, 295].

В. Домонтович конструює місь-
кий простір через запахи, кольори, 
звуки, образи-символи: солодке 
тьмяне повітря, червоні спідниці, 
білі акації, дзвоник трамваю тощо. 
Порятунок від внутрішнього невдо-
волення Ростислав Михайлович зна-
ходить саме на вулицях Катеринос-
лава, головного топосу роману: “Чи 
є ще друге таке запашне на Україні 
місто? Харків, Глухів, Київ?...Тільки 
тут, у цьому південному степовому 
місті аромат панує над усім. І серце, 
повне пам’яти про пишне буяння, 
назавжди зберігає згадку про світ, 
який сьогодні став інший” [4, 311]. 
Типовим для автора є уведення кон-
кретної пори року, що циклічно по-
вторює події твору: у даному випад-
ку це весна, її буяння і закінчення.

Дотримуючись логіки запере-
чення, В. Домонтович вводить у 
роман Без ґрунту й “інше” місто, 
зруйноване під час революційних 
баталій. Нове місто постає перед 
Ростиславом Михайловичем із вікна 
трамваю, символу нової механізова-
ної ери: “Колишнє ґуберніяльне міс-
то одноповерхових будиночків, що 
їх споруджували вчителі ґімназії, па-
нотці, штабскапітани, колезькі асе-
сори на заощаджуваний гріш, спла-
чуваний внесками за банковими 
заставами, вмерло. Воно було роз-
стріляне за перших років революції, 
його поглинув новий побут, і тепер 
воно було призначене на остаточне 

знесення, щоб на звалищах його ру-
мовищ постав новий центр, залля-
тий світлом нового індустріяльного 
сонця” [4, 316]. Міський простір те-
пер набуває нової конотації: „Малі 
цегляні будинки ще зберігають слі-
ди космічних бур, які пронеслись 
над містом в перші роки Революції. 
Іржавіють нефарбовані дахи. Висять 
напівзірвані ринви. Парадні двері 
забито навхрест дошками. Ґанки 
занедбано, ними не користуються, 
вони поросли травою й бур’яном, і 
цегла, що випала з східців, валяєть-
ся довкола. Колючий дріт заступив 
попалені в холодні зими паркани. І 
крізь дріт я бачу занедбані дерева 
колишніх яблуневих садків” [4, 316]. 
Занепад ціннісних орієнтирів місь-
кого соціюму ляйтмотивом звучить 
у рефлексіях головного герою ро-
ману: “Люди втратили почуття ста-
лости. Вони звикають жити в руї-
нах і серед руїн, немов в чеканні на 
нову катастрофу, нове знищення, 
ще страшніше, ще згубніше за попе-
реднє. Свої доми вони обертають в 
випадкові притулки, хати – в печери 
або лігва, міста в переходові табори” 
[3, 316]. В. Фоменко акцентує, що 
“матеріяльні цінності псують приро-
ду людини, перетворюють стосунки 
у суспільстві на більш праґматичні 
та проблемні” [8, 194].

Місто В. Домонтовича постає як 
текст, що містить унікальну інфор-
мацію про знакові семантичні утво-
рення. Своєрідним прикладом стає 
дешифрування слідів і знакових де-
талей головним героєм роману Без 
ґрунту у квартирі Лариси Сольської. 
Ростислав Михайлович “зчитує” з 
елементів конструювання просто-
ру кімнати не тільки звички й впо-
добання господарів, але й їх імена: 
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старовинний „панський” килим, 
блакитно-сірий шовк меблів в сти-
лі „Люї ХІV”, масивний рояль тощо. 
Простір репрезентує героїв.

Зображуючи місто у творі (бу-
динки, вулиці, транспорт, соціяльні 
установи тощо), автор внутрішньо 
не усвідомлює існування городяни-
на без єдности зі землею, без від-
чуття етнічної приналежности. У 
цій перспективі виокремлюється 
локус, який не можемо остаточно 
віднести до приватних чи природ-
ніх – Потьомкінський сад. Це образ 
нового саду, що видозмінений не 
тільки у свідомості головного героя, 
а й фізично: “Потьомкінський сад 
перестав існувати… Уніфікований 
стандарт” [4, 402]. Головна рефлек-
сія роману Без ґрунту знову звучить 
через ідентифікацію міського про-
стору Ростиславом Михайловичем: 
“Щодо мене особисто, то я людина 
міста!.. Я витримую природу ви-
ключно тоді, коли її пристосовано 
вже до людських вигід. Краєвид по-
винен розкриватись з тераси ресто-
рану. Природа повинна бути подана 
при столикові кав’ярні: добра кава, 
тістечка й довкола кольорові ткани-
ни далечини. Асфальтові пішоходи 
в цілинному лісі… Природа повинна 
бути комфортабельною” [4, 403]. 
Місто у романі В. Домонтовича Без 
ґрунту не тільки простір, де розгор-
таються події, а й ретранслятор ін-
телектуальних засад самого автора. 
Міський простір у романі стає серед-

овищем концентрованого втілення 
тих змін, які відбулися в суспільстві 
на початку ХХ століття. Місто у тво-
рі, як і його мешканці, стає фено-
меном інтелектуальних роздумів 
В. Домонтовича.
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Abstract: The article dwells on the peculiarities of the authors’ understanding of the 
national freedom under the certain historical circumstances. It compares the authors’ at-
titude towards the rights of the dependent nations to fight for their freedom. It observes 
the characteristics of the democratic world reaction to the liberation processes in the 
USSR done by George Orwell and Ivan Bahrianyi. The emphasis is made on the peculiari-
ties of the national liberation process under the totalitarian regime and on the problem 
of the national identity preservation in the totalitarian state. A special attention is paid to 
the connection of the notions “free person” and “national freedom” and to the conditions 
of its realization. Similarities and differences in George Orwell and Ivan Bahrianyi inter-
pretation of the national freedom and its limitation factors are defined. 
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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОБОДИ У ПУБЛІЦИСТИЦІ 
ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА ТА ІВАНА БАГРЯНОГО

Воля споконвіку належить до 
фундаментального набору людських 
цінностей. При цьому кожне нове 
покоління переосмислює поняття 
“вільної людини”, вкладаючи у нього 
свій зміст. У запропонованій розвідці 
основним завданням є співставлен-
ня інтерпретації національної свобо-
ди людини у публіцистиці Джорджа 
Орвелла та Івана Багряного. Типоло-
гічний підхід, який лежить у основі 
цього співставлення, дозволяє ви-
явити типологічні збіги та розбіж-
ності у трактуванні письменниками 
цього поняття, що і є метою нашого 
дослідження. 

Система свобод людини доволі 
розгалужена та зачіпає всі сторони 
її життєдіяльности. У своїх публіцис-
тичних творах ні Джордж Орвелл, ні 
Іван Багряний не можуть оминути 
національних особливостей тракту-
вання поняття волі та способів її реа-
лізації у житті співвітчизників. У сис-
темі людських прав та свобод право 
на національне самовиявлення та 
національну свободу займає окрему 
нішу, корелюючи як із внутрішньою 
сферою свободи, тобто усвідомлен-
ням особистости себе як представни-
ка певного етносу, так і зовнішньою 
свободою та свободою дії, зокрема у 
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питанні національної незалежности 
та боротьби за неї. 

Характеризуючи публіцистич-
ну творчість обох авторів, слід за-
уважити, що обидва приділяють 
достатню увагу вирішенню націо-
нального питання та його зв’язку із 
особистою свободою індивіда. Втім, 
у Івана Багряного національна скла-
дова є яскраво вираженою і домінує 
практично у всій його творчій спад-
щині. Фактично він не мислить лю-
дину поза національністю, а навпа-
ки національне коріння є відправ-
ною точкою для індивіда у пошуках 
себе та свого місця у світі. Іван Дзю-
ба, характеризуючи публіцистику 
Івана Багряного пише, що вона є 
квінтесенцією національної гіднос-
ти й суверенности, обстоюванням 
повноти національного буття [4]. 
У Джорджа Орвелла національне 
самовизначення не настільки ви-
разне, як у українського автора. У 
більшости публіцистичних творів 
він виступає переважно із позицій 
космополітизму, намагаючись не 
прив’язуватись до конкретної нації 
чи території, але у той же час прави-
ла «вродженої моралі» та набір сві-
тоглядних цінностей письменника 
вказують на його британське похо-
дження. Саме тому, погоджуємось із 
твердженням А. ЗВірєва про те, що 
особливий, чисто англійський склад 
розуму Д. Орвелла помітний усюди: 
від літературних суджень до оцінки 
надскладних політичних конфліктів 
важкого часу, в котрому йому суди-
лося жити [5].

Джордж Орвелл прекрасно усві-
домлює важливість національної 
свободи для кожного індивіда як ви-
хідця із певної “цивілізації”, і ствер-
джує, що саме набір національних ха-

рактеристик робить його таким, як 
він є. Саме тому, на певному етапі, як 
вважає письменник, особистість ві-
дображає всю націю і навпаки, а отже 
проблема національної залежности 
стає проблемою, що зазіхає на осо-
бисту волю людини: “Добра чи пога-
на, вона твоя, і ти належиш їй, і доки 
ти живий, ти не позбудешся ознак, 
даних нею” [8]. Для Джорджа Орвел-
ла поняття національної свободи іс-
нує у вимірі “даного” та невід’ємного. 
Він є представником нації-колоні-
затора і абсорбував найстійкіші із 
британських традицій [5]. Хоча він і 
не розділяє усіх імперіялістичних по-
глядів власного уряду, але й ніколи 
не стикався із гострою необхідністю 
захисту англійської незалежности 
від аґресивного загарбника. Таким 
чином, національна свобода не є прі-
оритетною ані для автора, ані для 
його співвітчизників. 

 Джордж Орвелл неодноразово 
наголошує, що більшість його спів-
громадян не відчувають потреби 
утверджувати перевагу власної кра-
їни на міжнародній арені чи колоні-
ях силовими методами чи за рахунок 
тиску, адже їх патріотизм тихий, а 
часто й несвідомий, а самі британці 
“безсумнівно належать до суспіль-
ства, котре керується мечем, але цей 
меч ніколи не повинен бути вийня-
тий з піхов» [8]. Саме тому, пересіч-
ний британець не в стані адекватно 
сприймати потік неґативної інфор-
мації про інші держави, зокрема СССР, 
і несвідомо сприймає всю тоталітар-
ну пропаґанду як істину: «людина з 
вулиці не має реального розуміння 
таких речей, як концентраційні та-
бори, масові депортації, арешти без 
суду, цензура преси і т. д. Все, що вона 
читає про країни типу СССР автома-



163+

Volume VІІІ, 2014 +

тично перекладається на британські 
мірки» [6, 118]. 

При цьому Джордж Орвелл під-
креслює, що відсутність міжнарод-
ного інтересу до національно-ви-
звольних рухів у республіках Совєт-
ського союзу пояснюється не лише 
байдужістю людей до того, що від-
бувається за межами їх країни, але 
й не повною їх проінформованістю, 
адже досить часто британська пре-
са замовчує компрометуючі факти 
про Совєтський союз: «Події в Росії 
та будь-якому іншому місці оціню-
ються за різними стандартами [...]. 
Вважалось абсолютно закономірним 
доводити до відома громадськости 
інформацію про голод в Індії та од-
ночасно приховувати те, що відбу-
вається в Україні» [7, 108]. Таким чи-
ном, Джордж Орвелл демонструє, що 
проблема національної свободи го-
стро постає лише для тих, хто за неї 
бореться або кому вона заважає. Для 
націй, які самовизначилися й чия на-
ціональна ситуація стабільна, це пи-
тання не є найактуальнішим. 

Для Івана Багряного потреба у 
реалізації національної свободи є 
фундаментальною основою життє-
діяльности кожної нації. Відповідно, 
його публіцистична діяльність спря-
мована передусім на самоутверджен-
ня українського народу та його права 
на незалежність. Український пись-
менник «дебютував» на міжнародній 
арені у 1946 році з памфлетом Чому 
я не хочу вертатись до СССР?, який 
серед низки інших проблем окремо 
виділяв національну проблему Укра-
їни як складової Совєтського союзу: 
«Підгорнувши Україну, большевизм 
поставив своїм завданням зденаціо-
налізувати її, знищити її духово й на-
ціонально, прагнучи зробити з бага-

тонаціонального СССР єдину червону 
імперію» [2, 11]. Він робить акцент 
на протиставленні українського та 
запозиченого калькованого понят-
тя «Батьківщина» та «родіна», де-
монструючи різкий дисонанс між 
сакральним поняттям «вітчизна» 
та чужою й ворожою дійсністю. При 
цьому, варто зазначити, що Іван Ба-
гряний, будучи палким патріотом 
своєї землі, бореться не лише за пра-
ва українців, але й усіх народів, що 
страждають від примусової денаціо-
налізації. Він неодноразово наголо-
шує на тому, що задекларовані у со-
вєтській конституції права та ціннос-
ті слугують лише прикриттям імпе-
ріялістичних зазіхань трансформо-
ваної Росії. У Доповіді на ІІ з’їзді УРДП 
Він звертає увагу на невідповідності 
проголошеної мети та реальности, у 
котрій жодна із совєтських республік 
не почувається ні вільною, ні рівною: 
«Концепція створення багатонаціо-
нального «ґосударства трудящих» в 
єдиних рамках [...] успішно заверши-
лася звичайною практикою колоні-
яльного поневолення цілого ряду на-
цій» [1, 94]. При цьому Іван Багряний 
акцентує на тому, що внутрішня по-
літика держави спрямована на при-
мусову денаціоналізацію, адже ідеа-
лом, якого прагне Совєтський Союз, 
є створення «совєтського народу», 
досягнення такого рівня асиміляції 
народів, при якому національне пи-
тання буде зайвим. 

Втім, у статті Національне пи-
тання в «Програмі КПCС” основною 
проблемою письменник визначає не 
«творення» нового народу, а те, що 
за цим процесом криється: «пере-
мішання всіх народів і народностей 
в один суцільний конгломерат [...] з 
єдиним спільним ім’ям – «російський 
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народ»» [1, 720]. У результаті такого 
курсу будь-які національні відмін-
ності у совєтських республіках свідо-
мо трактуються як явище неґативне. 
Іван Багряний вказує на те, що подо-
лання прагнення національної сво-
боди в СССР здійснюється шляхом 
ліквідації цілих націй через «стиран-
ня національних відмінностей – як 
звичаєвих, так і мовних, так і куль-
турних» [1, 720], при чому це «сти-
рання» може носити як мирний, так 
і насильницький характер.

При цьому у творі Розмова в Бі-
бі-сі автор намагається оперувати 
поняттями та прикладами, зрозумі-
лими для західної громадськости, 
проводить паралелі із відомими їм 
та актуальними процесами, різни-
ми способами намагається показати 
жаску реальність: «Прагнення ір-
ландців до самостійности так легко 
найшли розуміння в світі, а прагнен-
ня українського народу такого зрозу-
міння ніяк не знаходять» [1, 360]. Він 
реалістично сприймає відсутність 
ентузіязму у демократичних країн 
щодо боротьби за українську неза-
лежність, оскільки чітко усвідомлює, 
що максимально підтримка для не-
визнаної нації – словесна, але й за 
неї, на думку автора, варто боротись. 
У своїх творах, зокрема у доповіді До 
питань стратеґії й тактики нашої 
визвольної боротьби, Іван Багряний 
неодноразово підкреслює, що світ 
може визнати Україну як повноправ-
ного міжнародного суб’єкта лише за 
умови її цілеспрямованої реальної 
боротьби за власні права: «Світ має 
інтерес до Росії, бо вона для нього 
існує довгі століття. Україна ж для 
світу не існує. І не існуватиме доти, 
доки єдиною могутньою акцією сама 
не заявить себе належно – ділом» [1, 

125]. Йому також дуже залежить на 
правильному сприйнятті національ-
ної проблеми у цілому світі. Він нама-
гається привернути увагу до факту, 
що перманентне придушення націо-
нальної свідомости є проблемою не 
лише українського народу, але й ряду 
інших народів, чиї права на рівно-
правність у межах СССР іґноруються. 

Так, цілий ряд статей та виступів 
Івана Багряного як от Коли постаріє 
Китай, «Богатир» і «ліліпут», Пра-
вильний рішучий крок, Центральне 
питання, Мурова політика, Перемо-
га волелюбних, Єдність протилеж-
ностей, Аналогії, паралелі, Линвово-
ди, Не «брудна гра», а свята правда!, 
Якби, Мементо морі та інші присвя-
чений проблемі боротьби різних 
народів, зокрема Алжиру, Угорщи-
ни, Гонконґу, Конґо, за здобуття та 
утримання власної незалежности, 
особливо, якщо це стосується проти-
стоянню комуністичному режимові. 
При цьому автор підкреслює фунда-
ментальну різницю у реакції демо-
кратичного та комуністичного світу 
на ті самі процеси. Представники 
европейської демократії справді під-
тримують прагнення поневолених 
народів до незалежности, хоча, окрім 
декляративних заяв, на їх реальну 
допомогу сподіватись не варто. У 
той же час Совєтський союз викорис-
товує події в інших країнах заради 
власного зміцнення та виправдання 
жорстокої внутрішньої політики. Як 
підкреслює Іван Багряний, внутріш-
ня та зовнішня політика Совєтського 
союзу надзвичайно органічна в сво-
їй єдності, адже в обох випадках за 
красивими гаслами та декляраціями 
ховається тоталітарна природа СССР, 
яка декларує, що «всі народи мають 
право боротися за свободу і людські 
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права, крім тих людей і цілих наро-
дів, яких ми уярмили, то пак «ощас-
ливили» [...] й ніхто не сміє їм допо-
магати» [1, 569].

Особливу увагу Іван Багряний 
приділяє жорстокому придушенню 
угорського повстання силами цен-
тральної влади СССР. Він абсолютно 
поділяє прагнення Угорщини здобу-
ти повну національну незалежність, 
адже розуміє, що її формально «віль-
не» становище та статус совєтської 
республіки на ділі є прикриттям за-
гарбницької політики Москви. Біль-
ше того, для письменника події в 
Угорщині є надзвичайно символічни-
ми, адже ця країна не потребує додат-
кової згоди світу для підтвердження 
власного права на національне само-
ствердження. Вона віддавна є повно-
правним учасником на політичній 
арені, а отже події, що розгортаються 
у країні, стосуються не лише її. Іван 
Багряний сподівається, що завдяки 
їм решта світу отримає об’єктивніше 
уявлення про природу совєтського 
тоталітаризму та зрозуміє, що поруч 
із угорським народом існує багато 
інших, котрі поділяють ті самі мрії 
та прагнення: «в Угорщині бороли-
ся за свободу не якісь там «фашис-
ти», а угорський трудовий народ. І 
це їх – угорських трудящих – давлено 
танками, розстрілювано «гуманіс-
тичними» совєтськими кулеметами, 
вішано на московському мотуззі. І 
боролись ті трудящі за свої людські 
елементарні права та за національну 
свободу та незалежність. Вони боро-
лись за ті самі ідеї, за які боремося й 
ми» [1, 528]. При цьому Іван Багря-
ний підкреслює, що совєтська влада 
прекрасно усвідомлює як причини, 
так і можливі наслідки угорського 
повстання, адже воно може спричи-

нити «ланцюгову реакцію» у інших 
поневолених республіках. Саме тому, 
як пише Іван Багряний у есеї Пово-
ротний пункт історії, СССР ладен 
пожертвувати людьми та репутаці-
єю на міжнародній арені, але не до-
пустити найменшої можливости вну-
трішньополітичного розколу: «ліпше 
компрометація й утрата якоїсь там 
поваги в світі і стягти на себе гнів 
усіх людей [...] аніж допустити, щоб 
воля народів до свободи розгорілась 
в могутнє полум’я, в якім напевне за-
гине імперія й вони, її будівничі» [1, 
524]. Таким чином, письменник наго-
лошує на неприпустимості існування 
національної свободи у межах Совєт-
ського cоюзу, а отже й на прийнятті 
жорстких заходів для її придушення, 
навіть якщо це загрожує дискредита-
цією в очах мас. 

Іван Багряний, що пильно спо-
стерігав за ґеополітичною ситуацією 
у світі, за діяльністю СССР та безді-
яльністю світової спільноти, дійшов 
до висновку, що у питанні національ-
ного самовизначення поневолених 
народів годі чекати на підтримку 
ззовні, адже більшість країн ведуть 
щодо Совєтського союзу надто обе-
режну політику. Він намагається 
привернути світову увагу до того 
факту, що, не зустрічаючи реального 
опору чи дієвого засудження на між-
народній арені, СССР не змінить своєї 
політики ані щодо поневолених на-
родів, ані щодо країн, у сфері свого 
впливу. Більше того, Іван Багряний 
наголошує, що позиція нейтралітету, 
зайнята по відношенню до аґресора, 
трактується як мовчазна підтримка 
його дій: «нейтралітет в боротьбі з 
большевизмом – це є пасивний вияв 
об’єктивної солідарности з больше-
визмом, а не з тим, хто проти нього 
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виступає» [1, 150]. Втім, він усе ж при-
пускає, що подібне ставлення світо-
вої спільноти до внутрішніх проблем 
СССР продиктоване не лише страхом 
чи байдужістю, але й недостатньою 
інформованістю. Таким чином, у про-
блемі реакції західного світу на не-
демократичні процеси у СССР Іван 
Багряний вбачає відсутність базово-
го розуміння світом того, що справді 
відбувається у совєтській імперії. У 
цьому питанні він на диво органічно 
погоджується із Джорджем Орвел-
лом, що корінь проблеми криється 
у неможливості пересічних людей 
усвідомити, що у сучасному їм часі 
можуть відбуватись такі речі: ««віль-
ний світ» є такий наївний і благо-
душний! А наївний і благодушний, 
мабуть, тому, що він занадто віль-
ний. І тому він так легко вірить у пе-
реродження царства лютої неволі у 
царство добра і демократії» [1, 730]. 
Відповідно, можна зробити висно-
вок, що відсутність підтримки зо-
внішнього світу у питанні боротьби 
за національну свободу поневолени-
ми народами є одним із факторів її 
обмеження. Адже у подібних умовах 
визвольні рухи перебувають під по-
двійним тиском – внутрішнім та зо-
внішнім, а шанси на те, що їх діяль-
ність завершить здобуттям незалеж-
ности мізерно малі. Проблема у тому, 
що на підтримку світу звільнений 
народ може претендувати лише по 
успішному завершенні боротьби, але 
не в її процесі: «Визнається хіба лише 
та свобода, що сам народ її здобуде» 
[1, 521]. Тому Іван Багряний усвідом-
лює, що допоки його Вітчизна зна-
ходиться у політичній, соціяльній, 
економічній та частково культурній 
залежності від Москви, вона не може 
розглядатися як повноправний член 

на міжнародній арені, а на менше 
письменник не згоден.

Практично у кожному зі своїх 
есеїв чи статтей Іван Багряний по-
вертається до питання уніфікації 
як основи національної політики в 
СССР. Він прагне показати, що курс 
совєтської держави спрямований на 
повну русифікацію. І це проявляєть-
ся на всіх рівнях: від державного до 
місцевого, на офіційному рівні та у 
побутовому житті. При цьому полі-
тика панівної партії декляративно 
заявляє про рівноправність «націо-
нальних меншин», цебто усіх націо-
нальностей Союзу, окрім російської. 
Втім, на практиці деклярації залиша-
ються деклараціями, а реальність ре-
альністю. Іван Багряний наголошує 
на тому, що наступ на совєтські наро-
ди ведеться передусім через їх куль-
туру, точніше, через насадження про-
російської культури: «формула боль-
шевиків щодо національної культури 
неросійських народів: «Національна 
формою, соціялістична змістом». У 
практиці ж означає – національна 
формою, російська змістом» [1, 296]. 
Письменник акцентує на тому, що 
подібна партійна лінія є проявом ро-
сійського шовінізму, котрий відмов-
ляється визнавати невід’ємні права 
інших республік, керуючись власни-
ми імперіялістичними інтересами. 
У такій ситуації будь-який прояв па-
тріотизму чи спроба національного 
самоствердження трактується кому-
ністами як вияв крайнього націона-
лізму й всіляко очорнюється, адже 
саме національна приналежність 
може стати головним об’єднуючим 
фактором для людей. 

В умовах Совєтського союзу яр-
лик націоналіста, шовініста, а згодом 
і фашиста став використовуватись 
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на заміну патріотизму. Іван Багря-
ний стверджує, що цю тенденцію 
комуністичний режим отримав у 
спадок від Російської імперії разом 
із нетерпимістю та неприйняттям 
прав інших національностей на са-
мовизначення. Саме тому письмен-
ник обурюється не тільки важкою 
національною ситуацією, що скла-
лась, але й самим формулюванням 
проблеми. Він вважає, що в умовах 
творення комуністичної держави 
більш ніж просто некоректно ви-
знавати вищість однієї совєтської 
республіки над іншим і насаджувати 
її культуру та мову: «Є СССР, а СССР 
– це не Росія. Так юридично, так і 
фактично. Як можна говорити про 
«народи Росії», коли фактично існує 
кільканадцять окремих і юридично 
незалежних національних республік, 
членів, у теорії, «вільного й рівно-
правного» союзу» [1, 258]. У цьому 
контексті Іван Багряний укотре по-
вертається до права кожного наро-
ду на національне самовизначення, 
враховуючи, що воно конституцій-
но ґарантоване у верховному законі 
СССР. Письменник звертає увагу на 
те, що більшість колоніяльних імпе-
рій та держав сучасного йому світу 
усвідомили неможливість ведення 
попередньої зовнішньої політики за-
лежности, а тому національну свобо-
ду мають змогу реалізувати навіть ті 
народи, про які раніше мало хто чув. 
Але і в цій ситуації Україна та інші со-
вєтські республіки залишаються за-
лежними державами: «Навіть чорні 
народи Африки, в тому числі навіть 
і невеликі чисельно, дістають свобо-
ду, творять свої власні держави, здій-
снюють свої права на національну 
свободу та державну окремішність. 
Тож тим усе дивнішою на цьому тлі 

стає для всього світу політика Мо-
скви тримати Україну й інші народи 
СССР у московському ярмі, в тяжкій 
колоніяльній залежності» [1, 624]. 

При цьому спосіб ведення вну-
трішньої політики в СССР відповідає 
тому, що у решті світу називають ко-
лонізацією та терором. Іван Багряний 
неодноразово наголошує на тому, що 
стосунки між підсовєтськими респу-
бліками далекі від рівноправности, 
адже в реалії можна говорити про 
домінування одного народу над ре-
штою: «Москва послідовно й неу-
хильно провадить колоніяльну полі-
тику. В практиці ця політика означає 
нещадний терор – фізичний, мораль-
ний і культурний» [1, 296]. У статті 
Чад імперії він також наголошує на 
тому, що владна верхівка не лише не 
гребує, але часто і зловживає метода-
ми фізичного впливу на поневолені 
народи, особливо, коли вони виявля-
ють однозначне бажання відділити-
ся чи хоча б самоідентифікуватися. 
Результатом такої внутрішньої по-
літики для підсовєтських республік 
та для України зокрема стали масові 
репресії проти усіх інакомислячих, 
проти людей, які намагались іденти-
фікувати себе із українською нацією 
та зберегти цю ідентифікацію в тота-
літарних умовах. Втім, найважливі-
шою проблемою Іван Багряний усе ж 
вважає моральне знищення так зва-
них «нацменшин»: «Ця система теро-
ру була не тільки системою терору 
фізичного, а й (і це найголовніше!) 
системою терору духового» [1, 354].

Таким чином у публіцистиці 
Джорджа Орвелла та Івана Багряного 
проблема національної свободи роз-
кривається на кількох основних рів-
нях. Передусім мова йде про питання 
національної незалежности. Обидва 
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автори трактують цю проблему од-
наково, підтверджуючи право кожної 
національности на самовизначення 
та підтримку на шляху боротьби за 
незалежність. Найцікавішою типо-
логічною спільністю є їх безумовна 
підтримка прав колоніяльних наро-
дів, що перебувають у тоталітарній 
залежності від Совєтського союзу. 
Також типологічну подібність вбача-
ємо у трактуванні реакції міжнарод-
ної спільноти на визвольні рухи під-
невільних народів. І Джордж Орвелл, 
і Іван Багряний сходяться на тому, 
що «вільний невільного не розуміє», 
адже людина, що сприймає націо-
нальну незалежність як даність та 
живе у вільному світі, не здатна по-
вністю осягнути страшну реальність, 
з якою стикаються жертви тоталітар-
ної системи. Обидва письменники 
також погоджуються з тим, що часто 
за нейтральною політичною позиці-
єю більшости країн на міжнародній 
арені криється небажання втрачати 
стратеґічного партнера чи союзника, 
а отже й новини та інформація, що 
стосуються визвольних рухів у них, 
подаються викривлено. 

У загальній перспективі у пу-
бліцистиці Джорджа Орвелла про-
блема націоналізму та національної 
свободи пов’язана насамперед із по-
няттям загальної свободи людини. 
Він розглядає національну свободу 
передусім як невід’ємне право кож-
ного народу на самовизначення та 
незалежність, але, будучи представ-
ником панівної нації-колонізатора, 
не робить з неї ключового питання. 
У той же час у публіцистиці Івана Ба-
гряного проблема національної сво-
боди також безпосередньо пов’язана 

із свободою людини та особливос-
тями її вираження. Але вона є осно-
вою, від якої відштовхуються решта 
прав і свобод кожного народу, як от 
політичні, соціяльні та економічні. 
Для українського автора позитивне 
вирішення національного питання є 
базовим, він навіть включає його як 
обов’язковий елемент у загальне ви-
значення вільної людини. Результа-
том такої позиції є яскраво вираже-
ний антитоталітарний та антисовєт-
ський напрям творчости письменни-
ка, зокрема у всьому, що стосувалося 
українського питання як за кордо-
ном, так і на теренах СССР. 
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Одним із найпоширеніших ти-
пів детективної фабули у світовій 
літературі є такий, що формулює 
особливий семантичний простір: 
злочину та його кари, яка неодмін-
но здійснюється у межах закону та 
вищої справедливости у суспільстві. 
Він поширений насамперед у за-
хідній літературі, наснаженій ідею 
вищої справедливости, якої шукає 
головний герой на сторінках де-
тективу. Інший тип моделює таку 
семіотичну установку, яка відпо-
відає відмінній суспільній моделі 
масової літератури: акцентується 
не стільки мотив кари за злочин як 
прояву вищої юридичної сили та 
торжества морально-етичної спра-
ведливости, скільки мотив соціяль-
ної спільности у протистоянні воро-
гові. Російський соціолог Лєв Ґудков 
констатує наявність у совєтському 

суспільстві такої моделі формуван-
ня соціяльної спільноти, яка ґрун-
тується на неґативній солідарності 
громадян [2, 22]. Образ ворога, який 
так активно експлуатувала совєт-
ська ідеологія у масовій свідомості, 
підвищує статус таких соціяльних 
інституцій, як армія або органи по-
рядку, натомість такі важливі еле-
менти соціяльної справедливости 
як особиста свобода, судова влада 
втрачають свою силу. Саме тому в 
українській масовій літературі со-
вєтського періоду переважають де-
тективні фабули шпигунського або 
військово-пригодницького роману 
(у західному літературознавстві їх 
часто називають поліцейським ро-
маном, чорним романом тощо). У 
таких творах власне фабула розслі-
дування відходить на другий плян, а 
більшого значення набуває фабула 
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ідеологічна, заснована на традицій-
ному протиставленні свого та чужо-
го, що притаманне насамперед аван-
тюрно-пригодницьким творам. 

Ворог, чужий, антисовєтський – 
неодмінний атрибут творів із детек-
тивними фабулами у масовій укра-
їнській соцреалістичній літературі 
першої половини ХХ століття, на-
томість у ній фактично не розвива-
ється жанрова модель англійського, 
французького чи американського 
детективу. Ворожий простір, пошу-
ки ворога й моделюють ту діялогіч-
ну структуру детективної фабули, 
притаманної шпигунським та вій-
ськово-пригодницьким творам мас-
літу совєтського періоду. І ця тен-
денція започаткована ще у період 
доби Розстріляного Відродження: 
«Вороги змінювалися, але залишав-
ся сам принцип і тип соціяльної та 
культурної організації. “Клясова” і 
громадянська війна становили схе-
му розуміння того, що відбувалося 
у перший період совєтської історії, 
тотальна – “Вітчизняна” – війна в 
другий період, зафарбовуючи сво-
єю символікою (перемоги, жертви, 
пильности, опору та ін.) зростаюче 
протистояння двох “світових гро-
мадянських систем”, двох супердер-
жав» [2, 44].

Яскравим прикладом такого 
типу детективної фабули можна на-
звати один із найбільш популярних 
творів української соцреалістичної 
масової літератури та наймеш до-
слідженого тексту в історії укра-
їнського літературознавства – ро-
ману І один у полі воїн Юрія Дольд-
Михайлика. Сумарний наклад цього 
видання сягав 30 млн. екземплярів, 
він був перекладений 70 мовами 
світу. Перше видання роману укра-

їнською мовою побачило світ у 1956 
році, через рік, у 1957-му, твір вихо-
дить російською, а упродовж трьох 
років (1957 – 1960) п’ять разів пере-
видається – українською та десять 
разів – російською мовою. 1959 року 
письменник створює однойменну 
п’єсу (разом із Г. Ткаченком), яку зго-
дом було екранізовано екранізовано 
на кіностудії ім. О. Довженка, у про-
кат він виходить під назвою Вдали 
от Родины (Далеко від Батьківщи-
ни – з російської) 1960 року. Його 
переглянули 42 мільйони глядачів, 
це був безумовний лідер кінопрока-
ту тодішнього часу. Про успіх твору 
свідчить і новочасна історія публі-
кації тексту: нині роман І один у полі 
воїн та його продовження У чорних 
лицарів опубліковані масовим ти-
ражами українськими видавництва 
«Фоліо» і «Богдан» у серії пригод-
ницької літератури та детективів, 
адресованої масовому читачеві. 

Твір, який вийшов 1956 року, 
публікувався за совєтських часів із 
підзаголовком – «пригодницький 
роман», хоча насправді він напи-
саний за законами детективного 
жанру, й ніколи не клясифікувався в 
українському літературознавстві як 
детектив, а тим більше як шпигун-
ський роман.

Жанрово-стильові особливості 
роману Ю. Дольд-Михайлика засно-
вані на розгортанні детективної й 
авантюрно-пригодницької фабули, 
причому детективна фабула – на-
самперед ідеологічна. Романна єд-
ність у тексті забезпечується єдніс-
тю авантюрного часу і місця дії: це 
чужий героєві, екзотичний світ Ні-
меччини, Франції, Італії. Закинений 
у інший простір, він опиняється на-
одинці зі своїми ідейними антаго-
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ністами і лише зрідка у тих чужих 
світах йому вдається знайти людей, 
які поділяють його морально-етич-
ні погляди хоча б частково. Власне, 
протиставлення свого та чужого є 
провідним естетичним принципом 
організації художнього часу, про-
стору, композиції та системи пер-
сонажів. Відтак естетичні принци-
пи авантюрної прози та детективу 
виявляються однаково вартісними 
для моделювання сюжетної лінії та 
композиції твору, а також системи 
персонажів. 

Та на відміну від західної бонді-
яни, в якій опозиція персонажів та 
цінностей, засновується на принци-
пі «домінованого – домінувального» 
і від «самого початку характеризує 
межі й можливості характеру Бон-
да» і «стимулює розвиток подій» [4, 
210], а також опозиційну пару еросу 
і танатосу, «принцип задоволення 
і принцип реальности» [4, 219]. За-
галом принцип опозиційних пар мо-
делює відповідно до заданих схем 
сюжетні ходи і композиційну будову 
твору [4, 222], однак у романі україн-
ського автора принцип опозиційних 
пар заснований не на універсальних 
засадах, найстійкіших – архетипних 
– образних парах, а на ідеологіч-
них протиставленнях. Показовим у 
цьому сенсі є фінал твору, зокрема, 
остання фраза, яку головному геро-
єві промовляє його наставник: «Нас 
з тобою примусили стати людьми 
війни, а тепер ми будемо людьми 
миру» [3, 516]. Протиставлення 
«мир – війна» типове для україн-
ської соцреалістичної масової літе-
ратури середини ХХ століття, саме 
ця опозиційна пара пронизує усі 
семантико-стилістичні, образні та 
універсально-філософські рівні тво-

ру. Насамперед автор намагається 
закласти цю опозицію у особистість 
головного персонажа. Продовжую-
чи традицію українського масліту 
першої половини ХХ століття, він 
бере за основу твору справжні фак-
ти: роман Юрія Дольд-Михайлика 
розповідає про шпигуна Григорія 
Гончаренка, що в роки німецько-
совєтської війни діяв у глибокому 
ворожому тилу під ім’ям Генріха 
фон Ґольдрінґа. Згодом письменник 
наголошуватиме у листі-відповіді 
вчителям Дацьківської семирічної 
школи на Львівщині: «Центральний 
образ твору – Григорій Гончаренко 
написаний мною на матеріялі біо-
графій кількох людей, які в роки ві-
йни діяли і працювали у ворожому 
тилу. Ясна річ, що лише цих матері-
ялів було б замало. Довелося вико-
ристати архіви, щоденники, факти 
й документи з найрізноманітніших 
джерел. Можу сказати лише одне – в 
основі роману лежать справжні, а не 
вигадані події, більшість персонажів 
жили й діяли, як описано в книзі» 
[6]. Як і у перших творах із детек-
тивними фабулами початку ХХ сто-
ліття, у творі Ю. Дольд-Михайлика 
фактична детективна (шпигунська) 
фабула поєднується із детективно-
ідеологічною фабулою, заснованою 
на протистоянні двох ідеологічних 
систем – совєтської та нацистської 
періоду совєтсько-німецької війни 
1941 – 1945 років.

Ставши людиною війни, при-
чому – не своєї, – Генріх-Григорій 
вимушений діяти серед ворогів, у 
чужому просторі, що неодноразово 
підкреслюється письменником. Дія 
розгортається як постійне перемі-
щення героя, відповідно до прин-
ципів авантюрно-пригодницького 
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повіствування: кожен розділ відпо-
відає окремій пригоді, пригоди та 
події із життя героя замикаються на 
тому, що він повинен устигнути по-
передити злочин німців, стати на за-
ваді їхній ганебній діяльності, вря-
тувати Моніку, запобігти розробці 
потужної зброї і под. Відповідно до 
принципів організації авантюрно-
го часу і простору, у такій оповіді 
важливе значення мають категорії 
раптовости (дій, вчинку, пригоди, 
несподіванки), означеної Міхаїлом 
Бахтіним як специфічний різновид 
«раптом» та «якраз» [1]. Всесильний 
випадок, який допомагає персона-
жеві уникнути переслідування та 
фатального для нього розкриття, на-
дає динамічности дії, адже насправ-
ді вона, як і риси характеру героя не 
є сталою, незмінною, змінюються 
тільки екзотичні обставини й місця, 
в яких він опиняється (спочатку це 
Білорусь, згодом – Франція, містечко 
Сан-Ремі, далі – Італія, містечко Кас-
тель ля Фонте). Де б не перебував 
герой, він вимушений розв’язувати 
схожі екзистенційні дилеми («Ген-
ріх слухав ці жахливі зізнання, міцно 
стиснувши кулаки і зціпивши зуби» 
[3, 134]; «..Він буде жити! Довго і на 
зло ворогам. У нього вистачить сил 
тримати себе так, щоб гестапівські 
хорти не натрапили на його слід, 
хоч йому іноді до відчуття фізичної 
сили нестерпна ця роль барона фон 
Ґольдрінґа. Колись він розповість це 
рідним і друзям. А зараз треба мов-
чати, ні на мить не забувати, хто він 
і для чого його заслано у лігво воро-
га» [3, 59]) та одночасно – виконува-
ти подібні завдання: й у Франції, й в 
Італії він знаходить серед іноземців 
тих, хто прагне миру, й там, й там 
він повинен врятувати життя не-

винних людей та виявити зловісні 
наміри ворога (наприклад, в Італії 
дізнатись про таємні розробки – ра-
діоапаратуру для літаків-снарядів). 
Й в усіх випадках вчинки героя, хоч 
і продиктовані його завданням та 
високою місією, залежать від волі 
випадку. Так, через зловісний випа-
док призводить до трагічної аварії 
на дорозі й Григорій-Генріх втра-
чає Моніку, яку уже встиг покохати, 
випадок постійно наражає його на 
небезпеку викриття і одночасно – 
рятує від цього розкриття, зводить 
його із друзями, наприклад італій-
цем Ментарочі. Відчуття трагічнос-
ти тих екзистенційних мук («я дію у 
тилу ворога, однак я дію – на благо 
рідної вітчизни та наближую мир 
у цій жахливій війні») наростає від 
сторінки до сторінки, особливо ви-
разно воно простежується там, де 
герой вимушений долати межі. Саме 
межовість того становища, в якому 
він опинився, підкреслюється мо-
тивом долання кордонів (актуалі-
зуються у тексті, коли йдеться про 
переміщення Григорія-Генріха із Бі-
лорусі – до Франції, у межах Франції, 
із Німеччини – до Італії): таке вільне 
переміщення персонажа наголошує 
на поширенні зла та невідворотнос-
ти кари за нього. Тотальне зло, не 
обмежене кордонами, як цілісний 
топос твору підтримується топо-
сом секретів, які це зло намагається 
приховати. Йдеться насамперед про 
ті секретні об’єкти, які стають пред-
метами пильної уваги головного 
героя і водночас (неодмінно!) роз-
секречуються ним. Загалом у тво-
рах такого типу таємниця злочину 
– фіґуральна, вона не є предметом 
спеціяльного змалювання. Злочин-
ність – це не таємниця сюжету, а 
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трагічна суперечність ідеологічного 
характеру. Й есхатологічний момент 
її розв’язання повсякчас відтерміно-
вується автором, який від сторінки 
до сторінки збільшує кількість при-
год, раптових авантюрних ситуацій 
до яких раптом потрапляє герой. 

Однак твір, окрім авантюрної 
складової, містить ще й детективну 
(ідеологічну) фабулу, орієнтовану 
на змалювання протистояння свого 
героя із героями-ворогами. Цікаво, 
що Ю. Дольд-Михайлик не завжди 
орієнтується на образ німця-ворога, 
який активно створювався совєт-
ською пропаґандою, а й виводить 
у своєму творів німців, які є близь-
кими за духом Григорію-Генріху, 
наприклад, його денщик Курт або 
Лютц. Їхні образи відповідно сильно 
контрастують із карикатурними об-
разами ворогів – Бертґольда та його 
родини, зокрема дочки Лори, Мілле-
ра, надміру захопленого вульґари-
зованими ідеями Ніцше («О, Ніцше 
– мій бог! …Ви боїтеся переступити 
межу, що відокремлює людину від 
надлюдини? Один-два допити, і ви 
переконаєтесь, що це не так важ-
ко, якщо ви народилися справжнім 
аристократом духу, а не жалюгідни-
ми рабом!» [3, 238]. Такі образи як 
антитеза людяности головного ге-
роя є абсолютними втіленням неґа-
тивного, зла, нелюдяного, амораль-
ного. Й для героя, і для масового 
читача, який стежив за карколом-
ними пригодами барона Ґольдрін-
ґа, це був зрозумілий семантичний 
код – ми, совєтський народ, відріз-
няємося від ворогів, нас об’єднує 
людяність, терпимість, щирість і 
відданість ідеалам добра і миру. Як 
ключовий символ ідентифікацій у 
масовому совєтському суспільстві 

цей семантико-стилістичний код 
озвучується в одному із останніх мо-
нологів Ґольдрінґа, виголошеного 
перед Бертольдом: «Я був патріотом 
своєї Батьківщини, і залишуся ним 
до останнього подиху. Навіть зараз, 
коли до закінчення війни лишилися 
дні, а може, години, я, не вагаючись 
віддам своє життя, коли знатиму, що 
ця жертва піде на благо мого наро-
ду. Ці слова я вам сказав вперше ще 
в далекій Білорусі, коли темної осін-
ньої ночі мене привели до вашого 
кабінету. Ці слова я повторюю вам 
тут, в Італії, напередодні закінчення 
війни» [3, 496]. Двозначність цього 
монологу ще більше підсилює емо-
ційний вплив на читача, який точно 
знає, про яку Батьківщину говорить 
німцеві совєтський шпигун. Цінніс-
на сила ідеологічних символів зрос-
тає завдяки тому, що читач знає, 
яких саме ідеологічних переконань 
дотримується персонаж, натомість 
інші герої, в тому числі німці, – не 
втаємничені. Детективна загадка 
у такому тексті існує тільки в уяві 
читача та автора, а її розгадка адре-
сована тим персонажам, які не зна-
ли, хто насправді жив і діяв поряд із 
ними. У романі Ю. Дольд-Михайлика 
таке розкриття секретів відтворене 
у прикінцевих сценах, коли Григорій 
2 травня 1945 року відвідує кладо-
вище у Сен-Ремі і зустрічається із 
братом Моніки – Жаном [3, 512-513]. 
Детективна фабула підтримується 
мотивом зрадництва, який пере-
слідує героя упродовж усього тво-
ру: насамперед його як німецького 
барона Ґольдрінґа на початку творі 
перевіряють, чи не є він зрадником, 
далі тема зрадництва проходить 
через усі авантюрно-пригодниць-
кі – й у Франції, й у Італії. Водночас 
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цей мотив об’єднується із виправду-
вальним мотивом: змальовуваний 
персонаж тільки тимчасово одягнув 
на себе маску німця, насправді він 
до кінця не зраджує ні своїм пере-
конанням, ні Батьківщині. Ця лі-
нія підтримується й тим, що барон 
Ґольдрінґ завжди має опозиційного 
персонажа: чи то Бертольда, чи то 
Міллера, опозиційними персона-
жами виступають також учасниця 
французького партизанського руху 
Моніка та дочка Бертольда Лорхен. 
Більше того – протиставлення пер-
сонажів підсилюється проведенням 
паралелей із відомими образами. 
Наприклад, Моніка асоціює себе із 
Жанною д’Арк, «бо вона так само, як 
і Жанна д’Арк, ненавидить ворогів 
свого народу!»; у її кімнаті висить 
«репродукція картини, де зображе-
но Жанну в доспіхах, з мечем у руці, 
на чолі війська. Щовечора, лягаючи 
спати, Моніка дивиться тепер на цю 
репродукцію з побожністю, шукаю-
чи підтримки у вічно живої доньки 
Орлеану!» [3, 138]. 

Власне, для усіх своїх героїв Ю. 
Дольд-Михайлик шукає підтримки у 
колі вічних образів, архетипів та по-
ширених семантичних кодів. І най-
очевиднішим є назва твору – І один 
у полі воїн. У ньому зосереджений 
ідеологічно-риторичний патос опо-
віді. Початковий варіянт приказки 
звучить як «один у полі не воїн», й 
воно характеризується наявністю 
двох протилежних значень (у мо-
вознавстві таке явище називається 
енантіосемія): з одного боку, «один 
у полі не воїн» – ствердження мар-
ности зусиль одного проти натиску 
маси, з іншого – містить такий зна-
ченнєвий відтінок, як виправдан-
ня поразки, тому що проти натиску 

маси виступив тільки один воїн. У 
романі Дольд-Михайлика відома 
приказка отримує нове семантичне 
навантаження: масі, навалі німець-
кого війська, війни, войовничій та 
антилюдяній ідеології може (!) про-
тистояти навіть одна людина. Це і 
підтверджується усіма сюжетно-де-
тективними лініями твору. Вико-
ристовуючи «модель-шамп» (Юрій 
Лотман) у назві свого твору пись-
менник одразу задає тексту потрібні 
семантико-стилістичні координати, 
чітко вказуючи на опозиційну пару, 
двобій між якою буде надавати ди-
намічности подіям і змальовуваним 
сценам. Двобій цей більше ідеоло-
гічний, аніж детективний, тому що 
він, як і фінал роману, не є загадкою 
для читача. Фабула розслідування у 
цьому випадку модифікується: роз-
слідування, пошуки «злочинця» – це 
прерогатива неґативних персона-
жів, яким протистоїть головний ге-
рой Григорій-Генріх. Варіятивність 
сприйняття заголовку і змальова-
них подій читачем зведена до міні-
муму, адже у тестах масової літера-
тури, тим більше наснажених ідео-
логічними семантичними кодами, 
заголовок виконує роль семантич-
ного коду, який повідомляє чита-
чеві й яким буде хід подій, і якою – 
розв’язка. Якщо у високій літературі 
заголовок переважно багатознач-
ний, семантичні горизонти, які від-
криваються читачеві під час і після 
прочитання твору – широкі, то мас-
літ тяжіє до звуження кола читаць-
ких інтерпретацій. Заголовок ви-
ступає домінантним семантичним 
кодом, «мовною грою із етикетни-
ми формулами, які застосовуються 
у різних ситуаціях і представляють 
собою елементи традиційного риту-
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алу мовної поведінки, характерної 
для культури тієї чи іншої соціяль-
ної групи» [7, 382 – 383].

Заголовок іще раз підтверджує 
для читача: протистояти ворогу, на-
тиску маси може навіть герой-оди-
нак. Детективна ідеологічна фабула, 
заснована на протиставленні «свого 
– чужого», сприяє моделюванню ри-
торичної композиції. У ній особливе 
значення мають метафоричне про-
тиставлення людяного, мирного 
характеру головного героя звіриній 
натурі деяких німців-ворогів; сутич-
ка між чистотою та ницістю, напри-
клад, таким є лінія Моніка – Лорхен 
(чистоті француженки протистоїть 
примітивність Лорхен, до того ж під-
креслена її жорстокістю, наявністю 
садистських нахилів тощо); бінарна 
опозиція чистих помислів Григорія-
Генріха та зловісних плянів ґестапів-
ців. У цьому контексті семантичне 
значення образу ворога – значне, су-
купний образ ворогів-німців (а він у 
творі, по суті, є тотальним, німці, які 
усвідомлюють згубну силу війни, у 
романі є радше винятком), слугує 
таким само тотальним неґативним 
полем, у якому вимушений діяти мо-
рально сильний, відважний герой-
одинак. Відтак позитивні риси баро-
на Ґольдрінґа стають яскравішими, 
довкола його образу моделюється 
ореол харизматичности.

Так в українській масовій літера-
турі від початку до другої половини 
ХХ століття формується і розцвітає 
особливий варіянт використання 
детективних фабул: фабула злочину 
і фабула розслідування заміняються 
на фабулу злочину та детективно-
ідеологічну фабулу, що й сприяє по-
яві численних варіянтів текстів де-
тективно-пригодницьких романів 

із такими ознаками, як: наявність 
авантюрного хронотопу, а також 
підкресленого ідеологічного проти-
стояння (героїв, просторів, мораль-
но-етичних позицій персонажів, але 
насамперед ідеологічних систем); 
акцентування на образі ворога та 
позитивного персонажа – як анти-
тези; розгортання часу як серійного 
(кількість здійснених подвигів го-
ловного героя наростає, однак він 
завжди залишається морально ви-
щим від своїх супротивників); по-
етика заголовку як семантико-сти-
лістичного коду-штампу; наявність 
динамічних діялогів, карколомних 
і несподіваних сюжетних поворотів 
поряд із прийомом уповільнення 
оповіді завдяки збільшенню кіль-
кости несподіваних і однакових за 
формальним ознаками пригод, які 
випадають на долю героя; вживання 
таких словесних формул, образних 
порівнянь, які асоціюються в уяві 
масового читача із відомими обра-
зами, символами, кодами. Однак із 
кола української масової літератури 
були виключені інші жанрово-сти-
льові форми детективних романів, 
які вповні освоїли спочатку майстри 
детективного жанру в Англії, Фран-
ції, Америці, а згодом й у інших на-
ціональних літературах (А. Конан-
Дойль, Аґата Крісті, Ж. Сіменон, Р. 
Чандлер, Р. Скаут, Г. Леру, Дж. Д. Кар, 
Д. Гемет, Д. Г. Чейз, Б. Райнов, Дж. Лє 
Каре).

Натомість упродовж 1970 – 
1980-х років клясичні зразки детек-
тиву (англійського, французького, 
американського) таврувалися кри-
тикою як прояв примітивного світо-
бачення масової буржуазної культу-
ри. Показово, що тільки 1988 року 
журнал “Всесвіт” засновує рубрику 
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Майстри детективу й публікує у ній 
низку творів майстрів цього жанру 
у світовій масовій літературі. Біль-
ше того – рубрика відкривається 
статтею А. Карпентьєра На захист 
детективного жанру, в якій устами 
кубинського письменника вислов-
люється думка про те, що кожен із 
жанрів, у тому числі детектив має 
свої особливі завдання, і кожен ав-
тор може впоратися із тим, що зма-
лювати піднесення людського духу 
навіть у жанрових рамках такого 
складного жанру, як детектив [5]. 
Однак у сприйнятті читача детектив 
не потребував такої реабілітації. Ма-
совий український читач цікавився 
детективом, із захватом читав його і 
тільки міг жалкувати про одне: брак 
жанрово-стильових модифікацій 
детективу в українській масовій со-
цреалістичній літературі, чий есте-
тичний досвід у цій царині, на жаль, 
був тривалий час обмежений ідео-
логічними установками, а читацька 
інтерпретація була зумовлена ви-
нятково не стільки у межах книги, 
скільки у межах семантико-стиліс-

тичних домінант, які панували у сус-
пільстві – масовому за своїми фор-
мальним ознаками і тоталітарному 
за своєю суттю.
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НЕІСНУЮЧЕ МІСТО, АБО НЬЮЙОРК: АНТОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ 
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НЬЮЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ

Мені весь час здавалося, 
що ми писали українською мовою.

Богдан Бойчук

Вони володіють чужими мовами, 
як своєю, а своєю, як чужими.

Юрій Лавріненко

Подвійне вигнання невидимої 
еміґрації. Протягом ХХ століття емі-
ґрували багато, з тих чи інших при-
чин з місця зрушували цілі народи. 
Писали про ці переміщення також 
багато, а пишуть ще більше. Різні 
форми вигнання породили цілий 
спектр спорідненої проблематики й 
відповідних понять: діяспора, нома-
дизм, космополітизм, транснаціона-
лізм, бездержавність, бездомність, 
детериторіялізація, трансміґрацій-
ність, безкордоння, трансмодерність, 

“мандрованість”, а також переклад-
ні/трансльовані культури тощо [див. 
27, 10]. Однак українські вигнанці 
чи діяспоряни, схоже, так і не стали 
у цих писаннях “гед-лайнерами”. До-
слідники пишуть сьогодні про євреїв 
і африканців, греків і вірмен. Пишуть 
про індусів і арабів. Про китайців. 
Про росіян, поляків, чехів – усіх ра-
зом чи поодинці. А про українців – 
мовчанка, точніше – окрема розмова 
поза межами загальних дискусій. 

Навіть коли простір розмови зву-
жується до Центрально-Східної Ев-
ропи, українці у ньому залишаються 
невидимими. Так, в англомовному 
збірнику Література у вигнанні Цен-
трально-Східної Европи, що вийшов 
не надто давно, 2009 року, всього 
п’ять розділів – вони присвячені ро-
сійським, польським, чеським, пост-
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югославським еміґрантам, а також 
“двічі проклятим” [37, vi], з політич-
них та моральних причин, німцеві 
Клаусові Маннові й румунові Норма-
нові Манеа. Більше того, намагаю-
чись у вступі запропонувати хоча б 
прикладне (дійсне у межах власного 
дослідницького проєкту) визначен-
ня досліджуваного реґіону, Аґнєш-
ка Ґатті посилається на есей Мілана 
Кундери Трагедія Центральної Евро-
пи, де він описав її як “непевну смугу 
розселення малих народів між Росі-
єю й Німеччиною” [8, 33], і перелічує 
країни, які, на її думку, належать до 
простору Центрально-Східної Ев-
ропи. України в цьому переліку не-
має, лише Росія, Польща, Німеччи-
на, Чеська Республіка (з подальшою 
згадкою про Словацьку Республіку), 
Румунія і колишня Югославія (Сло-
венія, Хорватія, Македонія, Боснія-
і-Герцеґовина); згадана також Угор-
щина, хоч і не представлена окреми-
ми авторами, а ще євреї як важлива 
етнічна група з власною культурою 
й літературою [37, 3-4]. Навіть у зо-
всім недавньому польському видан-
ні, присвяченому російській, укра-
їнській та білоруській еміґраційній 
літературі [див. 36], про українських 
письменників йдеться лише у статті 
Стефанії Андрусів, та й то без порів-
няльних зіставлень чи ширшої кон-
текстуалізації [див. 1].

Заради справедливости слід ви-
знати, що далеко не всі видання оми-
нають увагою українських письмен-
ників-еміґрантів. Зокрема, у поваж-
ному дослідницько-біографічному 
томі 1991 року видання під назвою 
Літературне вигнання у двадцято-
му столітті: аналіз та біографічний 
словник [див. 36] вміщені статті, при-
свячені життєвим колізіям і творчос-

ті Василя Барки (авторства Михайла 
Найдана), Ігоря Костецького, Люд-
мили Коваленко, Олександра Олеся, 
Володимира Винниченка, Віри Вовк 
(авторства Лариси М. Л. Онишкевич), 
Ігоря Качуровського, Юрія Клена, Єв-
гена Маланюка, Остапа Тарнавського 
(авторства Леоніда Рудницького) та 
Емми Андієвської (авторства Данила 
Гусара Струка). Однак у поділі авто-
рів на більші групи (автор-упоряд-
ник Мартін Такер починає видання 
розлогими загальними розвідками) 
окремого місця для них не знахо-
диться – з одного боку, їх годі виділи-
ти з-посеред інших вигнанців зі схо-
ду Европи, з іншого – жоден з укра-
їнських письменників-еміґрантів не 
згаданий також у розділі Російські/
совєтські письменники у вигнанні. 
Українські еміґранти ХХ століття ви-
являються раптом “людьми нізвід-
ки”; обриси їхньої батьківщини не 
проступають навіть на тих картах, 
які зображають минуле. За влучним 
висловом Войцєха Карпінського [34, 
132], це становище “меншости мен-
шости” – бути вигнанцями всередині 
спільноти вигнанців.

Якщо доля всіх еміґрантів – жи-
вити уявлення про батьківщину сво-
єю ностальґією, то для еміґрантів-
українців батьківщина завжди була 
також утопією; зокрема, після Другої 
світової війни вони змушені були по-
кидати держави, у яких і до того не 
цілком почувалися вдома. З іншого 
боку, ці еміґранти з неіснуючої бать-
ківщини важко знаходили собі відпо-
відне місце в дослідженнях і кляси-
фікаціях ґлобального міґраційного 
руху.

На час виходу згадуваного біо-
графічного словника вже понад три 
десятиліття в США існувало україно-
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мовне середовище (назвімо його так) 
літераторів, знане під назвою Нью-
Йоркська група. Попри те, що при-
четні до цієї групи Віра Вовк та Емма 
Андієвська включені до біографічної 
частини згадуваного словника, сама 
група у виданні не названа. Входжен-
ня її в англомовний дискурс відбу-
валося повільно і спорадично; досі 
в англомовних виданнях з’явилося 
лише три публікації, які не належать 
членам самої групи – статті Мелані 
Петльовани [див. 42], Лізи Єфімов-
Шнайдер [див. 26] та Олекси Семен-
ченка [див. 49], з періодичністю не 
більше одної на десятиліття. Пере-
лік доповнює більш розлога розвідка 
Богдана Рубчака, вміщена у виданні, 
присвяченому українцям у Канаді 
[див. 48]. Про систематичне дослі-
дження феномену Нью-Йоркської 
групи в англомовному літературоз-
навстві можна вести мову щойно за-
вдяки докторській роботі учасниці 
цієї групи Марії Ревакович Феномен 
і поезія Нью-Йоркської групи (2001) 
[див. 47], на основі якої зараз готу-
ється до виходу книжка у видавни-
цтві “Academic Studies Press”, і пізнім 
(з погляду історії групи) її статтям 
(усього чотири) початку 2000-х ро-
ків у канадських наукових виданнях 
[див. 43; 44; 45; 46]. 

Недаремно у розмові Івана Фізе-
ра з учасниками Нью-Йоркської гру-
пи Богдан Рубчак, розповідаючи про 
свою причетність до групи, зазна-
чає стосовно анголомовного серед-
овища: “Щоправда, іноді доводиться 
довго пояснювати: в англійському 
бо перекладі назва групи звучить не 
то як підприємство страхування, не 
то як щось підозріліше – якийсь за-
конспірований «круглий стіл» сірих 
еміненцій інтернаціональної політи-

ки” [6, 63]. Як бачимо, 1988 року (час 
виходу цього інтерв’ю), після всього 
написаного-виданого-прочитаного, 
назва групи не будила належних асо-
ціяцій в англомовного читача.

Літературна самоархівація. На-
томість в україномовному літератур-
ному дискурсі Нью-Йоркська група 
представлена не тільки присвячени-
ми їй монографічними дослідження-
ми, а й цілим шерегом літературних 
антологій. Навіть попри числен-
ну бібліотеку авторських книжко-
вих видань, вихід річника Нові по-
езії (1959-1971), а згодом – часопису 
“Світо-вид” (1990-1999), попри при-
свячені творчості Нью-Йоркської 
групи окремі випуски часописів “Те-
рем” і “Сучасність”, найповніший з 
яких з’явився 1997 року [див. 15], 
значення антологій для формування 
цілісного образу групи як окремого 
літературного явища важко пере-
оцінити – особливо якщо врахувати, 
що група всіляко уникала самообме-
жень і самовизначень, пишаючись 
відсутністю спільного маніфесту і 
породжуючи суперечки самим своїм 
невизначеним складом (так, Емма 
Андієвська й Віра Вовк у різний час 
і з різною наполегливістю заперечу-
вали свою причетність до групи) і не-
виразністю часових меж. 

Вперше група була представле-
на в антології Координати Богдана 
Бойчука й Богдана Рубчака (Мюнхен, 
1969) [див. 7], яка, проте, показувала 
набагато ширший спектр тогочас-
ної літератури української діяспо-
ри. Однак кілька наступних видань 
були присвячені виключно текстам і 
контекстам групи – антологія Поети 
Нью-Йоркської групи (Харків, 2003) 
Олександра Астаф’єва й Анатолія 
Дністрового [див. 11], Півстоліття 
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напівтиші: Антологія поезії Нью-
Йоркської групи (Київ, 2005) [див. 
10] Марії Ревакович та Нью-Йоркська 
група: Антологія поезії, прози та есе-
їстики (Львів, 2012) [див. 8] Марії Ре-
вакович спільно з Василем Ґабором. 
До цього переліку слід додати ще 
перекладну португаломовну анто-
логію O Grupo de Nova York “Colméia”: 
Antologia lirica (Ріо де Жанейро, 1993) 
[див. 40]. Віри Вовк (Селянської), де 
представлено твори “великої сімки”: 
Емми Андієвської, Богдана Бойчу-
ка, Жені Васильківської, самої Віри 
Вовк, Патриції Килини, Богдана Руб-
чака та Юрія Тарнавського (крім них, 
до групи зараховують ще п’ятьох ав-
торів, які приєдналися згодом: Юрія 
Коломійця, Олега Коверка, Марка 
Царинника, Романа Бабовала і Марію 
Ревакович). Вдруге антологія творів 
членів Нью-Йоркської групи порту-
гальською з’явилася 2008 року [див. 
41], і того ж таки року вийшла анто-
логія німецьких перекладів, які так 
само підготувала Віра Вовк (Селян-
ська) [див. 39]. Протягом 2002-2003 
років зусиллями Романа Бабовала 
була створена також Віртуальна ан-
тологія поезії Нью-Йоркської групи 
[див. 5].

Більше того, антологізація Нью-
Йоркської групи уже стала предме-
том окремого дослідження; зокрема, 
фактографію цих видань докладно 
розглянув Тадей Карабович в окре-
мому розділі монографії, присвяче-
ної творочості групи [12, див. 32]. 
Зрозуміло, що з огляду на хроноло-
гію поза розглядом залишилися два 
новіші видання Віри Селянської, взо-
ровані, зрештою, на її антологію 1993 
року, львівське видання Марії Рева-
кович і Василя Ґабора та віртуальний 
проєкт Романа Бабовала. Натомість 

Т. Карабович включив до переліку 
також антологію Поза традиції (Ки-
їв-Торонто-Едмонтон-Оттава, 1998) 
[див. 12] Богдана Бойчука, хоч такий 
вибір видається сумнівним; розділе-
на на дві частини, що містять, відпо-
відно, твори україномовних авторів 
американського й европейського 
простору, антологія ніяким чином 
не вирізняє з-поміж загалу Нью-
Йоркську групу. Єдиний посутній ви-
сновок, який Карабовичеві вдається 
зробити завдяки проєктові Бойчука, 
стосується зміни статусу поетів Нью-
Йоркської групи серед інших еміґра-
ційних/діяспорних авторів: “Члени 
Нью-Йоркської групи виступали в 
тій антології (Координати – О. Г.) як 
наймолодші адепти української по-
езії, натомість в антології Поза тра-
диції становили її стрижень – колись 
аванґардисти й дебютанти, зараз 
вони “об’єктивно” заповнювали про-
стір української поезії на Заході” [12, 
97].

Зосереджуючись головно на 
вмісті антологій, Тадей Карабович 
все-таки зазначає, що вони відігра-
ли важливу роль для усвідомлен-
ня багатьох речей, як-от “дійсність, 
доля письменників на чужині, їх не-
присутність в Україні і творчий про-
цес, свідомо підтримуваний і «під-
живлюваний», всупереч мовчанню 
критики на батьківщині й усупереч 
індивідуальним проблемам на емі-
ґрації” [12, 85]. Антології, на думку 
Т. Карабовича, ставали результатом 
тривалої й уважної праці, як будь-
який особистий художній твір, а упо-
рядники намагалися поєднати два 
основоположні принципи: фактогра-
фічности й актуальности [див. 12, 
86]. Прикметно, що Тадей Карабович 
не використовує поняття “діяспора”, 
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а лише “еміґрація” – і при цьому не 
виділяє окремо ані еміґраційного/
діяспорного культурного середови-
ща, ані еміґраційної/діяспорної чи-
тацької аудиторії. Відповідно, ана-
лізуючи основні мотиви у творчості 
представників Нью-Йоркської групи, 
Т. Карабович окремо вирізняє мо-
тив вигнання [див. 12, 204-224]. По-
казово також, що всі антології (крім 
перекладних проєктів Віри Вовк) 
з’явилися не в діяспорі, а в Україні, 
чітко визначивши читацьку аудито-
рію, на яку вони спрямовані, і ставши 
своєрідним способом “конвертації” 
“тамвидаву” [19, 14] у нову репрезен-
таційну форму, достосовану до нової 
літературної ситуації. Більшість із 
цих видань укладали самі учасники 
Нью-Йоркської групи; єдиним ви-
нятком стала антологія Олександра 
Астаф’єва й Анатолія Дністрового, й 
не випадково Тадей Карабович, йду-
чи за Богданом Бойчуком, ставить на 
карб упорядникам, що вони не узго-
джували власне бачення з учасника-
ми Нью-Йоркської групи.

Визначення невизначености. 
Властиво, появу антологій творчос-
ти Нью-Йоркської групи варто роз-
глядати як спосіб творчої самопре-
зентації, особливо ж, якщо зважити, 
що “нью-йоркці” не раз укладали 
колективні добірки для різних літе-
ратурних видань, а також (завдяки 
насамперед Юрієві Тарнавському) 
заснували спільний архів групи у 
вигляді окремого фонду Бахмєтьєв-
ського архіву Колюмбійського уні-
верситету в Нью-Йорку. Як твердить 
Марія Ревакович, від 1990-х учасни-
ки Нью-Йоркської групи “виразно хо-
тіли мати вплив на конструювання 
дискурсу про себе самих” [16, 130], 
зокрема у нових обставинах, коли 

з’явилася нагода формування єдиної 
літератури, що включала й вітчиз-
няну, й еміґраційно-діяспорну твор-
чість. 

Антологізація Нью-Йоркської 
групи відбувалася усвідомлено й 
послідовно. За свідченням Марії Ре-
вакович, вперше ідея створення ан-
тології виникла на початку 1990-х 
завдяки Валерієві Шевчукові, який 
запропонував укласти антологійний 
збірник для харківського видавни-
цтва “Фоліо”. Хоч цього видавничого 
задуму здійснити не вдалося, у се-
редині 1990-х до цієї ідеї повернувся 
Юрій Тарнавський, розвинувши її у 
проєкт різномовних антологій: на-
самперед мало б з’явитися україн-
ське видання, а згодом – його фран-
цузький, еспанський, англійський, 
німецький і польський відповідник. 
Першим кроком до реалізації цього 
задуму став рукопис, який уклала 
Марія Ревакович. Перш ніж задум на-
решті втілився хоча б українською 
(йдеться про антологію Півстоліт-
тя напівтиші), рукопис інспірував 
Романа Бабовала на створення вірту-
ального антологійного проєкту [див. 
13, 14]. Нарешті, львівське видання 
2012 року продовжило уже сформо-
вану традицію, збагативши її двома 
суттєвими аспектами: характерними 
для видавничих проєктів Василя Ґа-
бора ґрунтовними біо-бібліографіч-
ним відомостями про кожного з ав-
торів, а також – вагомим літератур-
но-критичним блоком статей, які, 
власне, й відкривають антологію. 
Такий підхід, з одного боку, створює 
багатоголосся, з іншого – показує, 
що смислотворцями поняття “Нью-
Йоркська група” стають головно 
Богдан Бойчук, Богдан Рубчак і Юрій 
Тарнавський. Згодом до них долуча-
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ється і Марія Ревакович, не лише як 
поет, а й як літературознавець, оби-
раючи Нью-Йоркську групу осердям 
своїх дослідницьких інтересів. Інші 
голоси зсередини групи звучать при-
нагідно, спонукувані питаннями чи 
звертаннями; тут вміщено також 
інтерв’ю Івана Фізера (автора перед-
мови до Координат) з учасниками 
групи, де він визначає перелік пи-
тань, однак не пропонує власних від-
повідей чи коментарів. Голоси з-поза 
групи (як еміґраційних/діяпорних, 
так і вітчизняних критиків та літе-
ратурознавців) в антології відсутні, 
й, відповідно, група присвоює собі 
виключне право само-пояснення й 
само-тлумачення. 

Антологія 2012 року становить 
той рідкісний приклад, коли автори 
виступають водночас у ролі істори-
ків літератури й критиків, пропо-
нуючи чітке і визначене розуміння 
літературного явища, до якого вони 
причетні. При цьому неодноразо-
ве повторення тези про відсутність 
програм, організації тощо перетво-
рюється зрештою на непорушний 
і неоскаржуваний припис, який ре-
троспективно означує неозначене 
минуле. 

У десятку вміщених в антоло-
гії статей, написаних різними авто-
рами й у різний час, з різною метою 
і викладом, представники Нью-
Йоркської групи намагаються визна-
чити власне місце як у літературі, так 
і в історичній ситуації – через опові-
дання історій, застосування теорій і 
творення метафор. У цих розповід-
ях можна вирізнити кілька повто-
рюваних “топосів”, які визначають 
загальний наратив самої антології і 
всього дискурсу Нью-Йоркської гру-
пи. Риторика, до якої вдаються члени 

групи, початково часто будується на 
запереченні. Учасники групи запе-
речують вплив старшої еміґраційної 
ґенерації й творчости шістдесятни-
ків, розриваючи стосунки з традиці-
єю як такою: “Нам почало здаватися, 
що назріває час для того, щоб босо-
ніж вилізти на Олімп і проголосити 
– якщо не те, що від нас починаєть-
ся українська література – то що ми 
єдині від сьогодні її репрезентуємо” 
[4, 27]. Разом з тим вони заперечують 
будь-які формальні зобов’язання, об-
меження чи програмність творчости 
всередині групи, аж до заперечення 
власної належности до групи. Наре-
шті, автори-засновники наголошу-
ють, що у самому Нью-Йорку ніколи 
ані не проживали, ані не збиралися 
одночасно всі члени групи. 

Прикметно, що, відповідаючи 
на питання про походження назви, 
жоден із учасників групи не апелює 
до нью-йоркського літературного 
контексту, хоча від 30-х років фор-
мується і набуває розголосу, зокре-
ма, Нью-Йоркська школа, до складу 
якої входили мистці-сюрреалісти, 
які, так само як і представники Нью-
Йоркської групи, були зацікавлені у 
створенні нового мистецького серед-
овища, у якому взаємодіяли й літера-
тори, й художники. Натомість, услід 
за Богданом Бойчуком, Марія Ревако-
вич наводить згадку про Лондонську 
групу польських еміґраційних по-
етів, яка сформувалася незадовго до 
появи “нью-йоркців” [15, 18]. Тут годі 
говорити про прямі впливи чи взору-
вання, однак ця згадка свідчить, що 
“нью-йоркці” бачили себе найперше 
поміж інших письменників-еміґран-
тів, яких єднає не так нове місце пе-
ребування, як переживання відсут-
ности спільної батьківщини. 
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Нью-Йорк на мапі України. Як 
ствердужє Вільям Ґасс, бути у ви-
гнанні – означає насамперед “бачити 
себе відокремленим від чогось” [29, 
2]. Учасники групи почувалися від-
межованими (але й відмежовували 
себе) як від літературного процесу 
України, так і еміґрації, орієнтуючись 
разом з тим (символічно) на світовий 
контекст літератури Модернізму. При 
цьому “світовий” не означає “амери-
канський” – будь-яка “специфікація” 
надто звужувала б рамки творчости, 
для якої однаково важливими були 
англійські й німецькі літературні по-
дії, французькі впливи, еспанський 
колорит, українська причетність 
тощо; так, Марія Ревакович наводить 
слова Богдана Бойчука: “рух бітни-
ків був суто американським явищем, 
а ми ніколи не були (та й ніколи не 
стали) американцями” [15, 18]. Бути 
“в екзилі” у цьому випадку означало 
бути поза будь-яким контекстом, ви-
значеним конкретним місцем. Тож 
Нью-Йорк, причетність до якого за-
декларована назвою групи, перетво-
рюється на синекдоху міста взагалі, 
міста як місця модерности, що під-
тверджують слова Юрія Тарнавсько-
го: “«Нью-йоркський, -а, -е» прийшло 
нам на думку відразу, бо прикметник 
цей дуже зручно окреслював наше 
наставлення «відбиватися від тради-
цій», особливо українських, а також 
жорстокість урбанізації, яку ми всі 
відчули і яка відбилася в наших тво-
рах” [6, 45].

Оповідаючи історію групи, її 
учасники часто вказують конкретні 
місця, з якими вона пов’язана. Їхня 
міська топографіка – це насамперед 
топографія Нью-Йорка українського, 
частково існуючого, частково – но-
вопосталого, а частково – уявного. 

Тут і помешкання Богдана Бойчука 
“на 5-ій вулиці між авенью Бі і Сі”, де 
відбувся “головний бій модернізму 
з традиціоналізмом” [4, 26], і “Літе-
ратурно-Мистецький Клюб на 2-ій 
авенью” [4, 27], де проходив перший 
спільний літературний виступ, і На-
родний Дім у Нью-Йорку [4, 28], і 
помешкання Юрія Лавріненка, і дім 
Джуса – Український Інститут Аме-
рики [4, 28], і “китайський ресторан 
на долині міста”, і “ресторан Орхідея” 
(на Другій авеню та Дев’ятій вулиці)” 
[6, 46], і “італійська каварня Павич на 
Вест 4 вулиці, біля парку Вашінґтона 
в Нью-Йорку” [20, 100]. Однак, попри 
точність адрес, жодне з цих місць не 
вписане у ширшу мапу міста, а радше 
у спільну історію Нью-Йоркської гру-
пи. 

Дещо іншого статусу набуває ло-
кус кав’ярні. З одного боку, кав’ярні 
на Ґрінвіч Вілледж обростають нови-
ми поетичними смислами (Б. Бойчук 
відсилає до власного циклу Десять 
віршів про місто з прологом і Оди до 
кафе Ю. Тарнавського), перетворю-
ються на “місця уяви”: “...відкрили ми 
каварню музик, каварню малярів, ка-
варню непорочних дівиць з Лесбос і 
т. д. Коли ми входили до каварні, Ю. 
Тарнавський знімав з себе шкіру і 
вішав її сушитись, а сам відпочивав 
скелетом і говорив з бородатими 
поетами і малярами, яких чомусь в 
той саме час в каварні не було” [4, 
26, 27]. З іншого – вони випадають з 
історії реального Нью-Йорка, як ле-
ґендарний столик, що його власник 
кав’ярні “Peacock на 4-тій вулиці, біля 
6-тої авенью” [4, 30] викинув після 
того, як Юрій Тарнавський вирізав на 
стільниці дату створення групи. 

Попри точні адреси, що раз по раз 
зринають у статтях “нью-йоркців”, 
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місто позбавлене фізичної й соці-
яльної реальности й перетворюєть-
ся на топос літератури, точніше, на 
у-топос, або ж, словами Хлое Г’юстон, 
утопію як “ідеальне місце, якого не 
існує” [31, 1]. Місто Нью-Йорк вияв-
ляється явищем мовним: уявленим 
і омовленим, де, за словами Богдана 
Рубчака, “специфічна географія пе-
рестає діяти, і тим сильніше почи-
нає діяти духова топографія нової 
української літератури” [6, 51]. Тут, 
як наголошувала Віра Вовк, йдеться 
не про “процес пересаджування ви-
шневих садків та струнких тополь 
на нью-йоркські бруки” [6, 64], а про 
новий тип поезії, читаючи яку, “пере-
стаєш думати, де вона написана” [6, 
51]; більше того, у випадку антоло-
гії це стосується не індивідуальної 
поетики, а ситуювання поезії Нью-
Йоркської групи як окремого суб’єкта 
літературного процесу. 

На відміну від старшого еміґра-
ційного покоління, від авторів, яким 
довелося еміґрувати не просто як 
письменникам, а зчаста – саме че-
рез свою письменницьку діяльність, 
вимушено змінивши одне місце на 
інше, всі без виключення автори 
Нью-Йоркської групи формували-
ся як письменники поза втраченою 
батьківщиною, яку полишили у над-
то ранньому віці. За словами Юрія 
Тарнавського, “дозрівали ми на емі-
ґрації, і наше відношення до України 
було цілком інакше, ніж відношення 
старших” [6, 48]. Марія Ревакович, 
досліджуючи мотиви еросу й вигнан-
ня у творчості “нью-йоркців”, звертає 
увагу на відсутність туги за батьків-
щиною й прагнення до повернення; 
натомість предметом пристрасти й 
пожадання стає інша земля – саме 
вона постає в образі коханої, тоді як 

втрачена вітчизна радше пов’язана з 
образом матері [14, 115].

Учасники Нью-Йоркскої групи 
стають носіями не так індивиду-
альної, як “спільної пам’яти” [27, 
130], або, за визначенням Маріянне 
Гірш, “постпам’яти”, що передба-
чає своєрідну “уявну причетність” 
до пережитої втрати дому/країни: 
самоусвідомлення цілого поколін-
ня зумовлене сформованими рані-
ше наративами, які оповідають про 
травматичні події, однак їх вже ніко-
ли не можна повністю зрозуміти чи 
відтворити [30, 420], а можна лише 
вбудувати у загальну концепцію 
новостворюваної культурної іден-
тичности. Так виникає розрізнен-
ням між вигнанцями й діяспорою 
як новою культурною спільнотою: 
вигнання пов’язане зі стражданням 
і втратою місця, що породжує міт 
про можливе та якомога скоріше по-
вернення. Натомість поява діяспори 
“свідчить про доконаний геогра-
фічний та ідентифікаційний вибір” 
[23, 4], адже діяспора – це “культура 
без країни” [23, 5], своєрідна іронія 
щодо ідеї прямого зв’язку спільноти 
та місця, коли “уже неможливо ніде 
пустити коріння” [28, 13].

Для нового покоління мандрів-
ка стає не наслідком, а передумовою 
творчости, накладаючи відбиток 
радше на буттєвий, а не тематич-
ний вимір творчости. Зацікавлення 
екзистенціялізмом, про яке не раз 
згадували члени групи, видається не 
просто даниною часові, а й глибоким 
переживанням стану мандрівки, по-
дорожі як основної буттєвої ситуції, 
що різнить їх від попередників; адже, 
як твердять дослідники, “вигнанець 
прибуває на певне місце, міґрант – з 
одного місця до іншого” [28, 13]. Роз-
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мова про місце Нью-Йоркської групи 
стосується радше становища, а не те-
риторії, про що заявляє Богдан Руб-
чак, водночас пов’язуючи з втратою 
місця віднайдення особливого спо-
собу володіння мовою: “...Ці колись 
молоді люди з’єдналися не зовсім до-
бровільно, але також і з волі місця, на 
котрому вони стояли. Це, до речі, не 
має майже нічого спільного з терито-
рією чи навіть із поколінням”; “один 
із найголовніших складників своє-
рідного умісцевлення Нью-Йорської 
групи – це цілком добровільне рі-
шення [...] писати українською мо-
вою, тобто надалі залишатися не те, 
що переміщеною особою, але зміще-
ною особою, особою без місця” [17, 
68]. Врешті це приводить до того, що 
“зміщена особа” опиняється однако-
во далеко від обох берегів – вітчизня-
ної та еміґраційної літератури: “Оби-
два краєвиди на їх очах ставали ілю-
зорними, а третього вони не могли 
знайти” [17, 69]. Єдиним ґрунтом, на 
який вони опинилися, залишилася 
мова. 

Не зміна, а змінність місця визна-
чає нову свідомість, розуміння дому 
як “місця, де тебе ніколи не було” 
[див. 25], й куди, вочевидь, уже не-
можливо потрапити. Це усвідомлен-
ня приходить не лише через зміну 
поколінь, а й через зміну наповне-
ння пам’яти, стосунку до мови тощо 
– змінюється загальна культурна си-
туація, для розуміння якої потрібен 
не опис, а пояснення, чи навіть по-
яснювання [24, xxiv-хххіі], засноване 
на відмові від антиномій тут/там, 
свої/чужі, до/після; пояснювання як 
розгляд “радше процесу, ніж певного 
стану” [32, xvii], конкретні риси яко-
го залежать від обраного для розгля-
ду моменту.

(У)мовний простір. Процес та-
кого самопояснювання відбувається 
через мову, яка втрачає референцій-
ні ознаки, бо перестає виражати пев-
ну культурну ідентичність, що існує 
поза нею; натомість мовлення стає 
частиною самого процесу творення 
ідентичности. Не даремно Богдан 
Рубчак найдосконалішою метафо-
рою української мови як такої визнає 
поетичний ідіолект Патриції Килини 
[6, 60] – іноземки, яка вивчила мову 
поза відповідними культурно-істо-
ричними реаліями та вітчизняним 
культурним простором і провадить 
власний поетичний експеримент 
саме “поза традицією”, а не всупереч 
їй. Приклад Килини, на переконан-
ня Б. Рубчака, показує, що для кож-
ного з письменників “брак, нестача, 
відсутність можуть стати, в певних 
умовах, дорогоцінними дарами” [17, 
73], новим місцем, де народжується 
поезія. Адже, залишаючи власну ві-
тчизну, поет відкриває для себе не 
якусь конкретну країну – він відкри-
ває для себе світ, а мова стає для ньо-
го єдиним домом; він “стоїть на тій 
периферії, на якій стоять інші майже 
прозорі, але на диво міцні постаті, де 
стоїть Інший” [17, 78], і де “сама пое-
зія повертається у своє власне нутро” 
[17, 72].

Втрата “ґрунту під ногами”, у бук-
вальному й переносному розумінні, 
ставить письменника не лише перед 
новими викликами, але й перед но-
вими можливостями. Як риторично 
запитує Войцєх Карпінський, дослід-
ник еміґраційної й діяспорної літера-
тури: вигнання вибиває ґрунт з-під, 
але чи не про це мріють завсіди по-
ети – відірватися від землі? Зірвати 
зв’язки зі світом заради особливого 
зв’язку з мовою? [див. 34, 133]. Біль-
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ше того, він стверджує, що вигнання 
як особливий буттєвий стан нале-
жить поезії – на відміну від роману, 
що за своєю жанровою природою по-
требує іншого стосунку до дійсности 
[див. 34, 133]. 

Вільний у своїй творчій ман-
дрівці від будь-якого заземлення 
чи приземлення, занурений у мов-
ну саморефлекцію, поет послугову-
ється мовою як ідеальною формою 
– творячи утопійний літературний 
простір і протиставляючи його здо-
бутому досвідові [див. 20; див. 8]. 
Якщо більшість клясичних дослідни-
ків европейської культурної тради-
ції визначали утопію як “соціяльне 
мрійництво” [51, 1], то Ролян Барт 
пов’язав її безпосередньо з момен-
том творчого письма: “письмо [...] 
мріє про той час, коли слова стануть 
нарешті щасливими, воно мріє про 
мову, природність якої ідеальним 
чином передбачила б той новий і до-
сконалий адамів світ, де мова буде 
вільною від відчуження” [22, 94]. Ця 
ідея стає провідною у праці Нульо-
вий ступінь письма, яка закінчується 
ствердженням, що “література стає 
утопією мови” [22, 94]. Так само, як 
автори-утопісти раннього Модерну 
надихалися пошуками утопії як “ада-
мового світу”, пізні модерністи шука-
ли “адамової мови”, вільної від при-
мусу референційности й комуніка-
тивности. У літературній творчості 
їх вабила передусім можливість мови 
не як засобу передавання інформації, 
а як самоцінної реальности, здатної 
витворювати будь-які, не обмеже-
ні рамками позамовної реальности 
форми. 

Однак, вивільнивши утопійну 
природу мови, поети опинилися в 
безвиході “зумисної катахрези” [35, 

10]; у місці, якого – за визначенням – 
не існує. Звільнивши мову від комуні-
кативности, вони водночас позбули-
ся засобу, яким можна передати не-
вимовний досвід. Адже питання “пе-
рекладности” досвіду постає не лише 
в національній, але й у соціяльній і 
навіть індивідуальній площині [50, 
98]. Самі учасники Нью-Йоркської 
групи усвідомили ексклюзивність 
власного мовлення щонайменше у 
трьох аспектах: унікальности інди-
відуальних ідіолектів; самобутности 
мовної практики діяспори внаслідок 
тривалого “розщеплення” літератур-
ного процесу; й, нарешті, загроже-
ности становища української мови 
загалом як мови літератури. 

Творення індивідуальних ідіо-
лектів стало одною з небагатьох на-
станов, яку поділяли всі учасники 
групи; за словами Богдана Бойчука, 
“поети ці вибрали [...] відцентричну 
настанову, творячи собі окремі ін-
дивідуальні світи” [3, 34]; Марія Ре-
вакович наводить поезію Патриції 
Килини як приклад крайньої мовної 
ексклюзивности, називаючи його 
“мовним самовигнанням” [14, 117]. 
Другий аспект відображений у мір-
куваннях Юрія Тарнавського про не-
уникні розбіжності між вітчизняним 
та діяспорним варіянтом мови: “Не-
можливо, щоб природна мова пись-
менника, який виріс у Нью-Йорку, 
була така сама, як в того, що виріс 
у совєтському Києві” [6, 57]; екзис-
тенційного обґрунтування цим роз-
біжностям надає Богдан Рубчак, 
з’ясовуючи їхнє глибинне походжен-
ня: “автентичний еміґраційний поет, 
автентизувавши свою периферію 
шляхом інтеріоризації вибору, розви-
ває власну систему кодів мовлення, 
що в них у несподіваних структурах 
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схрещуються коди культури твор-
чо уявленої батьківщини з кодами 
безпосередньо відкритого Заходу, 
безпосередньо відчутого світу” [17, 
74]. Нарешті, відчуттям загальної за-
грожености мови просякнуті відпо-
віді чи не всіх членів Нью-Йоркської 
групи на питання Івана Фізера про 
майбутнє україномовної літератур-
ної творчости у розмові 1988 року; 
найрадикальніше висловився Юрій 
Тарнавський, стверджуючи, що збе-
реження української мови майже не-
можливе [6, 65]. 

Звертаючись у своєму свідомому 
виборі до мови, існування якої по-
роджувало сумніви, учасники Нью-
Йоркської групи тим самим перетво-
рювали власну поетичну творчість 
на деміурґійний акт творення мови 
як такої. При цьому, за влучною ме-
тафорою Юрія Тарнавського, вони 
опинялися в “акварії у морі”: з одно-
го боку, віддаленість (географічну й 
лінґвістичну) від реальної й уявної 
вітчизни вони сприймали не як тра-
гедію, а як нагоду для самовиражен-
ня; з іншого боку, у результаті вони 
виявлялися “відмежовані від океану 
літератур, що їх оточували, склом 
мови” [20, 100-101]. Неоднозначність 
ситуації поета, який “не відповідає ні 
перед ким”, висловив Богдан Рубчак, 
продовживши наведену фразу слова-
ми – бо він “нікому не відповідає” [17, 
70]: “Брак відгуку закодовується у 
тексти. Немає-бо в них передбачення 
читача і, що навіть головніше, немає 
умісцевлення, ситуації, орієнтації, 
перспективи [...]. Земля під їх ногами 
розщеплюється, розсувається на два 
протилежні береги, і вони з жахом 
починають усвідомлювати, що вже 
стоять на порожнечі” [17, 70].

Нарешті, утопійність літератури 

Нью-Йоркської групи проявляється 
у неспроможності знайти відповід-
не місце в історії – навіть не стільки 
у каноні, скільки у процесі. Іншими 
словами, йдеться про утопію літера-
тури як утопію відповідної читацької 
аудиторії: їх не приймає старша ґе-
нерація, недооцінює критика, не до-
пускає Совєтська Україна, не вшано-
вує Україна постсовєтська. Нарешті, 
коли начебто відбувається повноцін-
не входження у спільне літературне 
русло, представники Нью-Йоркської 
групи починають нарікати на те, що 
їх одразу відправляють в архів: “від-
святкувавши повернення «блудного 
сина», родина далі живе собі, як ко-
лись – без нього” [2, 91]. Ні, їм не за-
грожує забуття – їхні твори оточують 
шаною й відводять їм місце у підруч-
никах, тоді коли самі вони воліли б 
бачити себе на живих літературних 
площадках. Парадоксальність ситу-
ації полягає у тому, що, оскаржуючи 
відсутність відповідного місця для 
себе в літературному процесі, Нью-
Йоркська група таки зуміла двічі 
ввійти в одну ріку: спочатку у 1950-
х, а згодом – у 1990-х. І якщо перше 
входження позначене появою насам-
перед індивідуальних книжок та ви-
данням спільного річника, то в дру-
гому важливу роль відіграють також 
антології як новий вид надіндивіду-
альної, дискурсивної творчости гру-
пи. 

Відмова від туги по втраті бать-
ківської землі, що виглядала докона-
ною й незворотньою, вибір мандрів 
як екзистенційного стану замість 
повернення до втраченого раю – все 
це свого часу не лише уможливило 
творчість учасників Нью-Йоркської 
групи, але й засвідчило їхню прин-
ципово нову культурну ідентичність, 
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відмінну від вітчизняних та еміґра-
ційних культурних моделей, від-
крило доступ до мови у всій потузі її 
утопійного світотворення. Недарем-
но у ранньомодерній літературі на-
ративи подорожі й утопії були тісно 
пов’язані між собою: зміна стусунку 
людини до місця провадила також 
до зміни стосунку людини до мови, 
перетворення її з інструмента твор-
чости на мету, що втілилося уповні 
в літературні зрілого Модернізму. У 
цій перспективі звернення учасників 
Нью-Йоркської групи до модерніст-
ської поетики, мовоцентризм їхньої 
творчости виглядають не випадко-
вими, а цілком закономірними з огля-
ду на культурні й історичні обстави-
ни. Разом із тим, “пошуки доброго 
світу” (за формулюванням Богдана 
Рубчака) [див. 18] передбачали по-
шуки ідеальної читацької аудиторії, 
де антології виявилися черговими 
“переходовими таборами”, до яких 
потрапляють “переміщені поети” (чи 
“зміщені поети”) на шляху від одної 
до іншої літературної утопії. 
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ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЖАНРІВ POLITICAL FICTION ТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ 

НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТИ ВАСИЛЯ КОЖЕЛЯНКА

Дослідження новітніх белетрис-
тичних жанрів та метажанру альтер-
нативної історії, зокрема, надає ак-
туальності питанням термінології та 
методичних засад, якими оперують 
літературознавці та текстологи, що 
прагнуть висвітлити актуальні жан-
рові маркери чи своєрідність текстів 
романів political fiction.

Саме поняття історичного дис-
курсу оперує низкою термінів, на які 
розщепилась Історія. Від середини 
ХІХ ст. терміни histoire, history, storia, 
historia, з одного боку, i Geschichte з 
його голляндським відповідником 
Geschiedenes, з іншого боку [6], [7], 
вже переважно усталено. Якщо вини-
кають окремі нові типи історичного 

знання (соціяльна історія, культур-
на історія, історія ментальностей, 
пам’яти, інтелектуалів, мікроісторія, 
світова історія, альтернативна істо-
рія, криптоісторія тощо), вони зага-
лом є певними зсувами й відкрива-
ють нові підходи – чи нові предме-
ти. Як-от альтернативна історія, що 
трансформувалась у художній жанр 
з методу реконструкції в історичній 
науці. Підґрунтям для такої транс-
формації стала вже згадувана близь-
кість історії та роману в ширшому 
трактуванні цих понять. 

Стосунок історіографії або іс-
торії історії до цих понять пояснює 
алгоритм розщеплення Історії та 
вироблення окремих галузей істо-
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ричного знання, а відтак реалізації 
історичної свідомості людства у нау-
кових та мистецьких виявах. У фран-
цузькій мові термін historiographie 
позначає історію історії, історичну 
працю, способи написання історії від 
її витоків. У німецькій Historiographie 
має лише послаблене значення і не-
рідко вживається просто як синонім 
історії (Geschichte). Натомість в іта-
лійській storiografia наближається 
до німецького Historiographie, про 
що свідчить назва журналу «Storia 
della storiografia». В англійській histo-
riography вживається в сенсі hystory 
writing, що збігається з італійським 
та німецьким значеннями. На позна-
чення теорії та методології історії в 
німецькій вживається слово Historik, 
що не має еквівалентів у інших мовах 
і позначає водночас рефлексію, ви-
клад, особливо з метою викладання 
(за [23, 8-9]).

Вказана парадиґма поширюєть-
ся і на семантико-стилістичне гніздо 
значень поняття «альтернативна іс-
торія», а також творить схематично 
подібну граматичну валентність.

Альтернативна історія – це між-
галузевий термін, що позначає мета-
жанр і пошуковий напрям у гумані-
тарних науках, які послуговуються 
історичним методом. Натомість у 
вужчому значенні, альтернативна 
історія позначає жанр художньої лі-
тератури (передовсім, прозового 
виду). «Чистий» різновид творів аль-
тернативної історії маркуються як 
alternative history i alternative story, за-
лежно від виду епічності тексту. У ні-
мецькомовному просторі – назва зву-
чить як alternativ Geschichten [23, 22], 
що яскраво демонструє множинність 
альтернативних варіянтів, коли вони 
наявні в семантичному полі твору. 

Поряд з творами, які точно вкла-
даються y матрицю цього жанру, по-
бутує велика кількість дотичних чи 
суміжних творів (за жанрово-видо-
вим маркуванням). Їх можна умовно 
поділити на такі типи: роман- полі-
тична утопія (political fiction), крип-
тоісторія, псевдоальтернативна 
історія, метаісторія, твори інших 
жанрових домінант з елементом аль-
тернативної історії, альтернативна 
фантастика (історичне фентезі), аль-
тернативна історіографія (alternativ 
Historik).

Терміни political fiction, псевдо-
альтернативна історія та криптоіс-
торія частіше застосовують «до по-
стмодерних та неомодерних творів з 
елементами альтернативної історії» 
[6, 211], тобто прозових речей, в сю-
жеті яких „метод альтернативного 
історизму“ не розгортається в повно-
цінний жанр, а існує поряд з іншим – 
фантастичним, фантасмагоричним, 
історичним, психологічним, іроніч-
ним, детективним тощо. 

Творчість Василя Кожелянка 
(1957 – 2008) дає широке поле для 
досліджень альтернативної історії 
та political fiction. Плюралізм методо-
логічних засад, а відтак, – методів та 
специфічних методик, продиктова-
ний різнонаправленими завданнями 
дослідження й мультистилістични-
ми та метажанровими характеристи-
ками творчого продукту В. Кожелян-
ка. 

Провідними для дослідження 
його творчості є, однак, культурно-
історичний та компаративістичний 
методи. Загалом при аналізі творів 
вказаних жанрів залучаємо такі ме-
тодологічні напрями: біографічний, 
історико-порівняльний, культурно-
історичний, феноменологічний (ре-
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цептивний), соціологічний (на-
ціонально-ментальний принцип), 
структуральний (структурний ана-
ліз), постструктуралістський («нова 
критика», контекстуальний аналіз), 
формалізм (елементи формально-
го аналізу в теоретичному розділі 
та клясифікаційній таблиці жанро-
во-стильового маркування романів 
В. Кожелянка). У полі цих напрямів 
використовуємо й аналітичний ме-
тод, метод аналогії, діялектичний 
метод, історико-культурний метод, 
історико-порівняльний, системний 
метод, зіставний метод, метод моде-
лювання [17]. Культурно-історичний 
та біографічний методи дозволяють 
створити мінімальний життєписний 
контекст романістики В. Кожелян-
ка й пояснити як автор прийшов до 
створення екзотичних для україн-
ської літератури творів, таких, які 
випереджають національно-соціяль-
ний стан сучасної України.

Компаративістичний метод, що 
використовується для опису й по-
біжного аналізу контексту таких 
творів (причому як національного, 
так і міждержавного) «дозволяє під-
твердити нашу жанрово-стильову 
клясифікацію творів автора та зі-
ставити формально-стилістичні до-
сягнення» [3, 271] цього мистця з 
відомими сьогодні творами альтер-
нативної історії світової літератури 
(не маючи достатньої кількости ма-
теріялів для подібного зіставлення 
в літературі українській). Тут само 
вповні використовуємо можливос-
ті контекстуального аналізу в його 
постструктуралістському вияві. На-
ціонально-ментальний принцип со-
ціологічних студій позичаємо для 
нашого дослідження й втілюємо для 
розкриття образних та тематично-

ілейних компонентів твору, скажімо 
у романах Стівена Кінґа, Боріса Аку-
ніна, Юрія Щербака [16], [20].

Спосіб дослідження літератур-
ного твору американської літера-
турознавчої школи «нова критика» 
реалізуємо в окремих аспектах там, 
де мусимо абстраговано від біогра-
фічності та культурно-історичного 
значення, поглянути, наприклад, на 
новели В. Кожелянка як сюжетні схе-
ми романів. Разом з тим, застосовує-
мо зіставний і описовий методи, що 
є органічними для кожного літерату-
рознавчого дослідження. Формаліст-
ський же принцип слугує методоло-
гічним обрамленням студій, оскільки 
тема задекларована як дослідження 
з жанрології та стилю письменника.

Отже, маючи широку палітру за-
собів та конкретизованих елементів 
об’єкту дослідження, розглянемо ко-
нотації принципів маркування та на-
явних маркерів піджанрів альтерна-
тивної історії.

Останній теоретичний момент, 
що передує практичному розглядові 
втілення методологічних засад, сто-
сується розрізнення піджанрів аль-
тернативної історії загалом і у твор-
чості українського автора зокрема.

У сучасній европейській прозі 
творять в дотичних жанрово-стильо-
вих утвореннях Йорґ Мейярд, Крісті-
на Фалькенлад, Петер Гандке, Таня 
Дюкерс, Катя Томас, Маттіяс Ґьорітц, 
Тобіяс Гюльсвітт [22] та багато ін-
ших. На постсовєтському просторі 
треба назвати російську школу фен-
тезі та деякі твори відомих майстрів 
історичної фантастики: Васілій Ак-
сьонов (Острів Крим), Віктор Пєлє-
він (Generation „П“), Владімір Сорокін 
(Цукровий Кремль), Віктор Єрофєєв 
(Енциклопедія російської душі) та ін. 
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У сучасній українській літературі 

(окрім названого вже творця специ-
фічного жанру української альтер-
нативної історії Василя Кожелянка) 
вартує наголосити на кількох авто-
рах прозових творів, що мають вка-
заний жанровий маркер. Це Юрій 
Андрухович з його Московіядою та 
Олександр Ірванець з Островом КРК, 
Володимир Даниленко (Капелюх Сі-
корського), Юрій Щербак (Час смер-
тохристів).

Серед ідеальних інваріянтів жан-
ру альтернативна історія найбіль-
ше творів, які б репрезентували різні 
варіянти розвитку життя держав, за-
лежно від результату світових воєн. 
Це, наприклад, роман Сєрґей Анісі-
мов Варіянт „Біс“ [1]. У романі опи-
саний варіянт подій, які могли б від-
буватись, якби союзники виступили 
разом з Німеччиною проти СССР. У 
романі Андрія Лазарчука Всі, хто 
здатен тримати зброю… [11] пока-
заний можливий хід історії, якби Ні-
меччина перемогла у Другій світовій 
війні. Сюди ж належить і наш частко-
вий об’єкт дослідження – «дефіляд-
на» трилогія В. Кожелянка: Дефіляда 
в Москві, Конотоп, Людинець пана 
Бога, видана у 2007 році під однією 
палітуркою [9].

Псевдоальтернативна історія 
(псевдоісторія) – піджанр альтерна-
тивної історії, де розгалуження вини-
кли внаслідок діяльности або впли-
ву т. зв. проґресорів (данеліяни з Що 
було б, якби… Пола Андерсона (Poul 
William Anderson, Delendaest), герой 
повісті Ліона Спреґа де Кампа Хай не 
зійде темрява (Lyon Sprague de Camp, 
Lest Darkness Fall), Андріївське брат-
ство Васілія Звяґінцева (Василий 
Звягинцев, Андреевское братство) 
та ін.), або будь-яких «перенесених» 

артефактів, споруд, груп людей та на-
віть цілих заселених реґіонів у май-
бутній час [19]. Твори псевдоісторії 
можна назвати історизованою фан-
тастикою. Тобто на жанрову матри-
цю історичного роману автор накла-
дає фантастиний твір (наприклад, 
ЛжеНострадамус В. Кожелянка, Р. 
С. Кац, Історія совєтської фантас-
тики). Тут можуть фіґурувати певні 
дати (навіть фантастичні: 32 жов-
тня 1991 [10]), події, люди, але віді-
гравати зовсім інші або типові ролі.

Роман-політична утопія або 
political fiction реалізує жанрову ма-
трицю історико-соціяльної прози 
й стильове обрамлення іронічного 
роману. Для поєднання доволі різно-
плянових компонентів автори вико-
ристовують метод і схему утопії або 
антиутопії. Акцент таких творів з со-
ціяльної історії (життя людей у пев-
ну епоху) переноситься на перипетії 
державотворчости. Зазвичай у них 
ідеться про політичну реалізацію іс-
нуючих держав за участю реальних 
історичних постатей зі зміненим 
фактичним елементом (Василь Ко-
желянко, Тероріум, Боріс Лавреньов, 
Крах Республіки Ітль).

Криптоісторія – піджанр, ціл-
ком похідний від альтернативної іс-
торії. Цей піджанр дозволяє більшу 
свободу авторської фантазії, напри-
клад залучення двох і більше точок 
диверґенції. Тоді другий пункт розга-
луження будуватиметься на ірреаль-
ній історії, що відіграє роль реальної. 
Жанрові маркери й фабульні схеми 
переважно ідентичні альтернатив-
ній історії, проте мета реконструкції 
історії втрачається, а їй на зміну при-
ходять інші: реставрація національ-
но-ментального пляну народу (В. Ко-
желянко Ефіопська Січ), гуманізація 



195+

Volume VІІІ, 2014 +

суспільства (К. Буличьов Заповідник 
для академіків), психологізація та/
чи логіко-конструктивізація істо-
ричного плину (Г. Гаррісон, Захід Еде-
му, Зима в Едемі, Повернення в Едем) 
тощо.

Метаісторичний твір – це «аль-
тернативна історія з кількома аль-
тернативами, що реалізуютья в одно-
му тексті» [23, 805]. Клясичний при-
клад – сценарій фільму Біжи, Лоло, 
біжи Тома Тиквера (Tom Tykwer, Lola 
rennt) (1998). В українській прозі (не 
кажучи про кінематограф) аналогів 
немає, окрім певного сюжетного екс-
перименту в романі Романа Іваничу-
ка Вогненні стовпи.

Альтернативна фантастика 
( історичне фентезі) утворюється 
накладанням жанру альтернатив-
ної історії на твір у жанрі фентезі. 
Яскраві приклади: Д. Брін Тор зу-
стрічає Капітана Америку. До цього 
жанру в частковому вияві, такому 
як Nжанр+елементАІ можна відне-
сти деякі твори пригодницького ха-
рактеру, в яких тлом дії виступають 
певні історичні періоди (якщо вони 
достатньо ясно описані автором, або 
на них дається конкретна вказівка), 
а характери героїв, психологічний 
чи логічний причинно-наслідковий 
зв’язок вчинків персонажів прита-
манні певному реальному історично-
му періоду. В цьому ключі, з певним 
узагальненням, можемо говорити 
про роман Третє поле В. Кожелянка.

Унаслідок тенденцій розмиван-
ня жанрових меж постмодерної та 
неомодерної прози виникає безліч 
питань щодо клясифікації романіс-
тики за жанрово-стильовим значен-
ням, зокрема і щодо творчости Ва-
силя Кожелянка. Отож, звернімося 
до створення такої клясифікації та 

з’ясуймо творчу нішу та тематично-
стилістичні межі письменницького 
зацікавлення цього автора.

Для романістики Василя Коже-
лянка характерна широка палітра 
жанрово-стильових пошуків автора: 
зацікавлення альтернативною іс-
торією та кількарічна плідна праця 
в цьому напрямку і подальші спро-
би вирватись із цього зачарованого 
кола альтернатив, в яке автора «за-
кували» самі ж літературознавці.

Поодинокі спроби критиків, на-
приклад, Р. Харчук, І.-Б. Терещенка, 
зачислити творчість В. Кожелянка 
до масової літератури, провокували 
його тихий супротив, який виявляв-
ся у зануренні в царину філософуван-
ня та продукування «літератури для 
гурманів».

Окрім суб’єктивних причин, доне-
давна діяли ще й об’єктивні причини 
ускладнення визначення стильової 
та жанрової домінанти прози В. Коже-
лянка: посмертно продовжували ви-
ходити його невидані романи (Ефіоп-
ська Січ, 2011 та Діти застою, 2012).

Отож, сьогодні можемо погляну-
ти на весь фактичний текстовий ма-
теріял та укласти його в певну систе-
му. Василь Кожелянко: альтернати-
віст, постмодерніст чи белетрист?

Найперше, візьмемось визначи-
ти принцип вибору жанрово-стильо-
вої домінанти. Найменш вдатний до 
«ворожого підкопу» кількісно-мате-
матичний метод. Маючи перед очима 
всі 10 романів В. Кожелянка, полічи-
мо риси кожного з творів, визначимо 
також їх заггальні маркери й жанрові 
домінанти та, за сумарною переваж-
ною кількістю, – творчу домінанту 
(нішу) письменника.

Трилогія «дефілядних» романів 
єдиноголосно маркується літерату-
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рознавцями як альтернативна істо-
рія. Не будемо сперечатися; майже 
за всіма ознаками цього жанру (зо-
крема, за трьома характеристиками 
Хоксера) ці твори накладаються на 
жанрову матрицю АІ. Тероріум та Ко-
тигоро шко - романи політичної са-
тири. Правда, Тероріум має ще риси 
піджанру альтернативної історії. 
Отож повна жанрова характеристика 
роману така: неомодерний роман-
анекдот political fiktion. «Котигорош-
ко» більшістю стильових маркерів 
вкладається в мистецький напрям 
постмодернізму: вирішальну роль ві-
діграє те, що «запозичення, перегуки 
спостерігаються не лише на сюжет-
но-композиційному, а й на образно-
му, мовному рівнях» [18, 335]. Рома-
ном, що найближче з усіх творів Ко-
желянка «підібрався» до постмодер-
ного роману став ЛжеНострадамус. 
Три пригодницьких романи мають 
також специфічні конотації: «Третє 
поле» - альтернативна фантастика 
в історичному обрамленні (модель 
N жанр+елемент АІ), Ефіопська Січ 
- криптоісторичний неомодерний 
роман, «Срібний павук», найнесподі-
ваніший формат з-посеред великої 
прози В. Кожелянка, став поряд з тво-
рами І. Вільде, відтворювачем міфу 
Чернівців [2], і маркується як при-
годницький урбаністичний роман.

Єдиний у доробку В. Кожелянка 
власне історичний роман Діти за-
стою має яскраві риси соціяльно-по-
літичної сатири й написаний майже 
у бурлескному тоні. Цей твір – «про-
щальний реверанс пізньому модер-
нізму» [2, 80].

За особливостями форми, сюже-
том, архітектонікою та ін. одиниця-
ми романи майстра детективної 
інтриги поділяємо на такі категорії: 

1. Романи в жанрі альтернатив-
ної історії (Дефіляда в Москві, Коно-
топ, Людинець пана Бога);

2. Роман політичний анекдот 
(Тероріум, Котигорошко);

3. Іронічний постмодерний ро-
ман (ЛжеNostradamus);

4. Історичний пригодницький 
роман (Третє поле, Срібний павук, 
Ефіопська Січ);

5. Історичний роман (Діти за-
стою) [2, 31].

Бачимо, все таки, явне привалю-
вання маркеру альтернативної істо-
рії майже у всіх романах автора. І тут 
усе вклалось би в створену систему, 
якби не одна важлива й несподіва-
на річ: відповідність родо-видового, 
жанрового значення твору його ху-
дожньому напряму. Художній напрям 
у творчості В. Кожелянка варіюється 
від постмодерну до модерну через 
неомодерн. Жанр альтернативної іс-
торії виник і закріпився в полі евро-
пейського Модернізму. Постмодер-
нізм як заперечення Модернізму не 
може «пригріти» чужорідний жанр. 
Неомодернізм – човник у морі проти-
стояння Модернізму (що, наче й від-
жив своє, проте...) й постмодернізму 
(співмірного новій епосі, щоправда 
майже згорнутого проєкту тлінної 
Европи). Цілком годилася б для на-
шого випадку естетика неомодерну; 
проте, справа в тому, що вона не за-
вжди реалізується. Як ми вже поба-
чили, половина романів різних років 
та жанрових домінант існує в ефірі 
постмодернізму (вислів Дерріди, 
що презентує хиткість та нечіткість 
зв’язків елементів системи у постмо-
дерному творі).

Конфлікт постмодернізму як со-
ціяльно й культурно неприйнятного 
явища та модернізму як художнього 
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напряму, який згасає (до того ж спір-
ного на матеріялі української літера-
тури) вирішити доволі складно лише 
за рахунок введення до терміноло-
гічної бази улюблений в останні де-
сятиліття термін неомодерн. Якісну 
й цікаву читачеві сучасну українську 
прозу характеризують такі позажан-
рові чинники: національна складова, 
висока фабульна валентність, зниже-
на епічність, анти- та постколоніяль-
ний характер, есеїстичність стилю та 
відцентрові стилізації. Вони, відтак, 
впливають на формування внутріш-
ніх творчих шкіл та спрямувань. Зо-
крема, антиколоніяльність та націо-
нальна складова прози В. Кожелянка 
цікавлять нас у визначенні худож-
нього напряму його прози. Постмо-
дернізм декляративно стирає кордо-
ни й межі, ментальні та національні 
прив’язки, він робить автора, реци-
пієнта й персонажа нічиїм. «Спроби 
створення сутнісно національного 
проєкту постмодернізму в україн-
ській літературі (форма частково 
постмодерна, зміст національний) 
помітні у загалом модерній творчос-
ті письменників «Нової літератури» 
(В. Цибулька, В. Медвідя, Є. Пашков-
ського), О. Ульяненка, В. Кожелянка 
та ін.» [8, 224] – вирішує конфлікт Ва-
силь Іванишин.

Фактично цей національний про-
єкт постмодернізму в загалом мо-
дерній творчості В. Кожелянка і є 
тією неомодерною естетикою, що 
впливає на всі чотири рівні творів. А 
ще: саме національний аспект додав 
слово «українська» до жанру, твор-
цем якого вважають В. Кожелянка. 
Українська альтернативна історія 
не тільки тому, що йдеться про істо-
рію України, а й тому, що сама історія 
(story) українська і вкрай необхідна 

українцям для перебудування світо-
гляду.

Отже, постмодерніст В. Кожелян-
ко – лише частково, альтернативіст – 
переважно, проте маючи конкретну 
мету в створенні альтернатив, а не 
віддаючи данину моді. А ось із «беле-
тристом» – важче. Вперше так його 
називає І.-Б. Терещенко в моногра-
фії, присвяченій сучасній літературі 
[4], причому свідомо, маючи на меті 
«знизити» його творчість на щабель 
масової літератури. Інша справа, що 
масова література є чимось нікчем-
ним тільки в уяві українських кри-
тиків, які читали українську масову 
літературу (тобто А. Кокотюху, Люко 
Дашвар та ін.) й асоціюють її з сучас-
ною белетристикою. 

Зрештою, мова йде про те, щоб 
спробувати підставити Кожелянкові 
романи під схему белетристичного 
тексту. Для цього звернімося до ен-
циклопедичної статті: «У сучасному 
літературознавстві белетристика 
позначає легку, жваву, розважальну, 
доступну, формульну розповідь про 
якусь подію чи наукову проблему, 
відому постать з метою її популяри-
зації, здебільшого розраховану на 
«наївного» реципієнта; вважається 
різновидом масової літератури, в 
якій використовуються зорієнтовані 
на легке читання наративні форми» 
[13, 121]. Відомі постаті, бароковість 
мови, практична деталізація, яскрава 
ономастика та алюзійність романіс-
тики В. Кожелянка, на нашу думку, не 
виконують функції популяризації та 
здебільшого не розраховані на «на-
ївного» реципієнта, оскільки реалізу-
ють літературу для гурманів, інтелек-
туально підготовлених читачів. Окрім 
того, підтвердженням нашої думки 
може служити те, що автор цитованої 
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енциклопедичної статті в досить ши-
рокому переліку сучасних белетрис-
тів не називає імені В. Кожелянка. І це 
навіть з огляду на те, що вказує на лі-
тературний конкурс «Коронація сло-
ва» як чинник розвитку української 
белетристики і його найзнаніших пе-
реможців-белетристів. Це при тому, 
що В. Кожелянко перемагав у цьому 
конкурсі (2007 р., роман Третє поле).

Отож, підсумуємо. По-перше, ма-
ємо орієнтовну п’ятисутнісну кля-
сифікацію романів В. Кожелянка за 
жанровими та стилістичними компо-
нентами, елементами й маркерами. 
Виходячи з неї, бачимо явне тяжіння 
автора до метажанру альтернатив-
ної історії, хоча поза нею він створив 
зразки якісної інтелектуальної про-
зи, вінцем якої можна вважати урба-
ністичний роман Срібний павук. 
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Abstract: The article considers the essence and specificity of visual poetry, the prob-
lem of art relations, the trend towards syncretism in modern culture. The complexity of 
the definition and allocation of the visual poetry is in determination of the visual element. 
This is because the visual element is already incorporated into literature. Answering the 
question what exactly: a graphic image or words cause artistic effect, what has primary 
meaning and what additional, we will inevitably see the phenomenon of syncretism, the 
inseparability of images and words in visual poetry. 
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SYNCRETISM AS A DOMINATING TREND 
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СИНКРЕТИЗМ ЯК ДОМІНАНТА 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЗУАЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ

Візуальна поезія має давню тра-
дицію як у світовій, так і в україн-
ській літературі (де її виникнення 
збігається з добою Бароко), а зразки 
зорової поезії відомі світу ще з Ан-
тичности. З іншого боку, за такою 
поезією досі закріплений статус екс-
периментальної. Візуальна поезія і 
тепер залишається на марґінесі літе-
ратурного процесу і, мабуть, не буде 
загальнодоступною й масовою. Але 
перед науковцями вона відкриває 
нові горизонти досліджень, сприй-
няття поезії й мистецтва як такого.

Візуальна поезія поєднує в собі 
зорові образи та текст. Складність 
дефініції й виокремлення жанру 
такої поезії полягає в тому, щоб 
визначити зоровий (від образот-

ворчого мистецтва, живопису) еле-
мент. Адже начало живописне (ві-
зуальне) вже закладене в художній 
літературі. Так, Григорій Клочек у 
монографії Поетика візуальности 
Тараса Шевченка обґрунтовує дум-
ку про те, що “у дослідженнях по-
етики часто іґнорується той факт, 
що художня література є передусім 
мистецтвом візуальним (письмівка 
наша. – У. К.)”. Далі дослідник уточ-
нює: “Щоправда, ця візуальність 
особлива – вона віртуальна, тобто 
твориться в свідомості читача під 
дією особливого подразника – сло-
ва, точніше низки слів” [6, 9]. Про-
блема взаємовідносин літератури 
й образотворчого мистецтва ляг-
ла в основу низки статей Лесі Ге-
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нералюк [2], [3], [4]. Дослідниця 
стверджує: “Літературознавство, як 
інші гуманітарні дисципліни, все 
частіше практукує вихід у суміжні 
галузі знання. Оскільки історія 
художньої культури засвідчила дві 
діалектично взаємопов’язані тен-
денції розвитку мистецтв: одну – до 
їхньої видової специфікації, другу 
– до видової взаємодії, відповідно 
науково-теоретичне освоєння мис-
тецького праксису розвивалося то 
під знаком диференціяції, то під зна-
ком кооперації наукових дисциплін” 
[4, 53]. І якщо вектору спеціялізації 
та диференціяції вчені довгий час 
надавали перевагу, то з другої поло-
вини ХХ століття стало помітно, що 
співпраця й інтеграція різних наук, 
як і мистецтв, є однозначно продук-
тивною. 

“Характер міжмистецької вза-
ємодії визначає своєрідність кожної 
мистецької епохи,” – стверджують 
автори посібника Порівняльне лі-
тературознавство [1]. Проблема 
міжмистецьких зв’язків особливо 
гостро постала перед сучасною нау-
кою, зокрема літературознавством: 
відповідність мистецтв, їхня вза-
ємодія, синтез мистецтв, гібридні 
жанрові форми, інтермедіяльність, 
синкретизм мистецтва. Хоча тако-
го роду проблематика цікавила на-
уковців від давніх часів. 

Так, стародавні греки поміти-
ли подібність між поезією та живо-
писом, окресливши її в такому об-
разному трактуванні: малярство 
– це “німа поезія”, а поезія – “ослав-
лене малярство” (промовистий ма-
люнок). Це визначення, яке Плутарх 
(Про славу атенян) приписує грець-
кому поету Симонідові Кеоському 
(556 – 468 до Р. Х.), пізніше виклав 

Горацій у своєму посланні до Пісонів 
Про поетичне мистецтво в поетич-
ній формулі: “поезія – як живопис” 
(вірш 361). Навколо цих образних 
формул розгорнулася полеміка в 
добу Клясицизму й Просвітни-
цтва. Найважливішою тогочасною 
працею, присвяченою специфіці лі-
тератури та образотворчого мисте-
цтва, вважають трактат німецького 
письменника й естетика Ґ.-Е. Лессін-
ґа Лаокоон, або Про межі живопису й 
поезії (1766). Цей твір став етапним 
у розвитку естетичної думки в ново-
часній Европі. Лессінґ категорично 
заперечив погляд щодо тотожности 
законів літератури та образотвор-
чого мистецтва, який утвердився ще 
з античних часів, і виступив проти 
тих авторів, які “то силкуються убга-
ти поезію в тісні рамки малярства, 
то заповнюють малярством увесь 
терен поезії”. Аналізуючи твори лі-
тератури (зокрема Іліяду Гомера) та 
образотворчого мистецтва (статую 
Лаокоона), учений дійшов висновку, 
що специфіка кожного виду мисте-
цтва зумовлена своєрідністю відпо-
відних мистецьких засобів: об’ємні 
форми й кольори дають змогу скуль-
пторові чи маляреві будувати про-
сторовий образ, а слова, які звучать 
у часовій послідовності, надаються 
для творення поетичної розповіді, 
а не опису. Іншими словами, “часо-
ва послідовність – царина поетова, 
просторова – царина малярева”. Це 
важливе положення підкреслило 
принципову відмінність структур 
двох мистецтв – поезії та живопису. 
Мистецька практика романтиків тя-
жіє до створення гібридних жанрів, 
зокрема таких, як ліро-епічна поема, 
філософська лірика, історична рома-
ністика. Ці зміни в ієрархії мистецтв 
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відзначив у Лекціях з естетики Ґ. В. 
Ф. Геґель. У зв’язку зі своєю ідеаліс-
тичною концепцією він розмірко-
вує над трьома основними видами 
мистецтва – образотворчістю, му-
зикою і поезією. Кожне мистецтво 
прив’язане до однієї з трьох стадій 
історичної еволюції світового духу. 
Не погодившись із визначеннями 
літератури як мистецтва часового 
і малярства – як просторового, що 
їх запропонував Лессінґ, Геґель ви-
значив для поезії привілейований 
статус усезагального мистецтва 
простору й часу, яке об’єднує мож-
ливості малярства та музики, як-
найповніше виражаючи духовість 
усього людства й викликаючи і зо-
рові, й слухові враження: коли Гомер 
описує щит Ахілла, поезія виступає 
суперником скульптури, а коли він 
розповідає про мінливу і гнівну вда-
чу Ахілла, то, немов музикант, сте-
жить за почуттями, що виникають у 
людській душі. 

У цьому контексті заслуговує на 
увагу праця Івана Франка Із секретів 
поетичної творчости (1898 – 1899). 
Як і Ґ.-Е. Лессінґ, І. Франко вбачав 
специфіку кожного з мистецтв у 
властивих їм матеріяльних знако-
вих засобах створення та передачі 
образу. Франко, як перед тим Геґель, 
не поділяв думки Лессінґа, що ма-
лярство має просторові виміри, а 
поезія – часові: “...Апелюючи відра-
зу до двох головних наших змислів, 
до зору і до слуху, поезія лучить у 
собі дві, на перший погляд, супереч-
ні, категорії: простору та часу. Вона 
може показувати нам речі в спокої, 
розміщені одні обік одних, і в русі, як 
одні наступають по одних. Се може 
декому видатися парадоксальним: 
ще перед 100 роками Лессінґ у своїм 

Лаокооні твердив зовсім не те, вба-
чаючи власне головну, бодай чи не 
одиноку різницю між поезією й ма-
лярством у тім, що малярство панує 
виключно в категорії місця, а поезія 
в категорії часу [...]. Але се станови-
ще вже давно пережилося і потребує 
значної поправки” [3, 86].

Згодом дискусію про відміннос-
ті й подібності між мистецтвами, їх 
мовами і часопросторовими аспек-
тами підхопили формалісти, струк-
туралісти й семіотики.

 Інтеракція на зрізі література – 
образотворче мистецтво позначуєть-
ся також на термінологічному апара-
ті. У літературознавчих працях часто 
можна зустріти такі вирази: “живо-
писання словом (словесний живо-
пис)”, “словесне малярство”, “словес-
на пластика”, “живописність образу”, 
“палітра засобів”, “ґама напівтонів”. 
З-поміж усіх понять, які стосуються 
міжвидової взаємопов’язаности та 
взаємодії літератури в системі мис-
тецтв, Л. Генералюк пропонує виді-
лити три напрямні: взаємозв’язок 
(базується на позичанні тем та ідей 
у різних авторів чи дублюванні їх у 
різних системах – Божественна ко-
медія та полотно Сон Данте Д.-Ґ. Рос-
сетті), взаємодія (або мистецький 
інтеракціонізм – це співдія двох мис-
тецтв на користь збагачення одного 
з них, такими дослідниця вважає ек-
фразис і гіпотипозис) та синтез [4]. 
На рівні синтезу ми виокремлюємо 
візуальну поезію (вірш-картинка). 
При чому це найвищий ступінь син-
тезу, який переходить у синкретизм. 
Чимало сучасних творів мистецтва, 
перфоменсів засвідчують спроби по-
вернути мистецтво до початкового 
синкретизму, який був зруйнований 
унаслідок історичного процесу ди-
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ференціяції мистецтв. Як зазнача-
ють дослідники, у давньогрецькій 
мітології, зокрема у міті про Апол-
лона, спершу була тільки одна муза. 
Тут маємо явище синкретизму – по-
чаткової єдности, нерозчленованос-
ти мистецтв у первісному ритуалі. 
Гомер згадує то одну, то кілька муз, 
але не називає їхніх імен. Згодом 
(зокрема в поемі Труди і дні Гесіода) 
кількість їх зросла до дев’яти, кожна 
стала опікункою певних видів і на-
віть жанрів мистецтва. Кліо – муза 
історії, Евтерпа – опікунка ліричної 
поезії, Талія – комедії, Мельпомена – 
трагедії, Терпсихора – танцю, Ерато 
– любовної поезії, Полігімнія – спер-
шу танцю, а потім пантоміми, Уранія 
– астрономії, Каліопа – епічної поезії. 

Отже, на шляху стику і взаємодії 
поезії й образотворчого мистецтва 
виокремлюємо такі етапи в міру їх 
зближення та взаємопроникнення: 
взаємозв’язок, екфразис і гіпотепо-
зис, візуальна поезія.

Візуальна поезія – це поетичний 
жанр, який поєднує у собі вербальні 
та невербальні графічні компонен-
ти. Це і слова, і шрифт, і місце роз-
ташування слів на аркуші, і графічні 
зображення різного характеру, сим-
воли, малюнки. При чому ці компо-
ненти (вербальні та невербальні) 
є рівноправними при створенні ху-
дожнього ефекту. Цей жанр форму-
вався протягом усієї історії розви-
тку поезії, від візуалізації тексту до 
формування й виокремлення само-
стійного жанру (зорова / візуальна 
поезія, візуал). 

Українських поетів-візуалістів 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. важко 
назвати окремою групою чи літе-
ратурною школою. Вони швидше 
самітники-агітатори, навіть попри 

ініціятиви груп “Геракліт” (Голін-
ні Ентузіясти РАКа ЛІТерального), 
“ПУП” (Планетарна Управа Палін-
дромії), “ЛуГоСад” (Лучук-Гончар-
Садловський) та ін. і навіть попри 
збірну участь українських поетів у 
міжнародній конференції зорової 
поезії “Eye Rhymes” (“Зрима рима”) в 
Едмонтоні, Канада, 1997 р.

Російський дослідник В. Коло-
твін стверджує: “Навряд чи мож-
на було б зарахувати задовільною 
спробу визнати феномен візуальної 
поезії виключно в аспектах синте-
зу зображення з текстом і розвит-
ку нових комунікативних техно-
логій. По-перше, […] текст сам по 
собі є явищем синтетичним: гра-
фічним зображенням мови і про-
цесів мислення. По-друге, обширна 
поетична і образотворча спадщина 
людства представляє нам немало 
різноманітних варіянтів синтезу 
зображення з текстом, а сучасний 
варіянт, безсумнівно, демонструє 
на їхньому фоні елементи новизни 
і ориґінальности. По-третє, новітні 
досягнення комунікативних техно-
логій та інтелектроніки, очевидно, 
є результат не тільки технологічної 
еволюції, але й глибоких значних 
змін, які проходять у нашому мис-
ленні і сприйнятті” [7]. Вважаємо, 
що, вживаючи слово “синтез”, автор 
мав на увазі “поєднання”, тобто не 
будь-яке поєднання зображення та 
слова є візуальною поезією. Тільки 
там, де ці дві величини переплетені 
таким чином, що утворюють якесь 
додаткове смислове чи емоційне на-
вантаження або актуалізують пев-
не значення, можемо говорити про 
явище зорової поезії. У такій ком-
бінації найчастіше неможливо віді-
рвати зображення від тексту чи про-
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читати текст без зображення. Так, 
візуал Віктора Женченка Телеграма 
ластівкам може бути прикладом та-
кого синкретизму.

[5,15].
Заголовок актуалізується через 

графічне зображення ластівок і теле-
ґрафного стовпа. Але напругу в по-
езії створює протиставлення зобра-
ження ластівок та круків як символів 
слабшого і сильнішого або лагідного 
і аґресивного (ворон або крук викли-
кає в реципієнта асоціяції страху, пе-
редвісника чогось лихого); миру та 
неспокою; свого та чужого. Останню 
пару можна уточнити: українського 
і чужого. Тобто ця телеграма при-
ходить в Україну з іншого краю, по-
сланці є не просто чужинцями, але 
зловісними чужинцями. Своє ж, тоб-
то українське, репрезентоване через 
світлий образ ластівок. Які ж тексти 
повідомлень чужаків – “Мордовія за-
юшена кров’ю”, “Розіп’ято як Іісуса Ва-

силя Стуса”, “І ні ридань ні покарань”. 
Тут ідеться про аґресію, навіть кри-
ваву (“заюшена кров’ю”, “розіп’ято”) 
розправу одного народу над інши-
ми. Автор, можливо, подає алюзію 
на звірську машину СССР, наводячи 
нижче напис “Не народ – Ірод”. Бо, 
згадуючи Василя Стуса, Віктор Жен-
ченко апелює до інтелектуального 
читача, який знає, що талановитого 
поета засудили до ув’язнення в со-
вєтських таборах в часи особливо не-
справедливого режиму. А згадка про 
царя, що боявся за власний трон і був 
ладен піти на вбивство тисячі неви-
нних новонароджених, теж перегу-
кується з тиранічним і тоталітарним 
режимом совєтської імперії. 

Стає зрозумілим, що, аналізую-
чи твір, ми брали до уваги всі скла-
дові візуала. І графічні елементи та 
малюнки не просто підсилювали чи 
конкретизували певний образ, а та-
кож вносили додаткові смислові на-
вантаження та відтінки. 

Візуал Мирослава Короля демон-
струє трагізм Чорнобильської ката-
строфи і несумісність гуманізму з 
правлячим комуністичним тоталіта-
ризмом. Дата, яка фіґурує як заголо-
вок, не вказує безпосередньо на час 
аварії – 26 квітня 1986 року. Трагізм 
ситуації автор розкриває через ви-
користання іншої невипадкової дати 
– 1 травня того ж року, коли влада со-
вєтської держави, приховуючи прав-
ду про неминучі наслідки і масштаб 
катастрофи, цинічно продовжува-
ла готуватися до святкування «дня 
Трудящих». Ця антиномія гідности 
людини та цинізму тоталітаризму 
представлена М. Королем мінімаль-
ними засобами. Це дата святкуван-
ня, слова “Ура, Uран, Радій, Rадій” і 
зображення повітряної кульки. Гра-
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фічна організація твору створює 
враження особливої події: повітряні 
кулі як атрибути святкування, слова 
розташовані і надруковані на аркуші 
так, що реципієнт одразу сприймає 
їх як вигуки, які лунають над юрбою. 
Протиставлення свята і трагедії реа-
лізується у малюнку на кульці (знак 
токсичности), у співзвучних словах 
Ура – Uран, Радій – Rадій, які є контек-
стуальними антонімами (вигуки за-
хоплення і радіоактивних небезпеч-
них хемічних елементів, які прине-
сли тисячі смертей). Їхня семантична 
протилежність підкреслюється ще 
й різними кольорами букв. Цинізм 
ситуації викривається в тому, що ці 
вигуки виголошуються разом і одно-
часно, натомість їм належать різні 
площини: свято – смерть (похорон). 
Тільки тоталітарний режим, несуміс-
ний із гуманізмом, міг видавати одне 
за інше. 

[8].

Бачимо, які серйозні теми мож-
на порушити у візуальній поезії і 
яке широке коло інтерпретації воно 
розкриває. Це вже не тільки поетич-
ні ігри чи курйозні вишуки. Але, від-
повідаючи на запитання, що саме – 
графічні зображення чи слова – ви-
кликає такий художній ефект, що 
має основне смислове навантажен-
ня, а що додаткове, наштовхнемося 
на труднощі. Власне, неподільність, 
синкретизм елементів візуальної 
поезії створюють художній ефект. 
Це вироблення нової мови у поезії. 
Богдан Стороха вбачає такі тенден-
ції в розвитку літератури: “Пере-
осмислення сутности та завдань 
поезії, усвідомлення катастрофічної 
людської екзистенції, руйнування 
та трансформація традиційних ко-
мунікативних шляхів, констатація 
міметичної недостатности культури 
та мистецтва, руйнування великих 
метанарацій, особливо у галузі точ-
них наук, звуження освоюваного та 
освоєного простору приводять до 
герметизації культурних процесів. 
Примус перевіряти, переперевіря-
ти, контролювати вчинене, сказа-
не, зроблене, обов’язкова рефлек-
сія змушують мистців замикатися 
у кордонах найвужчих та найпро-
стіших завдань, найперше з яких – 
вироблення нової метамови мисте-
цтва” [11].

Отже, візуальна поезія не тільки 
набирає новий виток свого роз-
витку сьогодні, але й відповідає на 
вимоги сучасности. Аналіз та вив-
чення такої поезії може допомогти 
збагнути ті процеси, які неминуче 
наступають у мистецтві та культурі 
як такій.
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Abstract: In the article are considered ethical and aesthetical references to the poetic 
world of Irene Rozdobud’ko on the basis of anthology Angels on wires. The attention is 
concentrated on basic leitmotifs: appeal to religion, motive of retreat, love and role of 
word in life of society. Besides, there is an analysis of speech organization of author’s 
poetic texts. They are rich on personifications, bright metaphors and comparisons, many-
sided rhythm and melodic as well as partial absence of punctuation marks. This stipu-
lates for certain emotionally-expressive role of anthology. It is well-proven that the poetry 
of Irene Rozdobud’ko is characterized by ramified system of features among which are 
symbols, metaphors, psychology, philosophy, individualism, experiments with the poem’s 
form, stylistic complications and others.

Keywords: poetry, motive, speech organization, ethics, aesthetics, symbol, Irene 
Rozdobud’ko
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ЕТИЧНОЕСТЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОЕТИЧНОГО СВІТУ 
ІРЕН РОЗДОБУДЬКО НА МАТЕРІЯЛІ ПОЕТИЧНОЇ 

ЗБІРКИ АНГЕЛИ НА ДРОТАХ

Поезія 1990-х років – цікава й 
неординарна сторінка в історії укра-
їнської літератури. Це поезія, яка 
шляхом тотальної «переоцінки цін-
ностей», розхитування, дестабіліза-
ції, руйнування звичного світобачен-
ня, усталених художніх, моральних, 
етичних та власне естетичних тра-
дицій, була спрямована на внутрішні 
«еманації» власного Я. Адже потра-
пляючи опосередковано під вплив 
соціяльних умов життя, поезія 90-х 
реаґує на реальну дійсність через 
суб’єктивні рефлексії, через влас-

ні внутрішні чинники та процеси. 
«Ірраціональність, медитативність, 
ілюзорність цієї поезії, її самодостат-
ність формує поліваріянтність, плас-
тичність, мінливість художнього сві-
тобачення, співпрацюючи з читачем 
на всіх комунікативних рівнях» [9]. 

Одним із поетів-дев’ятдесятників 
є Ірен Роздобудько, яка заманіфесту-
вавши себе передусім як цікавий про-
заїк, в українську літературу входила 
як російськомовна поетеса (в її акти-
ві – дві збірки: Штрих на черной кле-
енке (Штрих на чорній цераті, 1989) 
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та Ангелы на проводах (Ангели на 
дротах, 1994)). В одному із інтерв’ю 
авторка зазначає: «Вірші для мене – 
це святе… Пишу те, що чую, я проти 
конструювання… Вірш – це музика, 
яку потрібно чути, і мені ця музика 
краще чулася на російській мові» [7]. 

Актуальність обраної теми ви-
значається передусім відсутністю 
критичних розвідок щодо поетич-
ної творчости Ірен Роздобудько як 
представника ґенерації 1990-х. Адже 
дослідження особливостей збірки 
Ангели на дротах на символічному, 
мотивному рівнях та на рівні її мов-
леннєвої організації є суттєвим і не-
обхідним для аналізу специфіки по-
етичної творчости Ірен Роздобудько, 
оскільки таким чином складається 
цілісне враження про творчу індиві-
дуальність авторки. 

Це й визначило мету нашої сту-
дії – на основі вивчення специфіки 
поетичної збірки Ірен Роздобудько 
Ангели на дротах з’ясувати її осно-
вні лейтмотиви, окреслити сим-
волічність поезій, художні та сти-
льові особливості й поетичний ін-
струментарій загалом. Результати 
дослідження можуть бути вико-
ристані для розширення існую-
чих уявлень про художню твор-
чість І. Роздобудько, допоможуть 
об’єктивніше оцінити місце пись-
менниці в літературному процесі 
XXI століття. Тому ми спробуємо 
проаналізувати наявні в поетичній 
збірці космологічні образи-симво-
ли місяця, зір, неба та першостихію 
світобудови – образ вогню; виокре-
мити основні ляйтмотиви кохання, 
самотности, релігії та роль слова й 
пісні у житті суспільства; охаракте-
ризувати мовленнєву організацію 
збірки Ангели на дротах: її метафо-

ричне багатство, строфічні компо-
зиції, ритмомелодику тощо.

Поезія Ірен Роздобудько характе-
ризується розгалуженою системою 
ознак, серед яких: символізація, ме-
тафоризація, психологізм, філософіч-
ність, індивідуалізм, експерименти 
з формою твору, стильова ускладне-
ність тощо. Серед основних мотивів, 
закладені в основу збірки Ангели на 
дротах, відзначаються наступні: апе-
лювання до релігії, мотив самотнос-
ти, кохання та роль слова в житті 
суспільства. Вищезгадані ознаки та 
мотиви аналізованої збірки й вивча-
тимуться докладніше в даній статті. 

Ще з дохристиянських часів ста-
родавні язичницькі уявлення були 
пов’язані з культом космогонічних 
(астральних) предметів і явищ – зем-
лі, сонця, місяця, зірок, неба, тобто 
природи в усіх її виявах. До найпо-
ширеніших космогонічних обра-
зів-символів, які використовує Ірен 
Роздобудько у своїй збірці, належать: 
небо, зорі та місяць (останній є домі-
нантним образом всієї збірки Ангели 
на дротах). Вони «виступають у ролі 
певних ментальних кодів, які акуму-
люють історичний досвід народу, за-
безпечуючи його збереження та пе-
редавання наступним поколінням» 
[5, 10], а також «своїм концептуаль-
ним змістом відбивають різноманіт-
ні сторони буття, особливості бачен-
ня дійсности, образного осмислення 
картини світу» [5, 8]:

В водопад нырнет луна
получив во всем сполна
как серебряная нерпа 
облаками выйдем в небо

(Столько раз венчала ночь)
Названі образи-символи, оформ-

лені у метафори та порівняння, по-
глиблюють психологічний малюнок, 
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надають йому художньої ціліснос-
ти, повноти, вираження внутріш-
нього змісту через його зовнішній 
вияв: «и смотрела луна немигаю-
щим медленним оком», «лунный 
свет на ладони, протянутой к небу, 
лежит», «лунный свет проплывает 
меж пальцев», «с шипением гаснет 
заря, как огненной стали шлея…», 
«и две звезды над пропастью стояли 
как будто два светящихся креста…» 
тощо. Дослідник В. Жайворонок за-
значає: «Незбагненність породжува-
ла мітичну свідомість, а міт – слово, 
оскільки людська природа є такою, 
що осмислення довкілля і себе само-
го постає у слові, у взаємозв’язках 
слів між собою, тобто у зв’язному 
об’єктивованому мовленні – зо-
внішньо-фізичному або внутріш-
ньо-психічному» [2, 32]. Дослідник 
підкреслює, що людина зводила руки 
до неба, бо там були незвідані нею 
світила – місяць, сонце, зорі, які при-
тягували і насторожували водночас, 
бо визначали плин людського життя.

Значної уваги Ірен Роздобудько 
у своїй поетичній творчості надає 
й першостихії світобудови – вогню. 
Як зазначив Юрій Ковалів, на міто-
логічному рівні вогонь «має амбіва-
лентне значення – символ нищення і 
символ пурифікаційний» [10]. Звідси 
випливає і найважливіша функція 
вогню – сила очищення. У поезіях 
Ірен Роздобудько образ вогню на-
сичений метафоричністю і виступає 
не лише в іменниковому еквіваленті, 
але й у дієслівних, прикметникових 
та дієприкметникових формах: «с 
шипением гаснет заря, как огненной 
стали шлея», «испепеленная грудь», 
«и что с того что все уже горит и об-
дирает горло горький спирт», «оста-
вались Слова над огнем дотлевала 

одежда», «стоят огни нездешних 
миражей», «однажды вихватит тебя 
как из огня» тощо. «Вогонь демон-
струє сліпу беззахисність людини 
та оточуючих її речей, він постійно 
є учасником процесу їх трансформа-
ції, «перебудови» реальности» [10]. 
Тож перед поетичним поглядом Ірен 
Роздобудько образ вогню відкривав 
вільну можливість висвітлювати як 
зовнішній, так і внутрішній простір 
природи та людини. 

Одним із домінантних мотивів 
у ліриці Ірен Роздобудько є мотив 
кохання, що асоціюється з образом 
ночі. Поетеса навіть створює поезію-
триптих: Ночь первая, Ночь вторая, 
Ночь третья, в яких ніч ототожню-
ється з коханим ліричної героїні:

Ты – ночь без дыхания.
Ночь – отравленная стихами.
Ночь – черного вина.
Ночь – без – дна…

(Ночь вторая)
Кохання, відображене у збірці 

Ірен Роздобудько Ангели на дротах, 
можна характеризувати в різних 
іпостасях: це і кохання-розлука (Ти 
– «ночь нерасставания, но – расстоя-
нья… ночь от радости до вокзала, за 
которым опять тоска…»), кохання-
мовчання («Ты – ночь молчанья», 
«Или просто – молчи. / Или мол-
ча лети над снегами, / что сошли 
от свечи до свечи… помолчим…»), 
кохання-вдячність, яке сприйма-
ється як порятунок чи навіть сенс 
життя, виступає основою світової 
гармонії, здатне подарувати звичай-
ній людині надлюдську силу й му-
дрість: («как пригвожденная ценю 
/ надземный ход твоих стихий / за 
материнский поцелуй / за беспри-
ютность за стихи…, / за дар – дарить 
за смелость – / брать не попирая 
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естества»), взаємне кохання («И бе-
лизна холодного рассвета / не рас-
топила склеившихся губ»), втрачене 
кохання («Он в воду смотрит… воду 
пьет… / Он воду – гладит… он целу-
ет свою ладонь (пустую)… Позже – в 
лед глядится, / будто видит в нем 
другую…»), кохання-пристрасть, яке 
Ірен Роздобудько усвідомлює як го-
ловний закон природи, і тому є не 
тільки нормою поведінки, а й одні-
єю з небагатьох справжніх людських 
цінностей. Воно увиразнюється за 
допомогою яскравої алітерації:

Мы растворялись в их живых те-
лах, 

Цветные интегралы… бризгы 
звезд…

теряли руки… кожею песка  
все дребезги разбитых в детстве 

ваз…
дышали… восходили на кругах, 
окаменевшие осколки слез
что, как от камня, расходились от 

зрачка… 
все резче разбегалися от глаз – 

закрытых…
 (Поиски подтекста) 

Лірична героїня любовної ліри-
ки Ірен Роздобудько – не феміністка 
кінця ХХ століття. Вона немовби з 
минулого сторіччя. До коханого вона 
звертається на Ви, що є свідченням 
того, що любов для авторки – явище 
духово піднесене. Це не старомод-
ність, а глибоке розуміння святости 
почуття:

Ты – ночь дождя и отчаяния…
Ночь – на «Вы».
Думки Ірен Роздобудько про свя-

тість кохання продовжують ліричні 
та душевні сентенції щодо глибинної 
сутности самої любови, які синтезу-
ються у своєрідний «секрет» люд-
ства:

«Я тебя люблю» – значит, 
сказать: «Ты не умрешь».
«Я тебя люблю» – это значит, ска-

зать: 
«Я пойду с тобой». 

(Воронка) 
Отже, незважаючи на до-

мінування у творчості поетів-
дев’ятдесятників мотиву трагічно-
го чи бутафорного кохання, можна 
сказати, що у художньому світі Ірен 
Роздобудько кохання, – справжнє, 
пристрасне, піднесене, таке, що на-
повнює життя людини і втримує її в 
цьому житті, врівноважуючи собою 
несправедливість та жорстокість сві-
ту. 

Звернення до релігії в художній 
творчості вже давно визначає напря-
мок і характер духовно-моральних 
шукань як окремої особистости, так і 
цілого народу. Тому показовим є апе-
лювання Ірен Роздобудько саме до 
релігійної тематики, як однієї з осно-
вних тем лірики 1990-их. Такі твори 
поетеси прикметні наполегливим 
пошуком ліричною героїнею Бога та 
втрачених моральних цінностей че-
рез панування в суспільстві людсько-
го безвір’я й меланхолійної безнадії.:

Было же Царство Божье 
крошечной провинциальной
Внутри – пахло рекой – речушкой 

 (Воронка)
І тут лірична героїня сама дає 

відповідь:
О никто! Эта всегда делаеться
Иногда это даже
собственными руками.
Весело…
Юлія Логвиненко зазначає, що 

звернення у поетичній тканині до 
релігійної тематики трактують «не 
як вічну застиглу символічну модель 
людського буття, а як спосіб дина-
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мічного світобачення, що містить у 
собі традиційні біблійні уявлення 
про світ, моральність, людське бут-
тя» [5, 8].

Яскравим ляйтмотивом збірки 
Ангели на дротах, емоційною кон-
стантою її ліричної героїні, виступає 
самотність, яка характеризує відчут-
тя покинутости ліричної героїні, роз-
пачу, розчарування, розгублености 
та створює те силове поле, у якому 
рухається ліричний сюжет переваж-
ної більшости поезій збірки: 

Почему все оказалось выше слов
Там где один час правды
Там где ведут разговор Жизнь и 

Смерь?
и 23 часа одиночества…

(Воронка)
Мотив самотности близький до 

екзистенційного переживання «за-
кинутости» людини в світі, її неза-
хищености. Лірична героїня Ірен 
Роздобудько, щоб побороти гнітюче 
відчуття самотности, навіть зверта-
ється до свого ангела-хоронителя:

Эта формула простая: «Надо 
жить».

Мне с двуногою не справиться 
тоской

Эта «надо» – как сургучная пе-
чать. 

не убить ее целительным пи-
тьем.

Друг мой, ангел, надо мною по-
кружи, 

нам гуськом в строю стоять – не за 
Помоги мне равнодушие зачать… 

куском
Да, ПРОТЯНЕМ, но уже – не про-

живем…
(Эта формула простая)

Відчуття відчужености само-
тньої ліричної героїні сприймається 
як втрата чогось важливого й необ-

хідного для життя, без чого вона не 
може бути щасливою і навіть задо-
воленою своїм існуванням. Загалом 
самотність відображається як «по-
стійний загальний фон буття героя, 
його «налаштованість» на світ… і не 
тільки характеризує манеру письма 
того чи іншого автора, але й стає од-
ним із центральних мотивів поезії 
90-х років» [9].

Найбільшого значення у сенсі 
збереження для історії, незнищен-
ности людини, роду, народу, людства, 
Ірен Роздобудько надає слову та піс-
ні. Авторка навіть створює поезію-
тетраптих Пісня (Пісня 1, Пісня 2, 
Пісня 3 та Пісня 4). Тут простежують-
ся серйозні й болісні роздуми автор-
ки про роль слова та пісні як іскрис-
тої духової зброї у житті суспільства 
і задля експресивного навантаження 
вона зумисне звертається до образу 
пісні у третій особі. Образ слова у лі-
риці Ірен Роздобудько перегукуєть-
ся із творчістю Лесі Українки, слово 
якої також часто інтерпретують як 
«єдиную зброю», і яке, за концепцією 
О. Потебні, має «могутню силу, є го-
ловним гармонізаційним началом у 
сфері людських знань, а також вирі-
шальним соціяльно-перетворюваль-
ним чинником» [8, 163].

У вірші Пісня 1 присутнє обрам-
лення, яке Ірен Роздобудько уживає 
для смислового та емоційного під-
силення щастя та трепету ліричної 
героїні від зустріч з піснею, яка при-
крашає щоденні сірі будні, що асоці-
юються з «чорним хлібом» : 

… И мед стекает с пальцев 
«Уменьшаются слова
Когда открывает дверь тебе
когда открывает дверь тебе 
И слова уменшаються –
с пальцев стекает мед…»
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Какой в них смысл кроме толч-
ков дыхания – 

К тебе?
Поряд з образом пісні авторка 

уживає ще один образ – символ укра-
їнського народу – образ хліба, сим-
вол духового єднання, який через 
святе слово і серце прийшов до люд-
ської душі і наділив людину духовою 
силою та життєвою мудрістю:

Дели только хлеб 
ибо все остальное
и ничего кроме хлеба 
уже разделено между вами

(Песнь 4)
Образ хліба, який практично про-

ходить через усю поетичну творчість 
Ірен Роздобудько, перегукується із 
Біблією й постає своєрідним сим-
волом людського життя (в поезіях 
Песнь 1, Песнь 4, И глупость схем и су-
хость схим декілька разів ужито мо-
тив «делить хлеб», «нарезать хлеб», 
«приносить хлеб», ) та символом 
людської долі.

Як свідомий громадянин з ак-
тивною громадською позицією Ірен 
Роздобудько у поезії Пісня 3 звер-
тається до трагічної сторінки в іс-
торії українського народу – епохи 
Розстріляного Відродження і при-
свячує її жертвам соловецьких та-
борів, зокрема письменнику та гро-
мадському діячу Григорію Епіку, 
який із заслання посилав своєму ма-
лолітньому сину іграшки, виготов-
лені власними руками, не відаючи, 
чи дійдуть вони до нього. Зображує 
Ірен Роздобудько ліричного героя з 
чистою безгрішною душею, про що 
свідчить його «біла сорочка»:

Дерево отворяется
Уже не видно плеч
Ты сидишь за длинным столом
исчезают глаза – 

В белой сорочке
табуны деревянных лошадок
И выстругиваешь деревянных 

лошадок
плывут по рекам.
Для сына 
Проблемі ролі слова та мистця 

в житті суспільстві присвячені й по-
езії След луны, Ночь абсурда та Путь 
на гору, символічну назву якої можна 
ототожнювати зі шляхом до вершин 
мистецтва. Блудниця, змальована в 
поезії, асоціюється з мистцем, який 
гордо і саможертовно служить Слову, 
яке непідвласне навіть смерті, та несе 
свій хрест на гору. Мистець мусить 
знати, що ноша ця незмірно важка. 
Тому, взявши на себе тягар творця, 
неси свій хрест до кінця, будь сином 
чи дочкою народу, не розмінюйся на 
спокуси та стоїчно долай незгоди:

Только блудница 
по своему и чужому проклятью
В изорванном платне
неблагородной 
Мимо охраны бредет за ТОБОЮ, 
ступая ступнею… 
Багатоплановою є й мовленнє-

ва організація аналізованої збірки. 
Перше, що впадає в око, це персоніфі-
кований погляд на світ природи, що 
було характерним для природи ху-
дожньої естетики поетів 90-х рр. ХХ 
ст. Персоніфікації «столько раз вен-
чала ночь лунным льном медовой 
рутой», «ночь втекла в рассвет», «в 
водопад нырнет луна как серебряная 
нерпа», «лунный свет проплывает 
меж пальцев и не оставляет ожога» 
відіграють функцію психологізації 
світу речей, який оточує ліричного 
героя і, як зазначає Юлія Логвиненко, 
розкривають ті його грані, що непо-
мітні, невидимі буденному зорові, 
надають художньому образу сте-
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реоскопічности, часово-просторової 
об’ємности» [6, 63]. 

Окрім персоніфікованих образів 
природи, у ліриці Ірен Роздобудько 
простежуються й персоніфіковані 
образи речей. Так, наприклад, пісню 
авторка зображує як живу істоту, з 
людським організмом, жити в грудях 
якої «тривожно: как внутри рожде-
ственского колокола который раска-
чивается над головой глухового зво-
наря». Даною персоніфікацією Ірен 
Роздобудько надає пісні своєрідної 
святости та піднесености, поетеса 
закликає цінувати її та берегти як 
власне людське життя: 

Впусти ее в дом и дай ей корни
живые как ток
сильные как молодой бамбук
что проростает в тело 
за одну ночь.
Лірика Ірен Роздобудько бага-

та не лише на персоніфікації, але й 
на яскраві метафори та порівняння: 
«ночь была осенней и ослепшей», 
«судьба слепа, но чует след, как ста-
рый дог», «стоят огни нездешних ми-
ражей», «ты – ночь молчанья, ночь 
– дождя и отчаяния, ночь – голосов 
и крильев, ночь – сквозняка»,  стояло 
море в медленном рассвете», «белиз-
на холодного рассвета», «перламутр 
рождали золотой», «ночь наполнен-
ная светом», две звезды над пропас-
тью стояли как будто два светящих-
ся креста»; оксюморони «жаркий 
оползнь ледника», «дрожь мертвой 
стали и живая дрожь», фонові засоби 
(асонанси звуків «я», «о», «алітерації 
звуків «ж», «з», «с»), стилістичні фі-
ґури (обрамлення, еліпсис, повтори, 
риторичні фіґури), що виконують 
певну текстоорганізаційну та гармо-
нізаційну функцію, суть якої полягає 
в забезпеченні текстової цілісности, 

його експресивній насиченості й ві-
діграють принципово важливу роль 
на всіх рівнях індивідуального сти-
лю Ірен Роздобудько – функціональ-
ному, емотивному, потенційному (що 
веде у підтекст), композиційному та 
сюжетотворчому. 

Що ж до ритмомелодики поезій 
Ірен Роздобудько, то вона відзнача-
ються насамперед поліритмічністю, 
авторка використовує різноманітні 
строфічні форми та полістрофічні 
композиції, що забезпечують напру-
жену інтонацію віршів.

До найчастіше вживаних віршо-
вих розмірів належать ямб з пірихі-
єм, амфібрахій з анапестом, з трибра-
хієм, анапесто-ямбічний метр, рідше 
– чистий анапест, римування пере-
важно перехресне та паралельне, 
зрідка кільцеве. Розмір вірша зумов-
лює строфу: так, ямбові та пірихію 
відповідають, як правило, катрени, 
п’ятивірші, рідше астрофічні поезії 
(вірші Есть черное вишневое вино, 
Эта формула простая: Надо жить, И 
глупость схем и сухость схим, Поиски 
подтекста, Ночь абсурда), трьох-
стопний розмір характерний як для 
строфічних, так і для римованих та 
неримованих астрофічних творів 
(Путь кометы, Ты во мне плакал 
еше до рожденья – строфічні поезії; 
Фантазия, Сто лет…, След луны та 
інші – римовані астрофічні вірші; 
Воронка, Песнь 1, Песнь 2, Песнь 3, 
Песнь 4 – неримовані астрофічні по-
езії). 

Також Ірен Роздобудько звер-
тається й до найпростішої строфи 
– двовірша, іноді й без рими, що зде-
більшого завершує полістрофічний 
вірш. У такому випадку він виконує 
функцію поетично-філософського 
узагальнення, виступає конденсато-
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ром головної думки всієї поезії. Вони 
наявні у віршах Песнь 3, Приходи 
– с другими губами , Ночь первая, 
Столько раз венчала ночь тощо.

Лірика Ірен Роздобудько від-
значається й частковою відсутніс-
тю розділових знаків, що зумовлює 
певну емоційно-експресивну роль, 
забезпечує інтонаційну своєрідність, 
створює висхідну інтонацію мовлен-
нєвого потоку задля передачі філо-
софського змісту віршів і опису влас-
ного мітосвіту авторки. 

Отже, художній світ збірки 
Ангели на дротах Ірен Роздобудько 
має морально-етичні та естетичні 
орієнтири, які через сферу поетично-
го живопису, емоційність і наближен-
ня до світу природи, витончену чут-
тєвість, світ любовних почувань та 
переживання української історії за-
свідчили стильову єдність і художню 
продуктивність поетичного письма 
мисткині. Ірен Роздобудько творить 
багатий за змістом і контекстуально 
глибокий інтелектуальний текст. Її 
віршам властивий психологізм, фі-
лософічність. Авторка прагне осмис-
лити й донести до читача невмирущі 
скарби людського духу. Символізація 
та індивідуалізм є наслідком рецеп-
ції Ірен Роздобудько традицій і, вод-
ночас, вираженням індивідуальних 
новаторських рис поетеси. 
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Abstract: The research discusses the issue of revival and preservation of memory as 
a key to a personal self identification in the opposition to forgetfulness as a psychological 
state of a human-being caused by crisis of identity. The notion of memory is taken as an 
ethic-philosophical category, “socio-cultural construct” that assures connection with the 
past for a man. At the same time “forgetfulness” is presented as an inherited or chosen 
way that leads to the metamorphoses of the internal world of the heroes. Besides, the au-
thor of the article analyses typological similarities in the realization of this theme on the 
thematic and structural levels of the novels as well as defines intentional direction of the 
issue from comparative prospective.
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Наталія Волковецька

ПРОБЛЕМА ПАМ’ЯТИ ТА БЕЗПАМ’ЯТСТВА В РОМАНАХ 
І. РОЗДОБУДЬКО Я ЗНАЮ, ЩО ТИ ЗНАЄШ, ЩО Я ЗНАЮ 

І М. ЛЕВИЦЬКОЇ КОРОТКА ІСТОРІЯ ТРАКТОРІВ ПОУКРАЇНСЬКИ

Принципова необхідність духо-
вого відродження сучасної людини, 
яка “губить нитку Аріядни”, втрача-
ючи зв’язок зі своїм минулим, і без-
успішно намагається знайти сенс 
життя, заставляє письменників ХХІ 
століття показати, наскільки важли-
вим є для кожного знати своє корін-
ня й свою історію, адже хочемо ми 
того, чи ні минуле впливає і, до пев-
ної міри визначає, як наше сьогодні, 
так і наше завтра. 

З іншого боку, за теорією Е. Ерік-
сона, знання свого минулого дає 

також відчуття неперервности сво-
го існування у часі (як окремого 
одиничного життя, так і розуміння 
його як зв’язної ланки в ланцюж-
ку поколінь), забезпечує внутріш-
ню цілісність особистости, а отже, 
й можливість її ідентифікації [2]. 
Тоді як відсутність цього важливо-
го пазлу робить неможливою реа-
лізацію ідентифікаційної схеми лю-
дини і часто призводить до кризи 
ідентичности особистости, що є, за 
твердженнями багатьох науковців, 
поширеною характеристикою лю-
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дини в ґлобальному світі (Е. Ерік-
сон [9], Ф. Вебстер [7], Е. Фромм [8], 
Ч. Тейлор [6]). Інтерпретуючи тео-
рію розрізнення Ж. Дерріда, в якій 
він висловлював ідею про те, що іс-
нування одного явища (проблеми) 
можливе у світлі співвідношення з 
тим, що відсутнє [1], ми вважаємо, 
що проблему минулого потрібно 
розгляди через проблему пам’яти 
про нього, адже тільки пам’ять дає 
минулому смисл існування. Водно-
час, дослідження пам’яти, як вва-
жає, Поль Рікер неможливе без до-
слідження її опозиційної категорії 
– забуття. Філософ стверджує, що 
загрозою “справедливої пам’яти” 
(а отже, й ідентичности) є забуття. 
Для нього – “пам’ятати” рівноцінно 
“не забути”, а забути – це не знати [4, 
402-404]. А яку ідентичність можна 
побудувати на незнанні, яку особис-
тість можна вважати повноцінною, 
якщо її історичний і національний 
спадок – безпам’ятство? П. Рікер 
веде мову про те, що забуття може 
бути також обраним шляхом: ба-
жанням ухилитися, не знати, не ба-
чити зла, що відбувалося навколо [4, 
620]. Або, на нашу думку, може бути 
переданим як незнання ґенетично 
(спадково). Як вважає філософ, а ми 
розділяємо цю точку зору, проблема 
пам’яти є чи не найактуальнішою як 
в науковому дискурсі, так і повсяк-
денному житті сьогодні.

Художнє слово, як це дивно, ви-
ступає однією з найпродуктивніших 
форм осмислення й усвідомлення 
цих проблем. Тому питання пам’яти 
є, як ніколи раніше, на часі. Як ре-
зультат, саме цю проблему визна-
чають домінантною у своїх творах 
сучасні письменниці української та 
британської літератур – І. Роздо-

будько (Я знаю, що ти знаєш, що я 
знаю) та М. Левицька (Коротка істо-
рія тракторів по-українськи), твори 
яких і є об’єктом цієї статті. 

Зрозуміло, що ми оперуватиме-
мо поняттям пам’яти перш за все 
як етико-філософською категорією, 
“соціяльно-культурним конструк-
том”, адже як зазначає літературоз-
навець М. Коваль, саме в такому ра-
курсі пам’ять “пов’язують зі склад-
ними психологічно-культурними 
аспектами пошуку та самоусвідом-
лення ідентичности…” [3, 11]. А як її 
опозиційну категорію використову-
ватимемо поняття “безпам’ятство”, 
що передає стан людини як резуль-
тат процесу забуття, який прослід-
ковуємо в досліджуваних творах.

Таким чином, мета нашого дослі-
дження – простежити розгортання 
проблеми пам’яти та безпам’ятства 
та їхнього зв’язку з процесом само-
ідентифікації у вказаних художніх 
текстах в компаративній площині. 
Згідно з поставленою метою необ-
хідно розв’язати такі завдання: по-
слуговуючись компаративним ме-
тодом, проаналізувати типологічні 
збіги у розкритті вказаної проблеми 
на тематичному і структурному рів-
нях у романах і визначити інтенці-
яльну спрямованість обраної для 
дослідження проблеми у дослідних 
творах. 

Прикметно, що саме важливість 
знання свого особистісного та на-
ціонального минулого для кожного 
окремого індивіда – одна з інтен-
цій, спільна для обох романів. Біль-
ше того, проблематика минулого і 
пам’яти присутні чи не в кожному 
сюжетному ході, створюють вра-
ження своєрідного тла романів, яке 
отримує своє конструктивне уви-
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разнення через контраст з мотивом 
“безпам’ятства”. Таким чином, ко-
жен з художніх творів показує тих, 
хто прагне і шукає правди про ми-
нуле, оскільки відчуває внутрішню 
порожнечу і нескладуваність свого я 
через відсутність важливих пазлів, і 
тих хто прагне, або ж обрали забуття 
як спосіб порятунку, який водночас 
не завжди дієвий. Будь-який шлях 
веде до метаморфоз внутрішньої 
цілісности людського я, і показує, в 
чому ж полягає необхідність збере-
ження пам’яти про минуле.

Так, герої Марини Левицької на-
магаються знайти відповідь на за-
питання “чому важливе минуле?” і 
“чи насправді ми можемо сьогодні 
обійтись без нього?” Особливо ці пи-
тання цікавлять протагоніста рома-
ну Надю, батьки якої еміґрували до 
Великої Британії у часи Другої сві-
тової війни. Надя, народжена вже на 
новій землі, ніколи не мала прямого 
зв’язку зі своєю національною бать-
ківщиною. Батьки і старша сестра 
Віра старанно оберігали її від зайвої 
інформації. Здавалося, минулого не 
існувало для Наді та інших членів 
родини, які, немов змовившись, ні-
коли не говорили про нього. І мож-
ливо, нічого б і не змінилося, якщо 
б не раптовий приїзд молодої укра-
їнки Валентини і швидке одруження 
з нею 84-річного батька Наді Мико-
лая.

Зустріч з цією українкою пробу-
дила в Наді інтерес до свого родин-
ного минулого. Вона, ніби інтуїтив-
но відчула, що існування в повітрі – 
неможливе, що для того, щоб знати і 
розуміти себе, їй необхідно дізнати-
ся і переосмислити те, що трапилось 
у минулому з її сім’єю і мільйонами 
її співвітчизників, прослідкувати 

свої корені, щоб зрозуміти врешті-
решт, ким є вона сама і найрідніші 
їй люди: “Хто він, цей чоловік, – ду-
має про свого батька Надя, – якого я 
знала і не знала все своє життя?” [10, 
158] (тут і далі переклад мій. – В. Н.). 
Єдиною людиною, від якої Надія ще 
може про щось довідатись, є її рід-
на сестра Віра. Але це, виявляється, 
дуже складним завданням, оскіль-
ки Віра вперто не бажає згадувати 
і розповідати щось про минуле, осо-
бливо, після смерти матері: “Надю, 
будь ласка. Чому ти ти питаєш про 
це зараз? Немає про що говорити. 
Немає що дізнаватися. Що було, те 
загуло” – відповідає Віра [10, 217]. 
Як показує письменниця, бажання 
Наді знати правду рано чи пізно до-
поможе їй розкрити всі сімейні се-
крети. Вона розуміє, що без знання 
свого минулого, вона не буде повно-
цінною людиною навіть у Великій 
Британії. Якщо доля забрала в неї 
коріння, то хоч пам’ять про нього 
вона повинна собі здобути.

Аналогічно, як і в М. Левицької, 
поштовхом героїні роману І. Роздо-
будько Я знаю, що ти знаєш, що я 
знаю Юстини до прагнення дізна-
тися про своє національне минуле 
стає зустріч з українкою. Юстина 
– внучка німкені фрау Шульце і не-
відомого солдата з України – “з ди-
кої країни”, “чужинця”, котрий – як 
казала її мати Марія, – купив бабусю 
за шматок хліба і тим самим позба-
вив нас “чистої, арійської крові” [5, 
217], народилась і прожила все своє 
свідоме життя в хостесах приватної 
школи в Америці. Дівчина ніколи не 
знала тепла і любови матері, яка за-
вжди була зайнята собою, ані опіки 
будь-кого з рідних, які залишились 
в далекій і незнаній нею Німеччи-
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ні. Все своє свідоме життя героїня 
відчувала якусь духову порожнечу, 
відсутність того корінчика, що міг 
дати їй відчуття повноцінности сво-
єї особистости: “А я думаю, що та-
кою людиною можна стати лише в 
тому разі, коли точно знаєш, хто ти 
є і звідки прийшов. Ось цього я про 
себе не знаю” [5, 218]. Юстина зна-
ла лише, що бабуся народила її ма-
тір від солдата з України, який вря-
тував її наприкінці Другої світової 
війни ціною власного життя; знала, 
що її мати Марія чомусь зненавиділа 
свою матір за те, що з її вини у ній 
текла кров “дикуна”. І до певного 
часу цього знання їй було достатньо. 

Як і Надія в романі М. Левицької, 
Юстина І. Роздобудько “успадкува-
ла” безпам’ятство. Це не був її вибір, 
це був той стан, який для героїнь об-
рали їхні рідні. Але якщо Надю праг-
нули “захистити” від болю правди 
історичного минулого, то матір Юс-
тини ані історія, ані батьківщина 
ніколи не цікавили, і ніякого болю, 
окрім як від злости, що вона не була 
чистокровною німкенею, за своїм іс-
торичним минулим, жінка не відчу-
вала. 

Надя М. Левицької приходить до 
розуміння важливости знання про 
своє минуле, особливо для тих, хто 
втратив зв’язок із рідною землею. 
На запитання сестри: чому вона так 
зацікавилася минулим, Надя відпо-
відає: “Бо це важливо… воно визна-
чає… воно допомагає нам зрозумі-
ти…” [10, 158] як самих себе, так і 
своїх рідних. Аналогічно, й Юстина 
відчуває, що їй необхідно історично 
та національно опритомніти, їй не-
обхідно знайти свою ідентичність: 
звідки вона походить і хто вона є. 
Дізнавшись історію своєї бабусі і її 

долі – українського хлопця-вояка, 
що знайшов її під кришкою рояля, 
захистив від ворога ціною власного 
життя, а вона, бабуся, подарувала 
йому продовження… і пам’ять, і лю-
бов. Любов, яку тепер перехопила 
Юстина, любов до землі, яку ніко-
ли не бачила, але яку тепер вважає 
своєю батьківщиною. Пам’ять про 
минуле своєї бабусі, а отже, і її влас-
не, про історію її сім’ї, що завжди 
буде частинкою історії всесвітньої, 
змінила дівчину: відбулося подо-
рослішання, формування системи 
цінностей (які, на жаль, не заклала 
мати), становлення особистости, що 
відчула “живий рух” пам’яти, якого 
їй страшенно бракувало “в затишній 
каламуті свого життя, в його запро-
грамованості” [5, 230].

Вона ніколи не бачила свою ба-
бусю і не спілкувалася з нею, майже 
не підтримувала зв’язок з матір’ю 
через її стиль життя, жила сама по 
собі. Юстина й подумати не могла, 
що незнайома їй українка, яка роз-
шукала її на прохання бабусі, зможе 
викликати в ній таке жагуче бажан-
ня знайти себе і правду про своє ми-
нуле. Героїня усвідомила, що існує 
щось на кшталт “переплетіння доль”, 
якась таємна сила, що “керує наши-
ми, на перший погляд, випадковими 
вчинками” [5, 219], щоб привести 
тих, хто шукає себе, до своїх витоків. 
Така архітектоніка роману Ірен Роз-
добудько свідчить про типологічну 
подібність не лише сюжетних схем, 
а й інтенціяльної спрямованости з 
романом Марини Левицької. 

Типологічну схожість прослід-
ковуємо і на образному рівні рома-
нів, що розкривається через символ 
“секрету”. Секрет служить логічною 
закладкою, яка допомагає письмен-
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ницям вийти на проблему самоіден-
тифікації. Цей символічний знак 
диктує появу образів “хранителів 
секретів минулого” (фрау Шульце в 
І. Роздобудько і Віра в М. Левицької), 
що присутні в кожному з романів, 
але передають різне змістове напо-
внення. 

Так, фрау Шульце з Я знаю, що 
ти знаєш, що я знаю оберігає свій 
секрет, як скарб, який вона пови-
нна передати іншим, тим, кому він 
належить. Мова йде про її онуку 
Юстину та ще двох українців, що за-
служили довіру старої німкені. Ціка-
во, що “хранителька секретів” фрау 
Шульце збирає й секрети своїх укра-
їнців-кватирантів, уражені душі 
кризою ідентичности яких вона ба-
чить наскрізь: “Усі вони проходили 
крізь мій погляд, як крізь промені 
рентґенівського апарата” [5, 206]. 
Німкеня допомагає й їм побачити 
те, що здається неважливим, але 
насправді визначає їхню сутність і 
забезпечує відчуття цілісности осо-
бистости – ідентичність, якої вони 
цураються. Вона знає наскільки це 
важливо, бо її дочка Марія, яка об-
рала безпам’ятство, так ніколи й не 
відчує цілющої сили ідентичности. 
Марія все ще “блукає світом, шу-
кає свого місця під сонцем і ніде не 
може осісти… Вона відчуває себе лю-
диною світу – загалом, і жодного зі 
світів – зокрема” [5, 193]. 

Старшу сестру Віру з Короткої 
історії тракторів по-українськи 
М. Левицька також наділяє місією 
хранительки домашнього архіву, 
але на відміну від фрау Шульце, свій 
секрет Віра прагне зберегти нероз-
критим. Більше того, Віра обирає 
безпам’ятство, яке вона всіляко на-
магалася передати молодшій сестрі 

Наді. Героїня старанно захищає до-
ступ до архівів пам’яти своєї та сво-
їх батьків: “Велика сестра стала охо-
ронцем сімейного архіву, павучи-
хою, що пряде історії, хранителем 
наративу, що визначає хто ми є” – 
говорить Надя [10, 43]. Аналогічно, 
як І. Роздобудько, М. Левицька по-
казує, що від минулого втекти не-
можливо. Під натиском прагнення 
молодшої сестри Наді знати прав-
ду і тих подій, що будують канву 
твору (одруження старого батька з 
молодою українкою та порятунок 
старого як місія, що об’єднує його 
доньок), всі приходять до розумін-
ня того, що, щоб справитися з пи-
таннями, які ставить сьогоднішній 
день героям, і забезпечити повно-
цінність свого існування як мисля-
чої особистости завтра – необхідна 
самоідентифікація. А вона можли-
ва через пригадування, розкриття 
правди про минуле і збереження 
його в пам’яті, бо, як лаконічно ви-
словилась М. Левицька, звідти йде 
визначення і розуміння того, “хто 
ми є” [10, 43].

Отже, яскравою типологічною 
подібністю романів є їх сюжетно-те-
матичний збіг: одні герої романів ви-
значають для себе важливість знати 
своє минуле, бо приходять до усві-
домлення того, що сучасна людина 
не може обійтись без такого знання-
орієнтира, інші – протистоять тиску 
минулого, не бажаючи розкривати і 
повертатися до болючих сторінок іс-
торії. Прикметно, що так чи інакше, 
але герої творів становлять собою 
когорту “безпам’ятних”. Однак, для 
одних воно є вибором (Віра, Марія), 
а для інших – спадком (протагоніс-
ти романів), з різницею у тому, що 
перші слідують забуттю, а останні 
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шукають виходу з нього, прагнучи 
самоідентифікації.

Інша типологічна схожість ле-
жить в інтенціяльній площині тво-
рів: показати проходження героями 
шляху від безпам’ятства до знахо-
дження (чи відновлення) пам’яти, 
а відтак і до самих себе, що реалізує 
себе не лише через типологічний 
збіг на тематичному рівні, але також 
й на художньо-образному (образи 
хранителів секретів минулого). 

Крім того, типологічний збіг 
прослідковуємо і на структурному 
рівні, що проявляє себе як вдалий 
архітектонічний хід письменниць: 
проблема збереження пам’яти про 
минуле визначає певною мірою 
структуру романів, адже всі вчинки і 
внутрішні переживання героїв про-
ходять через призму пошуків лю-
диною своєї пам’яти, зв’язку її долі 
із таємничим минулим і вирішення 
всіх онтологічно-важливих питань 
через розкриття центральної про-
блеми – особистісної та національ-
ної ідентичности. 
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Abstract: The article deals with actual problem of children’s literature, in particular 
the problem of reading, narrative, literary and comic’s text reception. The future pros-
pects of intersemiotic studies in Ukrainian literary criticism are outlined. The special at-
tention is paid to the peculiarities of classic works adaptation for children’s perception. 
Features of the codes transfer from the sphere of one art (literature) to another (comics) 
are analyzed. The representation specificity of visual narrative and its transformation in 
the interaction process of verbal and nonverbal codes are revealed.
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ІНТЕРСЕМІОТИЧНИЙ КОД ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
НА МАТЕРІЯЛІ КЛАСНИХ КОМІКСІВ

Дитяча література тривалий час 
перебувала поза увагою літерату-
рознавців. Нині вона позиціонуєть-
ся як соціокультурний феномен, “са-
мостійний естетичний компонент 
(із кількома рівнями прочитання), 
який є невід’ємною частиною за-
гального літературного процесу 
певної доби” [8, 12].

Сучасна культура, відтак і літе-
ратура для дітей, тяжіє до візуалі-
зації, що абсолютно природно, адже 
ілюстрація є її невід’ємною складо-
вою. Аналітичний погляд на пробле-
му візуалізації дає змогу, з одного 
боку, приєднатися до думок дослід-
ників про те, що завдяки малюнкам 
(візуальним знакам) текст буде зро-
зумілішим і доступнішим для ди-

тячої рецепції [11, 48], а з іншого, 
– ті самі ілюстрації можуть звузити 
можливості юного реципієнта фан-
тазувати, домислювати, створюва-
ти в уяві власні образи персонажів. 
Однак такий жанр масової літерату-
ри як комікс спростовує і перше, й 
друге твердження, адже вимагає від 
читача насамперед уважного прочи-
тання не лише кожної репліки, а й 
малюнка. Ба, навіть конструювання 
подій та їх домислення.

У ХХІ ст. зі стрімким розвитком 
медій доволі гостро постала пробле-
ма читання серед дітей та юнацтва. 
У. Гнідець пояснює зниження інтер-
есу до читання “недосконалістю су-
часної шкільної освіти, повсюдним 
поширенням низькопробної масової 
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культури” [1, 7]. Тож, з одного боку, 
медії сприяють візуалізації тексту 
(комікси, ілюстрації, мультфільми 
тощо), а з іншого, – переважання ві-
зуальної складової комунікації стає 
причиною байдужости дитини до 
сприйняття сфери вербальних зна-
ків.

Видавництво “Грані-Т”, аби за-
цікавити дітей українською кляси-
кою, створило серію Класні комік-
си, яка заповнила не лише ще одну 
жанрову лакуну сучасної дитячої лі-
тератури, а й стала спробою міжсе-
міотичного перекладу. Тому доціль-
ним видається вивчення феномену 
коміксу в інтерсеміотичній площи-
ні, а зважаючи на актуалізацію на-
ратологічних студій у літературі, зо-
крема дитячій, нагальною є потреба 
аналізу наративних інстанцій (на-
ративної складової) в коміксовому 
тексті у процесі його перекодування 
з іншої знакової системи.

Коли йдеться про інтерсеміо-
тичний переклад дитячої літера-
тури, то предметом дослідження 
науковців зазвичай стає трансфор-
мація (перекодування) художнього 
тексту на мову фільму, мультфільму 
(наприклад, В. Карпухіна про муль-
тфільми, створені за текстами А. 
А. Мілна Winnie-the-Pooh та The House 
at Pooh Corner) [2, 129]. Здебільшого 
матеріялом для таких наукових роз-
відок слугує іноземна література, в 
т. ч. й перекладна, і власне вітчизня-
на інтерпретація, в даному випадку 
– екранізація. В українському літе-
ратурознавстві мало досліджень, 
які б порушували проблему міжсемі-
отичного перекладу літератури для 
дітей.

Наукові розвідки переважно 
присвячені лінґвістичним аспектам 

коміксового тексту. Однак більшість 
дослідників сходиться на тому, що 
візуалізація тексту лише сприяє 
його рецепції й витлумаченню ре-
плік персонажів. Так, Л. Столярова 
визначає комікс як особливий вид 
креалізованого художнього дис-
курсу [10, 3]. Н. Космацька, услід за 
О. Соніним та Є. Козловим, розгля-
дає комікс як синкретичний (по-
лікодовий, креалізований) текст, 
у якому “невербальні засоби набу-
вають особливої значущости, фор-
мують разом із вербальними його 
смисловий наративний характер” 
[5, 68]. Є. Козлов порушує тему ге-
роя маскульту, зважаючи на архе-
типність “розважального нарати-
ву”, та проблему мультимедійного 
наративу на матеріялі квесту (жан-
ру комп’ютерної гри) [3, 21].

Отже дослідження проблем 
сприйняття та інтерпретації тексту 
в інтерсеміотичній площині є одним 
із пріоритетних напрямків літерату-
рознавства. Ми ж спробуємо визна-
чити особливості переходу кодів зі 
сфери одного виду мистецтва (лі-
тератури) у сферу іншого (коміксу), 
їхні трансформації.

Лінійні, літературні знаки при 
переході у візуальну сферу не втра-
чають своїх наративних функцій. 
Тому заново народжені коди, будучи 
візуальними, є інтерсеміотичними. 
Йдеться про “оповідне ілюструван-
ня” (Д. Ліхачьов), коли історію “роз-
повідає” малюнок. Тому ми просте-
жимо інтерсеміотичне перекодуван-
ня тексту ориґіналу в текст комік-
су на рівні структури, персонажів, 
мови та спробуємо виявити виник-
нення нових, втрату старих смис-
лів у тексті; встановити специфіку 
трансформації наративних інстан-
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цій у процесі міжсеміотичного пере-
кладу; задекларувати можливості 
впливу візуального наративу на ди-
тяче сприйняття коміксу. Об’єктом 
дослідження є літературний і комік-
совий тексти, предметом – перехід 
тексту ориґіналу в знакову систему 
(семіосферу) коміксу. Матеріялом 
послугував комікс Кайдашева сім’я, 
створений Л. Пархоменко (обробка 
тексту) і Н. Тарабаровою (маляр-
ка) та ориґінальний твір – повість 
І. Нечуя-Левицького Кайдашева 
сім’я.

В Україні ставлення до коміксу 
неоднозначне, здебільшого неґа-
тивне. З одного боку, йдеться про 
його руйнівний вплив на формуван-
ня особистости дитини, а з іншого, 
– про особливий спосіб засвоєння 
інформації. Досвід перекодування 
художнього тексту мовою коміксу 
не новий. Ще у 1993 року Вій і Тарас 
Бульба М. Гоголя вийшли у вигляді 
коміксів. Загалом, наприкінці ХХ ст. 
у цьому жанрі в Україні працювали 
К. Сулима, С. Позняк, І. Баранько, 
Ю. Логвин, К. Лавро, А. Василенко, 
В. Горбачов та ін.

У 2007 році у видавництві 
“Грані-Т” з’являється серія Класні 
комікси – це, власне, адаптовані 
тексти для дітей за мотивами тво-
рів відомих українських письмен-
ників, зокрема повістей Кайдашева 
сім’я І. Нечуя-Левицького, Ніч 
проти Різдва М. Гоголя, Захар 
Беркут І. Франка, Конотопська від-
ьма Г. Квітки-Основ’яненка, п’єс 
Мина Мазайло М. Куліша, Хазяїн 
І. Карпенка-Карого, Москаль-
чарівник І. Котляревського, які свого 
часу ввійшли в коло дитячого чи-
тання і нині вивчаються в школі в 
Україні.

Класні комікси не повинні спри-
яти викривленню розуміння кля-
сичної літератури, вони мають ста-
ти засобом зацікавлення школяра 
художнім текстом і викликати ба-
жання прочитати ориґінал. Обраний 
для аналізу твір є продуктом ХІХ ст. 
і відображає історико-соціяльні ре-
алії того часу. Своєю чергою Класні 
комікси – явище ХХІ ст., результат 
переструктурування тексту ориґі-
налу. Тож для виявлення специфі-
ки інтерсеміотичного перекладу 
клясичних текстів мовою коміксу 
ми послуговуватимемося такими 
параметрами як збереження/зміна 
структури тексту ориґіналу та від-
творення форми/змісту ориґіналу 
візуальними засобами.

Комікс – це особливий тип опо-
віді, в якому взаємодіють вербаль-
ні й невербальні коди. Як відомо, 
Ю. Лотман наголошував на постій-
ному прагненні двох видів знаків – 
умовного та іконічного – обмінюва-
тися функціями розповідання й на-
зивання [7, 293]. Нам видається, що 
умовний знак (слово), навіть транс-
формувавшись у знак іконічний 
(малюнок), не втрачає своєї функції 
розповідання, можемо говорити про 
візуальний наратив.

Так, у коміксі Кайдашева сім’я 
маємо епізод, коли Кайдашиха на-
казує Кайдашеві зайти до пана після 
церкви за грошима: “Та в шинок не 
заходь!” [4, 9]. У наступному кадрі 
читач бачить Омелька, який уночі 
повертається додому. Між цими дво-
ма кадрами пройшов чималий відрі-
зок часу. Звернувшись до первинно-
го тексту – повісти, надибуємо кіль-
ка сюжетних епізодів, які не ввій-
шли до коміксу. Хоч і не зображено, 
що Кайдаш був у шинку, читачеві це 
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зрозуміло, бо фраза Кайдашихи ніби 
зв’язує між собою два кадри, слу-
гує підказкою до пояснення. Однак 
читачеві не відомо з ким бачився 
Кайдаш, про що говорив і т. д., якби 
автор і художник коміксу врахува-
ли всі сюжетні епізоди, то довелося 
б малювати до безкінечности, тому 
творці коміксу відбирають епізоди 
за їх сюжетною значимістю.

Інколи малюнок у коміксі за-
мінює опис, натомість з’являються 
ремарки автора, які маркують міс-
це, час подій тощо. Загалом жанр 
коміксу вимагає від читача активної 
творчої співпраці з автором. Ми не 
зовсім погоджуємося із твердженням 
Н. Халупської, що “основна дія в ко-
міксі розгортається не в малюнках, 
а «між» ними, в той момент, коли чи-
тач подумки поєднує дві відокремле-
ні картинки в єдину історію” [11, 55]. 
Дослідниця цією тезою переконує, 
що кадри коміксу статичні і є ніби 
низкою фотознімків неперервного 
процесу. Проте кожен “окремий кадр” 
не є фіксацією нерухомого епізоду і 
взагалі фіксацією одного безкінечно 
короткого епізоду (тоді найважливі-
шим було б прочитання пропущено-
го тексту між цими епізодами).

На наше переконання, окремий 
кадр коміксу часто включає тривалу 
подію, є ніби невеличким розділом 
тексту. Подібне спостереження сво-
го часу зробив Д. Ліхачьов, досліджу-
ючи мініятюри середньовічних лі-
тописів [6, 94-95]. Але ця часова тя-
глість передана не лінійними знака-
ми, а символічно. Використовувані 
в цьому жанрі іконічні знаки, окрім 
того, що потребують лінійного про-
читання кадрів коміксу, особливі та-
кож тим, що лінійно треба прочиту-
вати кожен із них.

Таким чином коміксовий текст, 
на відміну від літературного, в яко-
му превалюють парадиґматичні 
зв’язки, більшою мірою спонукає 
читача до додумування сюжету, а 
не зосередження на образах персо-
нажів. Це “додумування” (інтерпре-
тація малюнка) подій насамперед 
відбувається як творення сюжету в 
межах малюнка, а не відгадування 
подій, пропущених “між” кадрами.

Проте багато залежить від ре-
ципієнта, який читає комікс. Якщо 
він знайомий з ориґіналом твору, 
то намагатиметься реконструювати 
“втрачені” (або навмисне випущені) 
події, тоді “між” кадрами відбувати-
меться більше дій.

Фактично візуальне має те саме 
значення, що й вербальне. Однак 
не може передати всі смисли впо-
вні, тому первинний текст втрача-
ється, з’являються нові значення. 
Співтворцем літературного тексту 
стає рисувальник, який вносить 
власні смисли й сприйняття, бо саме 
він малює одяг, знаки, які передають 
емоційні стани та поведінку тощо, і 
певно, не такими, якими їх уявляв 
автор. Рисувальник разом із чита-
чем, будучи співавтором твору, є та-
кож своєрідним посередником між 
автором і читачем. Він візуалізує 
звичайний наратив.

Тож, зважаючи на задані пара-
метри щодо інтерсеміотичного пе-
рекладу клясичних текстів мовою 
коміксу, можемо говорити про пе-
реструктурування тексту ориґіналу 
повісти Кайдашева сім’я. Творці ко-
міксу замінили глави на дії, окрім 
того 7 дія коміксу об’єднує 7-9 гла-
ви тексту ориґіналу. Перед читачем 
своєрідна “розкадровка” мультфіль-
му. Всі герої повісти, окрім епізодич-
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ного персонажа – священика (який 
з’являється наприкінці твору), при-
сутні в коміксі. Щодо відтворення 
змісту ориґіналу візуальними засо-
бами, варто зазначити, що малюнок 
не завжди дає читачеві розуміння 
хронотопу. Так, якщо в тексті ори-
ґіналу читач із першого абзацу ді-
знається, де відбуватимуться події 
(село Семигори), то в коміксі опис 
замінений малюнком і короткою ре-
маркою автора; про локус читач ді-
знається з уст одного з персонажів 
– Лавріна.

Також можемо говорити про 
зміну точки зору й власне наративу. 
Для повісті Кайдашева сім’я, яка на-
писана в ХІХ ст., характерна нарація 
від третьої особи. У коміксі читач є 
свідком подій. Якщо в літературно-
му тексті присутня точка зору авто-
ра, то в тексті коміксу читач, залеж-
но від особистого досвіду, формулює 
власну. Для означення хронотопу 
творці коміксу застосовують вер-
бальні й невербальні коди (ґрафічні 
зображення, репліки персонажів, ав-
торські ремарки).

Варто наголосити, якщо в тексті 
ориґіналу зустрічається невласне 
пряма мова, то в коміксі вона замі-
нена на репліку персонажа, скажімо 
в І. Нечуя-Левицького зустрічаємо: 
“«Ой гарна ж дівчина, як рай, мов 
червона рожа, повита барвінком!» 
– подумав Лаврін…” [9, 55]. Також 
репліками персонажів при інтерсе-
міотичному перекладі стають різно-
манітні відступи, мова автора. Окрім 
того, у коміксі можливе редукуван-
ня авторського пояснення й реплік 
персонажів тільки до реплік персо-
нажів. Загалом лексика коміксу мак-
симально адаптована до сприйнят-
тя дитиною-читачем.

Звісно, говорити про комікс-
культуру в українській літературі 
зарано. Класні комікси стали ціка-
вим явищем сучасної дитячої лі-
тератури й доповнили її жанрову 
палітру. Вони можуть бути не лише 
розважальним читанням, а й засто-
совуватися у сфері освіти (бажано 
в молодшій школі, хоча більшість із 
творів, за якими створена серія, ви-
вчають у старших класах).

У коміксі – жанрі, який перебу-
ває на помежів’ї літератури, маляр-
ства, кіна, – органічно взаємодіють 
вербальні й невербальні коди, які 
спрощують дитячу рецепцію кля-
сичного твору ХІХ ст. Окрім того, 
в процесі інтерсеміотичного пере-
кладу, як це видно із зіставлених 
творів, відбувається трансформація 
наративу. Комікс тяжіє до візуалі-
зації тексту (історію “розповідає” 
малюнок), відтак візуального на-
ративу, безпосереднім співтворцем 
якого стає рисувальник. Загалом ко-
міксові властиві діялоги й оповідь у 
теперішньому часі – з мінімальними 
авторськими ремарками.

Подальша перспектива інтер-
семіотичних досліджень дитячої 
літератури бачиться в аналізі пере-
кладу та адаптації художніх текстів 
не лише мовою коміксу, а й іншими 
– відеоадаптаціями, театральними 
постановками (наприклад, лялько-
вий театр) та в їх порівнянні.
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Abstract: This research paper highlights subdivision of historical fiction into high-
brow (classical) and lowbrow (belletristic). It is lowbrow historical fiction by V. Kryzh-
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sical) and lowbrow (belletristic) historical fiction is being researched in the context of 
their transformational dynamics and interdependence. Despite evident authority of clas-
sical authors the significance of belletristic works in the history of literature is indisput-
able.
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ІСТОРИЧНА БЕЛЕТРИСТИКА “НИЖНЬОГО” РЯДУ

Літературна критика, як прави-
ло, звертає увагу на вершинні здо-
бутки мистців слова, а діяльність 
так званих другорядних авторів 
(белетристів) залишається на пе-
риферії літературного процесу. Бе-
летристику розглянемо не тільки 
як “легку, жваву, розважальну, до-
ступну, «формальну» розповідь про 
якусь подію чи наукову проблему, 
відому постать з метою її популяри-
зації, здебільшого розраховану на 
«наївного» реципієнта” [12, 80] або 
як різновид “масової літератури, в 
якій використовуються зорієнтовані 
на легке читання наративні форми, 
як детективний, пригодницький чи 
авантюрний роман, фентезі тощо” 

[12, 80–81], а як весь книжний масив, 
що знаходиться за межею високого 
мистецтва (літератури “верхнього” 
ряду”). Але ж враховуватимемо, що 
ставлення до белетристичної літе-
ратури ніколи не було однознач-
ним. Так, відомий англійський пись-
менник і публіцист Ґ. К. Честертон 
(Gilbert Keith Chesterton) підкреслює 
вагомість подібної літератури: “Від-
мовляти людям у можливості захо-
плюватися розважальними серіями 
– все рівно, що відмовляти їм у праві 
говорити на побутові теми або мати 
дах над головою. Література та беле-
тристика – речі зовсім різні. Літера-
тура – лише розкіш, белетристика – 
необхідність” [20, 38]. 
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На сьогодні чітких критеріїв у 
розмежуванні літератури на “верх-
ній” та “нижній” ряд не вироблено, 
тому дискусії з цього питання не 
вщухають. В. Халізєв у словосполу-
ченні “художня (або літературна) 
клясика” вбачає певну значущість 
та масштабність, зразковість: “Літе-
ратурна клясика є сукупністю тво-
рів першого ряду. Це, так би мови-
ти, верх верху літератури. Вона, як 
правило, розпізнається лише ззовні, 
збоку, з іншої, наступної епохи. Кля-
сична література (і в цьому її сут-
ність) активно включена в міжепо-
хальні (трансісторичні) діялогічні 
стосунки” [18, 123]. 

Художня клясика та белетрис-
тика мають певну трансформаційну 
динаміку. “Кожна епоха, – писав Мі-
хаїл Бахтін, – по-своєму переакцен-
товує твори найближчого минулого. 
Їх смисловий склад здатний «рости, 
добудовуватися далі»: на «новому 
тлі» клясичні твори розкривають 
все нові й нові смислові моменти” [2, 
331–332].

Зауважимо, що література «дру-
гого ряду» може бути як розважаль-
ною, так і змістовною, серйозною. 
І. Ґурвiч у своїй статті Російська 
белетристика: еволюція, поетика, 
функції (1990) наголошує: “Визна-
чення «клясик другого ряду» пере-
гукується, можливо, зі статтею С. П. 
Залиґіна Перші серед других (1975), 
де під нього підводяться значні, 
але не головні для нас письменни-
ки – Ґріґорович, Ґаршин, Апухтін. 
Їм, у принципі, віддається належне: 
вони відокремлені від «безумовних 
клясиків» і, однак, не позбавлені 
права на високий ранґ” [8, 119]. Пи-
тання про те, хто гідний репутації 
клясика, як правило, вирішують не 

сучасники письменників, а їхні на-
щадки. 

Слабкою ланкою в досліджен-
нях теоретиків літератури щодо 
становлення і розвитку російсько-
го історичного роману є недооцінка 
ролі періоду початку ХХ століття в 
еволюції жанрових різновидів. Саме 
ці роки характеризуються наяв-
ністю прози про минуле як у ниж-
ньому (В. Крижановська-Рочестер, 
Є. Саліяс-де-Турнемір та ін.) рядах лі-
тературної вертикалі, так і верхньо-
му – (Д. Мережковський, В. Брюсов 
та ін.). 

На початку XX століття зрос-
ла кількість історико-авантюрних 
романів (імена авторів подаються 
з урахуванням хронології виходу 
романів): М. Ґейнце (1852 – 1913) 
Єрмак Тимофійович (1900); А. За-
рін (1862 – 1929) Кривавий бенкет 
(1901); В. Крижановська-Рочестер 
(1857 – 1924) На рубежі (1901); 
В. Свєтлов (В. Івченко) (1860 – 1934) 
Рабиня пороку (1902); Є. Саліяс-де-
Турнемір (1841 – 1908) Військові му-
жики (1903), М. Волконський (1860 
– 1917) Гамлет XVIII століття 
(1903), Л. Жданов (Ґельман) (1864–
1951) Цар Іоан Грізний (1904); М. Ен-
ґельґардт (1867–1942) Закривавле-
ний трон. Із епохи Павла І (1907); М. 
Кузьмін (1872–1936) Пригоди Еме 
Лебьофа (1907); Є. Маурін (? –1924) 
Шах королеві (1914), Пастушка ко-
ролівського двору (1914); Ол. Алтаєв 
(М. Ямщікова) (1872–1959) Грім на 
Москві (1914) та ін. 

Російські письменники, що пра-
цювали над романами такого жан-
рового різновиду, прагнули переко-
нати читачів у правдивості зображе-
ного, насичуючи зміст посиланнями 
на певні наукові праці або докумен-
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ти різного рівня, що призводило до 
розмивання межі між науковим та 
художнім стилями. Літературний 
процес на початку XX століття пере-
бігав у річищі інтенсивного пошуку 
подальших шляхів свого розвитку й 
відзначався різноманіттям естетич-
них напрямів. Цьому інтенсивному 
художньому процесу надав високу 
оцінку російський критик і літерату-
рознавець, князь Д. Святополк-Мір-
ский (1890–1939): “Вісімдесяті та 
дев’яності роки були плідними для 
російської белетристики. Вона була 
не дуже високої якости, і навіть у той 
час ніхто не думав, що відбувається 
велике літературне відродження” 
[16, 523]. Необхідність белетристи-
ки також обґрунтовувалася здатніс-
тю “живити й підтримувати такі ро-
зуми, які без неї були б приречені на 
бездіяльність та лінощі” [1, 271].

Белетристика цього періоду 
має “фіктивний” історичний ракурс, 
тому що до історії приєднуються 
“такі атрибути ідеології аванґар-
дистського мистецтва ХХ ст., як прі-
оритет вимислу над фактом, спокуса 
таємницями старожитностей, потре-
ба в містифікаціях, переміщення іде-
алу у позамежеву сферу…” [15, 373]. 
Саме з цих причин окреме місце в 
російській історичній белетристиці 
першої половини ХХ століття нале-
жить Вірі Крижановській (Рочестер) 
(1857–1924) – спадкоємиці традицій 
спіритів. Письменниця стверджува-
ла, що романи їй були надиктовані 
духом англійського поета епохи Рес-
таврації Джона Вілмота (англ. John 
Wilmot, 1647–1680), ґрафа Рочесте-
ра, який вірив у посмертне існуван-
ня душі на землі (звідси її псевдонім, 
який вона ставила на творах поруч із 
власним прізвищем). В. Крижанов-

ська репрезентує історію як вими-
сел, “що приховує давню езотеричну 
істину” [17]. Свої твори письменни-
ця спочатку писала французькою 
мовою, а потім перекладала росій-
ською. Історичні, жіночі, фантастич-
ні, окультні романи були насичені 
містикою [19].

Письменниця ретельно вибудо-
вувала деталі побуту конкретного 
історичного часу. Так, В. Крижанов-
ська-Рочестер описала процес похо-
вання та гробницю єгипетської ца-
риці Хатасу (Хатшепсут, часи прав-
ління – 1479–1458 або 1504–1482 до 
Р. Х.). Знайдені у 1979 році фраґмен-
ти давнього позолоченого саркофага 
цариці (більш ніж через півстоліття 
після смерти письменниці) підтвер-
дили точне зображення цього арте-
факту в романі В. Крижановської-Ро-
честер Цариця Хатасу (1894). 

Великий попит її твори мали у 
Франції. За точний опис побуту дав-
ніх єгиптян у історичному романі 
Залізний канцлер Давнього Єгипту 
(1899) Французька Академія наго-
родила її почесним титулом l’Officier 
de l’Academie Francaise (співробітник 
Французької Академії) та вручи-
ла орден Пальма Академії (1900). А 
Російська імператорська Академія 
наук надіслала авторові роману Сві-
точі Чехії (1904) почесний відгук за 
достовірний опис життя й побуту 
чехів часів Яна Гуса. Пізніше романи 
Віри Крижановської-Рочестер ви-
давалися російською мовою й були 
схвально прийняті читачами Росії. 
Після жовтневого перевороту в со-
вєтські часи книги цієї письменниці 
заборонили як такі, що мають “не-
матеріялістичний” та “міщанський” 
зміст. У 1920-х – 1930-х роках части-
на творів В. Крижановської-Рочес-
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тер були видані російською мовою 
в Ризі, Берліні, а також у Нью-Йорку 
та Шанхаї, а згодом – польською, 
чеською, німецькою, французькою, 
еспанською, португальською та ан-
глійською мовами. 

Більш цілісним щодо художньо-
го виконання та пізнавальних функ-
цій є роман Віри Крижановської-Ро-
честер Фараон Мернефта (1907), у 
якому змальовано Давній Єгипет. 
Письменниця описує біблійну іс-
торію часів пророка Мойсея (Мезу), 
зокрема виходу євреїв із Єгипту, 
що розповідається безпосередніми 
учасниками подій – матір’ю Мойсея, 
його другом Пінехасом і охоронцем 
фараона Мернефти. Письменниця 
домислює відомий біблійний сюжет 
подробицями та яскравими деталя-
ми з життя Давнього Єгипту: це й 
трагічна любов сестри фараона Рам-
зеса ІІ прекрасної Термутіс і єврей-
ського юнака Ітамара (коли царівну 
Термутіс насильно видають заміж, 
а юнака вбивають, щоб приховати 
цей неприпустимий у кастовому 
пляні зв’язок). Віра Крижановська-
Рочестер подає трансформований 
сюжет, який значно відрізняється 
від тексту Біблії, вона додумує істо-
рію життя доньки фараона (в рома-
ні – сестра Рамзеса ІІ), стверджуючи, 
що Мезу (Мойсей) є сином Термі-
тус та вбитого Ітамара. Ніхто ще не 
знав, що народилась саме та люди-
на, якій належить втілити у життя 
пророцтво старого геліопольського 
жерця: “Невдовзі від батька-юдея 
народиться дитина чоловічої ста-
ті, яка, досягнувши зрілости, стане 
причиною лиха для всієї країни: з 
його вини опоганиться священний 
Ніл, країна буде зруйнована й усі-
ється трупами, всі першонароджені 

загинуть…” [11]. Своє бачення здій-
снення цього пророцтва буде викла-
дене на сторінках роману Фараон 
Мернефта з авторськими худож-
ньо-історичними трансформаціями. 
Незважаючи на те, що йдеться про 
художній твір, окремі його епізоди 
сприймаються з певною мірою не-
довіри, оскільки детермінантний 
стрижень сюжету не підкріплений 
логікою тих традицій та законів, що 
могли б спровокувати ту чи іншу си-
туацію, зображену в романі. В. Кри-
жановська-Рочестер використовує 
у творі епізоди, в яких ідеться про 
містичні події. А роман цієї ж пись-
менниці Бенедиктинське абатство 
взагалі має окультну основу. І хоча 
автор твору пише, що “розповідь 
стосується початку ХІІ ст.” [10], ця 
преамбула не виправдана з точки 
зору розкриття історичної епохи в 
контексті національного колориту, 
психології суспільства, зображення 
важливих історичних подій тощо. 
Майже увесь сюжет ґрунтується на 
вузьких приватних інтриґах, заплу-
таних родинних таємницях. Так, ри-
цар Теобальд відкриває таємницю 
свого імені: “Я Бруно, ґраф фон Рабе-
нав, законний володар титулу й во-
лодінь, пов’язаних із цим ім’ям; але я 
помер в очах вищого світу, і дорогий 
мармуровий пам’ятник вказує міс-
це мого упокоєння” [10]. Далі текст 
розрахований на шанувальників 
демонічних сцен: в сюжеті роману 
з’являється алхемік Кальмор, який 
дає різні поради щодо маґічних дій. 
Наприклад, він пропонує дружині 
Теобальда Розі наступний кабаліс-
тичний засіб, який міг би з’єднати 
чоловіка і жінку не тільки на землі, 
але й на небі – “дати жінці й чолові-
кові випити кров власної дитини” 
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[10]. Ці поради виконує Теобальд 
для того, щоб зберегти красу та ві-
чну молодість: “…Я пив кров ново-
народжених дітей і приймав ванни 
з людської крови” [10], його не бен-
тежили навіть передсмертна агонія 
дітей. Або за те, що дружина зради-
ла його з одним із зброєносців, Тео-
бальд налив у ванну води й зварив 
бідолаху живцем. Прагнення здиву-
вати, заінтриґувати, навіть шокува-
ти реципієнта, на жаль, затьмарює 
пізнавальну функцію твору, в якому 
від правдивої історії як такої майже 
нічого не залишається. 

З 1890 по 1917 роки двічі ви-
дається повне зібрання творів Є. 
Саліяса-де-Турнеміра (1841 – 1908): 
перше (1890-ті рр.) – у 33-х томах 
(за життя); друге, яке повинно було 
стати повним, – з 1901 року (до 1917 
року встигли вийти 20 томів). При-
голомшливий успіх мав його істо-
ричний роман Пугачовці (1874), при 
написанні якого автор використову-
вав архівні матеріяли, відвідував іс-
торичні місця активної діяльности Є. 
Пугачова. Петербурзький белетрист 
і літературний критик О. Ізмайлов 
назвав його “Останнім літератором, 
на якому покоїлося благословення 
Ґерцена й Оґарьова” [9, 417]. Напри-
клад, поет, публіцист, революціонер 
Н. Оґарьов вважав, що тільки “влас-
на праця дає право насолоджува-
тися життям” [13, 9], а письменник, 
публіцист, революціонер і філософ 
А. Ґерцен попереджав: “Ще одне сто-
ліття такого деспотизму як зараз, і 
всі хороші якості російського народу 
зникнуть” [6, 11]. Враховуючи такі 
висловлювання в контексті статті 
О. Ізмайлова, можемо припустити, 
що демократичні принципи розви-
тку суспільства були для Є. Саліяса-

де-Турнеміра пріоритетними у його 
творчості. 

Читачі визнали талант Є. Саліяса-
де-Турнеміра саме як історичного бе-
летриста, його порівнювали з А. Дю-
ма-батьком. 

В совєтські часи твори Є. Саліяса-
де-Турнеміра не видавалися, оскіль-
ки головними їх персонажами були 
сановники, царі, цариці, дворяни 
та кріпаки (“вірні слуги”, раби своїх 
панів), що не задовольняло панівну 
тоді марксистсько-лєнінську ідео-
логію. І лише на початку 1990-х ро-
ків почали друкуватися твори цьо-
го письменника. Чомусь совєтська 
критика не розгледіла в його творах 
революційного заряду, спрямовано-
го на виправлення “свинцевої гидо-
ти російського життя” (М. Ґорькій). 
Наприклад, у романі Є. Саліяса-де-
Турнеміра Військові мужики (1903) 
задекляровано авторський протест 
проти імперського свавілля, проілю-
строваного в сценах жорстокої роз-
прави з повстанцями після приду-
шення бунту у військових поселен-
нях, що складали певну систему ор-
ганізації військ у Росії в 1810 – 1857 
роках (ця організація передбачала 
поєднання військової служби з пра-
цею, переважно, – сільськогосподар-
ською). Яскраво вираженим у творі 
є протестний патос, спрямований 
проти російського самодержавства. 
В останній рік життя Є. Саліяса-де-
Турнеміра вийшов його роман про 
часи біронівщини Названець1. Пись-
менник намагається передати важку 
суспільну атмосферу того часу, вті-
люючи свій задум у пригодницьку 
фабулу. Підпоручик Ізмайлівського 
полку Іван Коптєв вирішив “погна-

1 Названець – людина, яка назвалася чужим 
ім’ям.
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тися за фортуною”. Він, за розпо-
рядженням ґенерала Ушакова (на-
чальника Таємної канцелярії), мав 
арештовувати обмовлених людей та 
доставляти їх у Петербурґ. Найчасті-
ше це були жертви страшного ново-
явленого звичаю, що мав у тодішній 
Московії сумнозвісну назву “Слово 
і діло”. Кар’єра Коптєва похитнула-
ся, коли він не встежив за дворяни-
ном Петром Львовим, якого разом з 
батьком, Павлом Костянтиновичем 
конвоювали до Петербурґу на допит 
у надуманій справі. З цього момен-
ту сюжет роману Названець набуває 
динамічности й має декілька відга-
лужень: поява загадкового Генріха 
Зіммера, любовна інтриґа, активі-
зація роботи представників Таємної 
канцелярії тощо. Надалі читач зрозу-
міє, що Генріх Зіммер – це і є втікач 
Петро Львов. Його доля, як головно-
го персонажа, складається досить 
вдало (що характерно для історич-
ної белетристики тих часів): псевдо-
Зіммер отримує престижну посаду, 
з ним спілкуються впливові люди, 
врешті-решт він одружується в той 
час, коли на престол зійшла Єлиза-
вета Петрівна (яка, за сюжетом, буде 
присутньою на його весіллі). Роман 
розрахований нареципієнтів, які за-
цікавляться історією саме в такій ху-
дожній інтерпретації, здатній сфор-
мувати власне уявлення про ту істо-
ричну епоху.

На думку літературознавця та 
мемуариста А. Бороздіна, “романи 
ґрафа Саліяса, приваблюючи масу 
читачів своїм викладом усіляких 
пригод, непомітно внесли в обіг на-
шої освіченої публіки щедру кіль-
кість історичного матеріялу, якому 
інакше довелось би залишатися в 
різних вчених виданнях, що є недо-

ступними для простих смертних: 
не можна, нарешті, заперечувати 
певною мірою й облагороджуючий 
уплив цих романів, з-поміж яких де-
які відзначаються неабиякою худож-
ньою цінністю” [4, 614]. 

Творчість Є. Саліяса-де-Турнеміра 
була вагомою не тільки завдяки своє-
му пізнавальному та просвітницькому 
характеру, автор розширював худож-
ній діяпазон художньої літератури, 
відтворював повнокровні літературні 
образи. Його улюблений жанр мав ди-
дактичний характер і був спрямований 
на виховання патріотичних почуттів, 
але, як зауважив відомий бібліограф Н. 
Рубакін, “історичний роман, як прави-
ло, є синонімом патріотичного роману, 
до того ж патріотичного в перекру-
ченому й вузькому сенсі цього слова” 
[14, 203]. А критик К. Ґоловін вбачав 
заслугу Є. Саліяса-де-Турнеміра саме 
в тому, що історичний роман отри-
мав шалений читацький попит, і цей 
письменник стоїть на першому місці 
“серед цього вражаючого розмаїття іс-
торичних романів” [7, 386]. У статті лі-
тературного критика А. Ввєдєнського 
Ґраф Є. А. Саліяс (1890) дається висока 
оцінка саліясівським творам, “багато з 
яких зробили б честь будь-якій літера-
турі” [5, 399].

Перспектива подальшого до-
слідження російської історичної 
белетристики початку ХХ століття 
полягає в тому, що вона почала роз-
виватися паралельно з іншими різ-
новидами історичного роману, зо-
крема, символістсько-філософськи-
ми, яскравими представниками яких 
є В. Брюсов та Д. Мережковський. Це 
є підставою для проведення різноас-
пектних порівняльних характерис-
тик художніх творів «низького» та 
«високого» ряду.
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Abstact: The article is devoted to examination of peculiarities of complex and unusual 
phenomenon of the twentieth century literature called “theater of the absurd”. The 
author determined composition and content features of the poetics of absurd in drama. 
The attention is focused on both major and minor features of absurd. There are shown 
examples of using of “theater of the absurd” formants in the plays of famous European 
and American playwrights. In particular , there is done analysis of some components of 
poetics of absurd in the works of E. Yonesko, S. Bekket, Zh. Zhene, S. Mrozhek and others. 
In the article there are examined the main components of absurd poetics – paradox and 
grotesque. There is paid attention on philosophical issue of works of absurdysts.
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the absurd
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КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПОЕТИКИ АБСУРДУ В ДРАМАТУРГІЇ

“Театр абсурду” – вже доволі не 
нове явище в науково-критичному 
дискурсі драматургії, але його межі, 
набір композиційних і змістових рис 
і досі чітко не сформульовані.

Першим до дослідження особли-
востей поетики абсурду вдався ан-
глійський науковець М. Еслін. 1961-
го року вийшла його праця Театр 
абсурду, у якій він аналізує поетику 
абсурду й творчість европейських 
драматургів-абсурдистів. Згодом до 
вивчення цього ляйтмотиву долучи-
лися: О. Бурєніна, Є. Васільєв, В. Мар-
тинюк, Дж. Стайн, О. Чорнорицька та 
інші науковці. У їхніх працях є цікаві 
вектори дослідження витоків термі-

ну “театр абсурду”, деяких рис цього 
ляйтмотиву, однак чітко не виокрем-
лено композиційних рис. Бракує 
комплексного аналізу змістового на-
чала цього поетики абсурду.

Ми ставимо собі за мету чітко ви-
окремити композиційні та змістові 
риси “драми абсурду”. Для цього не-
обхідно звернутися до науково-кри-
тичного дискурсу та, безпосередньо, 
до самих п’єс, написаних у річищі по-
етики абсурду. 

 Розгляд рис ляйтмотиву «театр 
абсурду» здійснюватимемо на двох 
рівнях – композиційному та змісто-
вому. Особливості композиції твору 
виявляються формально, завдяки 
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філологічному аналізу їх можна по-
мітити з перших дій драми. Змістові 
концепти потребують більш деталь-
ного розгляду, вони часто завуальо-
вані у підтексті за допомогою архе-
типів, символів, алеґорій і мотивів. 

Почнемо аналіз особливостей 
поетики абсурду із сюжету в контек-
сті розгляду композиційного рівня. 
Зазвичай у п’єсах, написаних у полі 
досліджуваного ляйтмотиву, подіє-
вість мінімальна, на сцені панує ста-
тика. Поштовхом до розвитку сюже-
ту стає не певна дія, а репліка у пря-
мій мові дійової особи. Сюжет є не 
основним стрижнем, тому він часто 
підлягає деструкції. Головне – це пе-
редача потоку інтенцій, пов’язаних 
із проблемою чи конфліктом драми.

Дії у творах абсурдистів умов-
ні, вони лише інколи слугують еле-
ментом, який ґенерує розгортання 
конфлікту. Дії швидше є формантом 
репрезентації різних рівнів іманент-
ного для «театру абсурду» безглуз-
дя, ніж засобом для розгортання сю-
жету. Знівельовану або мінімальну 
подієвість можна прослідкувати на 
прикладі твору Е. Йонеска Голомо-
за співачка, у якому замість звичної 
динаміки на сцені – статика. Весь сю-
жет п’єси зводиться до беззмістов-
них діялогів дійових осіб. Спочатку 
між собою розмовляє подружжя Смі-
тів. Потім до них приходять Мартіни 
й також долучаються до розмови.

Місце і час у абсурдистських тво-
рах не визначені та мінливі. Навіть 
найпростіші причинові з в’язки руй-
нуються. Наприклад, у п’єсі С. Бек-
кета Чекаючи на Ґодо часові межі зо-
всім не окреслені. Щодо місця подій, 
то відомо тільки, що сюжет розви-
вається на сільській дорозі непода-
лік дерева. У п’єсі Ж. Жене Служниці 

також чітко не вказано місця та часу 
подій. Зрозуміло лише, що події від-
буваються у будинку Мадам.

Найбільш конкретне місце дії 
вказують лише американські дра-
матурги-абсурдисти. Так, Е. Олбі у 
п’єсах згадує населений пункт, де 
відбуваються дії, і навіть перехрес-
тя реальних вулиць, на яких зустрі-
чаються головні герої. Таку карди-
нальну різницю у підході до місця 
дії можна пояснити абсолютно інак-
шим розумінням джерела проблем 
людства. На думку европейських аб-
сурдистів, людина не має достатньо 
сил, аби перебороти проблеми. Про-
блеми – це частина природи людини. 
Вони доволі аморфні, їх неможливо 
чітко окреслити. Американці бачать 
проблеми конкретніше, виявляючи 
їхнє джерело – населення села, міста 
чи країни.

Зазвичай у абсурдистських тво-
рах місце початку сюжету є й місцем 
його закінчення, бо всі події прохо-
дять в межах одного локусу. У Голо-
мозій співачці Е. Йонеска сюжет роз-
вивається лише у будинку Смітів, у 
драмі Чекаючи на Ґодо С. Беккета – на 
дорозі неподалік дерева, у Служни-
цях Ж. Жене – у домі Мадам, у Каро-
лі С. Мрожека – у кабінеті Окуліста, 
у п’єсі Що трапилося в зоопарку? Е. 
Олбі – на лаві у місті. Винятком є хіба 
що п’єса Ф. Дюрренматта Візит ста-
рої дами. У ній події переміщаються 
із вокзалу до будинку Іла, потім до 
його магазину й у інші місця. Але все 
відбувається лише в межах одного 
міста.

Засоби, якими послуговуються 
драматурги-абсурдисти, належні до 
«театру абсурду», для передачі пев-
них проблем, явищ і їх характерис-
тик, у дечому схожі на засоби фран-
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цузьких письменників доби Відро-
дження. Умовно їх можна поділити 
на основні та другорядні. Основни-
ми є парадокс і ґротеск. Другорядни-
ми – казуси, буфонади, калямбури, 
беззмістовні діялоги та інші. По-
етика «театру абсурду» передбачає 
поєднання комічного та трагічного, 
залучення до творів різних видів 
мистецтва: хору, цирку, мюзик-голу. 
Також абсурдисти використовують 
символи та мотиви, які виконують 
підсилювальну роль у відтворенні 
трагізму або слугують інструментом 
для розуміння ідеї, закладеної авто-
ром.

Зупинимося спершу на основних 
засобах поетики абсурду – парадок-
сі та ґротескові. Парадокс (грецьке 
раrаdoсіохо – несподіваний, дивний) 
– міркування, що містить формальну 
супе речність, а під час його доведен-
ня можна одночасно підтвердити 
істинність та хибність судження [4, 
181].

Парадокс виступає рушієм сю-
жету в п’єсах, написаних у річищі 
поетики абсурду. Яскравим прикла-
дом використання парадоксів може 
слугувати творчість С. Беккета й Е. 
Олбі. У п’єсі Чекаючи на Ґодо евро-
пейського драматурга дійові особи 
нещасні та принижені долею, але ві-
рять у покращення свого становища, 
яке суперечить здоровому глуздові. 
Адже для будь-яких змін потрібне 
підґрунтя. У п’єсі Що трапилося в зо-
опарку? Е. Олбі парадоксом є добро-
вільне проведення часу Пітером із 
людиною, яку він ненавидить. Якби 
автор не вдався до використання па-
радоксу й керувався реальною ситу-
ацією, то п’єса б не відбулася. Один із 
героїв після першої репліки перехо-
жого пішов би далі й не було б довго-

го діялогу та, як наслідок, суперечки 
й бійки. 

Ґротеск – «це один із видів ху-
дожньої типізації в літературі й 
мистецтві, який ґрунтується на фан-
тастично-карикатурному зміщенні 
реальних життєвих співвідношень 
і контрастах, різкій деформації зо-
внішньої правдоподібности речей і 
явищ, несподіваному поєднанні ко-
мічного й трагічного, сарказму й гу-
мору». [5, 149] Ключову роль у пере-
дачі ґротескного відіграють трагічне 
та комічне начало. Часто ґротескову 
ситуацію чи образ у драмі абсурдис-
тів супроводжують фарс, буфонади 
та казуси. Ґротеск зазвичай виступає 
підсилювальним засобом до пара-
доксу. Він, наприклад, яскраво вияв-
лений у п’єсі Кароль польського дра-
матурга С. Мрожека. У ній наявні не 
лише ґротескові ситуації у кабінеті 
лікаря, а ще й ґротескний образ од-
ного з головних дійових осіб – Діду-
ся. Він кумедний, його особливості 
вдачі гіперболізовані, поведінка на-
гадує клоунаду.

Щодо другорядних засобів по-
етики абсурду, то варто зупинитися 
на особливостях мови. Переважній 
більшості абсурдистських творів 
притаманні безцільна балаканина, 
зумисне вживання мовних штампів і 
кліше. Мова цих творів характеризу-
ється змішанням лексичних пластів, 
мовними повторами, грою слів. Не-
інформативні, часто безглузді реплі-
ки, йдуть на зміну діялогам, тобто 
герої творів не мають повноцінного 
спілкування, вони не розуміють та 
не чують одне одного: «Поццо: Че-
кали? Ви на нього чекали? Владімір: 
Як вам сказати... Поццо: Тут? На моїх 
землях? Владімір: Ми не хотіли нічо-
го лихого... Естраґон: Ми хотіли як 
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краще. Поццо: Ходити скрізь вільно. 
Владімір: Ми саме так і думали. Поц-
цо: Неподобство, ганьба, але факт!» 
[1].

Неповнота слова у світі абсур-
ду зіштовхується з його структур-
ною «перевантаженістю змістами», 
які практично не чутні ні мовцеві, 
ні співрозмовникові, ні глядачеві. 
Цим засобом драматурги виражали 
проблему людської акомунікабель-
ности. Діялоги у абсурдистських 
творах перетворюються на суцільне 
вживання мовних кліше і штампів: 
«Естраґон: І що він на це відповів? 
Владімір: Сказав, що подивиться. 
Естраґон: Що він нічого не обі-
цяє. Владімір: Що треба подумати. 
Естраґон: На свіжу голову. Владімір: 
З родичами порадитися. Естраґон: З 
друзями. Владімір: Зі співробітника-
ми. Естраґон: Із кореспондентами. 
Владімір: Звірити дані. Естраґон: Ко-
шториси перевірити» [1].

У розглянутих п’єсах цілком без-
змістовні діялоги лише у творчості 
Е. Йонеска. Інші драматурги доволі 
дозовано застосовують цей прийом, 
здебільшого обмежуються грою слів 
і понять, повторами, мовними кліше 
та штампами. Наприклад, С. Мрожек 
не використовував такої мовної де-
струкції, як Е. Йонеско, проте він до-
сяг ефекту взаємного нерозуміння 
героями завдяки систематичній під-
міні понять одним зі співрозмовни-
ків і мовній грі: «Окуліст: Ваш Дідусь 
теж його не знає? Онук: Без окуля-
рів?! Ви смієтеся! Окуліст: Як же ви 
хочете впізнати того, кого не знаєте? 
Онук: Але ж ми не можемо його зна-
ти до того, як його не впізнаємо. Це 
ж зрозуміло». [5].

Символи й архетипи також за-
ймають чільне місце у системі друго-

рядних засобів драматургії абсурду. 
Ними драматурги послуговуються, 
щоб донести власні ідеї до реципі-
єнта або підсилити трагізм ситуації 
чи підкреслити особливості сюжету 
п’єси. Зазвичай символи у драмах аб-
сурду доволі прозорі. Наприклад, у 
п’єсі Кароль символом ясного бачен-
ня і здорового глузду є окуляри ліка-
ря. Як тільки він їх втрачає, він пере-
стає бачити у людях своїх пацієнтів 
і стає співучасником їхнього вбив-
ства. У п’єсі Чекаючи на Ґодо постать 
Ґодо, який на сцені впродовж твору 
так і не з’явився, є також символіч-
ною. Ґодо уособлює надію людини.

Решта другорядних засобів під-
силюють функцію ґротесків і пара-
доксів. Вони допомагають створюва-
ти настроєвість і видовищність. На-
приклад, показовим виявом фарсу є 
сцена у п’єсі Ф. Дюрренматта Візит 
старої дами, коли головна героїня 
Клер приїхала у своє рідне містечко 
із леопардом, труною та колишніми 
суддями. Ситуація, в якій перебуває 
Клер, нагадує театралізоване баро-
кове дійство з участю блазнів. Такий 
прийом створює відповідний анту-
раж й виявляє задум Клер.

Дійові особи в абсурдистських 
творах нагадують маріонеток. Вони 
є образами-схемами, виразниками 
певної ідеї. Персонажі навіть не за-
вжди мають імена. Наприклад, у п’єсі 
Кароль польського мистця С. Мроже-
ка жоден із дійових осіб не мав імени, 
як і у творі Голомоза співачка драма-
турга Е. Йонеска. Особистості героїв 
у драмах знівельовані, позбавлені ін-
дивідуальности, схожі на механізми. 
Часто персонажі п’єс не відрізняють-
ся одне від одного, оскільки живуть 
у світі абсурду та не в змозі жодним 
чином протистояти йому. Кількість 
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дійових осіб у абсурдистських тво-
рах зазвичай мінімальна. Для вира-
ження ідеї п’єси та актуалізації про-
блематики цілком достатньо 2 – 4 
персонажів. Італійський драматург-
абсурдист Л. Піранделльо у сюжет 
власних драм вводить театральних 
акторів-блазнів, які стають уосо-
бленням окремих ідей.

У п’єсах драматургів-абсурдистів 
немає позитивних героїв. Їхні персо-
нажі морально скалічені, не мають 
людської гідности, затуркані. При 
цьому автори не виявляють до геро-
їв ні співчуття, ні зневаги. Також не 
пояснюють причин деґрадації цих 
людей.

Перейдемо до виокремлення 
змістових рис поетики абсурду. Спер-
шу розглянемо ті, які абсурдисти за-
позичили в екзистенціялістів. «Із 
часу виникнення «театру абсурду» 
сама його назва носила подвійний 
зміст: з одного боку, вона виражала 
творчий прийом драматургів – до-
ведення до абсурду окремих рис і по-
ложень, позбавлення їх будь-якого 
логічного зв’язку та змісту, а з іншо-
го – ясно визначала світосприйнят-
тя авторів, їх розуміння і втілення у 
своїх творах дійсности як світу, що 
існує без логіки, – світу абсурду» [2, 
5]. Варто також погодитися й із тим, 
що «театр абсурду прагне виразити 
безглуздість життя і неможливість 
раціонального підходу до цього від-
критою відмовою від раціональних 
схем дискурсивних ідей» [3, 25].

Абсурдисти схвильовані розви-
тком тоталітаризму. Він становить, 
на їхнє переконання, одну з голо-
вних проблем сучасности. Тоталіта-
ризм, у розумінні абсурдистів, – це 
тиск на свідомість. Автори творів, 
написаних у річищі поетики абсур-

ду, не оминають і філософських про-
блем: опору злу, сенсу життя, здат-
ности особистости зберегти власну 
людяність.

 Одночасно ж «театр абсурду ви-
словлює страх і відчай, що виника-
ють із усвідомлення того, що люди-
на оточена непроникною темрявою 
і ніколи не зможе зрозуміти свою 
справжню природу та цілі, й ніхто не 
запропонує їй готових рецептів» [3, 
436]. Цікаво, що найважливіші про-
блеми, які порушують абсурдисти, 
постають у творах шляхом ставлен-
ня проблем і запитань: «Кожна п’єса 
є відповіддю на питання: «Що відчу-
ває особистість, яка протистоїть си-
туації? За яких умов людина без ост-
раху дивиться на світ? Що означає 
бути самим собою?»» [3, 415]. При-
йом застосування таких питань ілю-
струє високий мистецький рівень 
цього ляйтмотиву, адже дозволяє 
впливати на реципієнта, примушу-
вати його мислити, а отже, глибоко 
осягати певну проблему, шукаючи 
при цьому способів її вирішення. Ви-
нятком в останньому підході є хіба 
що американські абсурдисти, вони 
завдяки сюжету також моделюють 
відповідь на ту чи іншу проблему, 
часто певною ситуацією відповіда-
ють на поставлене запитання. Також 
для донесення до реципієнта ідеї та 
проблеми драматурги використову-
ють символи.

Для ілюстрації хиб суспільства 
чи абсурдности світу абсурдисти 
вдаються до нереального. Фантас-
тика майже завжди тісно перепле-
тена з реальністю. Так, у йонесків-
ській п’єсі Носороги спочатку у місті 
з’являються ці тварини, а потім і 
люди починають перетворюватися 
на носорогів. 
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Герой абсурдистського твору за-

звичай співвіднесений із образом за-
йвої людини. Він самотній: моральна 
висота особистости в «театрі абсур-
ду», як і в екзистенціялізмі, вимірю-
ється ґлобальністю ситуацій, у якій 
йому потрібно зробити вибір. Абсур-
дисти протиставляли своїх героїв 
суспільству. Герої їх п’єс здебільшого 
є уособленням різних прошарків сус-
пільства. 

Якщо говорити про образ лю-
дини у контексті «театру абсурду», 
їй притаманна «ізольованість від 
зовнішнього світу, індивідуалізм і 
замкнутість, неможливість спілку-
вання з іншими, беззмістовність ак-
тивних дій, непереможність зла, не-
досяжність поставленої мети» [2, 5].

Щодо жанрових особливостей 
творів, то у «театрі абсурду» їх у 
«чистому вигляді» не існувало. Це 
завжди була еклектика: «псевдодра-
ма» і «комічна мелодрама», «трагі-
фарс» і «трагікомедія». 

Отже, ми спробували виокреми-
ти основні риси поетики абсурду як 
на композиційному, так і на змісто-
вому рівні. Можна твердити, що осо-
бливістю сюжетів абсурдистських 
п’єс є простота, у їхній основі діє 
декілька персонажів. Така кількість 
дійових осіб повністю дозволяє роз-
крити тему та проблему твору, по-
ставити філософське питання. При-
чому персонажі зазвичай нагадують 
маріонеток, вони навіть не завжди 
мають імена. Моделювання сюже-
тів абсурдисти здійснюють завдяки 

двом основним складовим – за до-
помогою ґротеску та парадоксу. Па-
радокс виступає рушієм до розвитку 
сюжету. Дії у п’єсах загалом статичні, 
рівень подієвости низький. Як аль-
тернативу до стрімкого розвитку 
сюжету драматурги подають діяло-
ги.

Також ми спробували зробити 
компаративістичне співставити і ви-
явити різницю у застосуванні поети-
ки абсурду в різних країнах. Якщо 
західноевропейські абсурдисти час-
то використовують беззмістовні ді-
ялоги, гру слів, то східноевропейські 
– значно рідше. Проте останні нама-
галися компенсувати це грою слів і 
підміною понять на змістовому рів-
ні, що також дає змогу передати аб-
сурдність людського буття.
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Abstract: This paper investigates the intertextual features in works of classic of the 
Austrian literature Joseph Roth. It explains the place of the Bible and biblical motifs in 
his prose. It is alleged that along with biblical themes J. Roth extensively used mythologi-
cal and biblical (Old and New Testament) characters (Job, Joseph, Leviathan, Antichrist), 
characters, situations, psychological states, as well as allusions to biblical texts and cita-
tions (Books of Genesis, Job, Isaiah, Psalms, Revelation). It is stated that the novel The Job 
by its existence confirms the theory of biblical glockalism. Structure of novel contains al-
lusions that refer to the biblical Book of Job and The Legend of Joseph. Eschatological per-
spective of the novel The Job logically and aesthetically continuing series of journalistic 
works J. Roth’s Antichrist, which is characterized by an appeal to biblical symbolism and 
the use of religious rhetoric in the fight against Nazism. It is noted that with this parabola 
author portrays the image of Nazi Germany. 

It’s established that intertextual guides in the works of J. Roth got a special artis-
tic blend of sacred and profane in idiostyle art space. Intertextual approach in this case 
makes it possible to create author’s view of the world, and show the uniqueness of Jewish 
culture, mentality, Jewish religious and mythological dominant.

Keywords: intertext, narrative, paradigm, biblical glockalism, Joseph Roth
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Упродовж багатьох століть Кни-
га книг – Святе Письмо – була не 
тільки джерелом натхнення для по-
етів, письменників і миcтців різних 
народів, а й «позичала» їм конкретні 
образи, мотиви, сюжети, які набули 
якости «вічних» і загальнолюдських. 
Саме тому біблійний ґлокалізм (тер-
мін Ігоря Набитовича) частково має 
ознаки як літературної традиції, так 
інтертекстуальности. Як зауважує 

цей дослідник, «якщо інтертексту-
альність передбачає взаємний ді-
ялог літературних творів як «сучас-
ників», взаємовпливи на синхронно-
му рівні, а літературна традиція – на 
рівні діяхронічному (від минулого у 
майбутнє), то біблійний ґлокалізм 
– це обернено-симетрична діяхро-
нічному рівню бачення перспектива 
взаємодії Біблії та художнього тво-
ру (своєрідне повернення «назад-
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у-майбутнє»)» [4, 544]. Разом з тим, 
біблійний ґлокалізм «як своєрідне 
«друге відлуння» (Григорій Кочур), 
є тим резонатором, який дає можли-
вість шукати в художніх текстах по-
вторний відгомін Святого Письма, 
дозволяє побачити його глибинну 
сутність у все нових теологічних, 
філософських, ідейно-естетичних, 
культурологічних ракурсах у пись-
менстві, уможливлює розширення 
перспективи бачення й літератур-
ної творчости, й  літературного про-
цесу» [4,  544].

У такому контексті пропонуємо 
розглянути найбільш репрезента-
тивні твори клясика австрійської 
літератури ХХ ст. Йозефа Рота – ро-
ман Йов та новелу Левіятан, цикл 
есеїв Антихрист – зміст яких уви-
разнює місце Біблії та біблійних мо-
тивів в інтертекстуальній перспек-
тиві творчости письменника. Адже 
включення цитат, алюзій зі Святого 
Письма у художній текст Й. Рота ви-
кликає асоціятивні зв’язки з біблій-
ними сюжетами, вносить додаткову 
образну, художню інформацію, дає 
можливість авторові побудувати 
унікальну концепцію.  

На нашу думку, Йов Й. Рота – це 
біблійна притча про життя і долю 
звичайної людини, яка пройшла 
нелегкий шлях пізнання, про філо-
софські проблеми й нерозв’язні кон-
флікти етичного змісту. Це лебедина 
пісня зниклого світу східних юдеїв. 
Дія відбувається майже виключно в 
цьому світі, спочатку – у волинсько-
му штетлі, а в другій частині – серед 
«простих», бідних нью-йоркських 
євреїв. Роман у вражаючих карти-
нах демонструє устрій життя та ві-
рування людей цього світу не як ро-
мантично-сентиментальний діючий 

задній плян, а як центральні мотиви 
дії людей і як форми вираження їх 
переживань. Зміна події й, відповід-
но, зміна місця означає значний пе-
релом у долі дійових осіб. У зв’язку 
з цим різні світи життя відобража-
ються з цією зміною одночасно: ста-
рий світ Европи, точніше аграрний / 
традиційний світ Східної Галичини 
під впливом царської Росії та новий 
світ Америки, з його структурами 
індустріялізації та життям великого 
міста (Нью-Йорка), включаючи всі 
пов’язані з цим імплікації. 

Через спільну східноєврейську 
долю бідности та загрози Мендель 
Зінґер і його сім’я пізнають тягар іс-
нування на еміґрації: меламед має 
сина каліку, невиліковно хворого 
інваліда, який у своєму стражденно-
му існуванні є найбільш вираженим 
alter ego батька, а також представ-
ляє в цілому метафору нещастя цієї 
сім’ї, символ, який не дає жодних 
відповідей. «Не покидай свого сина, 
навіть якщо він стане для тебе тя-
гарем, не віддавай його від себе, він 
вийшов з тебе», – чує мати каліки 
від вундеррабі [18, 562]. Це означає 
не тільки «не покинь свого хворо-
го сина напризволяще», але й «він 
даний тобі як завдання, стався до 
нього як до себе і до своєї долі, своїх 
страждань і до своєї ідентичности» 
[18, 563]. Так Менухім стає взагалі 
метафорою нужденности східноєв-
рейського існування у вигнанні, яке 
дане цій сім’ї. Каліка буде втраченим 
символом ідентичности цієї родини: 
«[Мендель] почувався так, ніби він 
залишив у Цухнові самого себе» [18, 
634]. 

Пророкування рабина-чудот-
ворця зробило інваліда ще у першій 
главі роману містичною постаттю, 
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тому характеристика Йова, яку опо-
відач приховав при першому описі 
батька, тепер застосовується до ні-
бито невиліковного сина: «Небагато 
буде в Ізраїлі таких як він» [18, 562]. 
Біблійно-літургійна мова рабина на-
гадує теологічні мотиви месіянсько-
го «стражденного Божого слуги» і 
разом з тим додатково підкреслює 
роль хворого Менухіма. Проте це 
очікуване «месіянство» не поляга-
тиме в останній жертві самовідда-
ности власного життя, а в представ-
леній ним нововідкритій духовній 
поставі, яка сприймає страждання 
часу і страждання у часі, приймає їх 
і творчо перетворює в духовні заса-
ди нового світу: «Біль зробить його 
мудрим, потворність добрим, гірко-
та м’яким, а хвороба сильним» [18, 
562]. Ця «мудрість» і ця «сила» не ма-
тимуть нічого спільного із владою і 
грошима, а «доброта» і «м’якість» 
не будуть дані зверху, а у тій формі, 
яка орієнтується на «любого Бога», 
який цікавиться навіть малим і під-
німає над земним. 

Проте містичне обрання Мену-
хіма як іншого Йова відрізняється у 
вирішальному пункті від Йова у Бі-
блії. Менухім від початку (через свої 
страждання) є мовчазним Йовом, 
безмовним і – згідно з єврейськи-
ми традиціями, у яких за дві тисячі 
років не було неграмотних – саме в 
цьому радикально / первісно без-
божним Йовом. Його характеризує 
лише один «смуток», без сліду «свят-
ковости», яка йде від Тори. Батько 
намагається завершити творіння, 
несе сина з кутка, задає тон мело-
дії, з якою він навчав своїх учнів, і 
починає перше речення: «Спочатку 
створив Бог небо і землю». Спроба 
невдала, Менухім не реагує на моно-

тонний спів «біблійної музики», яка 
для двох інших синів, перш ніж вони 
покидають батьківський дім, озна-
чає «все» – небо та землю. І Менухім-
Йов залишається безбожним аж до 
кінця, коли він з’являється як месі-
янський вундеркінд. До своєї мате-
рі він вимовляв тільки незрозумілі 
звуки, які вона порівняла (чи пере-
плутала?) з Одкровенням і «небом 
і землею», а в контакті з батьком, 
який оспівував «небо і землю», він 
реаґував тільки на «абсолютну му-
зику», на брязкіт ложок. На цій без-
мовній, позбавленій Тори основі піз-
ніше розвивається його музичний 
ґеній, з якого з’являється потім Піс-
ня Менухіма. На нашу думку, роман 
Й. Рота Йов уже своїм існуванням 
підтверджує теорію біблійного ґло-
калізму: якби не було Книги Йова, то 
не було б і Йова Й. Рота. 

У Святому Письмі так мовиться 
про Йова: «Чоловік той був щирий і 
праведний, богобоязливий і цурався 
зла» (Іов. 1: 1) [2, 622]. Й. Рот описує 
Менделя Зінґера так само вже у дру-
гому реченні як «побожного і бого-
боязливого» [18, 553]. Уже ця відпо-
відність у дослівному тексті робить 
протагоніста – у безпосередньому 
продовженні назви роману – від са-
мого початку Йовом. Проте в тому 
ж вірші Святого Письма мовиться: 
«Нема бо на землі нікого, як він, 
[…]» (Іов. 1: 8) [2, 623]. Також на це 
посилається початок роману, проте 
тільки певною мірою, оскільки таке  
визначення щодо Менделя Зінґера 
є суперечливим: автор підкреслює і 
докладно роз’яснює «звичайність» 
Менделя, коли йдеться про «скром-
ну професію», «сумнівний успіх», 
«непримітне існування», «звичний 
єврейський лапсердак», «неприміт-
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не бліде обличчя», «звичайну чорну 
окладисту бороду», «сотні тисяч до 
нього так само жили і вчили» [18, 
553]. Це відповідає підзаголовку 
книги – Роман простого чоловіка. 
Великий Йов перетворився тут на 
єврейського «кожного», який при 
всьому цьому зберігає свою гідність. 

Мендель-Йов у Й. Рота не замож-
ний, як біблійний чоловік з міста Уц, 
а  належить до соціяльно другоряд-
них груп – дрібний бюрґер-інвалід 
і ортодоксальний юдей або східно-
єврейський еміґрант. У час, коли 
відбуваються події роману, – який 
веде до Першої світової війни – і в 
час, коли роман був написаний – це 
останні роки Ваймарської республі-
ки, – принаймні в цю епоху мільйони 
«маленьких людей» є справжніми 
«Йовами». Тому більше не може йти 
мова про те, щоб зробити предме-
том роману долю «великого», навіть 
якщо б вона була жахливою долею 
Йова, а тільки про те, щоб зобрази-
ти в історії Йова, як приклад, участь 
мільйонів, які страждають у своєму 
часі й гинуть.

Сучасний Йов Й. Рота – це про-
ста людина, яка не може висловити 
своїх думок, навіть і бунтівних. Тому 
вона перетворює їх на символічні 
дії, одягаючи молитовний ремінь 
чи збираючись знищити молитов-
не приладдя, наслідуючи таким чи-
ном біблійного Йова. Ця людина на-
магається, наприклад, розсердити 
Бога, «ідучи в італійський квартал, 
щоб поїсти свинини», як кажуть 
його сусіди, він не молиться, хоч це 
йому болить [18, 669]. Мендель по-
водиться майже по-дитячому, щоб 
не сказати, що він здитинів. Проте 
він у жодному разі не є цілком ста-
тичним, покірно-пасивним страд-

ником, але бунт для нього є менш 
значимим, ніж для його біблійного 
прототипу. При всьому цьому покір-
ний страдник спочатку доходить до 
межі бунту, але, зрозуміло, Мендель 
Зінґер не робить останнього кроку й 
залишає для себе двері відкритими, 
не спаливши, всупереч попередньо-
му наміру, своє молитовне прилад-
дя. Він не володіє інтелектуальним 
форматом і мовною силою біблійно-
го Йова, якими той озброєний у сво-
їх стражданнях і перед ударами долі. 
Мендель репрезентує непримітно-
го, бідного юдея, він – тип сучасного 
Й. Ротові ортодоксального східного 
юдея з Галичини, який утратив свою 
батьківщину. 

Інша площина: біблійний Йов 
каже: «Господь дав, Господь і взяв. 
Нехай ім’я  Господнє буде благосло-
венне» (Іов. 1: 21) [2, 623]. У Мен-
деля ця єдність «давати – брати» 
дихотомічно розділена. Бог не оси-
пав Менделя, як Йова, численними 
дарами, його справи від початку 
йшли погано. Пізніше у нього забра-
ли і те нечисленне, що у нього було, 
а саме його сім’ю. Дароване й віді-
бране розподіляється тут на різних 
людей як нерівна міра непередбачу-
ваної Божої незбагненности. Проте 
спочатку Мендель приймає нерівні 
умови пасивно, вважаючи, що все це 
тільки тимчасово, і що одного дня 
він отримає все по-справедливості. 
Протагоніст роману Й. Рота порів-
нюваний, але не співпадає повністю 
із старозавітним Йовом. Подібність 
роману до біблійного ориґіналу є 
наближеною. Для роману характер-
ними є й біблійні стилізації.  

У деяких частинах роману поси-
лання на біблійний текст є очевид-
ним. Як і Йов, Мендель Зінґер втра-
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чає дружину і трьох здорових дітей, 
що з четвертим дитям – він не знає, 
але боїться найгіршого. Доведений 
до краю і впавши в розпач, він зрі-
кається віри, а в одному з останніх 
спалахів горя він навіть хоче вкину-
ти у вогонь тефилин і молитовники, 
проте так і не спалює їх. Один з його 
останніх приятелів-юдеїв у Нью-
Йорку, Роттенберґ, нагадує про ста-
розавітного Йова, який міг би стати 
прикладом для Менделя в годину 
розпачу. Від Роттенберґа, якого мож-
на порівняти з сучасним Еліфазом, 
біблійним приятелем Йова, Мен-
дель отримує предикат праведника, 
якого випробовує Бог [6, 76, 77]. 

Не можна говорити про цілко-
виту невинність Менделя, в той час 
як біблійний Йов представлений як 
бездоганна людина. Мендель духово 
сліпий, нечутливий до своєї дружи-
ни та дітей і покидає напризволяще 
свого наймолодшого сина, у нього 
є провини, але де є цілком невинна 
людина? Тому можна стверджувати, 
що Мендель зображений правдиві-
ше й реалістичніше, ніж біблійний 
Йов. Мендель виходить спочатку, як 
і Йов, із взаємозв’язку «поведінка-
стан речей» – яка моя поведінка, так 
я і житиму – із казуальности між ви-
ною та покаранням, він живе з деві-
зом «якщо я не чиню несправедливо, 
зі мною не станеться нічого злого» 
[3, 155]. Він служив Богові – вірно 
ритуально, проте нічого не бачив 
серцем, тому недогледів як Бога, так 
і людей. Контекстуальний простір 
роману виражають й розлогі алю-
зії на біблійні тексти, наприклад на 
жертву Ісаака «На обох руках вона 
простягала свого сина як підносять 
жертву» – причому це Менухім той 
син, якого мати жертвує – звичайно, 

в переносному сенсі [18, 561]. Також 
інші алюзії вказують на Святе Пись-
мо: «Менухім був останнім плодом її 
тіла», «годинник вибив як звільнен-
ня», «вони соромились один одного 
(вкінці подружніх стосунків, а у Ада-
ма і Єви стосунки починались із со-
рому)», «слово мама з уст Менухіма 
Дебора сприйняла як одкровення» 
[18, 567–568].

Найстарший син Йонас – «силь-
ний і повільний як ведмідь», молод-
ший Шемар’я «хитрий і спритний як 
лис» [18, 554]. Це, знову ж таки, нага-
дує про констеляцію нерівних бра-
тів Ісава і Якова у Книзі Буття, і коли 
красива сестра Мір’ям з’являється у 
романі «як газель», то це нагадує про 
образну мову Пісні Пісень і жіночий 
тип Суламіти: «Вона мала чорне во-
лосся і чорні, повільні й лагідні очі. 
Її руки були ніжні, її суглоби ламкі. 
Юна газель» [18, 554]. Подібною є і 
христологічна думка страждання 
одного за всіх: «Але у сім’ї Менделя 
Зінґера здавалось, ніби маленький 
Менухім узяв на себе всі людські 
страждання, які ласкава природа 
інакше легко розподілила б між усі-
ма членами сім’ї» [18, 571].

Еміґрація в Америку з’являється 
як паралель до виходу юдеїв з Єгип-
ту у землю обітовану. Іронічні реф-
ракції помічаємо вже у тому, що Аме-
рику називають «Божою землею», 
Росію, до складу якої входила тоді 
Волинь, – «землею суму», Америка 
– вільна, радісна країна, «благосло-
венна країна», прямо-таки земля 
обітована, проте вона не справджує 
надій. Пізніше  Америка виявляєть-
ся навіть «смертоносною батьків-
щиною». 

Час від часу Й. Рот у стилістич-
но легких і дещо іронічних відтін-
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ках нарації грається з біблійними 
і єврейськими традиціями та ви-
словами. Наприклад, сцена, у якій 
Мендель Зінґер впізнає свого давно 
втраченого сина Менухіма, відбу-
вається під час пасхальної вечері, 
Мендель був там «найнезначнішим 
з усіх присутніх» [18, 686], Менухім 
дає впізнати себе тільки після дов-
гої оповіді. У цьому можна побачити 
алюзію на воскресіння Христа, тоді 
як поява Менухіма під час святку-
вання Пасхи є очевидним натяком 
на прихід Месії. Письменник вико-
ристовує як єврейську, так і христи-
янську символіку. Як вважає німець-
ка дослідниця Г. Гервіґ, на кризовий 
досвід, пов’язаний із втратою надій 
на асиміляцію европейських євреїв, 
текст відповідає формою актуаліза-
ції біблійних леґенд, яка їх деміто-
логізує і так само відкидає відхід до 
ортодоксії як розв’язання, як і націо-
нальну асиміляцію [11, 265].

Юдей врятований людиною, яка 
виросла серед не-юдеїв  або, інакше 
кажучи, син Менделя Менухім – не 
«простий чоловік» – духово готовий 
до нового світу й унаслідок цього 
може навіть – як месіянська постать 
– врятувати свого батька-Йова. Те, 
що Й. Рот закінчує свій роман свя-
том Песах у 1919 р. в Нью-Йорку, 
також не є випадковим. У розв’язці 
роману Менделя чекає «диво», зу-
стріч зі свої сином, якого він вважав 
уже давно мертвим. Німецький до-
слідник Б. Гюппауф відзначає, що 
мудрість, яку здобуває Зінґер, коли 
руйнується його система життя та 
система світу (втрата сім’ї й батьків-
щини, сумніви щодо юдаїзму), є му-
дрістю скептика, який усвідомлює, 
що становище людини у світі нена-
дійне, майбутнє невідоме, а індивід 

є нічим у загальному розвитку подій 
[12, 324]. 

У Йові Й. Рота, як і у біблійного 
Йова, у розв’язці стаються справжні 
чуда. Обидві історії мають щасли-
вий кінець, однак чудесне зцілення 
сина не переконало багатьох крити-
ків. Наприклад, німецько-американ-
ський філософ і письменник Л. Мар-
кузе вважає закінчення роману 
невдалим, «композиційним утруд-
ненням» [14, 187]. Німецький філо-
соф Г. Блюменберґ, навпаки, вбачає 
у цьому літературно переконливу 
акцію проти «дискримінації утіхи» 
[9, 357]. Слід приймати розраду, яка 
пропонується Святим Письмом, ре-
лігією чи іншими людьми. Для Мен-
деля те, що відбувається, є цілком 
незрозумілим, тим, чого він більше 
не очікував. Г. Нюрнберґер навіть 
вважає, що роман не виражає повер-
нення автора до віри в Бога, швидше 
зневіру у можливості людини змі-
нити долю своїми силами [15, 73]. 
Можна сперечатися з щодо цього 
висновку, але незаперечним є те, що 
людина залишається залежною від 
Бога, хоч іноді більше говорять про 
везіння чи милостиву долю. Пропо-
новане назвою роману розуміння 
Менделя Зінґера як постаті Йова ре-
лятивується у тій мірі, у якій інтер-
текстуальне відношення до Леґенди 
про Йосифа витісняє Книгу Йова. До 
того ж своєрідний інтертекстуаль-
ний ланцюжок можна віднайти й у 
романі-тетралогії німецького пись-
менника Томаса Манна Йосиф і його 
брати (1933-1943), яку він почав 
писати через три роки після Ротово-
го Йова.  

І хоча алюзії та цитати з Леґенди 
про Йосифа не є найчисельнішими 
у романі, проте цей зв’язок відіграє 
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значну роль у його змісті. Головний 
герой роману Й. Рота Менухім  має 
свій прототип у Леґенді про Йоси-
фа – Йосифа, а епізоди роману Йов 
прив’язані до певних епізодів леґен-
ди. Для підкреслення цих зв’язків у 
кожному епізоді роману розсіяні не-
великі алюзії, що відсилають читача 
до відповідних біблійних уривків. 
Менухім був наймолодшим сином 
Менделя Зінґера, і його, так само 
як і біблійного Йосифа, ненавиділи 
брати. Вони навіть хотіли його вби-
ти, наприклад: «Одного літнього до-
щового дня діти витягли Менухіма з 
хати і засунули його в чан, […] Вони 
тримали його за криві ноги і засо-
вували його велику голову десят-
ки разів у воду» [18, 565]. Наведена 
алюзія роману відсилає до епізоду з 
Леґенди про Йосифа: «Вони […] змо-
вилися на нього, щоб його (Йосифа 
– Т. М.) вбити (Бут. 37: 18) […] взяли 
його та й вкинули в копанку (Бут. 
37: 24)» [1, 43]. 

Пригадаймо, що брати продали 
Йосифа за двадцять срібняків ізма-
їльтянам у Єгипет. Сім’я Менделя 
Зінґера також заплатила певну ціну 
за можливість поїхати в Америку – 
вони залишили Менухіма молодій 
сім’ї, яка поселилася у їх будинку. 
Проте він був там недовго, оскільки 
хата згоріла, Менухім покинув рід-
ний штетль і потрапив у лікарню, до 
чужих людей: «Потім […] я потрапив 
у велике місто, у громадський ме-
дичний інститут» [18, 692]. Цей епі-
зод має паралель у леґенді: «Йосифа 
ж приведено в Єгипет, де купив його 
Потіфар, двірський вельможа фарао-
на, начальник вартових, єгиптянин, 
у ізмаїльтян, що привели його туди 
(Бут. 39: 1)» [1, 45]. Менухім ріс у 
сім’ї лікаря, де до нього добре стави-

лись, і у де він навчився музики: «До 
мене добре ставились, один лікар 
мене дуже полюбив, я одужав, і лі-
кар забрав мене у свій дім» [18, 692]. 
Наведена алюзія роману відсилає до 
цитати з біблійної леґенди: «А Гос-
подь був з Йосифом, і щастило йому 
в усьому; він був у домі свого пана, 
єгиптянина. Бачив же його пан, що 
Господь був з ним і що щастив йому 
Господь у всьому, що робив, тож Йо-
сиф знайшов ласку в очах свого пана 
й слугував йому…» (Бут. 39: 2-4) [1, 
45]. 

Менухімові вдалося досягти 
успіху, стати відомим композитором 
і дириґентом: «Війна була моїм щас-
тям. Тому що я грав військову музику 
і став дириґентом невеликого орке-
стру, […] кілька разів грав для царя» 
[18, 692]. Цей епізод прив’язаний 
до відповідного епізоду зі Святого 
Письма: «І знявши фараон з руки 
своєї перстень з печаткою, настро-
мив його Йосифові на руку, вдягнув 
його в шати вісонові, вклав золотий 
ланцюг йому на шию і повелів йому 
їхати в другій після своєї колісниці 
(Бут. 41: 42-43)» [1, 48]. Менухім змі-
нив ім’я, взяв дівоче прізвище сво-
єї матері й був відомий як Алєксєй 
Коссак; так само Йосифові фараон 
дав інше ім’я – Цефенат-Панеах. (Тут 
одночасно йдеться, очевидно, й про 
один із елементів ініціяції: нове ім’я 
стає символом смерти для колиш-
нього життя й воскресіння в іншо-
му, новому житті). Менухім одужав 
і змінився, тепер це «красивий, мо-
лодий чоловік» [18, 684] («Йосиф же 
був поставний і гарний з виду (Бут. 
39: 6)» [1, 45]). Коли Менухім при-
їжджає у єврейський квартал Нью-
Йорка на свято Песах, його батько не 
впізнає його. Також і Йосиф невпіз-
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наний своїми братами, коли вони 
приходять у Єгипет, щоб купити 
хліба. Обидва герої до кінця розпо-
віді не відкриваються своїм рідним. 
Менухім з’являється, щоб врятувати 
свого батька. Так само Йосиф рятує 
своїх рідних, батька і братів від жах-
ливого голоду.  

Оскільки у Ротовому романі є 
алюзії, які відсилають до Книги Йова 
та Леґенди про Йосифа, то, послу-
говуючись міркуваннями Ришарда 
Нича, можна зв’язки між літератур-
ним текстом та його суспільним, іс-
торичним, культурним контекстом 
розглядати у спільній методоло-
гічній перспективі та з однорідним 
поняттєвим апаратом. Ця категорія 
також вказує, як на свою основу, на 
спільну сферу мовно-поняттєвих 
форм вираження повсякденного 
знання, що становить мережу кон-
структів-посередників між нами, 
текстами та всесвітом культури 
[5, 84].

Ще одним, знаковим, твором Й. 
Рота, який відсилає читача до старо-
заповітних мотивів, є його остання, 
видана посмертно, новела Левіятан. 
У ній письменник послуговується 
мітом та леґендою – маловідомим 
біблійним мотивом Левіятана, який 
з’являється вже у назві, виконуючи 
функцію ляйтмотиву авторського 
тексту.

Місце, де відбуваються події – 
волинське містечко Прогроди. Голо-
вний герой – ремісник і продавець 
коралів Вошивко Печеник, який 
переконаний, що коралі, які є най-
більшою утіхою його життя, – живі 
істоти, яких пильнує володар моря 
Левіянтан. Вже на початку оповіді 
наратор стилізує самого Печеника 
як праобраз Левіятана: «всередині 

панували чарівні, таємничі сутінки, 
які так нагадували дно моря, мовби 
корали там щойно росли, а не йшли 
на продаж» [8, 15]. Опис самого ж 
Печеника не має нічого спільного з 
Левіятаном як потворою, драконом 
чи прарибою, він є більше істотою 
антропоморфною, таким собі Посей-
доном-Нептуном з греко-римської 
мітології: «Вошивко Печеник, про-
давець коралів, був рудим євреєм; 
його міцна цапина борідка скидала-
ся на якісь червоні водорості, разю-
че вподібнюючи його до морського 
божества. Здавалося, то він сам ви-
рощував чи бодай садив та збирав 
коралі, якими потім торгував» [8, 
15–16]. 

Письменницька уява, творячи 
власну мітологію Левіятана в осо-
бі Печеника, ніби «пересувається» 
у бік Книги Буття, представляючи 
власне біблійного Левіятана: «Ав-
жеж, Бог Ягве все створив сам, зем-
лю і живність, моря і рухливий світ 
на дні. Однак Левіятанові, який зви-
вався в глибинах глибин, Господь 
на короткий час, доки зійде Месія, 
довірив владу над тваринним і рос-
линним світом морів-океанів, на-
самперед над коралами» [8, 17]. Ім’я 
«Левіятан» з’являється у такому ро-
зумінні ще двічі, спершу як «прари-
ба», а потім у мові продавця коралів, 
який дивується «що такий могутній 
Бог, як Ягве, довірив коралі такій ду-
рисвітній рибі, як Левіятан» [8, 18]. 
Відтак Ротовий Левіятан не має бі-
блійних ознак морської потвори, а 
радше є партнером Божих ігрищ. 

Долю Вошивка Печеника автор 
демонструє сюжетами його замилу-
вання до моря і усього, що живе на 
морському дні, з коралами на пер-
шому пляні. В першому сюжеті нара-
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торові вистачає ходіння на болото, 
яким було оточене містечко і віри, 
що «буцім існує таємний зв’язок 
між водами, схованими в мочарах, 
та клекотливими водами великих 
морів, і що там, глибоко у баговин-
ні, теж можуть бути коралі» [8, 19]. 
Натішившись виглядом моря і дові-
давшись якнайбільше про морське 
життя, протагоніст повертається 
додому.

Після смерти дружини та бан-
крутства фірми, до якого призвів 
його короткочасний пакт з дияво-
лом, Печеник купує за усі свої за-
ощадження квиток до Канади й від-
пливає на кораблі з мітологічною, 
не біблійною назвою «Фенікс», яка 
символізує відродження, нове жит-
тя. Щоправда, відбувається ката-
строфа, внаслідок якої усі пасажири 
гинуть. Але, як стверджує наратор, 
Печеник не втопився, як інші, а до-
бровільно скочив у море, до своїх ко-
ралів: він «повернувся до коралів, на 
дно океану, де звивається могутній 
Левіятан» [8, 52]. Тому ляйтмотивом 
новели стає ніби молитва наратора: 
«його місце там, де корали, […] його 
єдина батьківщина – дно океану. 
Хай земля йому буде легка поруч з 
Левіятаном, до пришестя Месії» [8, 
52]. Таким чином, Печеник виступає 
і як поруч Левіятана, і одночасно як 
той, що грає його роль. Тут власне 
Левіятан є тією біблійною фі–урою, 
реінтерпретованою у позитивному 
світлі, яка набуває функції, яку віді-
гравав у середньоземноморській мі-
тології Посейдон.

Інший сюжет Ротового Левіята-
на пов’язаний більшою мірою з на-
родною леґендою, аніж з Біблією, 
хоча й ґрунтується на вірі у диявола 
та його антропоморфізації. Вошивко 

Печеник, який у першій частині но-
вели представлений як продавець 
коралів par exellence і взірцевий тор-
говець, піддається спокусі, уособле-
ній дияволом – угорським купцем 
Єньо Лакатошем. Той гендлює це-
люлоїдними коралями, дешевшими 
й кращими, ніж справжні, які продає 
Печеник, а тому стає для протагоніс-
та конкурентом. Погодившись роз-
повісти продавцеві коралів з Про-
гродів свій секрет, Лакатош споку-
сив Печеника – і той погодився про-
давати целюлоїдні коралі, а до того 
ж почав змішувати справжні коралі 
з фальшивими. Це останнє показано 
у новелі ще більшим гріхом Пече-
ника: коралі приносять щастя (на 
відміну від перлів), зокрема охоро-
няють від злого ока. А коли ж після 
продажу заможному селянинові на-
миста для онуки дитина помирає 
від дифтерії, а у селі вибухає епіде-
мія цієї хвороби, яка забирає життя 
у дітей, люди починають вірити, що 
коралі Печеника приносять нещас-
тя, і, зрештою, відвертаються від 
нього. Унаслідок цього торговець 
спалює усі фальшиві коралі, зриває 
взаємини з дияволом (Лакатошем) 
і, користуючись отриманою свобо-
дою, вибирається до Америки. Цю 
подорож він розуміє як мандрівку до 
коралів, тому смерть є не покаран-
ням, а сповненням його мрій і праг-
нень. Зауважмо, що відраза Й. Рота 
до штучних коралів задекларована 
й у циклі есеїв Антихрист, де увага 
звертається на нехіть до досягнень 
сучасности, техніки чи мистецтва. 
Відтак у романі Гробівець капуцинів 
присутній мотив штучних прикрас, 
які, згідно з письменницькою уя-
вою, є неґативними цінностями [13, 
350; 7, 461]. 
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Цей сюжет Левіятана безпосе-

редньо пов’язаний з Ротовим розу-
мінням усього того, що не автентич-
не, насамперед у царині мистецтва 
чи масової культури, протистав-
ленням справжньому мистецтву, 
яке символізують справжні коралі. 
Біблійною ремінісценцією є й трак-
тування у релігійних категоріях 
гріха як не тільки як обману, який 
полягає у продажу штучних коралів 
як справжніх, але й крадіжки справ-
жніх коралів. Так автор наближає 
читача до екзотичного світу східно-
европейських юдеїв, зокрема їх віру-
вань, які пов’язані з уявленнями про 
Левіятана.     

Есхатологічну перспективу ро-
ману Йов логічно та естетично про-
довжує й публіцистична серія Й. 
Рота Антихрист, яка характерна 
звертанням автора до біблійної сим-
воліки та використанням релігійної 
риторики у боротьбі з нацизмом 
[16, 563–566]. Цю постать, яка функ-
ціонує у серії Ротових публікацій 
як певний символ, письменник за-
позичує з Біблії, що зображує Анти-
христа як головного ворога Христа, 
а відтак і самого Бога. Ця дефініція 
з’являється у Новому Заповіті у по-
сланнях св. Івана Богослова, який 
пишучи про «антихристів» у мно-
жині, використовує це поняття для 
окреслення осіб, релігійний вплив 
яких загрожує Церкві (Од. 2: 18-29, 
4: 1-6). Оскільки юдейські мислите-
лі вірили, що прихід Месії означа-
тиме кінець грецьких чи римських 
переслідувань, а тим самим – кінець 
імперії, то раннє християнство при-
йняло цю ідею, уявляючи ворога 
людиною або звіром, яких переміг 
Христос у новому пришесті [13, 342].

Ротовий Антихрист лишень у 

певних фраґментах (як анекдот чи 
притча) є твором фабулярним, адже 
він, загалом, твір публіцистичний. 
Авторське поняття «Антихриста», 
усупереч очікуванням читача, має 
не тільки політичне значення, але 
й пов’язане з критикою культури, 
песимістичною оцінкою технічного 
розвитку й масової культури без од-
ночасного етичного розвитку. В ре-
лігійному сенсі поняття Антихриста 
відноситься як до нацизму, так і до 
совєтського комунізму, щоправда, 
більше до першої ідеології, бо, як ви-
тлумачує нараторові один з цадиків, 
заперечення Бога є меншим гріхом, 
аніж поширення неправди про Його 
істоту, а от Антихрист не керує ре-
волюціонерами, а спокушає консер-
ваторів. З іншого боку, письменник 
вже у своїх репортажах Подорож по 
Росії стверджував, що боротьба з іде-
єю Бога буде причиною поразки ко-
муністичної революції [13, 343-344]. 
У тексті Червона земля з Антихрис-
та наратор протиставляє гордині 
революціонерів, які вірять в абсо-
лютну силу розуму, науки і техніки – 
терпеливість і покору віруючих, які 
на насилля відповідають молитвою, 
і яким допомагає вічність [16, 598, 
600-601, 603, 610-611]. 

В есеї Й. Рота, згідно із приписа-
ми юдаїзму і постулатами христи-
янства, Антихрист виступає в осо-
бовій формі, як персоніфікація зла, 
яке вже з’явилося на землі, однак 
перебуває у одежі дрібноміщанина, 
а людські очі, згідно з біблійними 
категоріями, покарані сліпотою, – 
то ж люди не зауважили його появи 
[16, 566]. Головною причиною при-
буття Антихриста наратор вказує 
hybris, людську пиху, яка заперечує 
існування Бога: «А забули, якими є, 
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деякі з нас думають, що можемо за-
перечувати Його існування, власне 
з причини неможливости Його піз-
нання. Мстимося так за його суво-
рість. Оскільки не уділяє нам ласки 
пізнання Його, говоримо, що Його 
немає» [16, 569]. Власне тут, як під-
креслює Д. Бронзен, виразним є ав-
торське розуміння Бога, як істоти, 
котра приховується перед людиною, 
є deus absconditius [10, 244]. 

В Антихристі письменник не 
виступає проти людського раціона-
лізму й сенсуалізму як джерел піз-
нання, тільки проти гордости, що її 
вважаємо абсолютною. Початки та-
кого розуміння знаходимо у Рефор-
мації, яка знищила єдність західної 
Церкви, не давши, на його думку, 
нічого позитивного. Оскільки доба 
Просвітництва є, на думку письмен-
ника, епохою чисто праґматичною, 
то він апелює до пізнання у покорі, 
що технічний поступ не поєднуєть-
ся з моральним і діє тільки гори-
зонтально, а не вертикально, що, 
врешті, позбавляє людину єднання 
з Абсолютом. Звідси – його осуд ін-
дустріялізації, урбанізації, і навіть 
засобів масової інформації. У полі-
тичній царині цей hybris виражаєть-
ся в нацизмі й расизмі, а Господь Бог 
створив кожну людину на образ і по-
добу Божу.

До найцікавіших текстів ци-
клу належить Залізний Бог, який 
прив’язує уяву до пісні Ернста Мо-
ріца Анрдта епохи наполеонівських 
війн «Бог, який наказав рости залі-
зу» [13, 345]. Той Бог, який був Бо-
гом нацистів, то, згідно з Ротовим 
розумінням, не Бог, а лишень божок, 
золотий телець з Біблії. За допомо-
гою цієї параболи, автор змальовує 
образ гітлерівської Німеччини. При 

цьому важливим риторичним чин-
ником є контраст між Богом любови 
юдео-християнської традиції та «за-
лізним богом» нацистів, якому від-
повідає протиставлення між хрес-
том та свастикою як хрестом спотво-
реним і покаліченим. Визнавець цієї 
«нової» поганської релігії говорить 
про нього: «Це, власне, наш Бог. Наш 
власний Бог. Бог нашого народу. Бог, 
якому усі моляться, Бог любові, є жа-
люгідним створінням. Але наш Бог – 
сильний. Є Богом сили. Він наказав 
рости залізу. Це залізний Бог» [16, 
648]. 

Авторська уява у цьому місці 
безпосередньо впроваджує тему 
Антихриста. Вказуючи на служіння 
«панові тисячі мов», під яким може-
мо здогадуватися про гітлерівського 
міністра пропаґанди Й. Ґебельса, на-
ратор застерігає, що більшим гріхом 
від атеїзму є лицемірство та призна-
вання Богові при одночасному запе-
реченні таких юдео-християнських 
вартостей, як любов до ближнього, 
покора і віра у рівність людей пе-
ред Богом. Атеїст, твердить нара-
тор, може навернутися і звернути 
свій ідеалізм до Господа, який йому 
об’явився. Натомість хто говорить 
про Бога, а на серці має ненависть, 
той знаходиться на службі в Анти-
христа. Письменник об’єднує мотив 
Антихриста з плямою Каїна, посила-
ючись одночасно на євангеліє від св. 
Йоанна: «а знаю, що в євангелії Йоа-
новій написане, що слуги Антихрис-
та будуть носити на чолі і на правій 
руці пляму. У цій державі люди вже 
носять ту пляму» [16, 649]. Відтак 
провина німців періоду Третього 
Райху, які молилися до золотого чи 
залізного тельця є, згідно з опові-
дачем, більшою від вини юдеїв, які, 
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скориставшись відсутністю Мойсея, 
зробили й собі золотого тельця і по-
чали до нього молитися. Той факт, 
що ті останні не знали ще тоді Запо-
віту, то «тепер, коли діти Божої дер-
жави моляться до золотого тельця, 
Заповіт зобов’язує вже від 5000 ро-
ків, а 2000 років хрест вже ясніє над 
світом» [16, 649].  

Зауважмо, що Йозеф Рот послу-
говується біблійною символікою і 
риторикою з одного боку для того, 
щоби унаочнити універсальний ви-
мір зла, який ніс нацизм, а з іншого 
– щоб пригадати більшості христи-
янських читачів, що Христос помер 
за усіх людей, які є братами і що гіт-
лерівці, за визначенням, є ворогами 
єдиного Бога.

Для письменника єдиною си-
лою, поряд з Габсбурґами, яка б мо-
гла стати супроти неопоган зі свас-
тикою, був Ватикан. Однак укладен-
ня останнім конкордату з Третім 
Рейхом стало для Й. Рота прикрою 
несподіванкою і нещастям [13, 346]. 
Саме тому, щоб підштовхнути ав-
стрійські монархічні кола до бо-
ротьби з Гітлером, він подавав себе 
щирим католиком, потрохи вірячи 
у це. Зокрема його фейлетон Візія, 
опублікований в австрійському кон-
сервативному журналі Der christliche 
Ständestaat (Християнська станова 
держава) демонстрував апотеоз за-
мордованого у 1934 р. нацистськи-
ми бойовиками канцлера Австрії 
Е. Дольфуса, який, як пише Й. Рот, 
помирає, дивлячись на фіґурку Бо-
городиці з Ісусом [19, 679, 682]. А 
остання, видана за життя письмен-
ника, новела Леґенда про святого 
пияка, хоча й не ґрунтується на бі-
блійних мотивах, містить мотив св. 
Терези від Дитятка Ісуса, є прохан-

ням того «святого пияка» про добру 
смерть [17, 543].   

Отже, висновуємо, що більшість 
інтертекстуальних алюзій, ремініс-
ценцій, тропів у творах Й. Рота ґрун-
тується на художньому переосмис-
ленні Святого Письма й апокрифіч-
них леґенд. Своїми ориґінальними 
трансформаціями біблійних моти-
вів письменник вносить в їх інтер-
претацію нові акценти, пов’язує їх 
з актуальними проблемами свого 
часу. Біблійні префігурації і симво-
ли у творах Й. Рота показують світ в 
універсальних категоріях біблійних 
вартостей (Йов, Левіятан), а ново-
заповітні мотиви (Антихрист) слу-
гували письменникові для показу 
Божого милосердя, засад покути і 
пробачення. Так інтертекстуальні 
напрямні у творчості письменника 
набувають особливого художнього 
поєднання сакрального та профан-
ного в ідіостильовому художньому 
просторі: тут відбувається мітоло-
гізація сучасного авторові життя, а 
поєднання сучасних подій з біблій-
ними дає змогу творити нову, наси-
чену новими семіотико-семантич-
ними параметрами художню реаль-
ність, що надає нарації метафорич-
ного й параболічного характеру.  
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Abstract: In the article the folk Catholicism in the works of Ukrainian writer from 
Rio-de-Janeiro Wira Wowk is analyzed. Ukrainian and Latin-American mythological and 
religious objects, also folk customs and superstitions are given a synthesis in literary 
works of the author. Specificity of magic realism is accented. The central place is given 
to image of Virgin in the works by Wira Wowk that is compared to pagan goddesses, for 
example to the cult of Maria Lionza. Also the lyrics by Wira Wowk is compared to the po-
etry by other writers in Latin America, the main patterns are emphasized. The tendency 
to a new style in prose and poetry of XX–XXI centuries is traced. The common motifs not 
only in Brazilian theme, but also on Venezuela, Ecuador etc., are given, because localism is 
strange to Wira Wowk. The textological, archetypical, philosophical, ethnological, histori-
cal analysis is used. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМАЛЮВАННЯ НАРОДНОГО КАТОЛИЦИЗМУ  В 
ТВОРЧОСТІ ВІРИ ВОВК: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО 

ТА ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОГО МАҐІЧНОГО РЕАЛІЗМУ

Сучасне українське літературоз-
навство розширює можливості, за-
лучаючи до свого спектру різні ана-
літичні моделі, відтак пропонуючи 
нові погляди на проблеми. Наприкін-
ці 1990-х років в українському літе-
ратурознавстві стали популярними 
різні теорії, зокрема розвиток компа-
ративістики, психоаналізу, синтезу 
власне літературознавчого аналізу 
зі здобутками малярства й музично-
го мистецтва. Таким чином, удавана 

строкатість нових підходів насправді 
являє собою спробу створення ціліс-
ної моделі. 

Окреслений контекст виявля-
ється в творчості Віри Вовк (автонім 
Віра-Лідія-Катерина Селянська, 1926 
р. н.), української поетеси, прозаїка, 
драматурга, перекладача, науковця, 
літературного критика, музиколога, 
композитора, яка мешкає в Ріо-де-
Жанейро. Традиційно цю письмен-
ницю відносять до Нью-Йоркської 
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групи, але творчість В. Вовк ширша 
за одного напряму. Віра Вовк досить 
мало згадується в сучасних дослі-
дженнях і навіть навчальній літера-
турі, хоча напрям її творчості неор-
динарний саме баченням ґендерної 
та юнґіянської теорій та поєднанням 
українських архетипів із маґічним 
реалізмом. Творчість В. Вовк розгля-
дається переважно або в загально-
му контексті Нью-Йоркської групи 
(Олександр Астаф’єв, Ірина Жодані та 
ін.), або вузькоспеціяльно, в окремо-
му аспекті (символіка – Валерій Шев-
чук, юнґіянський аналіз – Лариса 
Залеська Онишкевич, Ігор Калинець 
та ін., категорія сакрального в прозі 
– Юлія Григорчук). Зокрема, дослід-
ників приваблювала нестандартна 
біографія української письменниці. 

Варто зазначити, що сама пись-
менниця не вважає слушним ділити 
українську літературу на так звану 
«материкову» та «зарубіжну» чи «ді-
яспорну», про що неодноразово заяв-
ляла. З огляду на це доречно досліди-
ти творчість В. Вовк в українському 
аспекті, але залучивши символіку, 
історичні концепти та ідеї бразиль-
ської культури та інших культур, з 
якими пов’язані тексти письмен-
ниці. Це дозволить різнобічно про-
аналізувати світогляд В. Вовк. Слід 
зауважити, що сучасна українська 
література не розглядається в річи-
щі маґічного реалізму, хоча творчість 
В. Вовк позначена особливостями 
цього стилю. Таким чином, матері-
ялом аналізу даного дослідження є 
поезія та проза В. Вовк, яка містить 
особливості народного католицизму 
як одного з елементів маґічного ре-
алізму. Відповідно, мета дослідження 
народного католицизму в комплексі 
української та латиноамериканської 

культури передбачає вирішення в 
статті таких завдань: стисло окрес-
лити особливості маґічного реаліз-
му в Латинській Америці; на основі 
звичаїв, обрядів, вірувань, забобонів 
простежити формування культів як в 
українського (імміґрантського), так 
і в корінного населення Латинської 
Америки та віддзеркалення цих па-
тернів у художній літературі; уперше 
порівняти творчість В. Вовк з напря-
мами інших латиноамериканських 
письменників; охарактеризувати 
українську специфіку сприйняття 
письменниці та синтез різних куль-
тур у формуванні народного католи-
цизму на прикладі творів В. Вовк.

Юрій Покальчук, аналізуючи ін-
терес до фантастичного елементу в 
латиноамериканських письменників 
цього напряму, виокремлює суттєву 
рису, яка відрізняє маґічний реалізм 
від романтизму: “Романтики намага-
лися втекти від сучасності через не-
реальні, високі образи […]. У Латин-
ській Америці бачимо несподіване 
використання старого прийому на 
новому терені з прицілом в пробле-
ми сьогоднішнього дня” [5, 56]. Те ж 
саме спостерігається в українській 
літературі, зокрема у творчості В. 
Вовк. 

Український маґічний реалізм, з 
одного боку, підживлюється здобут-
ками творчості Ґабріеля Ґарсія Мар-
кеса, Міґеля Астуріяса, Хорхе Люїса 
Борхеса та інших латиноамерикан-
ських письменників, які поєднували 
світогляд народного католицизму з 
віруваннями тубільного населення 
[7, 105], довільно використовуючи 
елементи чи рештки мітів на реаліс-
тичному матеріялі. Ю. Покальчук на-
водить як приклад такого двовір’я 
роман бразильського прозаїка Жор-
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жі Амаду Жубіяба: “поруч з ідолами 
Ошоссі і Шанґо висять олеографії ка-
толицьких святих” [5, 45]. Це явище 
народного католицизму, тобто по-
єднання понять і обрядів офіційної 
релігії з віруваннями і традиціями 
корінного населення – відповідно до 
ментальних особливостей цих пле-
мен чи нації. Аналогічний принцип 
лежить у поезії В. Вовк – зокрема, у 
такому показовому верлібрі (збірка 
Ромен-зілля, 2007), де згадуються бо-
жества бразильської нижчої мітоло-
гії: “Ошаля, чорнобог небесних потуг 
/ у почеті богині Єманжа, / що вдяга-
ється в море, / навколішки прийшов 
до плащаниці / поцілувати Христові 
рани” [3, 37]. 

Тут бразильський бог ототож-
нюється з українським (і західно-
слов’янським) Чорнобогом – через 
подібність функцій. Таке двовір’я 
притаманне сповідникам католи-
цизму, православ’я й, у меншій мірі, 
лютеранства; елементи подібного 
синкретизму наявні й у ісламі. Таким 
чином, синтез вірувань з офіційною 
релігією – міжнаціональне та тран-
скультурне явище. 

Народний католицизм широко 
представлений у багатьох країнах 
Европи, Латинської Америки, Афри-
ки тощо, де має численні варіяції та 
безліч особливостей. Проте можна 
виокремити спільні патерни в архе-
типових системах різних народів. Зо-
крема, це культ Діви Марії, близький 
багатьом племенам, етносам, субет-
носам, народам і націям. 

Матеріял вивчення народного 
католицизму – це не лише докумен-
тальні джерела, але й художня літе-
ратура та польові експедиції, у ре-
зультатах яких зафіксовані обряди 
та звичаї, пов’язані з “накладанням” 

язичницьких вірувань на нові, при-
внесені християнські поняття. 

Про Україну як державу дізна-
ються головним чином від В. Вовк. 
Але міська культура – майже моно-
літна бразильська, з якою українська 
символіка синтезується нерівномір-
но. “Накладання” автентичних пів-
денноамериканських концептів і па-
тернів наявне переважно в писемній 
культурі – творах В. Вовк. У побуті, 
матеріяльній культурі про це гово-
рити майже неможливо.

Оскільки письменниця досліджу-
вала ле–енди, присвячені Діві Марії, 
й образ Богородиці різноаспектно 
відбитий у творчості авторки, слід 
зупинитися на особливостях культу 
Богоматері в Бразилії.

Українсько-бразильський фоль-
клор знає два образи-символи Божої 
Матері. Зокрема, це чорна покрови-
телька Бразилії, неодноразово зма-
льована в творчості В. Вовк – Матін-
ка Божа Апасеріда (Nossa Senhora da 
Conceição Apacerida). Культ Матері 
Божої Апасеріди має риси Чорної 
Мадонни, відомої католицькому на-
селенню Франції, Швайцарії та інших 
країн. Оскільки про християнсько-
язичницьку взаємодію рис у форму-
ванні культу Божої Матері сказано 
багато, слід зазначити лише кілька 
деталей для кращого уявлення про 
роль маґічного реалізму в україн-
сько-бразильському світогляді.

Марія-Люїза фон Франц зазна-
чає, що перші християни рідко вно-
сили нове в іконографічний тип і час-
то копіювали античні зображення 
богів, але вже на позначення янголів, 
Богородиці та ін. Зокрема, найперше 
зображення Діви Марії було копією 
скульптури Ізіди та її сина Гора [8, 
45]. Відповідно, функції та риси єги-
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петської богині перейшли на Бого-
родицю. Проте офіційна Церква не 
визнавала зв’язку Богоматері з ро-
дючістю і дітонародженням. Ці уяв-
лення збереглись у віруваннях і об-
рядах різних народів, що дає підста-
ву казати про народне православ’я 
та народний католицизм. Зокрема, 
останнього і стосується культ Чорної 
Мадонни – відгомін поклоніння Ізіді 
на території колишньої Римської ім-
перії. Цим статуям сповідалися, мо-
лились і приносили дари. Дослідни-
ця зазначає, що в Південній Америці 
Мати Божа Ґваделупська успадкува-
ла риси індіянської богині родючос-
ти [8, 47] – а культ цієї Богородиці ві-
дображений у творчості В. Вовк. 

Показово, що риси родючости 
як язичницькі не були визнані като-
лицькою Церквою і в інших країнах 
Латинської Америки. Наприклад, у 
Венесуелі зберігається порівняно 
молодий (з 1750 р.) культ Марії Лі-
онси (Maria Lionza) – жіночого боже-
ства природи, любови та гармонії, 
тобто рис, притаманних Богородиці 
в апокрифах і фольклорі. Ця богиня 
уявляється як зеленоока еспанка чи 
індіянка верхи на тапірі. Існують різ-
ні версії прототипу божества, але всі 
відомі леґенди приписують Марії Лі-
онсі земне походження і називають 
конкретних жінок. Це теж типовий 
приклад народного католицизму, 
оскільки в образі Марії Ліонси син-
тезуються риси Діви Марії, африкан-
ських героїв та індіянських божеств. 
Показово, що в народній іконографії 
венесуельська богиня зображуєть-
ся в короні, як і Мадонна; такий тип 
особливо близький корінному на-
селенню. Узагалі традиція виведен-
ня божества чи мітичного героя від 
смертної людини, зі збереженням бі-

ографічних подробиць, притаманна 
примітивним культурам і відображе-
на в маґічному реалізмі. Послідовни-
ки культу Марії Ліонси називаються 
в англійській транслітерації mari-
alionceros; наявна версія окремої ре-
лігії Марії Ліонси [9].

Отже, у народному католициз-
мі одна з прикметних рис – укоріне-
ність Христа, Богородиці та святих у 
природу, тобто своєрідний синкре-
тизм. Це помітно, зокрема, у соне-
ті В. Вовк До одного святого (друга 
збірка Зоря провідна, 1955, створена 
вже у Бразилії), де останні терцети 
побудовані за принципом: перший 
вияскравлює ідею подвижництва, а 
другий містить гармонію жертовної 
постати та природи: “Та ти прийшов 
до неї (до юрби. – О. С.), щоб у днях / 
Страждань з гріха, занепаду і смерти 
/ Нести Христа нечувані ідеї. / Так на 
гнилих і порохнявих пнях / У пралі-
сах, що хижістю роздерті, / Цвітуть 
для Бога білі орхідеї” [2, 87].

Символ орхідеї сприймається 
українським читачем як екзотич-
ний, проте для латиноамерикансько-
го реципієнта це виразник святого 
дива. Зокрема, ця квітка, що часто 
згадується у творчості В. Вовк, бі-
лим кольором пов’язана з чистотою 
білих рук святого і його душі. Отже, 
праведник, пророк стає співтворцем 
природи. Можливо, тут наявна імп-
ліцитна паралель з житієм святого 
Франциска Ассізького, який почав 
проповідувати птахам на знак контр-
асту з людьми.

Образ Матері Божої Апасеріди 
неодноразово виступає у творчості 
Віри Вовк як архетипово-символіч-
ний патерн. Наприклад, в одному 
з верлібрів збірки Ромен-зілля ви-
разно наявний синтез українських і 
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бразильських архетипів: “Мати Божа 
Апасеріда / притулилася вранці ли-
цем / до моєї шиби й мовила: / «Я 
була на прощі в Києві. / Бачила стіль-
ки церков, критих золотом, / бачила 
стільки разів свого Сина розп’ятого»” 
[3, 39].

Близькість Матері Божої до зем-
ної людини – прикметна риса віру-
вань різних народів. Проте це не зве-
дення сакрального до профанного, 
а, навпаки, засади мітологічного та 
маґічного реалізму.

Слід зазначити, що мітологія Бра-
зилії дуже строката, специфічна, їй 
притаманний архетиповий дуалізм, 
успадкований від первісної культу-
ри. Наприклад, у штаті Багія (Байя), 
описаного В. Вовк, наявний культ 
кантомбле – поєднання вірувань і 
обрядів африканського племені йо-
руба з індіянською складовою. Існує 
поклоніння духам кабокло, макумба 
і умбанда, а також таємна секта при-
хильників культу мертвих – еґун-ґун 
[6]; через брак власної писемности 
таємні знання передаються в ізольо-
ваних громадах (як у родинах). Усі ці 
вірування синтезувалися з образом 
Христа. Як зазначає сама В. Вовк, не-
гритянська демонологія в Бразилії 
багатша, ніж індіянська. 

Якщо провести аналогії з лати-
ноамериканською літературою ХХ 
ст., то лаконічний стиль, який нага-
дує етнографічні нариси, та глибо-
кий підтекст викликають асоціяції 
з прозою еквадорських письменни-
ків. Зокрема, в оповіданні Мануеля 
Муньйоса Куеви Індіянський похорон 
відтворено не лише похоронні звичаї 
тубільців, але й вірування, забобони 
як першопринципи пізнішого маґіч-
ного реалізму. Наприклад, вирок зна-
харя такий: “Хворий умре. По-перше, 

тому, що не знайшли квітки м’яти 
для настоянки. По-друге, тому, що 
пугач спустився на поперечину хрес-
та, що на пагорбі. А головне тому, що 
курка співала півнем” [4, 9]. Описані 
цим та іншими письменниками ар-
хаїчні звичаї нагадують фінальну 
сцену похорону в повісті Михайла 
Коцюбинського Тіні забутих предків 
(твору, перекладеного Вірою Вовк і 
обігруваного нею в поезії). Відобра-
жені вірування викликають асоціяції 
й зі стилем Ґарсія Маркеса – напри-
клад, згадкою про дитинство і яйце 
василіска. 

Якщо порівнювати біографію 
та художній метод В. Вовк, то мож-
на провести певні аналогії з життє-
писом і лірикою еквадорського по-
ета Хорхе Каррери Андраде (1902 чи 
1903 – 1978). Звичайно, ці факти ні в 
якому разі не тотожні, кожен автор 
розвивався самостійно, проте спільні 
риси в біографії та світогляді можна 
знайти. Зокрема, як і Віра Вовк, Кар-
рера Андраде рано сформував свій 
стиль під впливом тубільної культу-
ри: в української письменниці такою 
базою стали гуцульські та бойківські 
реалії, в еквадорського поета – сіль-
ські індіянські вірування (не слід за-
бувати і про ґенетичний зв’язок, бо Х. 
Каррера Андраде мав еспансько-кре-
ольсько-індіянське походження). Та-
ким чином, анімізм рано став склад-
ником світогляду обох поетів. Проте 
ця система складніша, ніж здається 
на перший погляд. І у Віри Вовк, і в 
Каррера Андраде архаїка не стає са-
моціллю, так само як і глибока евро-
пейська культура – це радше засоби.

Віра Вовк ще юнкою еміґрувава-
ла з України, але зберегла її образ у 
пам’яті (причому мінімально ідеа-
лізований). Вона сприйняла світову 
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культуру, на основі якої збудувала 
свій творчо-науковий світогляд. Х. 
Каррера Андраде після навчання в 
Еспанії та Франції мандрував світом, 
перебував на дипломатичній службі 
Еквадору. Серед відвіданих поетом 
країн були Бельґія, Нідерланди, США, 
Японія тощо, причому Каррера Ан-
драде любив культуру старої Евро-
пи, у тому числі німецьку, проте не 
сприйняв нацистського режиму [1, 
9] (так само – В. Вовк та інші україн-
ські еміґранти). Культура цих країн 
відображена в творчості поета, але 
не як екзотика, а скоріше як спроба 
осмислення себе («Я») через «Іншо-
го». Аналогічне можна стверджувати 
про В. Вовк.

Як і В. Вовк, Х. Каррера Андраде 
використовував канонічну форму 
поряд з верлібром. Проте в україн-
ської письменниці тематика твор-
чості більш різноманітна, а стиль 
більш концентрований. Від епічного 
розгортання метафор В. Вовк пере-
йшла до ляконізму, шліфуючи текст. 
Один з численних прикладів цьому 
– верлібр Свята Роза (збірка Жіночі 
маски, 1994), портрет першої амери-
канської святої (1585 – 1617, каноні-
зована 1671 р. [2, 412]): “над анало-
єм звела крила голубка / і несеться 
про Агнця вість / навіщо мені віщий 
лет бабруна / кухоль жіночої долі / 
золоті балюстради Ліми? / розцві-
таю в небесних хоромах / коли на 
землі обсипаються / мої пелюстки” 
[2, 294].

Спільні концепти в поезії обох 
авторів, В. Вовк і Х. Каррера Андра-
де – це: ностальгійність, відчуження, 
ретроспективність, принципи народ-
ного католицизму, індіянізм, зама-
льовки латиноамериканської куль-
тури (реальні події, що стали мітом). 

Не лише архаїчні обряди, але й 
християнство як реалії дитинства 
і ментальний концепт дуже близь-
ке обом поетам – В. Вовк і Х. Карре-
рі Андраде. Зокрема, у вірші остан-
нього Диво розгортається метафора 
П’ятидесятниці, причому змальову-
вані символи в цій поезії як вітаїс-
тичні (дівочий вінок, квітуча весна, 
ластівки), так і трагічні (голова свя-
того Діонісія, яка стає відрубаною 
головою самого ліричного героя) [1, 
22-23]. Аналогічний контраст спо-
стерігається у В. Вовк. Сама природа 
(рослини і тварини) і у В. Вовк, і в Х. 
Каррери Андраде живе християн-
ською обрядністю, таїнствами та ін-
шими релігійними поняттями (при-
частям, зустріччю з Ісусом тощо). 
Зокрема, бразильській та еквадор-
ській культурі близький образ свя-
того Франциска Ассізького (або свя-
того Франческо, за транслітерацією 
В. Вовк), відомого своєю любов’ю до 
птахів і тварин, відкриттям їм Бо-
жого знання. Так, у вірші Х. Каррери 
Андраде Кролик поруч із християн-
ськими поняттями (келія, святий 
Симеон), згадується й бажання лі-
ричного героя, щоб мотузка святого 
Франциска торкнулася цієї тварини 
в день смерти [1, 56]. Вочевидь, тут 
мається на увазі або мотузка, якою 
підперезуються мандрівні ченці, або 
вервиця відлюдника. Християнські 
реалії, що переходять у світову гар-
монію, часто згадуються і у В. Вовк: 
«В повітрі линеш. / Хори: “Свят, свят, 
свят…” / Багрові хмари заходу – ки-
рея. / І розцвітає Божество – / все-
ленна орхідея» [3, 12].

 Отже, сакральне й фантастичне 
Хорхе Каррера Андраде і Віра Вовк 
відображали в буденних речах, тобто 
профанному.
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Близькість реального та по-

тойбічного світів, притаманна мі-
тологічному мисленню гуцулів (де 
рай часто подібний до конкретного 
земного способу життя), наявна і в 
бразильському (як і взагалі лати-
ноамериканському) світогляді. Ці 
деталі підтверджують, що архаїчні 
культури різних народів мають ба-
гато спільного, причому вищий сту-
пінь архаїчности якраз сприяє цій 
подібності. Чим давніша дописемна 
культура, чим більш вона ізольована 
від урбаністичної, тим більша віро-
гідність простеження в ній спільних 
рис з іншою архаїчною культурою. 
Отже, на основі компаративного ана-
лізу можна проводити паралелі між 
гуцульськими та індіянськими віру-
ваннями і обрядністю. 

Таким чином можна твердити, 
що у творчості Віри Вовк широко на-
явні патерни народного католициз-
му, проте це не вузький етнографізм, 
а своєрідне переосмислення різних 
традицій – відповідно до художньої 
проблематики певного твору. Світо-
гляд письменниці відрізняється від 
мислення інших українських іммі-
ґрантів у Бразилії потягом до синте-
зу не лише двох культур – ґенетичної 
української та бразильської, – але й 
прагненням використати здобутки 
мітів, леґенд, звичаїв, обрядів, ві-
рувань, писемних творів інших на-
родів. Тому комплексний аналіз по-
езії та прози Віри Вовк чітко показує 
такі відмінності. До того ж, якщо 
імміґрантське населення штату Ку-
рітиба спирається переважно на ет-
нічну самоідентифікацію завдяки 
неписемній культурі (усному пере-

даванню інформації, музиці, танцям, 
образотворчому мистецтву тощо), 
то у В. Вовк на першому місці стоїть 
елітарна, писемна культура. Авторка 
не прагне архаїки як самоцілі; для В. 
Вовк маґічний реалізм не є перека-
зуванням міту, а одним із засобів ре-
презентації України у світі. Проблема 
дослідження народного католициз-
му в текстах В. Вовк має перспективу 
продовження, оскільки наявна в ба-
гатьох інших творах цієї письменни-
ці та вимагає знання культур різних 
народів Південної Америки та Евро-
пи.
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Abstract: From 1492 the Atlantic Ocean became a hotbed of boats coming and going. 
The arrival of the Spaniards took from anonymity the ‘new continent’ turning it into the 
goose’s gold egg from Europe, because Spain profited but that many European countries 
as well found the solution to their economic problems and wishes of conquest and ter-
ritorial expansion. There is no doubt that the great way to access to the wealth of the 
Imperial coffers was the Atlantic Ocean, which for very long time was inaccessible due 
to the seclusion of the land. The stories of the sailors with legends of sea monsters and 
mermaids and the archaic mind of the Catholic Church, enforced by the Holy Inquisition, 
which ran the most vile way to control and punish who would dare to say that the Earth 
was round.

Ironies of life, was the help of a clergyman who made possible for Columbus to re-
ceived help from the Catholic monarchs. In those boats of immigrants, seeking new op-
portunities of gold power and quick richness that sailed from Europe, also were insipient 
beginnings of poets and scientists that helped establish slowly a new concept in America, 
among those immigrants was the rogue, offenders which create in Europe a whole liter-
ary genre with El Lazarillo de Tormes (1554), and that nearly three centuries later ap-
pears in Latin American literature with El Periquillo Sarniento (1816) of Lizarri Fernán-
dez. The brief analysis of the why, it is clearly determined by the evolutionary reasons and 
historical causes surrounding the emergence of the genre centuries later, coincidences 
of historical facts that make the writer catch what is already known for harnessing it for 
your own theme. The pseudo-autobiography, criticism of the wealthy social classes, moral 
or social evolution and humor, as the main features of the picaresque novel.

Keywords: picaresque literature, genre
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After long preparations, Christo-
pher Columbus set sail from the Span-
ish port of Palos de la Frontera, heading 
to Asia, on August 3, 1492. He began 
plunging into a sea that nothing was 
known until now in Europe, reason by 
which commonly called the ‘dark sea’.

The different stories enveloping 
the mystery of these waters were of 
various kinds. On one hand the stories 
of sea monsters capable of breaking a 

boat in two, the beautiful sirens, with 
his singing enchanted the unwary sail-
ors and choked them with a deep kiss of 
death. On the other hand and not least, 
it was the fact that the Catholic Church 
asserted that the Earth was flat, and 
that at some point in that sea was a fall 
into an abyss. The ones and the others 
did that proposed by Columbus travel a 
dangerous and challenging adventure, 
and the fact that they were the Catholic 
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monarchs who invest in this Odyssey, 
made this discovery something even 
greater for the combination of illogical 
circumstances that occurred. And all of 
this without adding that it was precise-
ly a religious who supports the idea of 
reaching India from the West, and the 
more than alleged links who had Colon 
and Isabel the Catholic’.

Three were the ships that carried 
out this adventure: the Pinta which was 
under the command of Martín Alonso 
Pinzón, La Niña under the command of 
Vicente Yánez Pinzón and the Santa Ma-
ria, under the command of Columbus 
himself. All were no more 30 meters 
long by 8 wide. The crew members of 
the three ships reached 150, recruited 
between adventurous and bold men 
who wanted to try their luck in a tre-
mendously risky adventure.

Colon was recording in a log book 
the highlights of this journey. That’s 
why, we know the journey was fraught 
with difficulties that lasted 36 days. The 
food began to run short, diseases (espe-
cially scurvy) made devastation among 
the crew. The sailors began to distrust 
Columbus and doubted that the voyage 
ended well. Desperation took them to 
organize a mutiny against the Admi-
ral, because the men wanted to come-
back. Columbus was unable to contain 
them, asked them to have some more 
patience. A few days later they warned 
land. It was on October 12, 1492 [1, 
397].

About noon, the Spaniards set 
foot in the coasts of the island Guana-
hani, which Columbus baptized with 
the name of San Salvador. The Admiral 
described, after having stuck a large 
cross in the sandy soil: ‘...everyone, gave 
thanks to the Lord, they kneeled on the 
beach, kissed the Earth and with tears 

of joy with the immeasurable grace of 
having reached it...’ [1, 398].

The newcomers were amazed with 
the view they had before them. Huge 
tropical plants, multicolored birds and 
a few inhabitants who did not seem at 
all to those described by travellers who 
had been in Cipango.

First contact between aborigines 
and Columbus was peaceful; the na-
tives were cautious with curiosity.

Spaniards felt that they had tri-
umphed. There was exchange of gifts, 
and soon the Spaniards decided to find 
a suitable place to found the first Span-
ish settlement in the Indies. The venue 
were the islands of Cuba and Haiti, 
where was founded the strong Christ-
mas, with the remains of the Santa Ma-
ria, which had crashed into rocks.

Columbus believed Cuba corre-
sponded to Japan and all sighted Islands 
were part of the Asian archipelago.

America already had been visited 
by European people excellent sailors 
who were the Vikings, whose traces 
of settlements in the new world, dat-
ing from the 11th century, are declared 
‘world heritage site’ by UNESCO. From 
this moment on the comings and goings 
of boats between the Americas and the 
European made the Atlantic Ocean the 
main means of communication in the 
world, leaving aside ‘the Spice routes’, 
always tormented by the Turks in their 
fierce struggle against the Christians.

The first time that used the name 
‘America’ in Europe to designate the 
lands reached by Colon was in a treatise 
entitled Cosmographiae Introductio, 
drafted by Mathias Ringmann and oth-
ers, to accompany the world mural map 
Universalis Cosmographia, drawn by the 
German cartographer Martín Walde-
seemüller, for the first time, America 
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appeared perfectly differentiated from 
Asia and surrounded by water, with 
Castilian flags and legends indicating 
that those lands had been discovered 
per mandatum regis Castelle. «Améri-
ca» name appeared on South America, 
still separated from North America by 
a narrow inter-oceanic passage. The 
Treaty she corrected the concepts prior 
to incorporating the findings of Span-
ish and Portuguese, but entitled to the 
new continent America in honour to 
Américo Vespucio to whom both the 
Treaty and the map attributed the dis-
covery of a new Earth. Vespucio, Navi-
gator of Florentine origin, who made a 
trip to the service of Spain, was prob-
ably the first European to suggest that 
those lands were in fact a new conti-
nent and not part of Asia as thought 
Colon. In line with the other continents 
with a female name, the browser name 
Latinized and is feminized, resulting in 
America. Thanks to the development of 
the printing press of Gutenberg, desig-
nations of Waldseemüller were quickly 
disclosed in the scientific circles of Eu-
rope [2, Mundus Novus].

To refer to the Islands and through-
out the Western Hemisphere land-
mass, of Flemish origin, Gerardus 
Mercator, geographer used the word 
America for the first time in his carto-
graphic work with a map of the world 
published in the year 1538. On the 
other hand, Spain called legally to its 
American possessions such as Castil-
ian kingdoms of the Indies. The Brit-
ish Crown called them West Indies.
Other theories that do not have docu-
mentation, later and that there are also 
lesser, but nevertheless they can cease 
to be truths, assert that the name Amer-
ica comes from a merchant, Richard 
Amerike, who would have financed the 

voyage of Juan Caboto, to Newfound-
land in 1497 or a region called Amer-
rique, located in the current Nicaragua, 
which had large resources of gold that 
would have discovered both Columbus 
and Vespucci.

The continent had been previous-
ly named with the name Abya Yala by 
Kuna and Cen Ãnáhuac ethnicity by the 
Aztecs.

The arrival of the Europeans 
brought to America a number of dan-
gerous diseases (smallpox, typhus etc.) 
to which indigenous peoples had no im-
mune defenses.

American researcher H. F. Dobyns 
has estimated that 95% of the total 
population of the Americas died in the 
first 130 years after the arrival of Co-
lumbus. For his part, Cook and Borak, of 
the University of Berkeley, established 
that the population in Mexico declined 
from 25.2 million in 1518 to 700 thou-
sand people in 1623, less than 3% of 
the original population. In 1492 Spain 
and Portugal together not surpassed 
the 10 million people [3, 18].

There is no doubt that this demo-
graphic decline of the original popula-
tion of America was the essential cause 
of the military defeat of many of the 
civilizations conquered by Europeans, 
such as Mexico and Peru.

The American historian Charles 
Mann said that cuts: ‘...We would have 
defeated the Empire (Azteca) If, while 
Cortés built boats, Tenochtitlan not 
had been ravaged by smallpox in the 
same pandemic that subsequently hit 
the Tahuantinsuyu... The great city lost 
at least one-third of the population’ [4, 
178].

Something similar happened with 
the Inca Empire, defeated by the army 
of Francisco Pizarro in 1531. Dobyns 
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estimated that 90% of the population 
of the Inca Empire died in those epi-
demics [3, 20].

Each of the European powers that 
conquered the new world, used dif-
ferent mechanisms of domination and 
control of the inhabitants of America. 
General Spanish historians argue that 
British colonization was barbaric and 
genocidal, while British historians ar-
gue that Spanish colonization exploit-
ed indigenous work until their exter-
mination to replace them with slaves 
kidnapped in Africa. These visions are 
known respectively as the pink legend 
and the black legend of the colonization 
of the Americas by Europe.

To respond to the mass mortality of 
Indo-Americans, from the 17th century 
the Portuguese, Anglo-Saxons, French 
and Dutch were kidnapped around 60 
million Africans, which live came about 
12 million to America, other reposaría 
in the Atlantic, the way of European 
wealth was at the same time the ‘via 
crucis’ of the black Africans.

It should be noted also that the Eu-
ropean conquest was rejected in most 
parts of the continent. Several indig-
enous peoples successfully resisted the 
European invasions over vast territo-
ries, and kept dominion over them until 
the end of the 19th century.

For example of the difficulty that 
sometimes entailed the conquest is the 
work of Alvar Núñez ‘shipwrecks’. Al-
var Núñez Cabeza de Vaca. He was in 
charge of image dystopian, of Ameri-
ca’s wild and terrible, hostile, break-
ing away from any utopia. Alvar Núñez 
participates in an expedition to Florida, 
along with 300 men, of which only four 
survive. Displays the first item in ac-
culturation by Spaniards: the loss of 
culture, language, religion... These men 

survived as slaves, traders, and healers. 
Cow head will be one of the survivors. 
Cabeza de Vaca is the anti-hero, op-
posite the heroic figure of courts as a 
soldier and statesman. Write a relation-
ship on the basis of the testimony and 
lived.

The work is given in separate edi-
tions, at yearly intervals. There are a 
total of four editions, and news of an-
other one. The title of “Wrecks” re-
fers to the metaphor of the man in the 
middle of a hostile nature and extreme 
conditions, coming to eat their horses 
and their own dead fellow. The horse 
was the symbol of the conquest, and 
cannibalism was always criticized by 
the conquerors. This is a break-up of 
the symbols of the human. The impact 
of this work for the Spanish-American 
narrative tradition has been very great, 
in contrast to other Chronicles [5, 28].

Direct control of Europe began to 
decline from July 4, 1776 with the Dec-
laration of independence of the United 
States before the British Crown, al-
though there have always been insur-
rections and disagreement by the na-
tives, said the event would be an incen-
tive for the emancipation of the remain-
ing colonies on the continent.

The process of independence in 
Latin America began in the early 19th 
century, while in the middle of the 18th 
century began the first ‘Comuneras’ rev-
olutions against Spanish power. These 
include the Comuneros in Paraguay, 
1735 and insurrection Comuneraen the 
Viceroyalty of New Granada. The name 
of the ‘comuneros’ is the motto of José 
de Antequera y Castro: ‘the will of the 
common is superior to that of the King’. 
Although the Comuneros were defeat-
ed originally (for example those of the 
Paraguay at the battle of Tavapy) little 
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by little under Spanish Dominion coun-
tries gained independence.

On May 25, 1809 with the Chuqui-
saca revolution started the war of in-
dependence of Latin America, expiring 
with the battle of Ayacucho in 1824. At 
the end of it, Spain had lost virtually 
all of its colonies in America, with the 
exception of the islands of Puerto Rico 
and Cuba.

The independent territories would 
give rise after complex processes to 15 
new independent Nations. In 1844 and 
1898, the process is completed with the 
independence of the Dominican Repub-
lic and Cuba, respectively.

In the first years after indepen-
dence are recorded several attempts to 
form large nation States in Latin Amer-
ica. In 1819 a large South American 
independent State, known as Gran Co-
lombia, complied and that comprised 
the territories of the current Panama, 
Colombia, Venezuela and Ecuador. The 
Republic was dissolved in 1830. In 
1816, the United Provinces of the Rio 
de la Plata complied as large South 
American State, including a large part 
of Peru that then joined Bolivia, and the 
Eastern Republic of Uruguay. The Peru–
Bolivian Confederation which was dis-
solved two years later was formed in 
1837. The United Provinces of Central 
America, which were dissolved in 1839 
to form Costa Rica, Nicaragua, El Sal-
vador, Honduras and Guatemala were 
formed, in 1823.

The only State which achieved inde-
pendence peacefully in this period was 
the Brazil. As a result of the Napoleonic 
wars, the capital was moved from Lis-
bon to Rio de Janeiro, implying that the 
allocation of the category of Kingdom 
to Brazil, a Kingdom within the United 
Kingdom of Portugal, Brazil and Algarve 

(1807 – 1821). To peacefully dissolving 
such Kingdom arose the Empire of Bra-
zil. The independence was proclaimed 
on September 7, 1822 by the son of the 
King of Portugal, Pedro I, which estab-
lished a constitutional monarchy, of 
economy based on slave labor. During 
the century the slave labor was gradu-
ally replaced by European, especially 
German and Italian immigrants.

The great protagonists of this peri-
od in America were George Washings-
ton, Simón Bolivar, José de San Martín, 
Miguel Hidalgo y Costilla, Agustín de 
Iturbide, and others who are considered 
the fathers of contemporary American 
homelands for their struggles against 
colonial rule. Most of the Caribbean 
countries and Canada became indepen-
dent during the 20th century.

In 1868 the Spanish fleet raided the 
coasts of Chile and Peru by a colonial 
conflict. He also briefly reestablished 
its dominance in Santo Domingo, be-
tween 1861 and 1865, and maintained 
control over Cuba and Puerto Rico until 
1898. In 1888 – 1889 Brazil abolished 
slavery and the monarchy to establish 
itself as a Republic.

The boundaries between borders 
resulted in constant wars between 
the new republics. Not only border 
struggles, but civil wars rocked the 
foundations of the new States. The ex-
pansionism of countries like the United 
States, which shortened the territory 
of Mexico; Brazil imposed its sover-
eignty in the territories of the Amazon 
even at the expense of shortening the 
borders of its neighbors, the territo-
rial disputes between Chile, Bolivia 
and Peru; the creation of Uruguay, the 
disintegration of the Gran Colombia in 
three new States: Colombia, Venezuela 
and Ecuador, are proof of a turbulent 
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period caused by the disappearance of 
the colonies. This time of great changes 
for the continent that brought the 19th 
century between independence and 
consolidation would end up still with 
the construction of the Panama Canal, 
a Panama canal which split the conti-
nent in two, at the expense of curtail-
ing the Colombian territory and create 
a new State, Panama (1903), under 
the growing influence of a new power: 
United States.

Of the “controversies of the new 
world” and the response of the expelled 
Jesuits to the formation of an American 
conscience. Fiction, literature and inde-
pendence. One of the most notable ele-
ments of the 17th century is the gradual 
formation of American consciousness. 
At the beginning of the 19th the Inde-
pendencia. A begins early 18th, in Spain, 
the Bourbons happen to the Habsburgs. 
The model of culture will be France. At 
the end of the 18th, the French revolu-
tion will involve incitement to Ameri-
can independence revolutions. America 
will be accepting French neoclassicism, 
to interpret French neoclassical works 
in areas of Latin America. This is the 
reason for travel to France by many 
Hispanic-American authors. This cen-
tury also arise new literary centers in 
Quito, Bogota, Buenos Aires and Cara-
cas. Pre-existing literary centers in the 
two great viceroyalties: Mexico and 
Lima. There will be a set of reforms 
that will contribute to the displeasure 
of the Creoles and the emergence of 
the Creole elite. A minority who will be 
creating American consciousness and 
will favour the arrival of independence 
and revolutionary ideas will emerge as 
well. To understand the transit to the 
enlightened thought two factors must 
be considered:

- External factor. It has to do with 
a new territorial and administrative 
management in smaller regions. It’s a 
process of dismemberment of the great 
viceroyalties. Thus emerge the Viceroy-
alty of New Granada (Colombia) and 
the Río de la plata (Buenos Aires).This 
regionalization is given by the expan-
sionist ambitions of Portugal and Eng-
land, which will force the Americans to 
strengthen the regions; be had halted 
the advance of the Portuguese and the 
British. 

- Internal factor. The gradual emer-
gence of an independent position ex-
plainable only by the inner maturation. 
The enlightenment commitment to the 
value of the reason and conscious more 
disengagement there. There will be an 
affirmation of the Creole liberal free-
dom and emerge the Hispanic clergy of 
liberal thought. At this time are born a 
number of texts that will face a nega-
tive view of America. The illustration is 
very important with respect to literary; 
will dominate the scientific and philo-
sophical. There will be also many patri-
otic societies. First newspapers Ameri-
can, fundamental to the creation of the 
American consciousness will appear. 
There will also be other two fundamen-
tal institutions for culture: universities, 
hotbeds of diffusion of the Enlighten-
ment, and the academies of Sciences 
and fine arts, fundamental to the neo-
classical aesthetics.

Pedro Peralta will be a figure of 
transition from the baroque to the pol-
ished thought. It’s a late Gongorian. His 
most important work is Founded Lima 
or Conquest of the Peru. The work will 
be an effort of universality of the city of 
Lima. Shows a nascent patriotism, an 
assessment of the American to reach 
the universal. The work expresses the 
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need for teachers in Europe in America. 
The poem anticipates the nationalism 
of Peru, showing economic, social prob-
lems etc.

Throughout the 18th, there will be a 
series of controversies; the intellectual 
capacity of the Creole and Indian shall 
be questioned. This outbreak will come 
from three countries: England, France, 
and Prussia. Of different nationalities, 
many authors will agree the congenital 
inferiority of America, pointing to its 
natives as gross and degenerate (physi-
cal, moral and intellectually). The Jesu-
its expelled from Spain and the colo-
nies, will be writing a series of works 
in defense of America. This answer will 
be known with the name of Response of 
the Expelled Jesuits or Controversies of 
the New World.

The work has fragments of nostal-
gia and they will come out in defense 
of the Indians and Creoles. The Jesuits 
were linked with education and higher 
in the new world. This order religious 
was of great importance in the educa-
tional field. Some of these defenders of 
the new world Jesuits will awaken the 
independence and anti-monarchical 
germ. Francisco Xavier Clavijero and 
Rafael Landívar are the two big names 
within these authors. Francisco Xavier 
Clavijero. It is a Mexican Jesuit who will 
intervene in the controversy of the new 
world with a book entitled Ancient His-
tory of New Mexico, where will defend 
the intellectual qualities of the indig-
enous people. His work has a nostalgic 
and idealized vision of the American 
continent. The work is very extensive, 
with four volumes organized in those 
books that constitute a Treaty of the 
customs of the Mexican people. It is one 
of the texts of interest at the time. It 
is considered the first methodical and 

organized exhibition of Indian civili-
zation. Clavijero lambastes mistakes 
made by European authors in the criti-
cism of the new world. No in an appen-
dix is a literary work, but of a historical 
work. This type of work will be the sub-
strate of Americanism; the Jesuits call 
Yes, Americans, defending a space that 
have been expelled, that should be val-
ued and considered as a cultural space. 
In the prologue, the speaker’s instance 
explains that not the inclusion of this 
book – that «many will qualify of Im-
portunate» seem indispensable [6, 22].

Rafael Landívar was born in Amer-
ica and is the author of the poem writ-
ten in Latin, “Mexican Rusticatio”. This 
work presents a effort of knowledge 
under the ideals illustrated on the lost 
world, which will be remembered in ex-
ile. The poem consists of fifteen songs 
where will attempt to refute the claims 
of the attackers of the New World, not-
ing the richness of the fauna and flora 
american. You will be deemed to be the 
first master of landscape between the 
poets of the Cologne. It is a scientific 
landscape, which is interested in an ob-
jective look that highlights the beauty. 
Landivar will be the antecedent of the 
descriptive American poetry [7, 4].

Viscardo Juan Pablo will be anoth-
er Jesuit to write a letter to the Span-
ish Americans, where will qualify three 
centuries of the colonies as: ingratitude, 
injustice, servitude and desolation.

The Blind walkers Lazarillo, de An-
tonio Carrió de la Bandera. Another 
manifestation of 18th-century prose. 
Precise details of his arrival in the In-
dies, are not although it is likely to be in 
the new Spain towards the year 1735, 
then traveling to the Rio de la Plata 
and the Peru where fought the English 
raids. In 1767 he accompanied the Je-
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suits when they were expelled from the 
Spanish domains; However, in 1771 he 
received the post of Inspector of post 
in the long stretch between the cities 
of Lima and Buenos Aires. The main 
work of Concolorcorvo was the book 
entitled Lazarillo de blind walkers (full 
title: Guide for the blind and Walkers 
from Buenos Aires to Lima), inspired by 
the satirical prose of Quevedo and Tor-
res Villaroel. In this work, the Narrator 
(in the first person) is a traveller who 
writes the long, slow journey documen-
tary mode in wagon, from Buenos Aires 
to Peru through different cities. Docu-
mentary storytelling loses its continu-
ity (or the following text is lost) when 
entering the Alto Peru.

The text is valuable because it pro-
vides cultural, geographical, historical 
and economic information of an exten-
sive territory, noting observations that 
are always new, on relevant aspects of 
the territory in his time; for example 
he points out architectural relative 
poverty of the city of Buenos Aires, the 
wealth achieved by certain sectors of 
the cordovan society, the function of mi-
litiamen of border they met the troops 
gathered by the chief of Santiago del Es-
tero, the suitable for the Agriculture of 
the area of San Miguel de el Tucumán, 
the beauty of the women of Salta or 
the presence of gauderios (soldiers) 
in the areas of Jujuy and Tarija, which 
in the opinion of Concolorcorvo were 
“profanity” and too liberal, which were 
noted with many effusivity in their im-
provised songs (payadas) sung by men 
and women equally [8, 20].

Modern times it has been consid-
ered that the book in question, which is 
indicated as edited in Gijon during the 
year 1773 but which is known first edi-
tion printed in Lima during 1776, was 

not work of Alonso Carrió of the flag 
but its Peruvian Aboriginal Secretary 
Calixto Bustamante. In any case corre-
sponds to note certain stylistic notes 
that make this book to the picaresque 
genre, such as: Pseudo autobiography, 
criticism of the social classes and the 
satirical humor.

If from this position we have in 
mind is the first Spanish work consid-
ered as, at least, precursor of the genre 
of cheatings is the Lazarillo de Tormes, 
whose oldest edition we have news of 
1554, we have a difference of more than 
two centuries among both guide.

Although the first work consid-
ered picaresque of Latin America, it is 
El Periquillo Sarniento of Fernández de 
Lizarri, in 1816, which leads to a differ-
ence of nearly three centuries. There 
are critics who considered the first tru-
ly mischievous work Guzmán de Alfar-
ache of Mateo Alemán, 1599. Even so, 
they remain more than two centuries 
apart.

To reach conclusions about this 
phenomenon asynchronous first must 
analyze the characteristics of the post-
colonial Latin American literature and 
the historical-cultural environment 
that occurs in both continents at the 
time to use this literary genre.

The main features of the Latin lit-
erature are:

1. Unit of language. This deter-
mines the cultural and literary unit. The 
Spanish of the Americas has evolved for 
its part, stands out from the Spain: has 
phonetic features similar to the Anda-
lusian. To talk about lexical unit of the 
language we have to understand evolu-
tion unified level Phonetics, lexicon and 
morphology.

2. Transculturation. Transcultura-
tion is a crossroads of cultures, where it 



267+

Volume VІІІ, 2014 +

is usually given the loss of one of them 
by the imposition of the other. Linked to 
the concept of transculturation are the 
heterogeneity, which implies that the 
heterogeneous literatures will belong 
to various cultural systems. Only the 
topic will remain static. This dual socio-
cultural status will generate a heteroge-
neous culture.

3. Sixth. Admiration for American 
nature will be a topic in this literature. 
This nature will be idealized by the 
myths and utopias, but also will present 
dystopias, what is relevant is the im-
portance, not the focus. The descriptive 
literature will be the most important 
contribution of Latin-American litera-
ture. From the 20th century, the quake 
will not represent Hispanic, since will 
discuss Western spaces, and do not 
own natural space.

4. Universalism. American litera-
ture assumes as own many different 
traditions among themselves (the 
Spanish, French, English...). No matter 
the language nor the time, prove to be 
Latin America from as many crosses, all 
the literary traditions feel as their own.
5. Socio-political commitment. The 
political and social situation of Latin 
America affect about literature. Latin 
America was mired in social inequality 
and political instability, which is due in 
part to the development of rich coun-
tries. American literature should play 
a role social and historical, denouncing 
the injustices and trying to offer solu-
tions.

6. Asynchronism. American litera-
ture has a lack of synchrony with re-
spect to the European. Will melt certain 
traits that Europe will belong to differ-
ent movements; In addition, occurs a 
temporary mismatch in the implemen-
tation of different literary aspects. Until 

1816 does not appear in the American 
literature the first novel, while in Spain 
the novel dates from several centu-
ries earlier. Rogue will be late in Latin 
America, and, however, with romanti-
cism and modernism will on the con-
trary, they will be back in Spain [9, 2].

In Spain the characteristics change 
with the advancement of different 
genres, according to influences from 
the rest of Europe and even America. 
The writers are influenced at first by 
the generality of a literary movement 
and then are marked by their own steps 
towards originality and individuality, 
followed later by others. In this way we 
can find the characteristics of the pi-
caresque novel from several points of 
view.

Casas de Faunce ranks the three 
most famous picaresque novels writ-
ten in Spain in the 16th and 17th centu-
ries under the category of classic pica-
resque novels. In this section you can 
delve into the typical features of the 
classic picaresque. It’s the nine traits 
that made Faunce houses in his work 
the Latin American picaresque novel, 
based on Claudio Guillén [10, 13].

In the 16th century, when an author 
wanted to write about everyday things, 
I had to use a vulgar style. This means 
that you have to introduce the comic in 
his novels. It is in the majority of cases 
of a humorous irony with a serious in-
tention, but according to Parker [11], 
it is not possible to combine comedy 
with serious. The authors of picaresque 
novels try but it leads to many confu-
sions to read novels. Parker concludes: 
The new genre has therefore ranged 
between two extremes. In general, to 
use the literary language of the period 
has ranged from the advantage without 
delight and enjoyment without advan-
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tage, and, in the particular field of re-
alistic literature, between too much se-
riousness with little comic material, on 
the one hand, and, on the other hand, a 
total lack of seriousness. […]. The point 
of balance between the serious and the 
comic does not pose problems nowa-
days writers, but in the Spain of the 17th 
century, this was a real problem [11, 
97-98].

Maravall, in turn, also analyzes 
the humor in the picaresque novels 
and comes to the conclusion that the 
rogue “laughs, cruelty, deception, evil, 
and, consequently, pain that others has 
produced, in response to the lacerating 
harassment with that have surrounded 
him in life” [12, 240].

I conclude by establishing the con-
nection between the traits in the pres-
ence and function of the context his-
torical partner in the picaresque novel. 
This feature is associated above all 
with six of the nine characteristics: 1) 
(pseudo) autobiography, 2) the partial 
vision of reality, 3) reflective tone, 4) 
observations related to certain social 
classes, 5) the upward movement in a 
social or moral plane, and 6) comedy. 
The (pseudo) autobiography offers the 
possibility to the author to convey their 
ideas about the historical-social con-
text through its protagonist, the rogue, 
who speaks in the first person. There-
fore, this image of the socio-historical 
context that appears in the novel is al-
ways a partial reality vision, since the 
author choose that contextual elements 
will introduce in his novel.

In addition, the rogue reflects on 
the historical-social context that sur-
rounds him in long digressions that fill 
the picaresque novel. These digressions 
are used in the majority of cases to crit-
icize society, sometimes supplemented 

with function of educating and moral-
izing to the readers. Related to this, an-
other typical feature of the picaresque, 
i. e. observations related to certain so-
cial classes. Through the denunciation 
of this aspect of the socio-historical 
context, the author can also expose its 
criticism. Regarding the relationship 
between the presence of an upward 
motion on a social or moral level in 
the picaresque novel and the socio-
historical context, we observe that you 
establishing this relationship precisely 
because the desire to ascend in the so-
cial and moral scale constitutes an ele-
ment of the socio-historical context of 
the rogue. Finally, the authors often use 
humor (such as irony or satire) to ease 
the criticism directed toward contex-
tual aspects.

The picaresque as a literary genre, 
has sued numerous studies of major 
critics who have tried to give a com-
prehensive definition of its dimen-
sions and possibilities. Some argue 
that this genre is the result of “a so-
cial resentment by the lower classes 
against the more privileged” [13, 35]; 
other, “[...] that is a literary historical 
problem” [11, 5]. Now, considering the 
current rogue can be said that “[...] the 
picaresque comes in a patriarchal so-
ciety in which the female figures were 
in the background, and while from la 
Pícara Justina (1605) the woman be-
comes foreground, the creators are 
men” [14].

Several works in Europe and Latin 
America are heirs of the Spanish pi-
caresque. Many may not speak of pi-
caresque in the classical sense of the 
term; but retain picaresque traits re-
ferred to its structure or the psychology 
of the protagonist, which may vary de-
pending on the conditioning social and 
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historical context in which the charac-
ter moves.

Historically this time of end of the 
16th century and the beginning of the 
17th century corresponds to the decay 
of the power of the ‘Spanish empire’ 
with the crowning of Felipe II came the 
end of the power of the monarchy in 
Spain.

The lack of economic input prove-
nience of the taxes that were paying the 
‘Arab kingdoms’ after its conquest by 
the Catholic monarchs, causes a deficit 
in the Royal coffers, not counting the 
cultural retraces that had been up to 
that time the Arab cultural avant-garde.

The succession of wars which en-
veloped Spain in Europe is seen to keep 
European territories also suffocate it 
economically and merman to the Span-
ish army. Many Territories are sublegal 
and Spain may not be on all fronts, start-
ing losing territories in Europe and the 
world hegemonic. The ‘Invincible’ ar-
mada is defeated by the English. Spain 
also captured its gegemony at sea.

The religious situation cannot be 
on one side, because it also has its influ-
ence, the Muslims and Jewish converts 
also used literature to legally criticize 
a society that cannot be of another re-
ligion other than Catholicism, already 
to the Holy Inquisition was responsible 
for torturing and killing everyone that 
is advise to say something against the 
only ‘true’ and official religion.

Writers begin to evoke the loss of 
power of the State and to lament its 
gradual collapse, and is at this time 
where there are writers who leave to 
one side the fabulous genres and full of 
happiness, love of cutting and altruistic 
warriors environments and focuses on 
real-world, everyday problems of the 
common people, in the critique of the 

estates and wealthy classes and, irony 
as the basis of this criticism. So begins 
in Spain Cheatings with the Lazarillo de 
Tormes genre in 1554, who would be fol-
lowed The Guzmán de Alfarache in 1599.

And in America, what happens 
during the appearance of the first pica-
resque work? According to Luis Vitale, 
in an article for ADHILAC Social Com-
parative History of the Peoples of Latin 
America [15], we can see some mo-
ments in the period of the emergence 
of the Latin-American picaresque.

REVOLTS AGAINST TAXES AND 
TOBACCONIST
Protests against the abuses of the 

Spanish authorities, the increase in 
taxes and the tobacconist from tobacco 
had no intentionality political break 
with the colonial nexus; but they were 
forging a praxis of fight against the in-
stitutions which contributed to develop 
a political consciousness and a reasser-
tion of autonomy.

One of the most important move-
ments of protest against the colonial 
State occurred in Mexico in 1623 and 
culminated in the burning of the Palace 
of Government and the resignation of 
the viceroy Gelves, by requirement of 
Creoles and Metises to high taxes. Four 
years later rebelled the Bishop Manso, 
in pursuit of the abolition of the Indian 
Division and the local administration 
for the Creoles. This assertion, made 
for the first time in Latin America in 
such emphatic way, was elevated to the 
viceroy Escalona by the Bishop Juan 
de Palafox, causing the crisis, and the 
popular mobilization of 1645. Palafox 
was not willing to break with the Span-
ish monarchy, but the dynamics of the 
movement led to the confrontation 
with the colonial State.
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In the Royal audience of Quito, 

thousands of Creoles, Metises and Indi-
ans rioted for forty days, from May 22 
to July 3, 1765, in protest against the 
tobacconist from tobacco and customs 
measures. For a further illustration, 
we permit ourselves to transcribe part 
of the report drawn up by the colonial 
authorities of Quito: the night of May 2, 
began the most pitiful tragedy that may 
concern the stories; at 11 turmoil gath-
ered districts all touching facilitating 
conditions, in all its churches, and with 
momentum the more violent, rushed 
the Royal House of custom and water-
tight; which point they plundered and 
ruined completely in less than 3 hours 
with the loss of more than 30,000 pe-
sos.

THE SOCIAL REVOLUTION AND 
ETHNIC OF TUPAC AMARU

The massive and general lifting 
of Tupác Amaru, which in 1780 com-
prised almost all the territory of the 
ancient Inca Empire, must be qualified 
as an ethnic and social revolution. It 
was not one further rebellion, but a real 
revolution directed against the system 
of colonial domination.

While it is true that most of the 
participants were indigenous, lat-
est research proves that a significant 
sector of Metises and poor Spaniards 
were involved in the clash as a result 
of their rods with the Corregidor’s and 
other representatives of the colonial 
State. These contradictions among 
the rural and urban petty bourgeoisie 
with the Corregidor’s also took place 
between the Corregidores and the 
chiefs or “Curacao”, acting in charge of 
recruit workforce and the distribution 
and collection of goods to their com-
munities.

The main rebellions were those of 
1730 in Cochabamba and Oruro, Tar-
ma and Jauja in 1742 and Huarochirí 
in 1750. This finalized to the Moorish 
Villa Corregidor, “as well as persons 
who were with him [...]” shrank to 
form troops, breaking roads, destroyed 
bridges and spread the insurrection 
in the surrounding peoples’ rebellion 
of 1742, which lasted until 1755, was 
led by Juan Santos Atahualpa, who de-
scended from the Incas, it was said a 
leader so capable and charismatic as 
Túpac Amaru, in their region spoke Lat-
in, as well as the Spanish and Quechua 
“he could overtake the ability of the 
Spanish army maneuver the other hand 
with considerable support of tribes liv-
ing beyond the frontier of colonial cul-
ture. However it could not expand the 
movement through popular support 
that came from the Spanish Colony so-
ciety”.

Months before the great Túpac 
Amaru uprising occurred two rebel-
lions: the 1 February 1780 Arequipa 
and Cuzco, headed by Lorenzo Farfan of 
the Goths on April 13, where craftsmen 
also participated.

The rebellions that raged until 
1782 caused an incalculable number of 
deaths. Contemporary writers of events 
like Sahuaraura, estimated casualties at 
about 100,000 people. Only on the site 
of La Paz were reportedly killed about 
6,000. The economic losses were high; 
more than two and a half million dol-
lars in military expenditure, i.e. the 
equivalent of the annual revenues of 
the Viceroyalty of Peru.

Implications of the Túpac Amaru 
Revolutionary Movement came to West-
ern Venezuela, as it recently discovered 
documents in this country, among them 
a “private book” Bishop Mariano Martí 
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Estadella, responsible for the Diocese 
of Caracas from 1770 to 1784.

Boleslao Lewin argues that when 
Túpac Amaru “he obtained his resound-
ing victory of Sangarará and his domain 
was spreading throughout the High-
lands Peru - Bolivian and Argentine re-
gions, addressing his vassals (Creoles) 
from Arequipa referred to “threats 
made by the Kingdom of Europe “and 
promised that in” brief would be free of 
all [...]” This document indicates quite 
clearly the purpose of breaking ties 
with Spain.

This opinion of the best scholar 
of the life and work of Túpac Amaru 
suggests that this great leader of the 
indigenous movement was also one of 
the precursors of the independence, a 
man capable of conceiving and combine 
the political revolution against Spanish 
colonialism with the social revolution 
in defence of their ethnicity and their 
people.

THE REVOLT OF THE COMUNEROS
The most important protest move-

ment against the Spanish tax regime 
happened in the Vireynato of New 
Granada in 1781, ranging from Socorro, 
in the central region of the current Co-
lombia to the Venezuelan Andes.

The triggering cause of the revolt 
of the commoners’ was fiscal and tax 
regime of the Bourbon dynasty and 
the irregularities committed by the 
visitor Regent Francisco Gutierrez of 
pineapple, who even have friction with 
the viceroy Florez at the end of the De-
cade of 1770. But the protest against 
the fiscal policy was not more than 
cyclical expression of one process of 
Fund, structural causes of discontent.
On March 16, 1781 broke the revolt of 
the commoner’s in Socorro, precisely 

near the walls of the Municipal House 
where it had stuck the Royal Edict with 
new taxes. The saleswoman Manuela 
Beltran dared to break the edict and 
released it in pieces to the air with a 
defiant gesture. Hundreds of people 
stormed the tobacconists, pursued of-
ficials, looted their houses and put re-
leased prisoners, taking possession of 
the alcabalas, tobacco, liquor and other 
tax revenues. The Creole accommodat-
ed, as Salvador silver, tried to appease 
the rebels by a resolution of the chap-
ter that was suspending the validity of 
some tributes and taxes. However, the 
rebellion quickly spread to San Gil, Si-
macota and Mogotes.

The colonial authorities fled relief 
and the city remained in the hands of 
the popular sectors. Days later gathered 
in the square of Socorro a few thousand 
delegates from different areas, which 
was named on April 17 a command lead-
er, chaired by Juan Francisco Berbeo, 
on behalf of the common, the people.
The economic alliance between wealthy 
Creoles and small traders, craftsmen 
and oppressed in general remained on 
the basis of the hegemony of landown-
ers and middle-income owners, who 
presented themselves as captains of the 
‘common’.

On August 11, 1815, Blas Lamota, 
Spanish Colonel said in letter to the 
King: “And if V. M. asked cars and re-
cords of the revolt that shocked the 
capital city of Santa Fe in the years of 
1780, would find in them that were the 
ringleaders of it, parents and relatives 
of those who have promoted and main-
tained the 1810” Yet one could add the 
uprisings of slaves and the precursors 
of the independence of Latin Ameri-
can peoples. All this leads to a common 
place, during the emergence of the pi-
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caresque in Latin America the village 
was in weapons or had anger against 
the Spaniards and their social and po-
litical rules that imposed on the indige-
nous people of Tirana and abusive way.

To conclude we can say that both 
the picaresque genre in Spain Cone in 
Latin America, served out of ‘Wonder-
land’ world and face the reality, in the 
Spanish case, the loss of prestige and 
real social calamity that existed at that 
time. In the new continent, already not 
so new, shake off the Spanish pressure 
and complete the process of indepen-
dence.

Then the Picardy ruled in two cases 
different, but similar at the same time, a 
form of legal expression, but that ironi-
cally encompassed all those willing to 
say what they thought and criticize lev-
els that pressured society so much. Two 
centuries later occurred in America 
historical-social situations, which facil-
itated the use of the literary tactics that 
had earlier been exhibited in Spain.

And all of this under a quiet, strong 
common denominator and route that 
provided the union of peoples, cultures 
and new experiences intercontinental: 
the Atlantic Ocean.
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Abstract: The article, based on research of archival materials, investigates the forma-
tion and operation of military groups of Kyiv Committee of the Party of socialists-rev-
olutionaries. The role of this terrorist organization in the revolutionary events in Kiev 
in the first half of 1905 is analyzed. The thesis that revolutionary political forces have 
launched a massive agitation and propaganda campaign in Kyiv province and calling for 
radical revolutionary change, in particular, the overthrow of the autocracy, the Constitu-
ent Assembly and others is justified. It’s proved that among Kyiv Committee of the Party 
of socialists-revolutionaries, especially after the bloody events of January, a new trend of 
creation a local combat branch for organizing terrorist attacks against top officials from 
Kyiv administration. It was found out that the operation of the Kyiv military group took 
place in a deep conspiracy, and therefore virtually nothing was known about its activities 
to broad public. The conclusion is that the militants of the Party of socialist-revolutionar-
ies needed a terrorist attack to prove its existence. 

Keywords: Party of socialists-revolutionaries, committee, group, battle unit, agita-
tion, military unrest, terror
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БОЙОВА ДРУЖИНА КИЇВСЬКОГО КОМІТЕТУ 
ПАРТІЇ СОЦІЯЛІСТІВРЕВОЛЮЦІОНЕРІВ: 

ФОРМУВАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ОСОБОВИЙ СКЛАД

У період революції 1905-1907 
років у Російській імперії індивіду-
альний терор Партії соціялістів-ре-
волюціонерів (ПСР) проти найвпли-
вовіших державних діячів царського 
режиму визначався есерівськими 
лідерами як одне із першочергових 
завдань на шляху повалення само-
державства. Окрім загальновідомої 
Центральної бойової організації 
ПСР, на теренах Російської імперії 

існували десятки місцевих бойо-
вих організацій та бойових дружин. 
Широкий суспільно-політичний ре-
зонанс викликала діяльність Пів-
нічного летючого бойового загону у 
Санкт-Петербурзі (1906 р.), бойової 
дружини у Москві (1905 – 1906 р.), 
катеринославського, одеського, ки-
ївського терористичних осередків 
ПСР. Проте, слід зазначити, що діяль-
ність місцевих бойових організацій 
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ПСР досліджена поверхнево та фраґ-
ментарно. Певні судження та факти 
з даної проблеми ми можемо знайти 
у першій ґрунтовній праці з історії 
есерів Партія Соціялістів-Револю-
ціонерів та її попередники, виданій 
колишнім начальником Київського 
охоронного відділення, начальни-
ком охорони імператора, ґенерал-
майором жандармерії О. Спиридові-
чем у 1916 р. [14]

Після Жовтневого большевиць-
кого перевороту 1917 р., а особли-
во, починаючи з другої половини 
1920-х рр., історія ПСР стала одним 
із «табу», та, фактично, до 1960-х 
рр. вищезгадана проблема майже 
не поповнювалась новими науко-
вими доробками. У цей період ве-
ликий внесок у дослідження історії 
ПСР зробили російські вчені, діячі 
та публіцисти на еміґрації. Фактич-
но перший імпульс розвитку захід-
ної історіографії есерів був даний 
суб’єктивною мемуаристикою росій-
ських еміґрантів першої хвилі, серед 
яких були В. Чєрнов [22], В. Бурцев 
[2], Б. Савінков [12], А. Арґунов [1].

На зламі 1960 – 1970-х рр. ви-
вчення «непролетарських» партій, 
зокрема і партії есерів суттєво ак-
тивізувалось. Приміром такі дослід-
ники, як К. Ґусєв [5], В. Ґінєв [4] та 
В. Хорос [15], зберігаючи приналеж-
ність до ортодоксально марксист-
ської схеми, ввели у науковий обіг 
деякі нові джерела. Проте архівні 
матеріяли застосовувались ними 
фраґментарно, і лише в випадках, 
коли вони доводили хибність ідео-
логічної лінії ПСР.

У 1972 р. М. Лєоновим була опу-
блікована перша з часів революції 
1905-1907 рр. робота про зароджен-
ня, утворення та діяльність партії 
есерів, написана, головним чином, 

на раритетних та архівних джере-
лах. Вже після розпаду Совєтського 
союзу, у 1997 р. побачило світ друге, 
перероблене і доповнене, видання 
праці М. Лєонова Партія соціяліс-
тів-революціонерів у 1905 – 1907 рр., 
в якому автор відкинув марксист-
ські підходи і схеми та поставив за 
мету комплексно висвітлити істо-
рію партії есерів у період революції 
1905 – 1907 рр. [7]. Зокрема 1998 рік 
ознаменувався фундаментальною 
працею К. Морозова Партія соція-
лістів-революціонерів у 1907 – 1914 
рр. [8]. Застосовуючи проблемно-
хронологічний метод викладу мате-
ріялу, науковці виокремили пробле-
ми, які, на їх думку, вважалися най-
більш актуальними для вивчення, 
зокрема: ґенезис партії, ідеологічну 
концепцію, програму, організацію, 
чисельність, соціяльний склад і ряд 
інших проблем. Проте проблема ді-
яльности місцевих терористичних 
осередків виявилася нез’ясованою 
навіть у таких фундаментальних 
працях. 

З огляду на вищевикладене, 
метою цієї статті є відтворення на 
основі архівних матеріялів сукуп-
ности історичних подій та процесів, 
пов’язаних з діяльністю, структу-
рою та чисельністю київської бойо-
вої дружини ПСР, що функціонувала 
у Києві у першій половині 1905 року.

Власне, перші дні нового 1905 
року виявилися переломними та 
знаковими для Російської імперії. 
Напруження, що наростало у всіх 
сферах суспільного життя, породже-
не відсталістю та консерватизмом 
імперського самодержавства, наре-
шті досягло точки кипіння, ознаме-
нувавши соціяльним вибухом поча-
ток російської революції. 
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Відправною точкою суспільно-

політичних потрясінь стала «Кри-
вава неділя» 9 січня 1905 року – 
розстріл військами мирної 150-ти-
сячної робітничої демонстрації в 
Санкт-Петербурзі. Така цинічна роз-
права над неозброєними робітника-
ми сколихнула всю країну. Більше 
того, похитнувся один із монолітних 
стовпів російського самодержавства 
– віра народу «в доброго царя», що 
відчутно загострило і без того за-
грозливу революційну ситуацію. 
Упродовж січня-лютого 1905 р. ро-
бітничий страйковий рух охопив 
переважну більшість промислових 
реґіонів, а також залізниці та кому-
нальні служби міст. Зросла кількість 
антипоміщицьких селянських ви-
ступів, радикальні настрої охопили 
студентство. Усюди, де це було мож-
ливо, і, зокрема в Києві та Київській 
ґубернії, революційний рух намага-
лись очолити і координувати ліво-
радикальні політичні партії – соці-
ялісти-революціонери, соціял-демо-
крати, єврейський «Бунд» та інші [7, 
43].

Революційні політичні сили роз-
горнули масову аґітаційну та про-
паґандистську кампанію в Києві та 
ґуберії – із закликом до радикаль-
них революційних перетворень, зо-
крема, повалення самодержавства, 
скликання Установчих зборів тощо. 
Більше того, у середовищі київських 
есерів, особливо після кривавих січ-
невих подій, почали проглядатися 
тенденції до створення місцевого 
бойового осередку для організації 
терористичних актів проти керів-
них осіб київської адміністрації. З 
іншого боку, розгромлений у жовтні 
1904 р. [18, арк. 177] Київський комі-
тет Партії соціялістів-революціоне-

рів (поліцією було заарештовано 15 
осіб, зокрема й очільників місцевого 
комітету ПСР – дворянку М. Рейнбот, 
прапорщика запасу І. Карнаухова, 
студента Київського університету 
св. Володимира К. Нельговського), 
не мав ані людських, ані матері-
яльних ресурсів для забезпечення 
ефективної роботи бойової дружи-
ни. Її формування гальмувалось та 
затягувалось [21, арк. 3]. Напере-
додні новорічних свят, наприкінці 
1904 року до Києва прибула група 
терористів (три особи) Центральної 
Бойової організації ПСР. Їх приїзд до 
міста був частиною втілення пляну 
«Великого походу Бойової організа-
ції» й полягав у підготовці замаху 
на Київського, Подільського та Во-
линського ґенерал-ґубератора М. 
Клейґельса, причетного до жорсто-
кого придушення студентських за-
ворушень у Санкт-Петербурзі у 1903 
р. [9, 114]. Очолював групу один із 
організаторів вбивства В. Плєве, Д. 
Борішанський. Проте, через гостру 
нестачу кадрів та недостатню допо-
могу з боку місцевого комітету, під-
готовка замаху просувалась повіль-
но. Не обійшлося тут і без втручання 
Київського охоронного відділення, 
яке через своїх аґентів в організації 
поширювало думку про недоціль-
ність замаху на ґенерал-ґубератора, 
що перебував на посаді лише кілька 
місяців, та й взагалі, начебто, дотри-
мувався ліберальних поглядів. Влас-
не, після вдалого теракту БО проти 
великого князя Сєрґєя Алєксандро-
вича в Москві 16 січня 1905 р., усі 
приготування до організації замаху 
на ґенерал-ґубератора Клейґельса 
були, фактично, згорнуті [13, 178-
179]. Так Д. Борішанський відбув у 
Санкт-Петербурґ для підсилення 
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столичної бойової групи, яка готу-
вала масштабний теракт, намічений 
на 1 березня 1905 р. [9, 115].

Два члени БО, що залишили-
ся у Києві, ініціювали формування 
місцевої бойової дружини з серед-
овища революційно налаштованого 
студентства. У середині січня 1905 
р. з рядів ліворадикальних студен-
тів Київського політехнічного інсти-
туту (далі КПІ – А. Х.) такий гурток 
було сформовано. До нього входи-
ли, передусім, члени проесерівської 
Групи студентів-революціонерів 
(приблизно 20 осіб) під керівни-
цтвом студентів КПІ О. Павлова 
(прізвисько спостереження «Ота-
ман») та А. Вєхова («Зябкін»). Теро-
ристичний гурток, поряд із вище-
названими особами, очолив також 
Б. Ґерман («Давлєний») – одеський 
міщанин, який нелегально прожи-
вав у Києві. Саме Ґерман (за іншими 
особистими документами – Є. Кон-
донді, Ґ. Жітомірський ), ймовірно, 
був членом Центральної Бойової 
організації ПСР та одним із провід-
них організаторів Київської бойової 
дружини [19, 32]. 

Однак стрімкий розвиток по-
дій завадив подальшому формуван-
ню терористичної групи – 29 січня 
1905 р. в ході ліквідації Групи сту-
дентів-революціонерів на квартирі 
в Павлова, де нелегально проживав 
і Жітомірський, було проведено об-
шук. Про першорядну роль Павлова 
в революційному житті Києва гово-
рить той факт, що обшуком у нього 
на квартирі керував сам начальник 
Київського охоронного відділення 
А. Спірідович. Під час обшуку Жи-
томирський вчинив збройний опір і 
зміг утекти від поліції. Прикметним 
є те, що він навіть стріляв у А. Спі-

рідовича, який переслідував його на 
вулиці, проте безрезультатно. Ско-
риставшись метушнею поліції, зміг 
уникнути арешту і Павлов, вистриб-
нувши у вікно [13, 185-186]. Таким 
чином, операція охоронного відді-
лення із затримання бойовиків ціл-
ковито провалилася. Випадок був 
настільки неординарним, що на сто-
рінках головного друкованого орга-
ну ПСР Революційна Росія з’явилася 
ціла стаття, присвячена провалу ки-
ївської охоронки [11, 5]. 

Сам же А. Спірідович у своїх ме-
муарах згадував, що події 29 січня 
1905 р. стали першим великим про-
валом Київського охоронного від-
ділення та підняли моральний дух 
місцевих революційних кіл. Далі він 
красномовно описав загальні на-
строї київської громади: «Все [сус-
пільство. – А. Х.] тоді йшло вліво. 
Конституція ніби офіційно витала 
в повітрі. Ідейно самодержавство 
було поховано нашою інтеліґенці-
єю» [13, 186].

Незважаючи на те, що лідери 
Групи студентів-революціонерів за-
лишилися на волі, вони були ви-
мушені залишити Київ. Одночасно 
з обшуком на квартирі в студента 
Павлова, жандармами були прове-
дені обшуки в інших членів студент-
ської організації, в ході яких було 
заарештовано 10 осіб, в тому числі 
А. Вєхов. Група студентів-революці-
онерів, фактично, перестала існува-
ти. Без лідерів залишилася і бойова 
дружина. Однак вже наступного дня, 
30 січня 1905 р., на таємному зібран-
ні із лав радикального студентства 
було сформоване нове ядро бойової 
дружини, до якого увійшли студен-
ти Київського університету св. Воло-
димира А. Покровський та Ф. Юр’єв, 
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а також колишні товариші Павлова 
по Групі студентів-революціонерів: 
студент КПІ Д. Коґан («Шрам») та 
колишній студент того ж вишу С. По-
лянін («Хворий») [19, арк. 173-174]. 

Того ж дня, 30 січня 1905 р. міс-
цевий комітет подав запит до Цен-
трального комітету ПСР про дозвіл 
на морд Київського ґенерал-ґубера-
тора Н. Клейґельса. ЦК дав ствердну 
відповідь. Підготовка та проведення 
терористичного акту були доручені 
новосформованій бойовій дружині, 
проте ніяких реальних кроків для 
втілення цього пляну дружиною 
зроблено не було – її члени остері-
гались нових облав з боку поліції та 
вирішили деякий час не виявляти 
активної діяльности. Майже усі вони 
тимчасово виїхали з міста. Така по-
зиція бойовиків відчутно розчару-
вала очільників місцевого комітету 
ПСР, які стали іронічно називати Ки-
ївську бойову дружину «зеленою», 
очевидно, натякаючи на незрілість 
та несерйозність намірів терорис-
тичного гуртка [19, арк. 175].

Перспективи утворення аль-
тернативної бойової організації 
ПСР у складі Київського комітету 
з’явилися на початку весни 1905 
р. А саме, 10 березня у Київ із Біло-
стока прибуло кілька євреїв. Вони 
стверджували, що приїхали за роз-
порядженням революційного комі-
тету ПСР Північно-Західного краю 
для формування бойової дружини і 
розгортання терору проти чиновни-
ків місцевої поліції та адміністрації. 
Проте, відносини із Київським комі-
тетом ПСР у новоприбулих не скла-
лися, адже виявилось, що вони нале-
жать до анархістів та дотримуються 
тактики безсистемного терору, який 
був неприйнятним для есерів. Од-

нак, євреї-анархісти ще якийсь час 
намагались аґітувати робітників та 
студентів щодо створення відокрем-
леної терористичної організації із 
анархістсько-есерівськими гаслами. 
Проте на співпрацю з ними пішли 
лише двоє потенційних терорис-
тів – член місцевої організації ПСР 
Б. Яхнович та селянин П. Наришкін. 
Власне, ніякої практичної діяль-
ности, окрім побутових розмов та 
примітивного плянування, анархо-
терористи не проявляли. Через не-
стачу коштів та протидію місцевого 
есерівського комітету ця організа-
ція розпалася вже до кінця березня 
1905 р. [19, арк. 144, 144(зв.)]

Напровесні активізувалась і міс-
цева бойова дружина. Упродовж бе-
резня 1905 р. її члени поступово по-
вернулися до Києва. Водночас, місто 
відвідав представник Центрального 
комітету ПСР та закликав місцевий 
комітет розпочати підготовку до 
збройного повстання, яке мало су-
проводжуватись індивідуальним те-
рором проти вищих адміністратив-
них осіб. Київським есерам пообі-
цяли велику партію зброї, вибухівки 
та коштів, яку плянували достави-
ти напередодні повстання у травні 
1905 р. З огляду на таку установку 
«згори», місцевий комітет вирішив 
взяти діяльність бойової дружини 
під цілковитий контроль та поста-
чати її усім необхідним, зокрема і 
зброєю – в обмін на зобов’язання 
якомога швидше організувати те-
ракт проти Клейґельса [19, арк. 145, 
146]. 

На початку квітня 1905 р. Київ-
ська бойова дружина, нарешті розпо-
чала активну підготовчу діяльність. 
До складу дружини входило 11 осіб, 
зокрема, студенти КПІ К. Скляренко 
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та Й. Фурман, студенти Київського 
університету Ф. Юр’єв («Пауков»), А. 
Покровський («Ресторанний»), ко-
лишній студент С. Полянін, члени 
місцевого комітету селянин І. Тю-
тюнніков («Шаляпінський»), учень 
Київського художнього училища С. 
Транцеєв («Бурний»), дворянин С. 
Верцінський («Сіґізмунд»), службов-
ці Управління Південно-Західних за-
лізниць Ґ. Моралєвич («Худий») та 
О. Яцунов («Красільщік»), а також 
представник від центральної Бойо-
вої організації, житомирський міща-
нин М. Блінов (партійне прізвисько 
«Галичанин»). Саме М. Блінов, поряд 
із номінальним очільником дружи-
ни Скляренком був неоголошеним 
лідером бойовиків та постійно три-
мав зв’язок із «центром» [19, арк. 
176]. 

З середини квітня 1905 р. бойо-
ва дружина вела підготовку одразу 
трьох замахів: на ґенерал-ґуберато-
ра Клейґельса, віце-ґубератора ба-
рона Штакельберґа та начальника 
Київського охоронного відділення 
Спірідовича. Бойовики розділились: 
підготовкою першого замаху зайня-
лись Блінов, Верцинський та Скля-
ренко, другий теракт взяли на себе 
Юр’єв, Покровський, Моралевич та 
Яцунов, а організацію третього було 
покладено на Транцеєва [19, арк. 
177].

Попередньою датою замаху на 
ґенерал-ґубератора Клейґельса було 
визначено 17 квітня – Великдень. 
Терористи активно закуповували та 
заготовляли зброю. Так, напередод-
ні 17 квітня, Київський комітет ПСР 
передав у розпорядження бойови-
ків велику кількість револьверів та 
набоїв для них, заготовлених на ви-
падок збройного повстання. Однак, 

через затримку з доставкою та виго-
товленням бомб, атентат перенесли 
на початок травня. Відслідковуван-
ням маршруту ґенерал-ґубератора 
займався Скляренко. 14 квітня він 
роздобув розпорядок дня та що-
денник ділових зустрічей Клейґель-
са через домашнього учителя його 
сина. Між 15 та 19 квітня терористи, 
нарешті, отримали бомби, очевидно, 
місцевого виготовлення. Починаю-
чи з 19 квітня, Скляренко реґулярно 
виходив на Троїцький провулок, де 
знаходився будинок ґенерал-ґубе-
ратора, очевидно, чекаючи вдалого 
моменту для замаху [19, арк. 178-
179]. 

У той же час, упродовж квітня, 
Київська бойова дружина поповни-
лась новими активістами. Станом на 
26 квітня 1905 р. її чисельність сяг-
нула 21 члена, а загальна кількість 
революціонерів, причетних до ді-
яльности бойової дружини, доходи-
ла до 50 [19, арк. 182-183].

Така активність бойовиків не 
могла не привернути уваги місцево-
го охоронного відділення, яке мало 
в рядах бойової дружини свого аґен-
та та знало кожен її крок. Більше 
того, усвідомлюючи усю небезпеч-
ність цього терористичного гурт-
ка, начальник київської «охоронки» 
Спірідович долучив до стеження за 
бойовиками усіх наявних філерів, 
залишивши, фактично, без нагляду 
інші революційні організації Києва. 
Після того, як бойова дружина роз-
добула бомби для замахів, її арешт 
був питанням найближчого часу 
[19, арк. 176(зв.)]. 

Дійсно, уночі 27 квітня 1905 р. у 
Києві відбулася «ліквідація» бойової 
дружини, тобто одночасний тоталь-
ний арешт усіх причетних до діяль-



280 +

Spheres of culture+
ности бойовиків. Були проведені 
обшуки та арешти 25 осіб, серед них 
заарештували і більшість членів 
місцевого комітету ПСР – Рейнбот, 
Ваґнер, Старінкєвича та ін.), ще 14 
есерів зуміли уникнути арешту. Най-
більшим здобутком ліквідації стало 
виявлення на квартирі у бойовика 
Скляренко лябораторії з виготов-
лення вибухівки та бомб, зокрема, 
три фактично готових метальних 
снаряди [19, арк. 217].

Пізніше, слідством було вста-
новлено, що хімічні компоненти ви-
бухівки Скляренкові передавав про-
фесор КПІ М. Тіхвінський (партійне 
прізвисько «Міхаїл Міхайловіч»), 
завідувач хімічною лабораторією ін-
ституту [19, арк. 250]. Тієї ж ночі за 
незаконне носіння зброї поліція за-
арештувала Е. Скляренка (старшого 
брата К. Скляренка), також причет-
ного до діяльности бойової дружи-
ни [19, арк. 220].

Успіхи Київського охоронного 
відділення були очевидними – ке-
рівне ядро Київської бойової дружи-
ни ПСР, фактично, перестало існува-
ти. Поліція вилучила також основну 
масу зброї та вибухівки, зосеред-
женої у руках бойовиків. Невтішна 
ситуація для київських есерів по-
гіршувалась ще однією серйозною 
втратою – напередодні ліквідації, 24 
квітня 1905 р. під час єврейського 
погрому у Житомирі загинув один 
із лідерів бойової дружини Блінов. 
Він намагався організувати само-
оборону єврейського кварталу та 
був смертельно поранений у голову 
під час сутички з погромниками [10, 
19].

Арешти, що відбулись саме пе-
ред 1 травня, не дали ослабленому 
місцевому комітету ПСР провести 

запляновану політичну демонстра-
цію та страйк робітників. 1-2 травня 
страйкувало лише кілька булочних 
[19, арк. 231]. 

Безсумнівно, бойова дружи-
на отримала відчутний удар з боку 
охоронного відділення та поліції, 
проте ліквідувати її повністю, як і 
місцевий комітет ПСР, їй не вдало-
ся. Бойовики, що уникли арештів, 
за короткий час згрупувались на-
вколо професійного революціоне-
ра, колишнього народовольця та 
каторжанина, 40-літнього есера І. 
Старінкєвича («Качур»), та 23-літ-
нього коректора О. Яцунова. Вони 
реорганізували бойову дружину, до 
якої увійшло 10-12 осіб, та віднови-
ли підготовку до терактів. Зокрема, 
попередньою датою замахів було 
призначено 14 травня 1905 р. Через 
професора Тіхвінського а також чле-
на місцевого комітету К. Ваґнера бо-
йовики отримували все необхідне, 
зокрема зброю, вибухівку та кошти. 
Однак, організувати теракти до кін-
ця травня бойовій дружині так і не 
вдалося, ймовірно через постійну 
протидію поліції [19, арк. 250].

Наприкінці травня 1905 р. стала-
ся подія, що спонукала бойову дру-
жину активізувати роботу. 28 трав-
ня, неподалік від будівлі охоронного 
відділення, член большевицького 
робітничого гуртка, провокатор П. 
Руденко стріляв в начальника ки-
ївської «охоронки» Спірідовича та 
важко поранив його трьома пострі-
лами. Більше того, кілька днів після 
замаху містом ширилась чутка про 
смерть Спірідовича. Однак, йому 
вдалось вижити, хоча реабілітація 
після поранення тривала півроку [3, 
136]. Замах на Спірідовича викликав 
великий суспільний резонанс як у 
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самому Києві так і за його межами. 
Зокрема, у той же день в Народному 
домі Києва іншим бойовиком-боль-
шевиком, впевненим в успішності 
замаху на Спірідовіча, пострілом в 
потилицю був убитий околодочний 
наглядач [13, 138].

Такий перебіг подій «надихнув» 
київських есерів. Тим більше, міс-
цевий комітет помилково вважав, 
що замах на Спірідовича власними 
силами організував член бойової 
дружини Яцунов, який був навіть 
секретно вивезений із міста та зби-
рався нелеґально перетнути кордон 
(однак, незабаром, коли його обман 
було розкрито, він повернувся до 
Києва). За ініціятиви Київського ко-
мітету ПСР було надруковано 2000 
екз. прокламацій, присвячених за-
маху. Проте, вони не розповсюджу-
вались через незгоду частини чле-
нів комітету, які наголошували, що 
замах на Спірідовича не є справою 
рук Київської бойової дружини [13, 
137-138].

Тим не менше, одразу ж після за-
маху, Київська бойова дружина взя-
лася за практичну організацію те-
рактів проти помічника начальника 
охоронного відділення колезького 
асесора М. Кулябка, а також київ-
ського поліцмейстера полковника 
В. Ціхоцького. При цьому, першого 
плянували убити бомбою на вулиці, 
а другого – застрелити під час осо-
бистого прийому безпосередньо у 
поліцейському відділенні. Виконав-
цем другого замаху зголосився бути 
Транцеєв, який 5 червня прийшов 
в прийомні години до полковника 
Ціхоцького під приводом наведен-
ня довідки про відібрані під час об-
шуку в його нареченої особисті речі. 
Однак, попереджений про можли-

вість замаху полковник Ціхоцький 
не прийняв Транцеєва. Вірогідно, 
відмова спровокувала підозри бойо-
виків про їх викриття, адже одразу 
після 5 червня більшість членів бо-
йової дружини втекли з Києва [20, 
арк. 302].

У місті зосталися лише Транце-
єв та Яцунов, які не полишали на-
міру убити полковника Ціхоцького 
та колезького асесора Кулябка. У їх 
розпорядженні були револьвери та 
бомба, яку Яцунов отримав від Чер-
нігівської організації ПСР. Яцунов, 
очевидно, бажав реабілітуватись за 
«конфуз із Спірідовичем», тому зго-
лосився власноручно убити тимча-
сового начальника охоронного від-
ділення Кулябка. Проте, проінфор-
мовані про можливість замаху на їх 
життя, Ціхоцький та Кулябко не да-
вали жодної можливости підібрати-
ся до них на відстань пострілу чи ме-
тання бомби. Вони щоденно зміню-
вали маршрути слідування екіпажів, 
які супроводжувала посилена охоро-
на. Терористи ж, при цілковитій під-
тримці місцевого комітету ПСР, були 
готові при найпершій вдалій нагоді 
завдати удару. Однак, Кулябко, не-
зважаючи на особистий ризик, вирі-
шив зайняти вичікувальну позицію, 
доки до Києва не повернеться біль-
шість членів бойової дружини для 
максимально ефективної її ліквіда-
ції [20, арк. 304]. 

Розрахунок Кулябка виявився 
правильним – до 20 червня майже 
всі члени бойової дружини та ак-
тивісти місцевого комітету ПСР по-
вернулися у Київ, що стало сиґналом 
для проведення ліквідації. У ніч на 
23 червня (одночасно з ліквідацією 
есерів у Одесі) відбулись масові аре-
шти бойовиків та членів Київського 
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комітету ПСР, у ході яких арештова-
но 12 осіб. Серед них були 3 члени 
бойової дружини – О. Покровський, 
С. Полянін, І. Тютюнников, 4 члени 
місцевого комітету ПСР, які були тіс-
но пов’язані з діяльністю бойовиків 
– Е. Ваґнер, В. Водовозова, І. Старин-
кевич, С. Транцеєв, а також 5 осіб, що 
не входили до складу революційних 
організацій, але активно сприяли 
діяльності бойової дружини (А. Ко-
зачевський, Х. Свєт, Г. Дзєнкєвич, І. 
Кірікос, Д. Ільїн). Обшуками було ви-
лучено велику кількість нелегаль-
ної літератури, зброя, а також гекто-
ґраф [6, арк. 21-26]. Крім того, ще в 
п’ятьох провідних київських есерів 
(М. Рейнбота, Ю. Ваґнера, М. Тіх-
вінського, А. Кролєвець та Ф. Отто) 
були проведені обшуки, які, однак, 
не дали результату [20, арк. 331].

Ліквідація вночі 23 червня 
відчутно підірвала наявні сили 
бойової дружини та Київського 
комітету ПСР. Бойова дружина, 
фактично, перестала існувати. Її 
члени, що залишились на свобо-
ді, були змушені тимчасово згор-
нути усю революційну діяльність 
через посилений нагляд поліції. 
Частина з них (наприклад, Яцу-
нов) залишили місто. ПСР в Киє-
ві не виявляла своєї активности 
більше місяця – лише у кінці лип-
ня 1905 р. зовнішній нагляд охо-
ронного відділення почав фік-
сувати нові прояви діяльности 
київських есерів (нелегальні зі-
брання, організацію робітничих 
гуртків, друкування прокляма-
цій). При цьому, функціонування 
Київської бойової дружини упро-
довж серпня-вересня 1905 р. так 

і не було відновлене, а після про-
голошення Маніфесту 17 жовтня, 
Київський комітет ПСР на деякий 
час (до середини 1906 р.) взагалі 
відмовився від доктрини терору 
[17, арк. 168].

Загалом же, за весь час діяль-
ности бойової дружини, в її рядах, за 
нашими підрахунками, діяло 59 осіб, 
переважна більшість з яких були 
студентами місцевих вищих освітніх 
закладів. Бойовики плянували здій-
снити замахи на 6 вищих адміністра-
тивних осіб Києва – ґенерал-ґубера-
тора, ґубератора, віце-ґубератора, 
поліцмейстера, начальника охорон-
ного відділу та його заступника. 

Варто також зазначити, що 
функціонування Київської бойової 
дружини відбувалось в умовах гли-
бокої конспірації, і через це широко-
му загалу фактично нічого не було 
відомо про її діяльність. Гучним 
маніфестом власного існування для 
бойовиків міг би стати бодай один 
успішний теракт. Однак, жоден із за-
плянованих бойовиками замахів не 
був доведений до практичної реалі-
зації, що, безперечно, свідчило про 
ефективну діяльність Київського 
охоронного відділення яке очолю-
вали підполковник Алєксандр Спірі-
дович та його заступника, колезько-
го асесор Ніколай Кулябка [13, 192].
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Аbstract: The article defines the role of one of the leading entrepreneurs, scientists 
and public figure N. von Ditmar in the organization of the industrial enterprises in the 
East and South of Ukraine during the World War I. It highlights his attitude towards the 
growing influence of the state in regulating the economic relations and processes as well 
as to the reorganization of the south-eastern industrial region and the role of industrial-
ists and businessmen in politics. It’s showing the attitude of N. von Ditmar to the creation 
of trade unions and their participation in economic activities.
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РОЛЬ Н. ФОН ДІТМАРА В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ СХОДУ І ПІВДНЯ УКРАЇНИ

У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Перша світова війна продемон-
струвала необхідність запрова-
дження державного реґулювання 
економічних відносин у сфері пере-
орієнтації роботи промислових під-
приємств для воєнних потреб. Цей 
процес супроводжувався певними 
змінами у стосунках між органами 
державної влади і представниками 
підприємницьких кіл суспільства. 
Одним із найвпливовіших представ-
ників гірничопромислової буржуазії 
Сходу та Півдня України наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. був Ніколай 
фон Дітмар, якого поважали у серед-
овищі російської імперської ділової 

еліти, технічної інтеліґенції. Учень 
Дмітрія Мєндєлєєва Ніколай фон 
Дітмар також заслужив визнання 
у науковому світі. Однак протягом 
багатьох років його постать зали-
шалася поза увагою дослідників. На 
початку ХХ ст. його ім’я зустрічало-
ся у працях науковців, присвячених 
висвітленню розвитку фабрично-за-
водської та гірничозаводської про-
мисловости Сходу і Півдня України 
[4], [9], [10].

У совєтській та російській іс-
торіографії про Ніколая фон Ді-
тмара практично не згадувалося 
– найбільш вірогідно через його 
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ставлення до бoльшeвицького пе-
ревороту. Вийнятками були окремі 
роботи, присвячені висвітленню іс-
торії промислової буржуазії [2], [3], 
[12]. Окремі автори ототожнюють 
Ніколая фон Дітмара із захисником 
інтересів Донбасу, вказуючи на його 
заходи, спрямовані на утворення 
місцевих органів управління [6]. 
Водночас нині практично відсутні 
дослідження, де б аналізувалася ді-
яльність Ніколая фон Дітмара упро-
довж Першої світової війни, його 
ставлення до посилення ролі держа-
ви у реґулюванні економічних від-
носин, до реорганізації управління 
південно-східним промисловим ре-
ґіоном із посиленням ролі великих 
промисловців і підприємців у полі-
тичному житті.

Важливою віхою у житті Ніко-
лая фон Дітмара, безперечно, стала 
тісна співпраця з органами гірничо-
промисловців Півдня Росії. Під час 
роботи з’їздів гірничопромисловців 
він неодноразово обирався секрета-
рем цієї організації та займав інші 
виборні й адміністративні посади. 
Завдяки своїй репутації у торгівель-
но-промисловому світі, Ніколай фон 
Дітмар у 1906 р. був обраний голо-
вою Ради з’їздів гірничопромис-
ловців Півдня Росії і пропрацював 
на цій посаді до 1917 р. Деякий час 
йому вдавалося забезпечити коор-
динацію дій промислових концернів 
Півдня Російської імперії на вну-
трішньому ринку, створити страте-
ґію прориву продукції гірничо-ме-
талургійної галузі на ринки Европи 
і Близького Сходу, створити статис-
тичний, технічний, юридичний та 
санітарний відділи у складі Ради 
з’їздів гірничопромисловців Півдня 
Російскої імперії та координувати 

розробку програм будівництва за-
лізниць у Донецькому та Криворізь-
кому басейнах. Саме Ніколай фон Ді-
тмар став ініціятором розгляду пи-
тання про страхування робітників 
від нещасних випадків [11].

Поруч із цим у роки Першої сві-
тової війни Ніколаєві фон Дітмару 
довелося взяти участь у забезпе-
ченні роботи промислових підпри-
ємств у справі виконання військо-
вих замовлень в умовах зростання 
обсягів втручання держави в еко-
номічні процеси. Попри всі зусилля 
промисловців і підприємців знайти 
компроміс у стосунках із дворян-
ською верхівкою не вдалося, вища 
влада Російської імперії за всяку 
ціну прагнула зберегти монархію та 
панівне становище дворянства на-
віть всупереч інтересам розвитку 
економіки. Авторитарний характер 
керівництва в Російської імперії зі 
значними повноваженнями вищих 
представників місцевої влади нерід-
ко вступав у протиріччя з прагнен-
нями провідних промисловців і під-
приємців, особливо у випадках, коли 
нав’язаний авторитарний стиль ке-
рівництва ставав на заваді організа-
ції виробництва. 

Привертає на себе увагу став-
лення представників великої бур-
жуазії до введення реквізицій у Ро-
сійській імперії. Вже 3 серпня 1914 
р. було прийнято зміни до законо-
давства, що реґулювали здійснення 
реквізиційних заходів. До введення 
нових правил реквізицією назива-
лося примусове придбання у насе-
лення необхідних предметів із ви-
платою компенсації або видачею 
розписки на отримання коштів за 
встановленими тарифами або за-
твердженими цінами. Реквізиції 
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могли здійснюватися за наказом 
командуючих арміями, корпусами 
та фортецями. Згідно нової редакції 
реквізиціями стало вважатися при-
мусове придбання у жителів пред-
метів чи засобів, необхідних для дій 
армії, а також залучення жителів до 
виконання потрібних для армії ро-
біт. Реквізиції могли бути платними 
або безоплатними. У випадку про-
ведення платних реквізицій оплата 
мала здійснюватися відразу після 
отримання товарів або після вико-
нання запланованих робіт [1, 179].

Реквізиції вугілля стали одним 
із засобів поліпшення становища в 
економіці Російської імперії, яка не 
була готова повністю задовольнити 
потреби війни. У тогочасних видан-
нях реквізиція називалася заходом 
боротьби із спекуляцією [5, 20]. На 
40-му З’їзді гірничопромисловців 
Півдня Росії Н. фон Дітмаром відзна-
чалося, що реквізиції вкрай неґатив-
но впливали на фінансовий стан і 
можливість продовження роботи на 
дрібних підприємствах, що займа-
лися видобутком вугілля. Ці підпри-
ємства змушені були скорочувати 
кількість працівників, а в окремих 
випадках припиняли роботу [8, 3]. 
Водночас комісія 40-го з’їзду під 
головуванням Н. фон Дітмара виді-
лила підкомісію під головуванням 
Б. Соколова для визначення міні-
мальних реквізиційних цін на різні 
види палива [13, 29]. Слід врахува-
ти, що гірничопромисловці були за-
цікавлені у зростанні мінімальних 
відпускних цін на вугілля у зв’язку 
з проведенням реквізиції пально-
го. У визначенні мінімальної ціни 
на вугілля, за якою мав би розрахо-
вуватися російський уряд за кон-
фісковане пальне, гірничопромис-

ловці особливо наголошували на 
зростанні собівартости видобутку 
мінерального палива та зменшенні 
прибутковости копалень. Комісія 
41 З’їзду гірничопромисловців Пів-
дня Росії під головуванням Ніколая 
фон Дітмара відзначала, що серед-
ня прибутковість кам’яновугільних 
копалень у 1912 р. складала 2,13%, 
у 1913 р. – 4,98%, у 1914 р. – 3,58%. 
На основі даних гірничих підпри-
ємств та Харківського страхового 
товариства згадана раніше підкомі-
сія на чолі з Б. Соколовим наголо-
шувала, що ціна матеріялів, необ-
хідних для проведення підготовчих 
робіт у видобутку, зросла на 60%, а 
тому загальна ціна сортованого ву-
гілля, видобутого великим вугіль-
ним підприємством, розташованим 
на орендованій землі складала 15,5 
коп. за пуд. Підкомісія відзначала, 
що продуктивність праці працівни-
ків на 1916 р. знизилася в середньо-
му на 10%, а оплата зросла на 25%, 
що дало загальне здорожчання ро-
бочої сили на 40% [13, 29].

На 41-му З’їзді гірничопромис-
ловців Півдня Росії Н. фон Дітмаром 
зазначалося, що інтереси великих 
промисловців вимагали державних 
ґарантій у справі забезпечення ку-
півлі вугілля та здійснення заходів 
по його вивезенню. Застосування 
«реквізиційних нарядів» і «приму-
сових поставок» вугілля з Донбасу 
ускладнювалося до початку 1916 р., 
перш за все, неможливістю забезпе-
чити вивезення вугілля з місць ви-
добутку до споживачів [15, 13].

Вище наведені факти свідчать, 
що монополізація ринку мінераль-
ного палива не влаштовувала гір-
ничопромисловців, значну частину 
споживачів та перевізників палива, 
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передусім – залізниці. Тиск з боку 
уряду у вирішенні цього питання 
призводив до загострення протисто-
яння. До того ж, розуміння принци-
пової можливости прийняття такого 
рішення вольовим розпорядженням 
монарха призводило до збільшення 
кількости прихильників конститу-
ційної монархії чи республіки. За-
гальна кількість секвестрованих 
підприємств у кам’яновугільній 
промисловості Донбасу було від-
носно невеликим, але сам факт мож-
ливости втрати права управління 
й розпорядження своєю власністю 
сприяв наростанню протестних на-
строїв у середовищі підприємців.

Після повалення монархії Н. фон 
Дітмар підтримав Тимчасовий уряд, 
неодноразово наголошуючи, що в 
нових умовах господарювання у ве-
ликих промисловців і підприємців 
з’явилися шанси успішніше відсто-
ювати свої інтереси на найвищому 
рівні. Водночас Ніколай фон Дітмар 
відзначав, що нерідко розпоряджен-
ня Тимчасового уряду та органів 
місцевої влади кардинально відріз-
нялися одне від одного, породжуючи 
хаос у роботі промислових підпри-
ємств. Для покращення ситуації він 
вважав за доцільне впорядкувати 
фінансові розрахунки на основі чіт-
кого виконання законів із визначен-
ням відповідальности за їх порушен-
ня та суворим покаранням винних. 
Це, на його думку, вимагало чіткого 
впорядкування влади на місцях із 
захистом урядовців від будь-якого 
тиску з боку приватних організацій 
та фірм. Для забезпечення порядку 
урядовець також вважав за потрібне 
забезпечити дієвий захист приват-
ної власности з одночасним забез-
печенням прав та свобод людини, у 

тому числі й права на мирні зібран-
ня. Критика Н. фон Дітмара також 
адресувалася й деяким членам Тим-
часового уряду, які, на його думку, 
ставили свої вузько корпоративні 
інтереси чи інтереси політичних 
сил, які вони ставили вище за потре-
бу забезпечити безперебійну роботу 
промислових підприємств. Досить 
важливим було впорядкування дій 
Тимчасового уряду у справі залу-
чення іноземних капіталів для роз-
витку промисловости Сходу і Пів-
дня України із вжиттям заходів до 
припинення їх масового вивезення 
та загального падіння інтересів іно-
земних інвесторів до фінансування 
розвитку підприємств. Наголошую-
чи, що конфлікт між промисловця-
ми і підприємцями та дворянством 
залишався однією з ознак «старого 
режиму» Н. фон Дітмар вказував на 
необхідність створення дієвого со-
ціяльного законодавства, яке дозво-
лило б об’єднати зусилля як праців-
ників, так і власників підприємств 
у справі розвитку промисловости. 
Це, на переконання Н. фон Дітмара, 
потребувало додаткових зусиль на 
забезпечення фінансування відпо-
відних соціяльних проєктів, без чого 
неможливо було послабити «гостро-
ту клясової боротьби». Ніколай фон 
Дітмар наголошував, що ці заходи 
перешкоджатимуть руйнуванню 
промисловости, що він розглядав як 
справу, «вкрай небезпечну» для Ро-
сії загалом, так і для пересічних гро-
мадян: промисловців та працівників 
[14, 89–92].

Взявши за основу стан справ на 
листопад 1916 р., Н. фон Дітмар зро-
бив аналіз змін у організації вугле-
видобутку у першому півріччі 1917 
р. За його словами, з 1917 р. видобу-
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ток мінерального палива поступово 
зменшувався. У якості причини тако-
го стану речей він називав зниження 
кваліфікації шахтарів із відповідним 
зменшенням продуктивности пра-
ці, що було викликано зменшенням 
кількости днів виходу працівників 
на роботу. Незадовільним стало за-
безпечення шахт деревиною для 
встановлення кріплень у забоях та 
залізом, потрібним для завершення 
підготовчих робіт. Через вплив цих 
факторів у першому півріччі 1917 р. 
продуктивність праці зменшилася 
на 36% у порівнянні із 1916 р., а у по-
рівнянні із початком війни – на 44%. 
Одним із наслідків цього явища Н. 
фон Дітмар називав зменшення про-
дуктивности праці на металургійних 
заводах, оскільки вони не отримува-
ли потрібного їм палива. Скорочення 
поставок палива для цукрових заво-
дів призвело до скорочення обсягів 
виробництва продукції. З 1917 р. до 
нестачі палива для роботи цукрова-
рень додалося масове незаконне за-
хоплення земельних ділянок, де ра-
ніше вирощувався цукровий буряк, з 
метою розширення посівів зернових 
культур. У свою чергу скорочення 
виробництва цукру призводило до 
загострення проблем із забезпечен-
ням цим видом продовольства шах-
тарів. Зменшення обсягів видобутку 
мінерального палива призводило до 
скорочення виробництва цегли, не-
обхідної для житлового будівництва. 
Ця обставина, на думку Н. фон Ді-
тмара, вкрай неґативно впливала на 
боротьбу із житловим голодом, осо-
бливо у великих містах [14, 82–84]. 
Таким чином, скорочення видобутку 
вугілля у 1917 р. неґативно вплинуло 
на розвиток і інших галузей вироб-
ництва.

Основною причиною економіч-
ного колапсу у вуглевидобувній 
промисловості Ніколай фон Дітмар 
називав нездатність залізниць за-
безпечити перевезення потрібного 
обсягу вантажів. Поруч із цим він 
критикував у 1917 р. Тимчасовий 
уряд за його нездатність забезпе-
чити виконання законів. Заперечу-
ючи анархізм, він вказував, що від-
сутність сильної центральної вла-
ди згубно впливала на діяльність 
вугільних копалень у силу свавілля 
місцевих урядовців, які, іґноруючи 
розпорядження Тимчасового уря-
ду, дбали лише про власні інтереси, 
тим самим, однак, руйнуючи устале-
ні економічні зв’язки, сприяючи по-
силенню плинности кадрів та змен-
шенню кваліфікації працівників. 
Запобіжним заходом розглядалося 
жорстке забезпечення законослух-
няности з введенням спрощеного 
судочинства. Причому такий захід 
спрямовувався, на думку Ніколая 
фон Дітмара, не стільки проти ро-
бітників, скільки проти місцевих 
чиновників, які перетворили видо-
буток вугілля виключно на джерело 
власного збагачення, не враховую-
чи потреби та інтереси держави. Він 
наголошував, що місцеве свавілля 
зводило нанівець всі досягнення ре-
волюції, результатом чого стало по-
валення монархії [14, 85–86].

У той же час частину промислов-
ців і підприємців, принаймні до жов-
тня 1917 р., не полишала надія на 
вреґулювання всіх спірних питань 
із урядовими структурами стосовно 
оплати замовлень скарбниці й отри-
мання у майбутньому відповідної 
компенсації. Такі надії залишалися 
одним із стимулів збереження про-
російської орієнтації у певного кола 
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ділових людей Сходу і Півдня Украї-
ни. З огляду на це, у середовищі на-
самперед великих промисловців очі-
кувалося прийняття низки виваже-
них рішень з економічних питань – 
із врахуванням інтересів буржуазії і 
в умовах масштабного представлен-
ня її інтересів у державних органах. 
Однак навіть Ніколай фон Дітмар, як 
переконаний прибічник збереження 
«єдиної і неподільної» Росії, вислов-
лював прихильність до ідеї обме-
ження влади монарха. Можна при-
пустити, що спроба монополізувати 
левову частину паливно-енерґетич-
ного ринку через введення держав-
ної монополії на продаж вугілля 
наблизила кінець самодержавства, 
оскільки значна частина представ-
ників великого капіталу були проти 
такого рішення, справедливо вважа-
ючи, що воно болюче вдарить по їх 
економічних інтересах.

Неузгодженість роботи заводів 
і фабрик, загострення фінансової 
кризи, страйкового руху, посилен-
ня безробіття та продовольчої кри-
зи робили ситуацію досить небез-
печною: суспільство перебувало на 
межі масштабної соціяльної кризи, 
яка загрожувала всім членам сус-
пільства. Упродовж 1917 р. частина 
підприємств перейшла під управ-
ління фабрично-заводських коміте-
тів, чия фінансова могутність та від-
повідальність перед кредиторами 
не відповідали ніяким вимогам. Без-
відповідальність значної частини їх 
членів призводила до руйнування 
виробництва – із втратою як вироб-
ничих потужностей, так і кваліфіко-
ваних працівників та виробничих 
зв’язків. Тимчасовий уряд віддавав 
перевагу введенню державного 
управління на ключових підпри-

ємствах. Водночас значна частина 
попередніх державних замовлень 
була анульована без фактичного за-
безпечення відповідної компенсації 
власникам підприємств. Поступо-
вий розлад системи управління гір-
ничо-видобувними підприємства-
ми, сформованої до Першої світової 
війни, призвів до активізації різних 
аферистів, що прагнули перебрати 
на себе управлінські функції, маючи 
на меті передусім збільшити власні 
статки, а не покращити організацію 
вуглевидобутку. До того ж, «револю-
ційна діяльність» ставала для час-
тини з них досить непоганим при-
криттям справжніх мотивів участі 
в управлінні гірничо-видобувними 
підприємствами.

14 серпня 1917 р. на засіданні 
Державної наради Ніколай фон Ді-
тмар стверджував, що неґативним 
наслідком революції було повне 
руйнування державного апарату. Це 
призвело до того, що, за висловом 
політика, «безвідповідальні осо-
би», не маючи професійних знань, 
втручалися у виробничий процес, 
позбавляли роботи інженерно-тех-
нічних працівників та кращих робіт-
ників, які виступали проти анархії 
на виробництві. Порушуючи норми 
техніки безпеки та іґноруючи по-
слідовність виробничих процесів, 
такі особи призводили до зупинки 
підприємств або ж до їх фінансового 
краху. На підприємствах поширили-
ся випадки самочинного утворення 
різних комітетів, які здійснювали 
накладення штрафів та займалися 
тероризуванням адміністративного 
апарату, позбавляючи посад най-
кращих адміністраторів і тим самим 
додатково руйнуючи виробничі 
зв’язки [14, 93].
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На тій же нараді 14 серпня 1917 

р. Ніколай фон Дітмар різко засу-
див введення «самочинними комі-
тетами» нових податків та зборів, 
а також штрафних санкцій, що, на 
його думку, вкрай неґативно відби-
валися на розвитку промисловости 
і дестабілізували економічну ситуа-
цію. Такі дії він називав діяльністю 
«ворогів революції», які прагнули 
до руйнування держави [14, 93–94]. 
Але вже 9 вересня 1917 р. на засідан-
ня Малої Ради Української Народної 
Республіки (під тиском представ-
ників соціял-демократів) було при-
йняте рішення про «передачу у за-
відування крайових органів влади 
найважливіших галузей промисло-
вости» та про «оподаткування вели-
кого капіталу і майна та конфіскат 
військових прибутків на користь 
окремих країв і цілої держави». По-
руч із цим затверджувалося рішен-
ня про «скликання для кожного 
краю, який того домагається, наці-
онально-крайових суверенних Уста-
новчих зборів» [7, 284]. Фактично 
мова йшла про передачу управління 
промисловими підприємствами міс-
цевим виробничим комітетам, чий 
вплив на розвиток промисловости 
так лякав великих промисловців і 
підприємців.

У 1917 р. член Держради Росій-
ської імперії Ніколай фон Дітмар до-
клав немало зусиль для реалізації 
ідеї адміністративного об’єднання 
Донецького басейну. У липні 1917 р. 
за участю Н. фон Дітмара було скли-
кано Установчий обласний з’їзд по-
стачання Донбасу, головною метою 
якого було створення єдиного до-
мінуючого органу управління еко-
номікою. Водночас, як прихильник 
ідеї «єдиної і неподільної» Росії, Н. 

фон Дітмар неґативно ставився до 
контролю над видобувною промис-
ловістю з боку Української народ-
ної Республіки. Він наголошував на 
необхідності комплектування уряду 
особами, які займали чітку проро-
сійську позицію, орієнтуючись на 
збереження єдиної Російської дер-
жави. Вважав, що соціяльне забезпе-
чення інтересів робітників є досить 
важливим, оскільки це дозволяло 
забезпечити стабільну роботу про-
мислових підприємств. Критикую-
чи царський уряд за відсутність до-
статньої уваги до інтересів і потреб 
пересічних працівників, Н. фон Ді-
тмар наголошував на необхідності 
заохочення підвищення продуктив-
ности праці та «індивідуальної ініці-
ятиви», спрямованої на покращення 
організації виробництва [14, 91].

Загалом упродовж Першої сві-
тової війни Н. фон Дітмар виявив 
ознаки і здібності топ-менеджера у 
сфері гірничої справи та металур-
гійного виробництва. Поєднані із 
ґрунтовними теоретичними зна-
ннями та практичними навичками, 
вони забезпечили йому можливість 
здійснювати серйозний вплив на ді-
яльність промислових підприємств 
Сходу і Півдня. Ця діяльність спря-
мовувалася на підтримання й роз-
ширення економічної діяльности. 
Попри захист інтересів великих про-
мисловців і підприємців Н. фон Ді-
тмар виступав за розширення прав 
робітників. Водночас він виступав 
противником розгортання страй-
кового руху, вважаючи, що такі дії 
призводили до занепаду промисло-
вости. 

Звинувачуючи як царський 
уряд, так і Тимчасовий уряд у не-
сприянні розвитку промислових 
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підприємств Сходу і Півдня України, 
Н. фон Дітмар також виступав проти 
втручання уряду УНР у роботу про-
мисловости, вважаючи, що це може 
призвести до повного краху промис-
лового виробництва. Його ідея ство-
рення окремих органів управління 
промисловістю Півдня України була 
спричинена, зокрема, небажанням 
підкорятися робітничим комітетам 
та самовисуванцям. Виступаючи як 
топ-керівник, він прагнув, насам-
перед, до збереження промислових 
потужностей та кваліфікованих 
кадрів. Пропрацювавши тривалий 
час у сфері промислового виробни-
цтва, Н. фон Дітмар досить болісно 
сприймав його поступовий занепад 
в означений період.
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Abstract: The article attempts to analyze the individual components of everyday life in 
the Ukrainian village during the crisis of the Central Council. It is proved that the peasant 
routine was based on certain mental characteristics, which has gained prominence due 
to worsening social cataclysms. Main focus is on the crime situation in Ukrainian villages 
which had deteriorated significantly in terms of revolutionary reality.
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КРИЗА ВЛАДИ І ДЕВІЯНТНА ПОВЕДІНКА 
У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 

В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 1917  1918 РР.

Однією з особливостей розвитку 
новітньої історіографії є осмислен-
ня й дедалі ширше застосування но-
вих методів історичного пізнання, 
опанування провідних напрямків 
дослідження, таких як інтелекту-
альна історія, психоісторія, мікроіс-
торія, біоісторіографія, історія мен-
тальностей тощо.

З поміж багатьох напрямків су-
часної історичної науки дослідники 
все частіше звертаються до висвіт-
лення різних аспектів історії по-
всякденного життя суспільства

Йдеться не лише про досліджен-
ня окремих складових повсякден-
ности, а й про розкриття її структури, 
проведення теоретичного аналізу як 
чинної складової історичного мину-

лого. Однак, варто звернути увагу на 
те, що науково-теоретичне обґрун-
тування історії повсякденности як 
напряму досліджень в сучасній істо-
ріографії ще не завершилось. Наразі, 
існує низка шкіл в середині самого 
напрямку. Це можна пояснити тим, 
що характерною ознакою становлен-
ня історії повсякденности є відмова 
від необхідности вироблення єдиної 
універсальної теорії та абсолютної 
моделі реконструювання історично-
го минулого, розширення методів 
дослідження за рахунок запозичення 
з інших гуманітарних і соціяльних 
дисциплін [19, 5-18]. Це студії, що 
“повертають” людину в історичне 
дослідження, торкаються її свідомос-
ти та діяльности в усіх сферах життя. 
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В українській історіографії, за 
останні роки історія повсякденнос-
ти набула неабиякої популярности. 
Акцент робиться на “внутрішній іс-
торії”, на світогляді людей та їх сус-
пільній свідомості. 

Наразі здійсненні перші спро-
би проаналізувати окремі аспекти 
селянського повсякдення у зазна-
чений період. Зокрема, О. Крижа-
новська, В. Лозовий, О. Михайлюк, 
Ю. Присяжнюк, В. Храмова та М. Юрій 
розглядають ціннісні установки 
українського селянства у рамках ка-
тегорій “влада”, “держава”, “культу-
ра”, “менталітет”, “суспільство”. 

О. Реєнт обґрунтовує тезу про 
неґативний вплив на селянську сві-
домість Першої світової війни, який 
виразився у деструктивній поведін-
ці у період революції [24, 36].

Цінними з точки зору теорії та 
методології проблеми повсякден-
ности є й праці зарубіжних дослід-
ників. Репрезентуючи різне бачен-
ня історії повсякдення, своїми фун-
даментальними методологічними 
дослідженнями вони окреслюють 
концептуальні підходи, предмет та 
методи вивчення повсякденности.

Варто відзначити, що однією з 
сторін повсякденного життя будь 
якого соціюму є девіянтна поведін-
ка, наростання або спад якої часто 
залежать від суспільно-політичної 
ситуації. 

Мета нашої розвідки полягає 
у спробі висвітлити вплив суспіль-
но-політичної кризи на наростання 
девіянтної поведінки у повсякден-
ному житті українського селянства 
в період Центральної Ради.

Принагідно зазначимо, що по-
всякденне життя в його аксіологіч-
ному вимірі нами розуміється як 

вияв ментальних рис, які визнача-
ють моделі поведінки людей та соці-
яльних груп. Наразі, навряд чи хтось 
може заперечити факт, що подіям і 
явищам завжди передує уявлення 
про них у свідомості людей. Спроба 
проникнути у свідомість “творців іс-
торії” (людей) дає змогу реконстру-
ювати ту минувшину, котра прихо-
вана за “зовнішніми” подіями і фак-
тами, одержати більш “глибинний” 
образ історії. Відповідно “внутрішня 
історія”, на відміну від “зовнішньої”, 
є пошуком не закономірних зв’язків 
між зовнішніми проявами явищ, а 
свідомісними уявленнями про ці 
зв’язки [6, 28].

Доцільно наголосити, що фор-
мування основних характеристик 
духової та матеріяльної культури 
українського народу відбувалося 
під великим впливом природно-гео-
графічного чинника. Проживаючи у 
межах лісостепової та степової зон 
зі сприятливими для обробітку ро-
дючими ґрунтами, населення Украї-
ни надавало пріоритетного значен-
ня хліборобству. 

Постійна боротьба з голодом і 
самодостатність натурального гос-
подарювання визначили особливе 
ставлення до землі, що межувало 
з її обожнюванням [2, 21]. Важко 
працюючи аби здобути свій “хліб 
насущний”, селяни з презирливіс-
тю ставилися до всіх інших видів 
діяльности [17, 103]. Водночас, по-
треба у достатній кількості землі 
стала першочерговою в свідомості 
землеробського населення краю 
[18, 51]. В українських ґуберніях Ро-
сійської імперії станом на 1916 рік 
земельні наділи селянських госпо-
дарств складали 2,4 – 8,2 десятин. 
При цьому, для належного продо-
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вольчого забезпечення селянської 
сім’ї необхідно було від 9 до 15 дес. 
землі – в залежності від реґіону [25, 
163-164].

Варто зауважити, що українські 
селяни усе, що їх оточувало, сприй-
мали з емпіричної перспективи. 
Найближчою й найбільш зрозумі-
лою для них була модель сім’ї. Ма-
ючи велику повагу до батька, вони 
екстраполювали останню на сус-
пільство й царя [22, 124]. З добрим 
царем пов’язувалися селянські мрії 
та сподівання [15]. Однак, російська 
влада для українського селянства 
завжди була чужою і деспотичною, 
втіленням насильства, якому можна 
коритися лише зі страху, а не з волі. 
Під владою вони передусім розуміли 
поміщиків, поліцію та бюрократію 
[28, 28]. Відтак у суспільній свідо-
мості накопичувалася постійна не-
нависть до цих прошарків. Утім, се-
ляни не уявляли, як можна усунути 
царя, а натомість обрати собі нового 
правителя. Чи “поганим”, а чи “до-
брим” був цар, але на підсвідомому 
рівні, він залишався єдиним леґі-
тимним правителем, поставленим 
Богом.

У житті українського селянина 
значну роль відігравала громада, що 
виробила свою модель управління 
на основі вічового ідеалу сільської 
демократії – вирішення усіх питань 
сходом [10, 88]. Місто та міську куль-
туру вони сприймали як щось неор-
ганічне, породжене гнобителями й 
дармоїдами. З містом пов’язували 
державний апарат, який забезпечу-
вав власність поміщиків на землю 
[14, 37].

Однією з особливостей селян-
ського життя початку ХХ ст. було те, 
що в процесі звільнення від кріпа-

цтва судова влада на селі перейшла 
в руки волосних судів, які мали вирі-
шувати суперечності між селянами. 
Парадоксальним є те, що волосний 
суд повинен був виносити рішення 
не на основі писаного державного 
права, а на основі місцевих звичаїв 
і правил, прийнятих у селянсько-
му побуті [21, 156-157]. Це означа-
ло, що біля 85% населення країни 
знаходилось не під юрисдикцією 
державних судів і офіційного зако-
нодавства, а під судами старійшин 
[48, 117]. Норми звичаєвого права, 
якими переважно послуговувались 
у сільському судочинстві, були усни-
ми, гнучкими й, відповідно, у селян-
ства не сформувалося поняття “про 
твердість права взагалі” [13, 88-89]. 
Волосні управи перетворилися на 
джерело, звідки українська сільська 
людність черпала всі необхідні для 
громадського та сімейного побуту 
“закони, акти, постанови, інструкції, 
викладки, виписки” [23, 28].

Додаймо, що до 1904 року щодо 
селян застосовувалися тілесні пока-
рання. Це сформувало в їх свідомос-
ті почуття допустимости й леґітим-
ности насильства над особою [12, 
11] і взагалі, визнання насильства 
як методу вирішення багатьох про-
блем. 

Разом із тим, самодержавство 
проводило цілеспрямовану політи-
ку на відлучення селян від освіти 
[49, 677]. Відомий український гро-
мадський діяч Євген Чикаленко за-
значав, що селяни були неграмотні, 
байдужі до всього, що не торкалося 
їхнього матеріяльного життя. На-
слідком такої політики була масова 
безграмотність, яка у селах станови-
ла від 91% до 96%, залежно від реґі-
ону [11, 360].
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Протягом століть релігія, як і 
традиція, була важливим світогляд-
ним авторитетом у масовій свідо-
мості українських селян [26, 574-
575]. Водночас, образ Церкви скла-
дався у світогляді селян під впливом 
не лише відповідних проповідей, 
настанов та виконання встановле-
ного нею ритуалу, а й реальної ролі 
духовенства в суспільно-політич-
ному житті краю [29, 158]. Висока 
плата за релігійні треби, пияцтво та 
розпуста “святих отців” викликали 
у селян неприязнь та сприяли від-
даленню останніх від Церкви [20, 
177,179]. Відтак, вплив релігійного 
фактору на соціяльно-психічні на-
станови стає вельми примарним, а 
православ’я стало поступатися міс-
цем різним політичним ідеологіям 
[7, 297].

Важливим рубежем у житті 
українського селянства стала Пер-
ша світова війна. Людська сутність 
розчинилася у крові, помсті та ба-
жанні будь-якою ціною залишитися 
живими [5, 10]. За таких умов мо-
ральні, релігійні норми та заборони 
мирного часу розмивалися, поши-
рювалися різні форми асоціяльної 
поведінки, зокрема озлобленість і 
зневажливе ставлення до чужого 
життя. Тотальний характер війни з її 
непередбачуваними поворотами та 
катаклізмами, величезною кількіс-
тю полонених, загиблих і скалічених 
людей – усе це впливало на суспіль-
ну свідомість [24, 36].

Повалення самодержавства та 
прихід у Росії до влади Тимчасового 
уряду, а в Україні – Центральної Ради 
у 1917 р. відкрили новий період на-
шої історії. В той час у повсякден-
ному житті українського селянства 
виявилися дві тенденції. Однією з 

них було те, що селяни сприйняли 
події кінця лютого – початку берез-
ня 1917 р. як “другу Пасху” [16, 249]. 
Всюди панувала атмосфера підне-
сення та свята. Проводилися сходи, 
різного роду збори, мітинґи, хрес-
ні ходи на підтримку Центральної 
Ради [29, 14]. З’явилася певна надія 
на розв’язання болючих для суспіль-
ства проблем.

Однак, влада не зуміла виріши-
ти нагальні проблеми й у суспіль-
стві почало ширитися розчаруван-
ня. Революційна ейфорія тривала 
недовго. Втративши довіру до вла-
ди, селянство залишилося наодин-
ці зі своїм історичним досвідом, у 
якому не було місця ні парламента-
ризму, ні правам особистости [1, 45]. 
Спостерігаючи слабкість влади, по-
чинаючи з літа 1917 р. селяни пере-
ходили у рішучий наступ проти при-
ватновласницького землеволодіння 
[27, 73], розпочали здійснювати на 
свій лад поділ земельної власности, 
без очікування відповідного юри-
дичного оформлення. Хліборобська 
психологія зумовила подальшу по-
літичну лінію “ми проти всіх”, яка 
яскраво втілювалася в низці погро-
мів панських маєтків та анархії.

Особливу ненависть у селян ви-
кликала поліція, з якою асоціюва-
лось насильство скинутого режиму 
[12, 17]. Селяни казали: “Оце тільки 
й почуваємо волю, що поліції нема” 
[38, 79]. Після розпуску поліції в бе-
резні 1917 р. підтримувати право-
порядок на селі стало практично 
неможливо. Починаючи з вересня, 
селянська війна з поміщиками про-
котилася всіма реґіонами України, 
набувши найбільшого розмаху в 
Правобережній Україні – у Київ-
ській, Волинській та Подільській ґу-
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берніях [42, 79]. Селяни самовільно 
захоплювали поміщицькі угіддя та 
сінокоси, вирубували ліси. Панські 
садиби, заводи та господарські при-
міщення були розграбовані, частина 
з них була зруйнована [44]. Велика 
кількість поміщиків, яка не встигли 
втекти до міста, зазнавала переслі-
дувань [37]. Деякі, особливо ненави-
сні для селян, були вбиті [47, 1]. Такі 
дії виправдовувались міркуванням 
про соціяльну несправедливість та 
необхідність переділу незаконно 
набутих поміщиками благ. Леґіти-
мізувало такі дії у свідомості селян 
також неправильне трактування 
указів та постанов Української Цен-
тральної Ради, що “скасовували пра-
ва власности на поміщицькі землі 
та інших нетрудових господарств, 
які мали відтепер перейти у народ-
ну власність” [36, 3]. Це у свою чергу 
було сприйняте селянами, як заклик 
до реалізації власних аґрарних та 
продовольчих інтересів.

Водночас, у селах українських 
ґуберній почала з’являтися велика 
кількість дезертирів, підбурювачів і 
провокаторів, що у вирі революцій-
них подій мали на меті збагатити-
ся або виконували замовлення по-
літичних партій [3, 55]. Найбільше 
таких людей було у прифронтових 
реґіонах та південно-східних ґубер-
ніях України. Колишні вояки, які 
володіли тепер великою кількістю 
зброї, легко “переконували” поділи-
тися нажитим майном не тільки по-
міщиків, але й заможних селян. Так, 
наприклад, селяни разом із солдата-
ми розграбували хутір Балин на По-
ділі [32, 57]. У Пирятинському повіті 
Полтавської ґубернії лунали закли-
кали до антивладних виступів [34, 
28], а большевицькі напади на села 

стали постійним явищем у житті се-
лян [35, 19зв].

Відзначимо, що продовольча 
скрута змусила українських селян 
чинити протиправні дії щодо дер-
жавної власности. У прифронтових 
ґуберніях відбувалися реґулярні на-
пади на державні склади та продо-
вольчі магазини. В Ольгопільському 
повіті Подільської ґубернії селяни 
розграбували фуражні запаси, пе-
редбачені для фронту [33, 38]. Ти-
повою була ситуація восени 1917 р., 
коли селяни Новоград-Волинського 
повіту Волинської ґубернії, пограбу-
вали державні запаси, що зберігали-
ся для весняного посіву [30, 14].

Звичним за таких обставин 
стало загострення криміногенної 
ситуації на селі. Набирала обертів 
тенденція до збільшення кількос-
ти крадіжок, грабежів, розбоїв і 
вбивств. Зросла кількість злочинів, 
що здійснювалися на побутовому 
рівні, навіть щодо близьких родичів. 
Наприклад, у с. Малиничі Проску-
рівського повіту Подільської ґубер-
нії брат побив брата за захоплення 
прибудинкового городу, а син бать-
ка – за несправедливий поділ майна 
[39, 50-57]. В Одеському повіті Хер-
сонської ґубернії син задушив матір, 
щоб заволодіти майном і землею [4, 
1 зв]. У с. Княжичі Київської ґубернії 
свекор, побивши, вигнав з помеш-
кання невістку з малими дітьми [45, 
39].

Досить поширеним явищем 
були напади озброєних банд на 
мирних жителів [42, 53]. В с. Гуньки 
Брацлавського повіту Подільської 
ґубернії банда із шести чоловік по-
грабувала селянина І. Дзюбенка [31, 
1]. Один з очевидців подій на Кате-
ринославщині відзначав: “У 1917 
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р. стало зовсім небезпечно жити в 
селах. Як тільки почне смеркати, 
то й не думай виходити за поріг, бо 
то гляди або слідом за тобою в хату 
ввірвуться або підстрелять. Або лі-
зуть у вікна. Тоді моли Бога аби не 
вбили” [8, 2].

Новим явищем у революцій-
ному повсякденні стали напади на 
духовних осіб, що було раніше не-
прийнятним для українського се-
лянства. Для прикладу, селяни с. 
Холодовки Брацлавского повіту ви-
гнали місцевого священика із його 
приходу, а селяни с. Політанки Ям-
пільського повіту відібрали у свя-
щеника ключі від місцевої церкви і 
заборонили проводити службу [41, 
39]. Разом з тим, якщо священики не 
виконували вимог сільської грома-
ди, то на них чекала жорстока роз-
права [43, 34].

Доречно підкреслити, що у до-
маганні “справедливости”, сільські 
жителі йшли на відкриту конфрон-
тацію з місцевою владою та орга-
нами правопорядку. Так, у с. Огкіно 
Новгород-Сіверського повіту Черні-
гівської ґубернії селяни ув’язнили і 
побили члена колишньої державної 
Думи за намагання втрутитися в 
слідство [46, 2]. У с. Лука-Немирів-
ська на Брацлавщині місцеві жителі 
напали, побили та ув’язнили судово-
го слідчого, який прибув для розслі-
дування справи місцевого жителя. 
Селяни вважали всі звинувачення 
безпідставними. Слідчого закрили в 
камері, а два томи судових матерія-
лів спалили [41, 205].

Водночас, в умовах революцій-
ної ситуації та зростаючого безза-
коння, селяни, задля збереження 
свого життя, вкрай неґативно стави-
лися до різних форм протиправних 

дій. Набула поширення епідемія са-
мосудів, під час яких підозрюваних 
у злочинах страчували, а перед тим 
над ними знущалися, щоб залякати 
людей, схильних до подібних право-
порушень. Трупи, як правило, не хо-
ронили за християнським обрядом, 
а іноді навіть кидали в болото. Такі 
дії виконувалися всією громадою й 
це було для селян достатньою під-
ставою виправдання означених 
вчинків [13, 91]. Наприклад, 500 се-
лян у с. Пирожне Ольгопільського 
повіту Подільської ґубернії вчини-
ли самосуд над 2 місцевими злодія-
ми. Обидва чоловіки були жорстоко 
вбиті [33, 176]. Селяни с. Артемівка 
Харківської ґубернії на сході заму-
чили двох підозрюваних у вбивстві 
чоловіків, яких міліція відпустила за 
браком доказів [40, 17].

Втілюючи своє поняття справед-
ливости в умовах значної соціяльної 
напруги, селяни досить часто чини-
ли неадекватні насильницькі дії, від 
яких страждали невинні люди. Так, 
в одному із сіл Подільської ґубернії 
був здійснений самосуд над нібито 
злодіями. Їм були нанесенні жорсто-
кі побої, від яких вони невдовзі по-
мерли. Після проведення слідства 
виявилося, що на даних осіб був зве-
дений наклеп і вони були ні в чому 
не винні [31, 63].

Отже, повсякденне життя селян-
ства Наддніпрянщини у революцій-
ні 1917 – 1918 рр. було продикто-
ване з одного боку світоглядними 
орієнтирами українського люду, а 
з іншого – обставинами суспільно 
політичної кризи. Серед них най-
більшу вагу мали земельний інтер-
ес, консерватизм поглядів, які по-
силювалися завдяки відлученню 
від освіти та домінуванню сільської 
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громади у всіх сферах життя, падін-
ня авторитету православної Церкви. 
Значний вплив на свідомість селян-
ства справила Перша світова війна. 
Вона не лише озброїла колишніх 
хліборобів і навчила їх вбивати, а й 
спричинила переосмислення селя-
нами цінностей, способу мислення 
та дії, своєї ролі в суспільстві

Зважаючи на це у селянському 
повсякденні 1917 – 1918 рр. прояви-
лися кілька домінуючих тенденцій. 
Перша – це ейфорія початкових ре-
волюційних тижнів, революційні мі-
тинґи, збори та демонстрації, нама-
гання селян домогтися розв’язання 
суспільно важливих питань. Однак, 
влада не зуміла задовольнити по-
ставлених вимог, а задекляровані 
зміни на місцях не дали істотних ре-
зультатів. 

Надалі, коли в умовах револю-
ції офіційна влада ослабла й апа-
рат державного примусу не був ще 
сформований, селяни на свій по-
гляд і лад почали “творити владу”. 
Архаїчні погляди, розмиті війною 
та революцією моральні норми і 
цінності почали превалювати у 
суспільній свідомості. Доведене до 
відчаю село протиставило себе “ве-
ликому суспільству” і на свій розсуд 
стало домагатися поставлених ці-
лей. У хід були пущені погроми пан-
ських помість та економій, розпра-
ви, самосуди та насилля, що стали 
частиною життєвих реалій повсяк-
денного життя селянства Наддні-
прянської України у добу Централь-
ної Ради.
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We all live in the constantly devel-
oping world, where new knowledge 
emerge rapidly and become out of date 
constantly. Something that was modern 
and important yesterday may turn out 
to be substituted by completely differ-
ent images. This creates the environ-
ment where schooling gets a new role. 
If it was possible to supply children 
with all the necessary information in 
the past, it is no longer true. We can-
not provide kids with the stable data 
because, what they have learned a year 
ago may already be of no importance. 
Besides, our epoch puts great emphasis 
on the importance of individuality. We 
no longer want pupils to be the same, 
to get equal knowledge in all subjects, 
to develop identically. Society tends to 
understand better that the average stu-
dent, who we so frequently talk about, 
does not exist in reality. Some students 
are closer to this imaginary line, some 
are more distant, but probably no one is 
there. 

The task of schools in Ukraine is 
seen in the all-round development of 
human personality, the development 
of talents, both mental and physical 
abilities, breeding the moral qualities, 
formation of citizens able to make con-
scientious choices and thus enrich in-
tellectual, creative, cultural potential of 
the people, raise the educational level, 
provide national economy with quali-
fied specialists [19]. To ensure the ful-
fillment of the task we must somehow 
modify our educational system, this 
especially concerns secondary schools. 
Some prompts on how to achieve the 
goal may be found in the teaching meth-
od created by Helen Parkhurst. Here 
important is the fact that it was intro-
duced in regular schools, though did not 
manage to substitute the regular school 
system. Giving reasons why some new 
teaching methods are necessary, Helen 
Parkhurst explains that we cannot give 
old, worn-out school conditions and 
expect that they will produce the sort 
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of habits which are needed in a chang-
ing world [6, 7]. The approach to this 
problem varies greatly from country to 
country but in modern Ukrainian peda-
gogics we find a range of works devoted 
to alternative teaching methods. Most 
of them concentrate on the key fea-
tures, and the aspect of applying them 
in practice is not well investigated yet. 
Among those teaching methods there 
is also the Dalton Plan. The necessity to 
know the peculiarities of its introduc-
tion in the educational institutions, in 
order to eliminate possible drawbacks 
and to foreknow and settle potential 
difficulties, defines the topicality of our 
research.

The aim of this research is to trace 
the introduction of Dalton Plan in the 
educational institutions of the USA in 
the first half of the XX c., to state the 
positive and negative effects and to de-
fine reasons for them.

Methods of individualized learning 
were of particular interest in most Eu-
ropean countries and in the USA at the 
beginning of the twentieth century. Dal-
ton Plan was developed in 1919 by Hel-
en Parkhurst and accommodated both 
elementary and secondary school stu-
dents [18, 68]. From the article, written 
by Marion Sheridan in 1926 we learn 
that, used first in Massachusetts, within 
ten years the Dalton Plan had passed 
the “international test” [12, 507]. In the 
article, written by Helen Parkhurst for 
the New York Times, she claims that 
children must participate, experience, 
discover new worlds and, what is the 
most important, they must have an op-
portunity for rediscovering themselves 
[6, 7]. Today, Parkhurst’s school in New 
York is a large, thriving institution with 
three sites and a student body more 
than three times as large as that of the 

original school. It has accommodated it-
self to the educational marketplace and 
is less progressive, more traditional, 
and more concerned with achievement 
and college placement [11, 74]. But 
what has brought it to its current state? 
Helen Parkhurst attempted to balance 
individualism and group life within the 
school, understanding full well that her 
students must ultimately be prepared 
to live in a democratic society [11, 71]. 
A kind of disadvantage of individualized 
schooling lies in the fact that teachers 
want to have a well-ordered school and 
they don’t usually take into account that 
it is possible only at the expense of the 
free development of an individual [18, 
45], and self-development is what indi-
vidualized learning has to ensure. The 
Dalton Laboratory Plan was created in 
an attempt to get a school organization 
that would meet the needs of modern 
education under public school condi-
tions [15, 391]. Helen Parkhurst was 
concerned with creating a community 
environment to supply experiences to 
free the native impulses and interests of 
each individual of the group, stressing 
that the problem of education is not the 
creation of pupil energy but its release 
and use [11, 71-72]. Russel Stauffer 
points out that the Dalton Plan was ap-
plicable only to any part of the school 
starting with the fourth grade, suppos-
ing that at that age pupils already pos-
sess the basic learning skills so that they 
can work independently [14, 337].

If we want to analyze the Dalton 
Plan we should take a closer look at 
its different adoptions worldwide, for 
as Marion Sheridan correctly stresses, 
though the source books of the plan: 
Education on the Dalton Plan, by Helen 
Parkhurst and The Dalton Plan by Ev-
elyn Dewey give information on how to 
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organize it, practically every principle 
expressed there was violated in modifi-
cations but for the retention of assign-
ments, graphs and the belief in the plan 
as an efficient method of individual in-
struction [12, 507].

H.W. James describes how Dal-
ton Plan operated in Alabama College. 
It is important to stress here the fact, 
that the plan was first studied by the 
students. Twenty-three students took 
part in the experiment and after it, six-
teen of them expressed opinions very 
strongly in favor of the plan, five stated 
they thought it slightly better and two 
reported that they didn’t like it. Every 
member of the class in Alabama College 
completed all four contracts within the 
specified time, with the average index 
slightly more than three weeks [9, 303-
304]. Douglas Waples provides us with 
some information on how the Dalton 
Plan was used in the Secondary school 
(it goes here about the South Philadel-
phia High School for Girls). The author 
stresses that it is easier to apply the de-
tails of the plan as developed by others 
than to work out adaptations to the con-
ditions of a particular school [17, 69]. 
From a book “Education for Responsi-
bility. The Dalton Laboratory Plan in a 
Secondary School” we find out that the 
South Philadelphia High School for Girls 
has been experimenting with the Dal-
ton Plan for three years [3, 9]. Another 
review on the adoption of Dalton Plan 
in the South Philadelphia High School is 
provided in the article by Olive Hart [5]. 
Describing this teaching method the au-
thor compares it with a shop. After some 
time the children automatically splited 
into groups according to their abilities. 
It also did some good to the “average” 
children, who got over the plank. The 
teaching procedure was also affected, 

usual recitation was substituted with 
group work, supervised study, social-
ized study, an projects both individual 
and cooperative [5, 169].

The experience of using Dalton Plan 
in the South Philadelphia High School for 
Girls enforced on another experiment. 
Mary Hargrave describes the applica-
tion of Dalton Plan to the one subject 
only (English) [4, 373]. This application 
was limited by the time-table, though 
classic model of given-out assignments 
was retained. Pupils were encouraged 
to work at their best pace, and those, 
who had finished early, were even al-
lowed to work on another subject. In-
stead of using time margins, work was 
simply divided into units. The student 
himself decided when he was ready to 
pass the test, using self-evaluating tests. 
It’s hard to overestimate the importance 
of diagnostic tests in this example of the 
experiment with the Dalton Plan [4].

In High School, Dalton, Massachu-
setts, they tried a compromise. In the af-
ternoon, the recitations based upon the 
indicated median of class progress were 
scheduled. However, the results of an 
attempt to combine two inharmonious 
systems were not altogether encourag-
ing [8, 691].

Another research on application 
of Dalton plan was carried out by Rob-
ert Spaulding. From his article we may 
learn that the Dalton Plan, operated in 
New York City during the 1950’s was 
based on giving monthly assignments 
that were uniform for a specific grade 
level. Hopland Elementary School in 
Hopland, California modified Dalton 
Plan incorporating the contractual idea, 
taken from Carleton Washburne’s work 
[13, 184].

Ralph Underhill, Superintendant of 
Schools, Scarsdale, New York, described 
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their adoption of Dalton Plan. Though it 
was planned to start with the elementa-
ry schools the high school actually was 
the first. There, during the introductory 
period the recitation schedule was ad-
hered to; the pupils reported to their 
subject teachers according to the regu-
lar program, but instead of participating 
in recitations, they worked individually 
on their assignments [16, 50]. In Scars-
dale they solved the problem of falling 
behind in one subject by providing the 
pupil with a ‘fifty-minute basis’ – the 
pupil had to report for fifty minutes a 
day to the teacher of that subject. A stu-
dent was permitted to go ahead in other 
subjects, regardless of his progress in 
the one subject. This modification pre-
vented lagging behind in all of the other 
subjects for the subject in question may 
sometimes turn out to be so difficult 
that it may need special arrangement 
[16, 54].

In a review by W. D. Bowman we 
find evaluation of the Dalton Plan giv-
en by Evelyn Dewey. There we may 
find that this method also operated in 
the Streatham County School, London, 
England, and the Children’s University 
School, New York City. It is also impor-
tant to indicate here that opinions var-
ied from support to disapproval as to 
institutions, and between the teachers 
– the philologists were least satisfied 
[15, 391].

Manley E. Irwin an assistant direc-
tor, in Detroit and Ella C. Odien, teacher 
at Pingree School, Detroit published an 
article telling how teachers organized 
English lessons under the Dalton Plan 
[7, 136]. There were created groups of 
two teachers who compiled the assign-
ments together, having shared the tasks. 
The author also stresses that it is im-
portant that a person writing a contract 

in English, for example, also possesses 
some knowledge in art, science, music 
etc. This will enable to give students 
various experiences and make studies 
more interesting at the same time [7, 
138-141].

E. D. Jackman tells us how the main 
features of the Dalton Plan were devel-
oped in practice and analyses the whole 
process. The method was adopted in a 
High School of Dalton, Massachusetts 
in the middle of the school year. As it 
was offered by Helen Parkhurst the 
remained material was divided into 
month’s assignments as well as the free-
dom of movement was preserved, but 
the difference lay in fact that only the 
forenoon was devoted to the individual 
work and the assembly (the attendance 
of which was obligatory) concluded the 
first half of the day [8, 688-691].

Of course, it is not right to regard 
the Dalton Plan as the only method 
aimed at providing individual instruc-
tions. Thus as we get from Russel G. 
Stauffer’s article – profound research 
on individualized teaching methods 
was carried out and a number of them 
were studied. Though, only the Dalton 
Plan and the Winetka Plan were looked 
carefully at and the following common 
features were singled out: acquiring a 
better sense of responsibility, better 
time budgeting, improved social rela-
tionships and better self-respect [14, 
339].

Having got the general idea of how 
Dalton Plan functioned in the country 
let’s take a closer look to advantages 
and disadvantages noticed during the 
experiments. Here we must note that, 
Marion C. Sheridan stresses the fact that 
the Dalton Plan is flexible, making pos-
sible to exclude disadvantages and com-
bine the advantages of both traditional 
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and innovative methods [12, 507]. Af-
ter having seen the Dalton Plan used in 
practice H.W. James points out the fol-
lowing advantages: the discipline prob-
lems were eliminated; nearly all stu-
dents found it more effective, because 
they were to report in individual confer-
ences; it was convenient for those, who 
had to miss school for several days; the 
instructor becomes better acquainted 
with the problems of each member of 
the class; the plan cares for individual 
differences extremely well [9, 305]. Un-
der the Dalton Plan a student does not 
have to listen to facts he already knows 
or waste time pay attention to unpre-
pared student showing he’s unprepared 
[4, 377]. The advantages listed by E. D. 
Jackman are as follows: able students 
are not held back, less able can go on in 
their own pace and they also can enjoy 
the instructor’s direct assistance and 
inspiration, besides there is no need 
to turn back, but for reviews [8, 693]. 
Ralph I. Underhill mentions that the 
new method is not deprived of pres-
sure, but here it is inherent in the situ-
ation, while the pupil finds himself in 
the situation where he must work to get 
ahead [16, 54].

Though, it is not possible to pretend 
that there were no problems with it at 
all. H.W. James enumerates such disad-
vantages: the plan requires much more 
time on the part of the instructor; due 
to individual conferences much duplica-
tion takes place; students don’t have a 
class spirit [9, 305]. Though, a teacher 
may make use of fast pupils here and 
thus, the possible solution would be to 
find out what the main problems the 
fastest students faced and having no-
ticed some common tendency just to 
organize a conference and explain the 
major problems there, so that the other 

students will be able to check and go on 
working on the own, not repeating the 
same mistakes. Douglas Waples stress-
es that there will always be some pupils 
who need more direction, and some 
who need less direction, than the writ-
ten assignment provides. An individ-
ual assignment should be made or the 
group assignment adapted to individual 
needs and then, an individual assign-
ment should be adapted to the peculiar 
needs of each pupil [17, 70]. The same 
problem teachers face under regular 
system when explaining some new ma-
terial. All the students are different and 
there always are those who grasp ideas 
at once and those who need detailed 
explanations. It is not possible to solve 
this problem for it is not possible to get 
children with same abilities. The great-
er number of failures Mary Hargrave ex-
plains to the fact that students did not 
know what to do with their freedom [4, 
379], but is it not better to learn to act 
as a free individual at school than when 
you are twenty and something already? 
Ralph I. Underhill among the problems 
his school faced names a tendency to 
do little studying at home. The pupils 
cut down on home study before they 
adapted themselves to the new method. 
Though, under the Dalton Plan students 
will not move on to new material un-
til they cope with all the assignments, 
whereas according to the traditional 
school system there is no time to wait 
for anybody and it does not matter here 
whether a child was ill or just skipped 
classes. Another problem was that stu-
dents felt like there was no rush about 
studying and their output fell below 
standard [11, 52-53]. Marion Sheridan 
names the following problems: what the 
modification of the Dalton Plan can add 
to the contracts, graphs and individual 
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instruction; it is necessary to prove that 
the Plan would work for the welfare of 
the pupils through its ultimate opera-
tion as a selective force in the teaching 
profession and also to see how it can 
meet the problems arising from the so-
cial aspects of the English course [12, 
514].

Among the crucial changes that the 
Dalton Plan included was the refusal of 
the time-table. What can be said against 
the use of it is the fact that child’s atten-
tion is something not fixed, contrary to 
the timetable. Just that there was a be-
lief that student’s interest in any subject 
lasts forty-forty-five minutes and that 
these periods must be synchronized 
for all the pupils [18, 45] does not as-
sure that it really is that way. Too many 
factors define pupil’s attention in every 
particular minute of his life. Bad weath-
er, a quarrel with friends, forgotten um-
brella and everything else we face in our 
daily life affects the way we study and 
the method, created by Helen Parkhurst 
suggests one of the possible solutions to 
this problem.

Instead of becoming accustomed to 
being disciplined by another the chil-
dren will become disciplined by expe-
rience [6, 7]. It would be a mistake to 
equate Dalton with the common idea 
of the progressive-permissive school 
of education. This was never the sort 
of school were you could talk back to a 
teacher or riot in the elevator. “Progres-
sive” was a good word back then [1]. 
Parkhurst’s Dalton exuded a quality of 
informality, enormous energy, situa-
tional decision making, and a high level 
of engagement in both the part of its fac-
ulty and students [11, 73].

It is also important to understand 
that the “Dalton movement” did not 
limit itself to the United States only. In 

German elementary schools “Stationen-
lernen” is practiced. Although Sta-
tionenlernen (also called Stationenar-
beit, Lernen an Stationen or Lernzirkel) 
is a fixture in German elementary 
schools, its origins can be traced in part 
to the work of Helen Parkhurst. It draws 
on Parkhurst’s concept of the classroom 
as educational laboratory. In a class pe-
riod devoted to Stationenlernen, stu-
dents complete tasks, individually or in 
groups, while working with materials 
set up at various stations in and around 
a classroom [10, 136].

The Dalton School now more close-
ly mirrors competitive market capital-
ism than it does a Deweyan conception 
of democratic society, throughout its 
history it attempted to balance individ-
ualism and community. Even today, it 
struggles with how to instill community 
values to a student body, often more 
interested in status and economic suc-
cess than issues of social justice. In large 
measure, the transformation of the Dal-
ton School from its early progressive 
roots to its competitive, elite status to-
day indicates the difficulty that schools 
have in creating communitarian values 
within a highly individualistic and com-
petitive society [11, 74].

Of course we should take into ac-
count that the first half of the XX cen-
tury was the period of major reforms in 
educational system. Proof to this may be 
found in a work Die Reform-Pädagogik 
des Auslands by Hermann Röhrs. From 
review by N. Hans we learn that there 
was an international movement cover-
ing European (both Western and East-
ern) and American countries and there 
are named eight major methods, among 
which is the Dalton Plan [2, 127].

The need for changes, which be-
came vital in the present-days forces re-
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searchers to work on alternative teach-
ing methods and before trying to invent 
something new it is worth to consider 
achievements of previous generations. 
The possibility of applying the indi-
vidualized method of schooling, hav-
ing taken into account the present-day 
situation, the demand of the society and 
having done all the necessary modifica-
tions, seems promising in a long run. 
The Dalton Plan proved itself to be an 
important tool in understand the pupils 
and their needs better and can lead us 
in the right direction for modern quali-
tative education.
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Abstract: The author examines the process of establishment and development of the 
Stanislaviv Theological Seminary from its foundation in 1907 up to 1914. He analyzes the 
peculiarities of the Seminary students training in other European theological educational 
institutions during World War I (1914 – 1918), characterizes the first steps of Bishop H. 
Khomyshyn aimed at the restoration of the Theological Seminary in 1917-1918. 

Creating a Theological Seminary in Stanislaviv was stipulated by the Pope’s Bull on 
the establishment of the Stanislaviv Diocese in 1885. But to educate first future priests 
the Stanislaviv bishops had to use theological institutions in Lviv, Vienna and Rome. Due 
to the efforts of bishops Andrei Sheptytskyi and Hryhoriy Khomyshyn, Stanislaviv Theo-
logical Seminary was founded in 1907. The first rector of the Theological Seminary, Fr. 
Jeremiah Lomnytsky formed the teaching staff and organized the educational and forma-
tional process aimed at preparing priests as missionaries. During World War I the stu-
dents of the Stanislaviv Theological Seminary, which was closed by the Russian military 
administration, temporarily continued studies at the theological seminary in Kromeryzh. 
In autumn of 1917, Bishop H. Khomyshyn renewed the theological seminary with Fr. 
Mychaylo Valnytskyi as a temporary rector. 
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СТАНИСЛАВІВСЬКА ГРЕКОКАТОЛИЦЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ У 
1907  1918 РР.: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК

Перспектива інтеґрації богослов-
ських навчальних закладів Україн-
ської Греко-Католицької Церкви (далі 
– УГКЦ) у державну систему вищої 
освіти й науки України актуалізує ви-
вчення історичного досвіду їх розви-
тку. Особливе місце в системі бого-
словської освіти УГКЦ займає Івано-
Франківська теологічна академія і 
духовна семінарія, що є правонаступ-

никами Станиславівської духовної се-
мінарії, яку заснував у 1907 р. єпископ 
Григорій Хомишин, проголошений 
блаженним у 2001 р. Папою Іваном 
Павлом ІІ. 

Розвиток богословської освіти 
УГКЦ частково розглядали історики 
А. Г. Великий [16, 8, 233], [9, 35-36], 
Г. Лужницький [26, 345], В. Марчук 
[31, 91-195], І.-П. Химка [39]. Але впер-
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ше проблему богословської освіти 
як системи підготовки священичих 
кадрів УГКЦ виокремив М. Марусин 
[30], а згодом її розвинув І. Кащак [24]. 
Аналізуючи розвиток богословської 
освіти УГКЦ в ХІХ – першій половині 
ХХ ст., історики акцентували увагу на 
історії Львівської духовної семінарії 
[див.: 17, 2-4], мало торкаючись діяль-
ности духовних семінарій у Перемиш-
лі та Станиславові. 

Перший короткий нарис З істо-
рії духовної семінарії в Станиславові, 
автором якого був, імовірно, о. І. Ля-
тишевський, з’явився 1923 р. в часо-
писі Альманах українських богословів 
[29]. Згодом, у 1970-х рр. о. П. Мель-
ничук книзі-спогаді Владика Григо-
рій Хомишин також коротко згадує 
про духовну семінарію [32]. Наукове 
дослідження історії цього богослов-
ського закладу розпочали тільки в 
1990-х рр. – спершу в контексті істо-
рії Станиславівської єпархії УГКЦ, а 
невдовзі як самостійну проблему – В. 
Полєк [36], [37], [38], І. Луцький [27, 
119-126], І. Андрухів і П. Кам’янський 
[11, 43-87], [12, 121-145], О. Єгрешій 
[21, 19-40]. Відзначення 100-літнього 
ювілею Івано-Франківської духовної 
семінарії у 2007 р. активізувало інтер-
ес науковців до історії цього закладу 
[20], [22], [23], [25], [28]. Згодом окре-
мі дослідження проблеми здійснили 
І. Пилипів [12, 146-215], [35, 193-199], 
Р. Делятинський і Р. Горбань [18]. По-
при це, чимало аспектів проблеми не 
були достатньо вивченими, зокрема, 
організаційні заходи щодо заснуван-
ня та становлення духовної семінарії, 
її організаційна структура й кадровий 
склад, особливості організації на-
вчально-виховного процесу. 

Метою запропонованої статті є 
висвітлення процесу становлення 

Станиславівської духовної семінарії 
як богословського навчально-вихов-
ного закладу ГКЦ у перше десятиліт-
тя її існування. 

Відповідно до булли Папи Лева 
ХІІІ У цілому Господньому стаді від 26 
березня 1885 р., яка проголошувала 
канонічне створення Станиславів-
ської єпархії, її єпископові було дору-
чено заснування єпархіяльної духо-
вної семінарії [16, 8, 233]. Але єпископ 
Юліян Пелеш (1885-1891), зважаючи 
на невелику дотацію для єпархії з Ре-
лігійного Фонду [16, 9, 35-36], не зміг 
виконати цього доручення й мусив 
використовувати можливості під-
готовки в інших богословських за-
кладах – у Львові, Відні та Римі. Так, у 
Віденській духовній семінарії щороку 
навчалося по 5-6 кандидатів, в Колеґії 
святого Атанасія в Римі – по 1-2 кан-
дидати, а у Львівській ґенеральній 
духовній семінарії – щороку близь-
ко 60 осіб на 4-х курсах [див.: 1, 1-60; 
40, 1887, 253-254; 5, 1889, 142-143; 
5, 1890, 296-297]. Єпископ Ю. Куїлов-
ський продовжив використовувати 
можливості для підготовки кандида-
тів зі Станиславівської єпархії в семі-
наріях Риму, Відня та Львова [див.: 2, 
2-2 зв., 53, 65-65 зв.; 4, 1899, 9, 82-83; 
5, 1892, 168-169; 5, 1895, 173-174; 5, 
1897, 185-186]. Лише коли у березні 
1893 р. декретом імператора Франца 
Йосифа І було ліквідовано Віденську 
ґенеральну греко-католицьку семі-
нарію та дозволено заснувати єпар-
хіяльні семінарії, то єпископ одразу 
ж подбав про складання кошторису 
будівництва духовної семінарії в Ста-
ніславові [38, 123]. Єпископ Андрей 
Шептицький не відмовився від “тра-
диційного” способу підготовки кан-
дидатів в семінаріях Львова та Риму 
[див.: 3, 14; 5, 1900, 197-198], але ви-
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рішив остаточно розв’язати пробле-
му. У серпні 1899 р. владика особисто 
закупив земельну ділянку навпроти 
єпископського палацу по вулиці Ли-
повій, 4 вартістю 10 тис. злр. [38, 128]. 
У 1900 р. він добився не тільки до-
зволу австрійського уряду дозволу на 
будівництво семінарії, але й значної 
дотації в розмірі 300 тис. корон [34, 
227]. Згодом Галицький митрополит 
А.Шептицький переписав куплену на 
своє ім’я земельну ділянку на Станис-
лавівську духовну семінарію, а також 
подарував свою цінну бібліотеку та 
призначив фонд на її збільшення в 
розмірі 1200 крон щорічно [38, 128]. 
У 1902 р. ґенеральний вікарій Ста-
ниславівської єпархії о. В. Фацієвич 
посвятив наріжний камінь під будів-
ництво духовної семінарії, будівни-
цтво якої 1903 р. було завершено. До 
офіційного відкриття семінарії в 1907 
р. її будинок використовували для 
проживання членів капітули та кон-
систорії, проведення реколекцій для 
духовенства Станиславівської єпархії 
[38, 131-132]. 

Станиславівський єпископ, док-
тор богослов’я Григорій Хомишин 
(1904-1946 рр.) перед своїм призна-
ченням, у 1902-1904 рр. виконував 
обов’язки ректора Львівської ґене-
ральної духовної семінарії [21, 19]. 
Мабуть, з цієї причини він спершу 
не поспішав з офіційним заснуван-
ням єпархіяльної семінарії. У серпні 
1904 р. знову оголошено конкурс на 
прийом кандидатів духовного стану 
зі Станиславівської єпархії до Львів-
ської семінарії [4, 1904, 8, 85-86], за 
результатами якого на 1-ий курс за-
раховано 18, а продовжили навчання 
на 2-4 курсах – 39 студентів [4, 1904, 
10, 124]. Такої ж практики дотриму-
вались і в наступних, 1905-1906 рр. 

[4, 1906, 7, 137], [4, 1906, 9, 188], [5, 
1906, 289-290]. Водночас єпископ Г. 
Хомишин посилив контроль за «укін-
ченими богоcловами», які готувались 
до прийняття свячень, зобов’язуючи 
їх додатково носити «клерикаль-
ну одіж», сповідатися щомісяця та 
відбути хоча б один раз трьохденні 
реколекції [4, 1906, 8, 151]. Для під-
вищення рівня богословської підго-
товки студентів семінарій єпископ 
Г.Хомишин у 1906 р. опублікував 
Апостольський лист Папи Пія Х У 
справі науки Святого Письма по духо-
вних семінаріях, у якому особливо на-
голошувалося на потребі ретельного 
вивчення повного змісту Біблії – з 
обов’язковим залученнями фахової 
богословської літератури [4, 1906, 8, 
161-169]. На запрошення єпископа Г. 
Хомишина місіонер о. Є. Ломницький 
ЧСВВ у 1906 р. провів в будинку «бу-
дучої духовної Семінарії» реколекції 
та «місійні курси» для духовенства 
єпархії [6, 18], [14, 33]. У 1907 р. єпис-
коп Г.Хомишин також закликав духо-
венство об’єднатися в рамках Това-
риства св. апостола Павла, основною 
метою якого є «лучити священиків та 
спомагати їх в сповюваню священи-
чої діяльности як чисто духовної, так і 
горожанської серед нашої суспільнос-
ти» [4, 1907, 7-8, 117-118]. 

Підготовчі заходи до відкриття 
Станиславівської єпархіяльної духо-
вної семінарії розпочались ще в люто-
му 1906 р., а 14 січня 1907 р. відбулося 
її урочисте відкриття [38, 128]. Слід 
зауважити, що офіційно було відкри-
то два заклади – духовну семінарію 
та богословський ліцей імені св. Івана 
Золотоустого, оскільки перший пови-
нен був забезпечувати духовну фор-
мацію, а другий академічну підготов-
ку кандидатів духовного стану; разом 
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з тим і семінарія, і ліцей фактично за-
лишались одним цілим. 

Першим ректором Станиславів-
ської духовної семінарії єпископ Г. 
Хомишин, за згодою митрополита А. 
Шептицького та протоігумена ЧСВВ 
о. Плятоніда Філяса, іменував відомо-
го місіонера о. Єремію Ломницького 
ЧСВВ (1907-1915). Свій вибір Станис-
лавівський єпископ згодом, у 1914 р., 
так пояснив у листі до Конґреґації по-
ширення віри: «Задля своїх місіонер-
ських трудів у нашій провінції і поза 
нею, відбув бо два рази місійну подо-
рож до Росії, задля своєї апостольської 
ревности, задля реколекцій, які давав 
у Львові для священиків і питомців 
семінаррії, задля заснування згрома-
дження сестер служебниць Пречистої 
Діви Марії і їх виховання – видався він 
мені відповідним до заряду семінарі-
єю» [14, 38]. У номінаційному листі до 
о. Є. Ломницького 29 листопада 1906 
р. єпископ Г. Хомишин написав: «Узна-
ючи Вашу спосібність і щиру ревність 
в ширенню царства Божого на земли, 
іменую Вас Ректором гр. кат. духовної 
семінарії в Станиславові і надіємся в 
Господі, що схочете всеціло віддати-
ся виконанню обов’язків сего много-
важного становиска в славу Бога і для 
воспитаня ревности і побожности 
кандидатів стану духовного» [цит. за: 
14, 124]. 

Основним завданням першого 
ректора Станиславівської духовної 
семінарії була організація діяльности 
єпархіяльної семінарії, що передбача-
ла формування професорсько-викла-
дацького колективу, організацію на-
вчального процесу і духовної форма-
ції, вирішення господарських питань. 
Ректор о. Є. Ломницький постійно 
координнував свою працю з митропо-
литом А. Шептицьким та єпископом Г. 

Хомишиним [14, 42]. Ведення госпо-
дарської частини духовної семінарії о. 
Є. Ломницький доручив сестрам Згро-
мадження Служебниць Непорочної 
Діви Марії [14, 41]. 

Поступово ректор о. Є. Ломниць-
кий сформував професорсько-викла-
дацький колектив Станиславівської 
духовної семінарії. Слід зауважити, що 
повністю відновити процес формуван-
ня колективу семінарії складно з огля-
ду на брак джерел, тому можемо лише 
частково вказати на окремі кадрові 
зміни. Оскільки навчальний процес в 
Станиславівській духовній семінарії з 
благословення єпископа Г. Хомишина 
розпочався вже 14 січня 1907 р., коли 
перша група із 19 студентів 1-го курсу 
Львівської ґенеральної духовної семі-
нарії на 2-ий семестр була переведена 
до Станиславова [див.: 29, 139; 14, 39; 
38, 128], то в цей період до викладаць-
кої діяльности були залучені тільки 
ректор семінарії о. Єремія Ломниць-
кий та префект о. доктор Амврозій 
Редкевич [порівн.: 29, 139; 10, 74; 13, 
329, 355]. Лише вкінці липня 1907 р. 
було оголошено прийом документів 
нових кандидатів на 1-ий курс Станис-
лавівської духовної семінарії, які 24 ве-
ресня мали скласти вступні екзамени 
з релігії та церковного співу [4, 1907, 
7-8, 124-125]. Тим часом студенти 2-го 
та 3-го курсів Львівської ґенеральної 
семінарії, що належали до Станисла-
вівської єпархії, продовжували навчан-
ня у Львові, а декани були зобов’язані 
подати до ректорату характеристики 
поведінки богословів за час літніх «фе-
рій вакаційних» [4, 1907, 7-8, 127-128]. 
Упродовж 1909-1912 рр. було здійсне-
но повний набір кандидатів духовного 
стану практично на всі 4 курси духо-
вної семінарії [4, 1909, 7, 95]. 

Вже з вересня-жовтня 1907 р., на 
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наступний 1907-1908 навчальний 
рік, професорсько-викладацький ко-
лектив духовної семінарії і богослов-
ського ліцею імені св. Івана Золотоус-
того в Станиславові був доповнений 
[10, 74]. Так, після закінчення бого-
словських студій в Римі та отриман-
ня ієрейських свячень з рук єпископа 
Г. Хомишина, 9 жовтня 1907 р. віце-
ректором семінарії та професором 
фундаментальної доґматики був при-
значений доктор богослов’я о. Йосиф 
Коциловський [див.: 4, 1907, 9, 158; 4, 
1907, 10, 177; 14, 39]. Тоді ж професо-
рами семінарії стали о. Василь Баран, 
який, здобувши 17 липня 1907 р. док-
торат богослов’я у Віденському уні-
верситеті [4, 1907, 9, 140], почав ви-
кладати моральне богослов’я, єврей-
ську і церковнослов’янську мови, та о. 
Іван Лятишевський, який, отримавши 
тільки 20 жовтня 1907 р. ієрейські свя-
чення з рук єпископа Г. Хомишина [4, 
1907, 10, 178], взявся за викладання 
історії Церкви [5, 1913, 295]. Професо-
рами біблійних наук (Старого та Но-
вого Завіту) стали доктор богослов’я 
о. Тит Галущинський ЧСВВ, який та-
кож поєднував обов’язки духівника 
семінарії, та доктор церковного права 
о. Франц Щепкович [5, 1913, 295], [29, 
139-140]. Коли у 1908 р. о. Т. Галущин-
ський вступив до монастиря Отців Ва-
силіян, то викладання біблійних наук 
прийняли на себе частково крилоша-
нин о. доктор Іван Гробельський та о. 
д-р В. Баран [10, 74]. З 1909 р. доктор 
богослов’я о. Миколай Чарнецький 
був призначений наступним духів-
ником семінарії і професором фунда-
ментальної доґматики та філософії [5, 
1913, 295]. У березні 1911 р. оголоше-
но конкурс на заміщення двох вакант-
них посад у «богословському ліцеї» в 
Станиславові – професора фундамен-

тальної доґматики і філософії та про-
фесора біблійних наук Старого Завіту 
[4, 1911, 3, 59-60]. Вакансія виникла 
у зв’язку із виїздом зі Станиславова з 
метою вступу до ЧСВВ о. Йосифа Ко-
циловського [14, 40]. У вересні 1911 
р. новим віце-ректором Станиславів-
ської духовної семінарії став доктор 
богослов’я о. Яків Медвецький [5, 
1913, 295]. Сам ректор о. Є. Ломниць-
кий у різний час викладав пастораль-
не богслов’я, методологію, катехити-
ку, риторику та гомілетику. Він добре 
володів французькою та німецькою 
мовами, знав моральне богослов’я, 
цікавився богословськими та філо-
софськими працями, які друкувалися 
в періодичних виданнях. Ректор о. Є. 
Ломницький щотижня проводив для 
студентів спеціяльну конференцію 
щодо семінарійного життя та мети 
священичого покликання [порівн.: 5, 
1913, 295; 14, 41-42]. 

У 1913 р. професорсько-викла-
дацький колектив Станиславівської 
духової семінарії та богословського 
ліцею імені св. Івана Золотоустого, за 
офіційними даними, виглядав наступ-
ним чином: о. Є.Ломницький, ЧСВВ 
– ректор, професор пастирського 
богослов’я, катехитики і методики; о. 
д-р Я. Медвецький – віце-ректор, про-
фесор Святого Письма Старого Завіту 
та церковнослов’янської мови; о. д-р 
М. Чарнецький – духівник, професор 
фундаментальної доґматики і філосо-
фії; о. д-р В. Баран, професор мораль-
ного богослов’я і церковного права; о. 
д-р І. Лятишевський – професор історії 
Церкви; о. П. Задворняк – заступник 
професора спеціяльної доґматики; о. 
криолшанин д-р Ф. Щепкович – про-
фесор Святого Письма Нового Завіту; 
о. І. Луцик – викладач церковного спі-
ву, катехит виділової школи; о. М. Бо-



313+

Volume VІІІ, 2014 +

риславський – викладач обрядів; о. А. 
Галібей – префект [5, 1913, 295]. 

Таким чином, Станиславівська 
єпархіяльна духовна семінарія стала 
основним осередком богословської 
освіти та формації єпархіяльного 
духовенства. Деякий час єпископ Г. 
Хомишин навіть не використовував 
можливостей духовних семінарій в 
Римі чи Відні. Лише у 1912 р. знову 
оголошено про прийом документів 
кандидатів з Станиславівської єпархії 
до Руської Папської Колеґії св. Атана-
зія в Римі, де формувалося нове поко-
ління священиків-целебсів [4, 1912, 
7-8, 73]. 

Навчальний та духовно-форма-
ційний процес в Станиславівській 
духовній семінарії був побудований 
таким чином, щоб забезпечити фор-
мування священиків, які були б не 
просто свідомі свого душпастирсько-
го служіння «у винограднику Христо-
вому», але й стали місіонерами УГКЦ. 
Так, наприклад, із числа перших ви-
пускників Станиславівської духовної 
семінарії були декілька священиків-
місіонерів, які, з власної ініціятиви, за 
дозволом митрополита А. Шептиць-
кого і єпископа Г. Хомишина, у 1910-
1911 рр. виїхали для душпастирської 
обслуги українців-католиків у Пів-
денній Америці. Це були – о. Михайло 
Березюк (рукоположений 1910 р.) та 
о. Петро Процьків (рукоположений 
1905 р.), місіонери у м. Малієт (об-
ласть Парана, Бразилія); о. Омелян 
Ананевич (рукоположений 1911 р.), 
місіонер в Азара (Арґентина) та о. 
Іван Сенишин (рукоположений 1910 
р.), місіонер в Апостолес (Арґентина) 
[див.: 5, 1913, XXV; 29, 140; 13, 265, 
271, 352, 361]. 

Поступова тенденція до збіль-
шення числа студентів семінарії, які 

з місіонерських мотивів отримували 
ієрейські свячення в неодруженому 
стані, почала викликали хвилю кри-
тики окремих представників світ-
ської інтеліґенції і навіть окремих 
священиків, які були прихильниками 
або членами Української національ-
но-демократичної та Руської народ-
ної партій. Так, червні 1911 р. москво-
фільський часопис «Галичанин» пи-
сав, що єпископ Г. Хомишин вимагав 
від студентів Станиславівської духо-
вної семінарії висвячуватися тільки 
в неодруженому стані [21, 29]. Вже в 
липні друкований орган УНДП «Діло» 
повідомив, що єпископ Г. Хомишин 
«висвятив в целібаті трьох кандида-
тів священичого звання, а то оо. Бе-
резка, Сенишина і Малицького», до 
чого «спонукав їх головно ректор о. 
Ломницький, що веде, як відомо, за-
взяту пропаганду безженности між 
своїми питомцями» [цит. За: 14, 42]. 
Але, задля справедливости слід за-
уважити, що, за особистим зізнанням 
самого о. М. Березюка (помилково на-
званого часписом «Діло» як «Берез-
ко»), він разом з І. Сенишиним та О. 
Ананевичем упродовж трьох років на-
вчання в духовній семінарії добре об-
думали свій вибір, оскільки хотіли за-
йнятися місіонерською працею серед 
українських еміґрантів [15, 161-163]. 
Уже у серпні 1911 р. часопис «Діло» у 
статті Нові подвиги станиславівсько-
го владики повідомляв, що єпископ 
наказував студентам богослов’я, які 
навчались у Римі, складати декляра-
цію про целібат [21, 29]. Втім, знову ж 
таки варто зауважити, що й до цього 
часу практично всі випускники Русь-
кої Папської колеґії св. Атанасія в Римі 
могли бути висвячені тільки в нео-
друженому стані [30, 85-86], а отже, 
всі бажаючі там навчатися робили на-
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перед свідомий вибір. Отже, критика 
націонал-демократами й москвофіла-
ми єпископа Г. Хомишин і ректора о. 
Є. Ломницького була пов’язана зовсім 
не з «незрозумінням особливостей 
покликання неодруженого духовен-
ства» чи «ультрамонтанським світо-
глядом владики» [14, 42], [21, 30], а 
скоріше мала, на нашу думку, глиб-
ші причини політичного характеру. 
Такою найбільш очевидною «полі-
тичною» причиною стала публічно 
заявлена підтримка єпископом Г. 
Хомишиним та духовенством Ста-
ниславівської єпархії позиції Христи-
янсько-суспільної партії, заснованої 
О. Барвінським з метою поширення 
християнського світогляду та його 
використання в суспільній та полі-
тичній діяльності [див.: 4, 1911, 12, 
201-210; 21, 27-28; 33, 58-62]. 

Характерно, що часописи «Діло» 
та «Галичанин» упродовж серпня-
жовтня 1911 р. продовжили публіку-
вати під рубрикою Хомишиніяна се-
рію критичних статей про діяльність 
Станиславівського єпископа і ректо-
ра духовної семінарії [див.: 21, 28-30]. 
Відкрито на їх публічний захист ви-
ступив о. д-р Ф. Щепкович, який у бро-
шурі В ім’я правди (1911 р.) закликав 
до толерантности в дискусіях, належ-
ної поваги до духовного авторитету 
єпископа та «будування» нових відно-
син [15, 152-160]. Невдовзі, в листо-
паді 1911 р., сам єпископ Г. Хомишин 
у пастирському листі О напрямах ни-
нішної хвилі, спростувавши критику 
москвофілів та «націонал-радикалів» 
на його адресу, підкреслив, що «семі-
нар духовний і ліцей богословський 
дієцезальний в Станиславові», хоча 
й також зазнали несправедливої, 
«ворожої» критики, все ж таки «до-
бре фунґує, в нім кружить благодать 

Божа і дух Христовий», оскільки вже 
за перші роки звідти вийшли два кан-
дидати до Чину Отців Василіян і три 
місіонери для діяспори в Бразилії та 
Арґентині [7, 18]. Отже, Станиславів-
ська духовна семінарія була поклика-
на, за задумом єпископа Г. Хомишина 
і ректора о. Є. Ломницького, сприяти 
формуванню передусім священиків-
місіонерів, які зможуть протидіяти 
секуляризації, поширювати та зміц-
нювати «християнсько-католицьку 
віру» в українському суспільстві. В 
цьому контексті підтримка ними це-
лібату, як слушно зазначає О. Єгрешій, 
була, без будь-якого «політичного 
підґрунтя», спробою «зосередити ува-
гу священиків на душпастирській ді-
яльності» [21, 30]. Зрештою, не слід 
забувати, що формування нового по-
коління священиків єпископ Г. Хоми-
шин розглядав у ширшому контексті 
«християнізації» народу: «укріплення 
царства Божого в житю нашого на-
роду» закликав розпочинати саме із 
заснування католицьких шкіл «під 
впливом і властию католицької Церк-
ви» [8, 33-35]. 

З початком Першої світової війни 
у липні 1914 р., коли Галичина ста-
ла ареною воєнних дій російської та 
австрійської армій, Станиславівська 
духовна семінарія була тимчасово за-
крита. За секретним наказом началь-
ника жандармського воєнного управ-
ління ґенерал-ґубераторства Галичи-
ни Мєзєнцева, ректора Станиславів-
ської духовної семінарії о. Є. Ломниць-
когго ЧСВВ разом з архипресвітером 
Станиславівської капітули о. І. Горді-
євським 24 січня 1915 р. арештували 
і вивезли спершу до Києва, а згодом 
– до Симбірська, углиб Російської ім-
перії. Російська жандармерія звинува-
чувала їх в тому, що обидва священи-
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ки були «на чолі Мазеписького руху і 
головними його керівниками в місті 
Станиславові» [14, 44-45]. Вже на за-
сланні в Симбірську з’явилося пові-
домлення, що о. Є.Ломницького іме-
новано Перемишльським єпископом, 
але через хворобу він помер 3 лип-
ня 1916 р. і похований на місцевому 
цвинтарі в Симбірську [14, 47-51]. 

На період воєнних дій в Галичи-
ні невелика група «кандидатів стану 
духовного» зі Станиславівської єпар-
хії (в тому числі 10 студентів Ста-
ниславівської духовної семінарії та 
3 студенти Руської Папської колеґії 
св. Атанасія в Римі) виїхали спершу 
до Відня, а потім разом із студента-
ми богослов’я з Галицької митропо-
лії УГКЦ зусиллями о. д-ра Й. Коци-
ловського ЧСВВ були організовані в 
рамках тимчасової духовної семінарії 
в Кромерижі [24, 89]. У складі про-
фесорсько-викладацького колективу 
Кромеризької духовної семінарії були 
також два вихідці з Станиславівської 
єпархії, крилошани Станиславівської 
капітули – доктор богослов’я о. І. Гро-
бельський та доктор церковного пра-
ва о. Ф. Щепкович [порівн.: 19, 136; 5, 
1913, XVII, 295]. Уже у липні 1915 р., 
коли більша частина Галичини була 
звільнена від російської армії, студен-
ти та викладачі Станиславівської ду-
ховної семінарії повернулись з Кроме-
рижа до Станиславова [19, 137]. 

Першу спробу відновлення ду-
ховної семінарії єпископ Г.Хомишин 
зробив у листопаді 1915 р. Тоді він 
опублікував відозву про відкриття 
духовної семінарії, в якій повідомляв, 
що після відновлення порядку в бу-
динку семінарії, де під час воєнних 
дій розташувався військовий шпи-
таль, настала можливість відновлен-
ня навчання, але через брак держав-

ної дотації на утримання семінарії і 
зростання цін на перших порах ви-
никнуть певні труднощі. Станиславів-
ський єпископ подав повний перелік 
студентів духовної семінарії (з 1-го по 
4-ий курс), які можуть продовжити 
навчання, попередивши, що термін 
відкриття семінарії ще буде уточнено 
та повідомлено [4, 1915, 5, 90-92]. Про-
те наступні воєнні події не дозволили 
здійснити цього доброго наміру. Восе-
ни 1917 р. єпископ Г. Хомишин окре-
мою відозвою до духовенства і вірних 
Станиславівської єпархії оголосив 
про відновлення діяльности Станис-
лавівської духовної семінарії [9, 1-4], 
[4, 1917, 1, 2]. Уже 12 березня 1918 
р. він призначив ректором духовної 
семінарії о. Михайла Вальницького 
(1918 – 1923), директора єпархіяль-
ного товариства «Апостольство мо-
литви», соборного крилошанина ка-
пітули, а віце-ректором і професором 
пастирського богослов’я – доктора 
богослов’я о. Василя Бабина [4, 1918, 
1-3, 24], [4, 1918, 6-7, 49], [4, 1918, 8-9, 
74], [5, 1913, XVIII], [13, 267, 378]. 

Таким чином, процес заснування 
Станиславівської духовної семінарії, 
обумовлений потребою підготовки 
нових кадрів духовенства, тривав 
майже два десятиліття. Єпископи Ю. 
Пелеш, Ю. Куїловський і А. Шептиць-
кий, використовуючи можливості 
підготовки священиків в інших бого-
словських закладах (у Львові, Відні та 
Римі), водночас докладали зусиль для 
створення єпархіяльної духовної се-
мінарії. Єпископ Г. Хомишин, врешті, у 
1907 р. заснував духовну семінарію та 
богословський ліцей (тобто виховний 
і навчальний заклади), сприяв форму-
ванню її професорсько-викладацько-
го колективу та організації навчаль-
но-виховного процесу, спрямованого 



316 +

Spheres of culture+
на місіонерську формацію нового 
покоління священиків. Перші спроби 
владики запровадити целібат викли-
кали гостру реакцію в суспільстві. У 
зв’язку із подіями світової війни вла-
дика мусив на деякий час закрити ду-
ховну семінарію, діяльність якої від-
новлено вже восени 1917 року. 
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Abstract: The author of the article deals with the problem of educational and meth-
odological supply of Ukrainian schools during the National revolution (1917-1920) on 
the basis of the modern Ukrainian historians’ researches. The materials from scholar 
journals are analyzed. There a considerable attention is paid to publishing, activities of 
public organizations, local governing institutions, cooperative societies in the matter of 
providing schools with educational literature. The investigator traces the renewal and 
activity of educational organizations in different regions, observes the publishing activity 
of societies in the matter of providing schools with Ukrainian-language textbooks and 
manuals. The author of the research examines the collections of documents and materials 
that contain information about activity of publishing centers, allocation funds for printing 
of school text books etc. concerning the provision of educational establishments of above 
mentioned literature. The researcher characterizes periodicals of the Ukrainian revolu-
tion period (1917-1920), which contains materials of various kinds, genres and origin, 
the documents of governmental structures, in particular various decisions of Ministry of 
Education. On the materials of these works the author investigates the participation of 
Zemstvо, traces the sequence of solving the problems concerning school Ukrainization. 
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nian revolution
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НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ У 
ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917  1920 :

ОГЛЯД СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Стан української школи у пе-
ріод національно-визвольних зма-
гань безпосередньо залежав від за-
безпечення її необхідними підруч-
никами, посібниками та відповід-
ним приладдям, без яких не могла 
існувати шкільна освіта. В україн-
ській історіографії досі не належно 

з’ясована проблема навчально-ме-
тодичного забезпечення україн-
ських шкіл у добу революції 1917 – 
1920 рр. Обрана тема дослідження 
до цього часу не була поставлена як 
окрема наукова проблема і не зна-
йшла належного висвітлення у на-
укових працях. 
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Метою нашого дослідження є 
аналіз здобутків сучасної україн-
ської історіографії у висвітленні на-
вчально-методичного забезпечення 
українських шкіл у період націо-
нальної революції (1917 – 1920 рр.) 

Цінний внесок до історич-
ної наукової скарбниці із зазна-
ченої проблеми зробили державні 
та культурно-освітні діячі, зокре-
ма Д. Дорошенко [7], С. Сірополко 
[30], С. Постернак [24] та ін. Разом 
з тим із здобуттям Україною неза-
лежности вітчизняні гуманітарні 
науки поповнилися ґрунтовними 
розробками у галузі освіти, культу-
ри та історії Української революції 
1917–1920 рр. Не стала винятком й 
проблема навчально-методичного 
забезпечення українських шкіл. 

Ґрунтовною працею з дослі-
дження процесу українізації загаль-
ноосвітніх шкіл періоду Української 
революції, є монографія А. Боровика 
Українізація загальноосвітніх шкіл 
за часів виборювання державности 
(1917–1920 рр.) [4]. Особливу увагу 
автор звертає на стан наукової роз-
робки проблеми і джерельну базу, 
вироблення плянів українізації та 
їх реалізації урядами Центральної 
Ради, Гетьманату й Директорії УНР, 
реформування підготовки педаго-
гічних кадрів, забезпечення шкіл 
підручниками та іншими засобами 
навчання. 

Д. Розовик у своїх працях [26], 
[27], характеризуючи шкільну ре-
форму, згадує й про її українізацію, 
відродження української мови, дру-
карської справи, діяльности ви-
давничих осередків, налагодження 
видання підручників та іншої літе-
ратури українською мовою для всі-
єї мережі освітніх закладів. Значна 

увага приділена і налагодженню ро-
боти “Просвіт”. Завдяки організацій-
ній і фінансовій допомозі товариств 
було закуплено шкільну навчальну 
й художню літературу, створено ряд 
нових бібліотек та поповнено книж-
кові фонди читалень, які уже діяли. 

 Важливі відомості про діяль-
ність кооперативних товариств 
щодо забезпечення шкіл навчаль-
ною літературою простежується 
у дослідженнях Ю. Кубицької [14] 
та О. Лисенка [17]. Так, О. Лисен-
ко у своєму дослідженні зазначив, 
що кредитові товариства і союзи, 
об’єднуючись у банки, наприклад, 
як “Українбанк” та київський “Со-
юзбанк”, а також найбільш фінансо-
во потужні з них, як “Дніпровський 
союз споживчих товариств” (“Дні-
просоюз”) піклувалися про науку, 
культуру та особливо освіту. Так, 
накладом “Дніпросоюзу” було ви-
друкувано велику кількість нових 
шкільних підручників українською 
мовою, зокрема, до жовтня 1918 р. 
союз видав 4 млн. аркушів друкова-
ної продукції [17, 121].

Г. Рудий у своїх монографіях та 
статтях уперше в українській істо-
ріографії на основі документально-
го матеріялу та оповідних джерел 
дав узагальнювальну характерис-
тику преси України 1917–1921 рр., 
розглянув роль і місце державних 
установ, просвітніх організацій, гро-
мадськости у розвитку видавничої 
справи, з’ясував основні аспекти ді-
яльности українських видавництв, 
які, за його твердженням, доклада-
ли чимало зусиль для забезпечення 
шкіл навчальною літературою [28], 
[29]. Не менш цінною є монографія 
Т. Ківшар, яка на основі широко-
го масиву документальних джерел 
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проаналізувала український книж-
ковий рух у 1917 – 1923 рр. та зазна-
чила, що Центральна Рада приділя-
ла книжковому рухові велику ува-
гу, оскільки книжка повинна була 
стати одним із засобів відродження 
українського народу, джерелом у 
формуванні національної свідомос-
ти і розбудові освіти [10, 17]. 

Е. Мельник, досліджуючи укра-
їнські середні навчальні заклади у 
період національної революції, не 
оминув увагою й проблему забез-
печення їх навчально-методичною 
літературою. Зокрема, у своїх на-
укових статях [19], [20], [21] автор 
висвітлює процес виникнення та ді-
яльність громадських організацій, 
місцевих органів самоврядування, 
кооперативних товариств, характе-
ризує діяльність видавництв щодо 
забезпечення національної школи 
навчальною літературою, приділяє 
значну увагу видавничій справі. 

Важливе місце посідають до-
слідження, у яких висвітлювалося 
становище середніх навчальних за-
кладів за матеріялами періодичної 
преси, розкривалася проблема за-
безпечення їх навчальною літерату-
рою. До таких можна віднести праці 
М. Грицюка [5], В. Коваля, Г. Гайщука 
[12] та ін. Так, у дослідженні М. Гри-
цюка Українська преса про середні на-
вчальні заклади Поділля 1917–1920 
рр. на основі узагальнюючого істо-
ричного матеріялу, викладеного на 
сторінках унікальних українських 
часописів, розкривається питання 
відкриття та функціонування на 
Поділлі середніх шкіл у добу націо-
нальної революції, висвітлюється 
проблема забезпечення їх навчаль-
ною літературою [5, 186]. У викла-
ді В. Коваля і Г. Гайщука Преса УНР 

1919 р. про культурно-освітнє жит-
тя Кам’янця-Подільського розкри-
вається діяльність освітніх установ 
і організацій, які розробляли і прак-
тично здійснювали заходи щодо 
становлення національної освіти, 
детально висвітлюється діяльність 
Міністерства народної освіти на те-
ренах Поділля та забезпечення по-
чаткових і середніх шкіл краю необ-
хідними підручниками [12, 28–29]. 

У монографії О. Завальнюка та 
В. Стецюка досліджуються проце-
си формування та функціонування 
земського самоврядування на По-
діллі в добу Української революції 
1917–1920 рр., на широкій доку-
ментальній основі автори показали 
участь земств Поділля у розширенні 
шкільної мережі, докладанні зна-
чних зусиль для забезпечення шкіл 
інвентарем, підручниками, підви-
щення культурно-освітнього рівня 
дорослих – проводились курси, було 
створено систему книгонош, нада-
валась допомога “Просвітам” тощо 
[8, 120]. В. Стецюк [35] та Т. Соломо-
нова [32] у своїх статтях проаналізу-
вали основні напрямки культурно-
просвітньої роботи земств Поділля 
в добу Української революції, звер-
нувши увагу на видавничу діяль-
ність подільського земства, зокре-
ма, навчальної літератури. 

Не менш цінними для нашого 
дослідження є роботи А. Антониши-
на [1], О. Бачинської [2], М. Баюка [3] 
та В. Гурського [6], які розкривають 
освітньо-культурну сферу Поділля, 
видавничу та бібліотечну справу, 
висвітлюють участь громадських 
організацій та об’єднань у справі за-
безпечення шкіл навчальною літе-
ратурою. Так, А. Антонишин у своє-
му дослідженні звертає увагу на ро-
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боту Міністерства народної освіти 
щодо підготовки учителів до викла-
дання українською мовою, видання 
нових підручників, розробки нових 
програм і навчальних плянів для на-
ціональної школи. Автор зазначає 
вагомі здобутки уряду гетьмана П. 
Скоропадського у забезпеченні на-
ціональної школи навчальною лі-
тературою та висвітлює діяльність 
відділу народної освіти Подільської 
ґуберської народної управи щодо 
розповсюдження навчальної літе-
ратури, у заснуванні центрального 
книжкового складу, де були зібрані 
усі надруковані у подільській зем-
ській друкарні підручники [1, 176–
177]. О. Бачинська зосередила увагу 
на культурно-освітньому та релі-
гійному житті міст Поділля у добу 
Української держави П. Скоропад-
ського та зазначила, що для покра-
щення ситуації з випуску шкільних 
підручників (особливо для нижчої 
школи) при відділі народної осві-
ти було створено видавничий від-
діл у Кам’янці-Подільському (штат 
30 осіб) з філією у Вінниці [2, 380]. 
В. Гурський у своєму дослідженні 
звернув увагу на видавничу діяль-
ність та зазначив, що, незважаю-
чи на значні технічні та фінансові 
перешкоди, у період Центральної 
Ради відкривалися українські ви-
давництва, що друкували підручни-
ки для шкіл [6, 159]. М. Баюк у своїх 
студіях звернув увагу на розвиток 
шкільної освіти на Поділлі та зазна-
чив, що у період Центральної Ради 
велика увага приділялася книжко-
вому рухові, тому що книжка мала 
стати одним із засобів відродження 
українського народу, джерелом у 
формуванні національної свідомос-
ти й розбудові освіти та висвітлив 

діяльність громадських організацій, 
видавничих структур щодо забез-
печення шкіл навчально-методич-
ною літературою [3, 345]. Цю тема-
тику досліджували також В. Коваль 
[11], В. Коцюк, І. Рибак [13], М. Ку-
курудзяк, М. Собчинська [15] та ін. 
Так, В. Коваль аналізуючи освітні 
процеси на Поділлі за матеріялами 
журналу “Освіта”, який наприкінці 
1918 – у березні 1919 рр. виходив у 
м. Кам’янці-Подільському, не оми-
нув увагою проблему забезпечення 
шкіл Української держави необхід-
ними підручниками [11, 373–381]. 
В. Коцюк та І. Рибак у статті Україн-
ська влада і розвиток початкової та 
середньої освіти на Поділлі у 1917–
1919 рр. відзначили, що для забезпе-
чення початкових та середніх шкіл 
Поділля необхідними підручниками 
влітку 1919 р. було зроблено спробу 
друкувати їх за кордоном [13, 46]. 
Це підтвержується і в дослідженні 
М. Кукурудзяка та М. Собчинської, 
які зазначили, що складні внутріш-
ньополітичні і економічні умови 
УНР змусили найбільші українські 
видавництва (“Дзвін”, “Українська 
школа”, “Вернигора”, “Час” та ін.) у 
1918 р. перенести свою видавни-
чу діяльність на Захід – до Берліну, 
Праги, Відня та інших міст, де дру-
кували переважно підручники для 
українських шкіл [15, 108]. 

Сучасні науковці вивчають 
вплив товариства “Просвіта”, 
невід’ємно пов’язаного з видавни-
чою діяльністю, зокрема, забезпе-
чення шкіл підручниками та посіб-
никами. Так, у 1996 р. побачив світ 
збірник наукових статей про По-
дільське товариство “Просвіта”, що 
дістав назву Просвітницький рух на 
Поділлі 1906–1923 рр.. Для нас ціка-
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ві дослідження В. Лозового, В. Не-
стеренка [18] та Є. Сохацької [34], у 
яких прослідковується відновлення 
та діяльність “Просвіти” в різних ку-
точках реґіону, приділяється увага 
видавничій діяльності товариств у 
справі забезпечення шкіл підручни-
ками та посібниками.

Цінний матеріял про діяльність 
товариств “Просвіта” та їх внесок у 
розвиток шкільної справи, зокрема, 
забезпечення шкіл підручниками та 
посібниками містить збірник науко-
вих статей, документів і матеріялів 
за редакцією В. Барана [25]. А. Пи-
жик (культурно-просвітницька ді-
яльність уряду УНР в період Дирек-
торії) [23], Е. Кучменко (національ-
но-культурне життя в Україні (1917 
– 1920 рр.)) [16], О. Янковська (куль-
турне життя в Україні у період націо-
нальної революції (1917–1920 рр.)) 
[40], О. Зубалій, Д. Рященко – (стат-
тя Освітній рух в Україні у добу на-
ціонально-державного відродження 
(1917 – 1920 рр.)) [9] зуміли всебічно 
показати державотворчу діяльність 
Центральної Ради та гетьманського 
уряду по відродженню і розвитку 
української мови, освіти, науки та 
культури. Так, наприклад, Е. Куч-
менко відзначила, що в добу Геть-
манату успішно розвивалася україн-
ська видавнича справа, книжки дру-
кувалися мільйонними накладами, 
найбільше ж було видано підруч-
ників для нижчих та середніх шкіл 
[16, 15]. О. Янковська зазначила, 
що справа видання книжок за часів 
українських урядів значно розвину-
лася. Динаміку її розвитку характе-
ризують кількість найменувань і на-
клади видань: протягом 1917 – 1918 
рр. в Україні було видано 680 найме-
нувань українських книжок і сотні 

назв брошур – загальним тиражем 
майже 7 млн. примірників [40, 112]. 
О. Зубалій та Д. Рященко відзначили, 
що нова школа повинна була стати 
демократичною й українізованою. 
Для цього на початковому етапі ре-
форми системи освіти пропонувало-
ся ліквідувати багатоступеневість 
шкіл й створити єдину початкову 
школу, в якій підростаюче поколін-
ня усіх станів суспільства мало б 
можливість безкоштовно здобувати 
обов’язкову початкову освіту з на-
ступним її продовженням у серед-
ніх, спеціяльних та вищих освітніх 
закладах. Українська мова вивчала-
ся з першого класу, а російська як 
державна та інші мови – з третього. 
Необхідною умовою реалізації цих 
плянів було налагодження видан-
ня підручників й іншої літератури 
українською мовою для усієї мережі 
освітніх закладів [9, 16]. 

Історію видавничої справи та 
розвиток українського книгодруку-
вання щодо забезпечення шкіл на-
вчальною літературою у період на-
ціональної революції 1917–1920 рр. 
ґрунтовно досліджували Т. Скрип-
ник [31], Ю. Телячий [36], [37] Т. Со-
ломонова [33], М. Тимошик [38] та 
інші науковці. Так, у дослідженні 
Українське книгодрукування на По-
діллі у 1917 р. Т. Соломонова звер-
нула увагу на розвиток книговидав-
ничої справи у період Української 
Центральної Ради та зазначила, що 
серед найнагальніших потреб само-
стійної України було задоволення 
книжками шкільництва, оскіль-
ки організація української школи 
була основою для вироблення на-
ціональної і культурної свідомости, 
відсутність українських підручни-
ків гальмувала процес українізації 
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школи [33, 339]. У підручнику Істо-
рія видавничої справи М. Тимошик 
ґрунтовно подав цілісну історію 
творення, поширення, висвітлив 
основні етапи розвитку української 
видавничої справи, відзначив кни-
говидавничу діяльність Кам’янець-
Подільської філії знаної в Україні та 
поза її межами як Українське видав-
ництво в Катеринославі – у справі 
забезпечення шкіл навчально-мето-
дичною літературою [38, 304]. 

Чільне місце у студіях над по-
ставленою проблемою займає ко-
лективна праця провідних науков-
ців відділу історії Української ре-
волюції 1917–1921 рр. Інституту 
історії України НАН України Нариси 
історії Української революції 1917–
1921 років. Окремі її аспекти присвя-
чені вивчення розвитку видавничої 
справи, забезпечення шкіл підруч-
никами, особливо в добу Гетьманату 
П. Скоропадського [22]. 

Важливою є й інформація, що 
міститься у науковому виданні 
Українська революція і державність 
(1917 – 1920 рр.) [39]. Йдеться про 
дані виділення коштів на друкуван-
ня шкільних підручників та відкрит-
тя Національної бібліотеки Україн-
ської держави у м. Києві, яка мала 
стати потужною всесвітньою книго-
збірнею. Сам гетьман П. Скоропад-
ський виступив одним із ініціяторів 
утворення спеціяльного “Фонду На-
ціональної бібліотеки” та виділив 
для його потреб понад 1 млн. крб. 

Отже, аналіз історіографії дозво-
ляє констатувати, що окремі питан-
ня, співзвучні з обраною нами для 
вивчення темою, відображено у на-
працюваннях сучасних українських 
істориків. Водночас, попри значну 
історіографічну спадщину, спеці-

яльної праці, присвяченої пробле-
мі навчально-методичного забез-
печення українських шкіл у період 
української національної революції 
(1917–1920 рр.), дотепер створено 
не було. Цим і зумовлено звернення 
автора до вивчення задекларованої 
проблеми.
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Abstract: This article deals with scientific and educational activities of the famous 
Ukrainian educator, critic and public figure Volodymyr Durdukivskyi (1874 – 1938), 
who was denounced and persecuted by the Soviet occupation regime as a “Ukrainian 
bourgeois nationalist”, involved into the mythical “counter-revolutionary” organization 
“Union for the Freedom of Ukraine” and killed in 1938. The main attention is paid to the 
importance of V. Durdukivskyi’s pedagogical activities and a role in establishment of the 
Ukrainian national school. The Taras Shevchenko First Ukrainian gymnasium was created 
with his aid in 1917, and reorganized into ordinary labor school in Soviet era. The main 
focus of his school was not class-oriented education but national-oriented. It was not con-
sistent with the principles of Soviet pedagogy. As a result, many teachers and pupils suf-
fered of brutal repressions in the 1930s. The article suggests theoretical perspectives and 
directions for future research.

Keywords: The First Ukrainian gymnasium, Volodymyr Durdukivskyi, Ukrainian 
school, national education, repressions
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В Україні та Европі добре відомі 
імена українських педагогів – Кос-
тянтина Ушинського, Антона Мака-
ренка, Василя Сухомлинського. Од-
нак ще маловідомим залишається 
ім’я не менш талановитого педаго-
га і вчителя Володимира Дурдуків-
ського (1874 – 1938). У совєтський 
час його ім’я було під забороною, 
бо він проходив за статтею “укра-
їнський буржуазний націоналіст”. І 
тільки в умовах незалежної України 
і вільної Східної Европи ім’я Воло-
димира Дурдуківського та його на-

уково-педагогічна спадщина повер-
таються в українську і европейську 
історію. Його діяльності присвячена 
низка змістовних наукових розвідок 
[3], [12], [13], [16], хоча залишається 
чимало ще нез’ясованих сторін жит-
тя і творчости цього непересічного 
Вчителя. Окремим з них присвячена 
ця стаття.

Володимир Дурдуківський на-
родився в священицькій багатодіт-
ній родині. Більшість його братів і 
сестер одержала, як і він, духовну 
освіту. Однак не всі присвятили своє 
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життя діяльності, пов’язаній з Церк-
вою. Брат Олександр став відомим 
оперним співаком, а Володимир все 
життя присвятив учням, школі.

До революції 1917 р. Володимир 
Дурдуківський був активним учас-
ником українського громадсько-
культурного життя Києва. Редактор, 
критик, співорганізатор україно-
мовних газет, Всеукраїнської учи-
тельської спілки, Українського на-
укового товариства, київської “Про-
світи” – такий неповний перелік 
сфер його діяльности у цей період. 
І, звичайно, школа, якій він віддавав 
багато свого часу, сил і здоров’я.

Після революції 1917 р. сфера 
освіти стала основною в діяльнос-
ті Володимира Дурдуківського. Він 
активно включився в творчу будів-
ничу справу: брав участь у підго-
товці підручників для українських 
шкіл, виробленні й систематизації 
української наукової термінології, 
працював у складі редколегії педа-
гогічного часопису “Вільна україн-
ська школа”, входив до ради Україн-
ського товариства шкільної освіти. 
У травні-червні 1917 р. Українське 
товариство шкільної освіти та його 
керівник Іван Стешенко направля-
ли Володимира Дурдуківського в 
Пирятин, Житомир, Зіньків для чи-
тання лекцій з історії української 
літератури і мови на курсах украї-
нознавства [7]. Правда, до бурхливої 
публічної праці у великому форматі 
він не прагнув. Тому, на пропозицію 
І. Стешенка стати його заступником 
з питань початкової школи чи то 
Ґенерального секретаря чи то Голо-
ви Товариства, у вересні 1917 р. він 
відповів відмовою. “Я – чоловік мир-
ного, споконвічного Труда, а не бо-
йова натура, – писав він у листі Сте-

шенкові, – я не можу працювати в 
напруженій атмосфері постійної бо-
ротьби. Додам до цього, що з строєм 
і з справою низшої школи, яку Ви хо-
тіли доручити мені, я зовсім не зна-
йомий, а я не звик братись за діло, 
якого я не знаю” [8]. 

В. Дурдуківський з великою са-
мовіддачею займався видавничою, 
друкарською, академічною працею, 
надавав кваліфіковану допомогу 
авторам нових підручників і по-
сібників. Зокрема, 8 серпня 1917 р. 
він пише короткий, але змістовний 
висновок щодо граматики україн-
ської мови Г. Грох-Грохольського: 
“Розглянувши граматику Г. Грох-
Грохольського, мушу сказати: 1) 
автор дуже багато місця відводить 
питанням правописним і, часто, 
розв’язує їх по-свойому, – 2) на зміну 
частин мови зовсім не звернено ува-
ги, – 3) виклад гарний, простий, зро-
зумілий, – 4) чимало прикладів (з 
поетів). Автор згоджується переро-
бити свою граматику відповідно до 
зроблених вказівок. Вважаю роботу 
автора корисною і далеко не зайвою 
при наших умовинах” [9].

У березні 1917 р. у Києві було 
створено перший український се-
редній навчальний заклад – Першу 
українську ґімназію імени Тараса 
Шевченка, ініційовану Українським 
товариством шкільної освіти. Пер-
шим її директором був відомий 
громадський і освітній діяч Петро 
Холодний, а згодом її очолив Воло-
димир Дурдуківський.

Маючи високу національну сві-
домість, до своєї вітчизни, чималий 
досвід учасника українського націо-
нального руху, В. Дурдуківський на-
магався створити дійсно національ-
ну школу, впроваджуючи систему 
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національної освіти та виховання в 
ґімназії. “Директором школи і, без-
перечно, її душею був Володимир 
Хведорович Дурдуківський, – згаду-
вав пізніше випускник ґімназії Юрій 
Юркевич. – Педагог великого талан-
ту і великої душі, він усього себе від-
давав школі. Був він не одружений, 
школа була його єдиною родиною” 
[17, 71]. Крім школи, Володимир 
Дурдуківський працював у спеціяль-
ній комісії з підручників для почат-
кової школи при Міністерстві освіти 
Української Народної Республіки. На 
першому всеукраїнському учитель-
ському з’їзді у квітні 1917 року він 
виступив з доповіддю Про складан-
ня кадрів учителів, у складі спеці-
яльної комісії брав участь у розробці 
Проєкту єдиної школи на Вкраїні.

Улітку 1917 р. відбулися ще два 
Всеукраїнські учительські з’їзди, 
які створили сприятливі умови для 
формування системи національної 
освіти. На другому з’їзді були прого-
лошені принципи побудови україн-
ської школи: єдність усіх типів шкіл, 
право населення на безплатну осві-
ту, обов’язковість освіти та її світ-
ський характер.

У роки становлення ґімназії пе-
ред її директором В. Дурдуківським 
постали не тільки питання, якою 
бути українській школі, яких форм 
повинно набути національне на-
вчання та виховання, а й суто гос-
подарські проблеми. Ситуація була 
складною, адже це був період Ви-
звольних змагань, коли одна влада 
змінювала іншу, і не можна було ні-
чого передбачити наперед. “Бага-
то важких хвилин довелося зазна-
ти школі на початку її існування... 
Уряд Скоропадського ганяв школу 
по всьому місту, не даючи їй примі-

щення. “Висока” Директорія, хоч як 
хвалилася своєю допомогою укра-
їнській культурі, не дуже то допо-
магала першій на Україні школі. А 
денікінці просто вели на скасуван-
ня школи. Відома комісія в справі 
боротьби з українською культурою 
на чолі з бароном фон-Борделіусом 
провадила в школі труси й саме вже 
заходжувалася цілком ліквідувати 
школу, коли баґнети Червоної армії 
викинули з Київа усю контрреволю-
ційну навалу й заклали підвалини 
нового життя” [6, 56], – так писав 
журнал “Радянська освіта” у 1926 
році.

У ґімназії зібралися кращі укра-
їнські педагогічні сили, відомі вчені, 
громадські діячі. Українська громад-
ськість Києва сприяла школі в усьо-
му. Викладання тут вважалось почес-
ною громадською роботою, і це було 
однією з причин хорошого складу 
педагогів. Серед них був майбутній 
митрополит Української Автоке-
фальної Православної Церкви Ва-
силь Липківський, греко-католиць-
кий священик Микола Щепанюк, які 
певний час викладали тут релігію. 
Історію викладали В’ячеслав Про-
копович, а потім Йосип Гермайзе, 
математику – майбутній академік 
Михайло Кравчук, Надія Шульги-
на-Іщук, Вадим Шарко й Омелян 
Гнатевич, природознавство – Левко 
Чикаленко, пізніше Володимир Вов-
чанецький, географію – Олександр 
Гребенецький, латинську мову – Ка-
терина Лазаревська, потім Освальд 
Бурґгардт (Юрій Клен) і С. Гочаров, 
французьку мову – Софія Русова, по-
тім – Марія Прохорова, спів – Пилип 
Козицький, малювання – Юхим Ми-
хайлів, потім – Юрій Павлович, хоре-
ографію – Марія Юркевич, а музику 
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– дочка Миколи Лисенка Мар’яна. 
Молодший підготовчий клас вела 
Любов Миколаївна Шульгина, зго-
дом Юрій Трезвінський, а старший 
підготовчий клас – Юрій Слуцький. 
Українську мову і літературу ви-
кладав Володимир Дурдуківський, 
деякий час – Леонід Білецький. На-
вчання в школі велося, звісно, укра-
їнською мовою.

Учні ґімназії любили своїх на-
ставників. Майже кожен із них мав 
якесь особливе любляче ймення. 
Так, Освальда Федоровича (Фрідрі-
ховича) Бурґгардта діти між собою 
звали “Асфальт Тротуарович”, а Пи-
липа Козицького – “Пилипонька”, 
і залюбки відвідували організова-
ний ним шкільний хор. Уже в 1919 
– 1920 рр. хор мав досить великий 
репертуар не лише українських, а 
й італійських, французьких, угор-
ських і єврейських пісень. Хор вико-
нував велику кількість українських 
колядок, обрядових пісень, історич-
них. Він був дуже популярним серед 
киян. Пізніше випускник ґімназії Ю. 
Юркевич писав про шкільний хор 
тих років: “…На Різдво частина на-
шого хору, душ 10-12, вирушила з 
«Пилипонькою» по Києву коляду-
вати. А що ґімназія наша користува-
лась великою увагою й прихильніс-
тю київської української громади, 
то в наш маршрут входили найбільш 
помітні діячі того часу. Та й співали 
ми, треба сказати, добре. Побува-
ли отак у Грушевського, Єфремова, 
Драгоманових, різних науковців і 
письменників. Приймали нас усюди 
дуже тепло” [17, 84].

Ґімназію часто відвідували відо-
мі люди з київського культурного 
кола. Гостями на шкільних концер-
тах та виставах неодноразово були 

М. Грушевський, С. Єфремов, ком-
позитори Л. Ревуцький, літератори 
М. Грінченко, А. Ніковський, М. Зе-
ров, М. Рильський.

З часом змінювався склад учнів. 
Дітей-сиріт, що складали переваж-
ну більшість учнів у перший рік ро-
боти ґімназії, згодом залишилося 
не дуже багато, близько сімдесяти 
осіб. Переважну більшість складали 
діти української інтеліґенції: спів-
робітників ВУАН, професорів вищих 
освітніх закладів, учителів, коопера-
торів, духівництва, різних службов-
ців. З кожним роком до школи при-
ходило все більше заяв від батьків, 
які хотіли, щоб їхні діти навчались 
у ґімназії В. Дурдуківського. Школа 
носила інтернаціональний харак-
тер. Крім українців у ній навчались 
євреї, німці, росіяни, французи, та ін.

Перша українська ґімназія про-
тягом усього свого існування за го-
ловну мету ставила виховання на-
ціональної свідомости учнів. А її ди-
ректор Володимир Дурдуківський 
робив усе можливе, щоб національ-
не виховання в школі було поставле-
но на високому рівні. У школі значно 
більше, ніж того вимагали офіційні 
програми, відводилось місця й часу 
для вивчення тем пов’язаних з Тара-
сом Шевченком, Кирило-Мефодіїв-
ським братством, дореволюційним 
народницьким напрямком у літера-
турі. В. Дурдуківський склав навіть 
окрему книгу з Шевченковими тво-
рами, підібраними спеціяльно для 
кожного класу для ознайомлення і 
декламації. Як згадує одна з випус-
книць “школи Дурдуківського” мо-
сквичка Наталя Левитська, “Воло-
димир Федорович не раз звертався 
до творів і біографії Т. Шевченка; 
в кожній родині вдома був Кобзар, 
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його знали і любили дорослі й діти” 
[10, 221].

Чимале значення для впливу на 
дітей мала також і організація від-
повідних читань. Дітям рекомен-
дувались для читання книжки, що 
сприяли національному визріванню 
й розвиткові дітей. Велику роботу 
в пляні національного виховання 
проводили клюбні гуртки, що пра-
цювали в ґімназії, а їх було майже 
30. Ці самоосвітні об’єднання було 
організовано з ініціятиви учнів і 
учителів-предметників ґімназії. В. 
Дурдуківський вів літературний і 
драматичний гуртки.

У клюбах вперше було введено 
дитяче самоврядування зі своїм ста-
тутом, завданнями, щоденниками 
роботи. З’явилось класне та загаль-
ношкільне самоврядування. Ґімна-
зія перша організувала дитячий ко-
оператив і дала цінні зразки дитячої 
вільної творчої преси. Провадила 
експериментальну роботу за нови-
ми, тоді ще не випробуваними в зви-
чайній клясній роботі, методами: 
творчо-ілюстративним, графічним, 
лябораторним, дослідницьким, екс-
курсійним, комплексним та іншими.

В ґімназії прищеплювали дітям 
любов до українських мотивів у ма-
лярстві, музиці, хореографії. 

В лютому 1921 року в житті ґім-
назії відбулися великі зміни – її було 
перетворено у звичайну семирічну 
трудову школу. Володимир Дурду-
ківський з сумом зустрів цю звіст-
ку, бо був проти совєтизації школи, 
проти самої ідеї замість ґімназій 
утворювати профшколи, вважав що 
широка загальна освіта повинна 
бути обов’язковою передумовою 
успішної, вже чисто професійної 
освіти. “Моє щире й гаряче побажан-

ня, побажання старого, відданого 
школі й дітям педагога, щоб поши-
рили загальну освіту, щоб не роби-
ли дітей недоучками, передчасними 
професіоналами-спеціялістами без 
потрібного наукового ґрунту для 
широкого розуміння й переведення 
своїх завдань” [2, 88]. Він і далі від-
стоював ідею національної школи, 
був переконаний, що “школа, яка не 
хоче бути безсилою, має бути народ-
ною”.

Позиція В. Дурдуківського, як і 
багатьох інших українців, не була 
до вподоби большевицькій владі. За 
це вони переслідувались і нещадно 
карались. Як повідомляв львівський 
“Украинский вестник” (Руспрес) в 
1921 р. в київській ЧК утримувалось 
понад 5 тис. осіб, заарештовано 28 
членів наукового товариства імені 
Т. Шевченка, заарештований дирек-
тор Першої української ґімназії В. 
Дурдуківський “по доносу комисса-
ра союза коммунистической моло-
дежи этой гимназии – 14-летнего 
мальчика” [15]. Кожну ніч ЧК роз-
стрілювала від 10 до 15 осіб. У пе-
дагогічному музеї була влаштована 
виставка місцевого виконкому, на 
якій фіґурувала діяґрама розстрілів 
чека. Мінімальна місячна кількість – 
432 особи.

12 червня 1924 року Сергій Єф-
ремов записав у своєму щоденнику: 
“З школою у нас виходить те саме, 
що вже сталося з політикою, еконо-
мікою, книжкою, театром. Усе укра-
їнське руйнується руками самих же 
українців, усяких Касьяненків та 
Десняків, як буржуазне. Тим часом 
Москва зовсім не така риґористична 
(зберегла університети, має худож-
ній театр, видає своїх клясиків) і за-
сипає усім тим ще більш ослаблену з 
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культурного боку Україну. Офіціяль-
на «українізація» тут нічого не посо-
бляє, бо це гарнір, а суть, як і перше, 
цілком обрусительна” [5, 131].

В умовах адміністративного 
тиску школа ім. Т. Шевченка зусил-
лями педагогів зберігала гумані-
тарний ухил. При вході до неї висіло 
гасло – слова Т. Шевченка: “Учітеся, 
брати мої, думайте, читайте”. Лю-
бов до Шевченка і його творчости, 
як і раніше, виховував передусім В. 
Дурдуківський. “Їдьте, діти, в гості 
до свого тата і складіть йому привіт 
від його рідних дітей” [14, 40], – го-
ворив він у напутньому слові учням 
школи, які відправлялися на екскур-
сію до Канева, на Шевченкову моги-
лу.

Після реформи зі шкільної про-
грами було вилучено французьку 
мову, а курс німецької мови значно 
скоротився. Замість вільної робо-
ти почалася прихована боротьба за 
збереження завойованих позицій. 
У 1921 р. була проведена перша ве-
лика виставка, присвячена життю 
і діяльності учнів і вчителів школи 
В. Дурдуківського. Після неї всі ма-
теріяли перейшли до “Музею ди-
тячої творчости”, який спеціяльно 
було відкрито при школі.

Перша трудова школа ім. Т. Шев-
ченка зайняла вагоме місце серед 
усіх інших київських трудшкіл. Це 
місце визначалось не тільки її ха-
рактером, але й роботою, педагогіч-
ним та ідейним впливом. Діяльність 
школи сприяла піднесенню самої 
ідеї української національної освіти, 
давала змогу обороняти її принци-
пові практичні позиції.

За недовгий період існування 
школи нею було накопичено вели-
кий досвід роботи. Тому вирішено 

було підготувати і випустити збір-
ник З практики трудової школи, в 
якому було б обґрунтовано нова-
торські ідеї, що впроваджувалися в 
ґімназії. Передбачалося ознайомити 
широку педагогічну громадськість з 
досвідом застосування системи са-
моврядування в учнівському колек-
тиві, а також проведення клюбної 
роботи. Перша частина цієї збірки 
вийшла у 1923 році, а наступного 
року було надруковано другу її час-
тину.

На цей час школа мала вже чи-
малу кількість вихованців. У 1922 
– 1923 навчальному році тут навча-
лось 453 учні (з них 232 хлопці і 221 
дівчина), які складали дванадцять 
груп-кляс: сім основних і п’ять па-
ралельних (з третього по сьомий). 
Оскільки у ті роки велика увага при-
ділялась соціяльному походженню 
людини, то було зафіксовано і склад 
учнів за соціяльним станом: 35% ді-
тей походили з сімей інтеліґенції, 
29% – з робітників, 28% – з селян і 
8% – з ремісників та купців. У школі 
працювали двадцять шість учителів 
і чотири працівники технічного пер-
соналу [4, 7].

Авторитет і популярність шко-
ли, як педагогічного і науково-ме-
тодичного осередку, значно зросли 
з 1925-1926 навчального року, коли 
вона почала діяти як досвідна шко-
ла при Науково-Педагогічній Комісії 
ВУАН. Методична, педагогічна, на-
уково-дослідна робота педагогічно-
го персоналу була поставлена на ви-
щий науковий рівень. На той час В. 
Дурдуківський був вже досить зна-
ною й відомою постаттю в колах на-
укової та педагогічної інтеліґенції. 

Володимир Дурдуківський був 
фактично сучасником іншого відо-
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мого в совєтській Україні й СССР за-
галом педагога й освітнього діяча – 
Антона Макаренка. Однак у кожного 
з них були різні освітньо-педагогіч-
ні принципи і пріоритети. Основною 
виховною метою педагогіки Мака-
ренка було соціяльне, клясове вихо-
вання. У статті Педагог Макаренко, 
Україна і Православна віра професор 
Юрій Мицик пише про Антона Мака-
ренка як про одного з чільних тео-
ретиків і практиків так званого “ко-
муністичного виховання”, русифіко-
ваного малороса, большевика ста-
лінського типу, який займався ви-
хованням “відданих комуністичній 
партії борців за комунізм”. Дослід-
ник однозначно констатує: “Ясно, 
що даремно чекати від Макаренка 
навіть згадки про досвід української 
професійної педагогіки, наприклад 
про методику Дурдуківського, ясно, 
що від нього не можна було почути 
доброго слова про народні традиції”. 
Учитель російської мови і літерату-
ри А. Макаренко, як противник релі-
гії й церкви, атеїст, виступав проти 
християнського виховання. “Хри-
стиянське виховання не в нашому 
дусі. Ми повинні виховувати борців, 
а не слюнтяїв”, – писав він [11, 27].

Педагогіка В. Дурдуківського 
будувалася на ідеї національного 
виховання, на традиціях, звичаях і 
культурі українського народу.

У 1926 р. відзначалась двадцять 
п’ята річниця педагогічної діяль-
ности В. Дурдуківського. Журнал 
“Радянська освіта” надрукував стат-
тю, присвячену ювілярові, в якій 
було висвітлено його нелегкий пе-
дагогічний шлях, подано належну 
оцінку його праці. “В. Ф. Дурдуків-
ський належить до тієї групи стар-
шої ґенерації українських педагогів, 

що вийшовши на життєвий шлях на 
початку XX століття, присвятили всі 
свої сили боротьбі та праці за нову 
школу на Україні і, здобувши у ре-
волюції широкі можливості реалізу-
вати, нарешті, свої ідеї, віддали свої 
знання та енергію на будівництво 
совєтської школи. Поєднання безпо-
середньої педагогічної роботи, за-
вжди самовідданої й талановитої, зі 
щирою громадською роботою – ось 
шлях, що ним незмінно йшов у жит-
ті шановний ювіляр” [6, 54-55].

Високу оцінку діяльности Дур-
дуківського і його школи дав відо-
мий український письменник Бо-
рис Антоненко-Давидович. У своїх 
спогадах він писав: “Володимира 
Дурдуківського всі знали, як тала-
новитого педагога й, власне, творця 
української середньої школи. Ще на 
весні 1917 року він утворив першу 
українську ґімназію імени Шевчен-
ка, перетворену за совєтської влади 
на семирічку. Ця школа, укомплекто-
вана добрими педагогічними сила-
ми, серед яких був і М. Зеров, під ке-
рівництвом В. Дурдуківського стала 
зразковою, і влаштувати у цій школі 
своїх дітей хотілося багатьом бать-
кам. Я знав учнів цієї школи, що хо-
дили до неї на Львівську вулицю аж 
з Подолу. На святі п’ятиріччя україн-
ської школи в травні 1922 року, що 
відбулося в переповненому людьми 
будинку київської опери, Дурдуків-
ський був у центрі загальної уваги 
й пошани. Його піднесено-урочисту 
промову, яку він закінчив латин-
ською фразою “Feci quod potui” (зро-
бив, що міг), вкрили гучні овації, що 
довго не стихали.

У практичній роботі Дурду-
ківський, здавалось, робив навіть 
більше, ніж міг те зробити кращий 
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з учителів. Увесь свій великий та-
лант педагога й вихователя, що не 
раз шукав і знаходив індивідуаль-
ний підхід до кожного учня, надто з 
категорії важковиховуваних дітей, 
Дурдуківський цілком віддав своєму 
дитяті – школі ім. Шевченка. Нею він 
жив, заповнюючи шкільними спра-
вами весь свій робочий і неробочий 
час” [1]. Так була оцінена діяльність 
Володимира Дурдуківського сучас-
никами, діяльність, яку згодом по-
чнуть замовчувати та намагатись 
забути в зв’язку з таким мінливим 
та жорстоким перебігом історичних 
подій.

Велика кількість учнів та вчи-
телів школи імени Тараса Шевчен-
ка в 1920-1930-ті роки була без-
підставно репресована совєтським 
режимом. Вони проходили разом з 
іншими 30 тисячами репресованих 
у справі “Спілки визволення Украї-
ни” та “Спілки української молоді”. 
У 1929 р. був заарештований і засу-
джений на 8 років ув’язнення Воло-
димир Дурдуківський. Разом з ним 
на лаву підсудних потрапили і вчи-
телі школи Олександр Гребенець-
кий, Василь Липківський, Григорій 
Холодний, Вадим Шарко, Андрій 
Заліський, Ніна Токаревська, Юрій 
Трезвинський. Совєтська Феміда 
була безпощадною до “українських 
націоналістів” і зламала долі бага-
тьох людей, багатьох учнів і педаго-
гів школи В.Дурдуківського, які мо-
гли прислужитися своєму народові. 
Так, викладач школи, талановитий 
художник Юхим Михайлів був ви-
сланий на північ Росії, де і загинув. 
Режимом було знищено вчителя ґім-
назії, талановитого математика Ми-
хайла Кравчука. Григорія Холодного 
у 1938 р. засуджено до розстрілу, а 

доля Вадима Шарка взагалі не відо-
ма. Розстріляно на Соловках Миколу 
Зерова. До справи “СВУ” було при-
тягнуто і Марію Прохорову (Тобіле-
вич), яка, протестуючи проти репре-
сій, 7 січня 1930 р. оголосила в тюр-
мі голодування. Після заслання в Си-
бір, вона повернулась до Києва, але 
перед війною знову була ув’язнена. 
Учитель природознавства Володи-
мир Вовчанецький в 1930-х роках 
заподіяв собі смерть. Зникли Оксана 
Степанишина та Домнікія Дудар. Ма-
рія Юркевич померла на еміґрації.

Показовою для совєтського ре-
жиму в Україні була доля виклада-
ча історії в школі Дурдуківського, 
відомого історика Йосипа Гермай-
зе, який також проходив на суді у 
справі “Спілки визволення України”. 
Відбувши покарання Й. Гермайзе 
був звільнений з Соловецьких та-
борів у липні 1934 р. і поселився в 
Саратовській області. Та у 1937 р. 
він знову був засуджений “за контр-
революційну діяльність” на 10 років 
позбавлення волі, а в 1944 р., ще не 
відбувши попереднього строку, чер-
говий раз отримав “за антисовєт-
ську агітацію” 10 років тюрми. Свід-
чень про звільнення його немає. У 
1958 р. Й. Гермайзе посмертно було 
реабілітовано у справі за 1937 р. за 
недоведеністю звинувачення.

Зазнали репресій і учні школи 
Дурдуківського. Солочинський Ва-
силь, учень художника Юхима Ми-
хайліва, був засланий у 1929 р. в 
Азію, в Кзил-Орду. Заарештований 
і відправлений у заслання (за при-
належність до “Спілки української 
молоді”) Діодор Бобир. У справі 
СУМу був заарештований і син учи-
тельки школи Буханівської Богдан 
Висоцький. У тому ж 1929 році аре-
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шту зазнали Олександр Христенко, 
брати Борис і Василь Матушевські, 
Микола Павлушков, розстріляний у 
Сандармоху. У тому ж році був зааре-
штований і висланий за межі Украї-
ни Юрій Юркевич.

До кінця 1930-х років влада роз-
правилась майже з усіма учасника-
ми, які проходили у справі “Спілки 
визволення України” та “Спілки 
української молоді”. 16 січня 1938 р. 
був розстріляний і Володимир Дур-
дуківський.

Українському педагогу В. Дур-
дуківському належить більше ста 
наукових праць, рецензій, критич-
них статей, заміток, публікацій. 
Більшість із них зібрана автором 
цієї статті, і вони чекають своїх до-
слідників. Особливої уваги потребує 
його науково-педагогічна спадщина, 
праця на посаді керівника науково-
педагогічної комісії Всеукраїнської 
академії наук, змістова частина ді-
яльности його по-суті авторської 
школи.
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Аbstract: In the article there is an analyzes the system and the training process of 
agronomists in USSR. The content features of agricultural education and its areas of 
development are defined. The forms and methods of educational activities of agriculture 
universities during the NEP are found out. It is noted that in the 1920’s the problem of 
agronomic education in the USSR was gradually solved, and the training of agricultural 
personnel for building the economy comprised the stakeholders. It’s indicated that the 
transition to a new policy of industrialization in 1928 led to the need for further expansion 
of specialization of agronomic performance and the emergence of new professions – 
agronomist-engineer, agronomist-economist, and others.
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Розвиток сільського господар-
ства Української ССР на початку 
1920-х років потребував підготовки 
кадрів високої кваліфікації. Це було 
пов’язано з відбудовою зруйнова-
ною війною економіки та наявною 
кількістю відповідних спеціялістів, 
яких у післяреволюційний період 
залишалось небагато. Тому сіль-
ськогосподарська освіта об’єктивно 
потребувала належної уваги з боку 
совєтського керівництва.

Проблема витоків і становлення 
аґрарної освіти викликала інтер-
ес науковців. У совєтський період 
сільськогосподарська освіта стала 
об’єктом досліджень К. Івановича 

[1], Г. Ясницького [2], певною мі-
рою висвітлювалась у комплексних 
виданнях, як зокрема в Історії на-
родного господарства УСРР [3]. Су-
часна українська історіографія на-
лічує значну кількість насамперед 
узагальнюючих робіт присвячених 
розвитку аґрарної освіти в Україні 
під авторством таких науковців, як 
В. Вергунов, Л. Беренштейн, С. Ко-
ломієць та інші [4], [5]. Над розроб-
кою теми працювали також істори-
ки С. Живора і Н. Васильєва [6], які 
порушували її прикладі київських 
вищих навчальних закладів, та Л. Бі-
лан і С. Білан [7], що досліджували 
підготовку фахівців-аґрарників в 
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XIX – початку ХХ ст. Проте сільсько-
господарська, в тому числі й аґроно-
мічна освіта доби нової економічної 
політики, що була часом активних 
аґрокультурних ініціятив, залиша-
ється малодослідженою. Останнім 
зумовлюється тематика представ-
леної розвідки. Мета статті полягає 
у висвітленні проблем аґрономічної 
освіти в межах Української ССР у 
період НЕПу. Відповідно до обраної 
мети автор ставить перед собою за-
вдання охарактеризувати систему 
освітніх закладів, що забезпечували 
випуск аґрономічних кадрів; про-
аналізувати особливості навчаль-
ного процесу підготовки майбутніх 
фахівців; з’ясувати освітній рівень 
аґроперсоналу. 

У 1920-х рр. до сільськогоспо-
дарської освіти проявлялася увага 
з боку совєтського керівництва. За-
безпечення якости аґрономічних 
кадрів відбувалося шляхом створен-
ня розгорнутої мережі відповідних 
навчальних закладів [8, 3]. Система 
освітніх закладів сільськогосподар-
ського профілю мала таку структу-
ру: освітні заклади для поширення 
аґрокультурних знань серед насе-
лення – дво-, трьохрічні та зимо-
ві селянські сільськогосподарські 
школи й освітні заклади підготовки 
кваліфікованих працівників – сіль-
ськогосподарські інститути, техні-
куми і професійні школи [9, 50-51]. 

Згідно з пляном розбудови сис-
теми вищої сільськогосподарської 
школи, який був прийнятий Голо-
вним комітетом професійної і спе-
ціяльної наукової освіти, вищі освіт-
ні заклади – сільськогосподарські 
інститути повинні були випускати 
аґрономів-організаторів [10, 219]. 
Останні мали стати працівниками 

«нової формації» – тобто такими 
фахівцями, підготовка і досвід яких 
базувалися на основі біологічних, 
аґрохімічних та аґротехнічних наук, 
повному обсязі технічних та науко-
вих знань і вмінь [11, 11]. Підготов-
ка такого аґронома передбачала 
набуття навичок організації сіль-
ського господарства, його установ 
та основних видів сільськогосподар-
ського виробництва, совєтського та 
селянського господарств [12, 58]. У 
1920-х рр. паралельно функціону-
вали два типи вищих шкіл у системі 
сільськогосподарської освіти: інсти-
тути, що давали організаторів від-
повідного виробництва та спеціяль-
ні інститути (або окремі факультети 
при вищевказаних інститутах), що 
готували кваліфікованих спеціяліс-
тів вузьких галузей сільського гос-
подарства. 

До жовтневого перевороту 1917 
р. в Україні було лише 2 вищих освіт-
ніх заклади сільськогосподарського 
профілю: аґрономічний відділ Київ-
ського політехнічного інституту та 
Харківський ветеринарний інсти-
тут [13, 10]. Ці заклади не могли за-
довольнити попиту на аґрономічні 
сили в Україні. У 1920-х роках со-
вєтська влада підкреслювала невід-
повідність дореволюційної системи 
підготовки аґрономів вимогам часу. 
Зокрема під час проведення Першої 
конференції сільськогосподарської 
освіти 9–15 червня 1924 р. у Харко-
ві комісар Народного комісаріяту 
земельних справ М. Вольф, обго-
ворюючи проблему забезпечення 
кадрів народного господарства, за-
уважив, що «спираючись на досвід 
органів Наркомзему, можна сказа-
ти, що сільськогосподарська освіта 
дореволюційного часу не давала 
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робітників, здатних до проведення 
аґрикультурної роботи в умовах, що 
утворилися після революції…» [14, 
35]. 1 вересня 1922 р. почав функ-
ціонувати Київський сільськогос-
подарський інститут, створений на 
базі аґрономічного факультету Ки-
ївського політехнічного інституту. 
В цей же час вищі школи аґрарного 
профілю були створені у Харкові та 
Дніпропетровську [4, 81]. Загалом 
замість 84 шкіл дореволюційного 
типу почали функціонувати 29 ви-
щих освітніх закладів і 151 профш-
кола. В інститутах навчалось близь-
ко 6 тис. студентів, технікумах – 4 
тис. і в професійних школах – 14 тис. 
Матеріяльна база складалася з 34 
тис. десятин землі, викладацький 
склад нараховував не менше 2 тис. 
спеціялістів [15, 24]. Надалі кіль-
кість сільськогосподарських інсти-
тутів не зросла, а технікумів взагалі 
зменшилась з 23 до 21 [13, 9].

Підтримка освітніх закладів з 
боку держави позитивно впливала 
на кількісний склад студентів аґро-
номічного профілю, який поступо-
во зростав. За підрахунками НКЗС 
у 1924 р. у відповідних інститутах і 
технікумах Української ССР навча-
лось 2158 студентів аґрономічної 
та лісничої спеціяльностей – при 
загальній кількості студентів сіль-
ськогосподарських спеціяльностей 
7 тис. осіб [16, 49]. Наступного року 
вищі навчальні заклади підготували 
1070 аґрономів з яких 887 у майбут-
ньому були працевлаштувані [17, 
232].

У другій половині 1920-х рр. 
Держпланом УССР передбачалась 
підготовка 2690 спеціялістів, що, 
однак, не повністю забезпечувало 
потребу в кадрах [11, 12]. Важливу 

роль у сільськогосподарському ви-
робництві повинні були відігравати 
наступні представники аґрономії: 
організатори, зерновики, зоотехні-
ки, садівники та насіннєводи. У май-
бутньому плянувалось розширити 
перелік аґрономічних спеціяльнос-
тей і розпочати підготовку аґроно-
мів-механізаторів, аґрономів-інтен-
сивників і аґрономів молочарства 
[18, 9].

Наприкінці 1920-х років намі-
тилися серйозні зміни в організації 
підготовки кадрів. Перебудованому 
сільському господарству на най-
ближчі роки потрібні були десятки 
тисяч аґрономів, інженерів та со-
тні тисяч техніків і аґрономічного 
персоналу з середньою спеціяль-
ною освітою [19, 38]. Це призвело 
до реорганізації мережі сільсько-
господарських вузів. 9 інститутів, 
що налічували 7,5 тис. студентів та 
12 технікумів, в яких навчалось 3,2 
тис. студентів, було перетворено в 
19 аґроінститутів, 2 технікуми отри-
мали статус середніх навчальних 
закладів [18, 8]. Проєктуючи нові 
факультети та інститути, брали до 
уваги розвиток сільського госпо-
дарства окремих економічних райо-
нів та масштаби аґровиробництва, 
діяльність науково-дослідних уста-
нов. Такі заходи зумовили зростан-
ня спеціяльних предметів та вста-
новлення терміну навчання у 3–4 
роки. Плянувалося, що із 70 майбут-
ніх факультетів відповідного про-
філю 14 будуть мати 3-річний курс 
навчання, 16 – 3(?)-річний, а 40 – 4-х 
річний курс навчання. В аґротехні-
кумах запроваджувався 3-річний 
курс навчання [20, 12].

Педагогічний процес у закладах 
вищої освіти був тісно пов’язаний з 
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потребами сільськогосподарських 
районів, які обслуговували ці вузи. 
Тому навчальні програми були на-
сичені матеріялом про місцеве сіль-
ське господарство. В інститутах, що 
випускали аґрономів-організато-
рів, багато місця відводилось еко-
номічним дисциплінам. Кількість 
семінарних та практичних занять 
збільшилась порівняно із дорево-
люційним часом. Проте брак коштів 
у забезпеченні експериментальної 
роботи не давав можливости вико-
нувати всю роботу лабораторного 
та дослідного характеру [13, 13].

Перший рік навчання аґроно-
ма передбачав вивчення процесу 
громадсько-аґрономічної роботи і 
був «практичним» за характером. 
Під час другого року перебування в 
інституті, який називали «методо-
логічний», відбувалось поглиблене 
вивчення громадської аґрономії і 
основ дослідної роботи. Третій рік 
«спеціяльний» – передбачав напів-
самостійну діяльність з організа-
ції аґрономічних заходів у певному 
селі, де в майбутньому йому, мож-
ливо, довелося б працювати [12, 
64–65]. Останній рік навчання був 
пов’язаний з проблемою практики 
і стажу. Кваліфікація здобувалася 
шляхом практичної участи в аґро-
технічному виробництві.

Робота різних навчальних за-
кладів мала свою специфіку. Так, 
навчальний плян Київського сіль-
ськогосподарського інституту охо-
плював 3 роки або 10 триместрів. 
Спочатку всі студенти аґрономіч-
ного факультету навчались спільно 
два роки. Після другого курсу ви-
окремлювались два відділи: лісо-
вий та зоотехнічний. Навчальним 
пляном аґрономічного факультету 

цього вузу в 1922 – 1923 рр. перед-
бачалось вивчення 48 дисциплін, 
ключовими серед яких були зооло-
гія – 120 годин лекційних і семінар-
ських занять, ґрунтознавство – 116 
год., загальна зоотехніка – 121 год. 
та часткове хліборобство – 215 год. 
Крім цього передбачались екскур-
сії, практика в совєтських господар-
ствах та підготовка дипломної робо-
ти [10, 219–221].

Основним способом опанування 
знань майбутніх аґрономів у вищій 
школі були лекції. Вони становили 
більшу частину всього навчально-
го навантаження однак, воно рідко 
ефективно виконувалося. За дани-
ми журналу Земельник, в середині 
1920-х років близько 85% студентів 
Харківського інституту сільського 
та лісового господарства система-
тично пропускали лекції й обмеж-
увались «обов’язковими» практич-
ними роботами та заліками. Це було 
пов’язано із складним матеріяльним 
становищем молоді, якій доводилось 
заробляти собі на прожиття [12, 60]. 
Недостатнє навчальне забезпечен-
ня і хитке матеріяльне становище 
впливали на успішність студентів. 
Про це свідчила кількість відрахо-
ваних осіб: на 1-шому курсі – 15,4% 
від загальної кількости студентів 
вищих сільськогосподарських закла-
дів, 2-гому – 11,2%, 3-тьому – 7,3%, 
4-тому – 2,2%. Найчастіше студенти 
залишали навчання після першого 
курсу. Навчальну програму в серед-
ньому виконувало близько 80% осіб, 
а закінчувало освітні заклади 53,2% 
від кількости осіб, що вступили на 
навчання [13, 14].

Дипломна самостійна робота, 
що свідчила про його остаточну 
підготовку, була здебільшого мето-
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дологічною за своїм характером та 
виявляла придатність випускника 
до оволодіння методами тієї чи ін-
шої науки, організаційними прин-
ципами аґрономічної роботи, опе-
рування необхідними для неї мате-
ріялами і вміння використовувати 
лябораторні засоби [10, 219]. Для 
професійної адаптації студента на 
майбутньому місці роботи передба-
чалося завчасне вивчення відповід-
ного села з господарського та при-
родничого боку, складання пляну 
громадсько-аґрономічної роботи 
в конкретній місцевості й надалі 
– виконання цього пляну. До опа-
нування такої форми громадсько-
аґрономічної роботи залучався і ви-
кладацький склад, і аґроном, який 
працював в цьому окрузі [12, 65]. 
Після складання випускних іспитів 
і публічного захисту дипломної ро-
боти, студент відбував стажувальну 
практику для отримання кваліфіка-
ції аґронома-організатора, яка нада-
валась Ґуберською стажувальною 
комісією.

Крім інститутів і технікумів ква-
ліфікованих аґрономічних працівни-
ків готували профшколи. Вони були 
двох типів: нормативні та «перехо-
дові». У нормативних школах навча-
лась молодь від 15 до 17 років, яка 
закінчила семирічну трудову школу. 
Навчання у них тривало два роки й 
давало можливість здобути квалі-
фікацію спеціяліста певної сільсько-
господарської галузі за наявности 
однорічного стажу в державному чи 
кооперативному підприємстві. «Пе-
реходові» школи були створені для 
молоді, яка не змогла закінчити на-
вчання в семирічній школі, але мала 
на меті адаптуватися для вивчення 
аґротехнічних наук [21, 26–27]. До 

1925 р. в Україні було створено 74 та-
ких шкіл, що охоплювали половину 
підлітків профшкільного віку [9, 52].

Крім спеціялістів з вищою осві-
тою, здійснювалася підготовка аґро-
персоналу середньої кваліфікації, яка 
відбувалась у сільськогосподарських 
школах [15, 23–24]. Робота цих шкіл 
була передусім спрямована на ви-
вчення умов певного району та окре-
мих господарств, специфіки аґроно-
мічної діяльности щодо покращення 
аґрарного виробництва [22, 5]. При 
цьому підготовка учня вимагала ово-
лодіння рядом базових дисципліни, 
а також основами створення колек-
тивних сільськогосподарських під-
приємств. У перспективі сільськогос-
подарські школи повинні були дати 
до 24 тис. помічників аґрономів різ-
ної кваліфікації із робітничо-селян-
ської молоді [15, 23–24]. Навчальний 
процес сільськогосподарських шкіл 
був доступним для широкого зага-
лу. Аудиторія слухачів складалася з 
сільської молоді, жіноцтва, яке за-
ймалось хатнім господарством, і се-
лян, що прагнули модернізації своїх 
господарств [22, 6].

Найнижчою ланкою аґрономіч-
ної підготовки були зимові сіль-
ськогосподарські школи, котрі мали 
за мету дати масового та освіченого 
в аґрокультурному відношенні се-
лянина. Організацію цих шкіл На-
родний комісаріят освіти розпочав у 
1925 р. Невелика вартість утриман-
ня, оптимальна програма для на-
вчання, короткий термін професій-
ної підготовки і використання аґро-
нома-вчителя як інструктора, що 
безпосередньо керував навчальним 
процесом – все це допомогло стати 
зимовим школам масовими освітні-
ми закладами і, певною мірою, лік-
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відувати неграмотність селянської 
маси [9, 53].

Розвиток системи сільсьско-
господарських навчальних закла-
дів сприяв поліпшенню освітньо-
го рівня аґроперсоналу країни. На 
початку 1920-х рр. вищу освіту 
мали – 17%, середню – 33%, нижчу 
– 43%, без спеціяльної освіти було 
7% всіх аґропрацівників [23, 110]. 
Через кілька років ситуація зазна-
ла відчутних змін і, за відомостя-
ми окружних земельних відділів, у 
1926–27 рр. вищу і середню освіту 
мали 91,7% райаґрономів, 86,6% 
спеціялістів, 63,6% аґротехніків, 
тоді як показники «нижчої» освіти 
серед вказаних працівників стано-
вили відповідно 8,3%, 13,4% і 36,4% 
[8, 3]. Серед аґропрацівників було 
чимало і таких, які мали дві вищих 
освіти. Не мали вищої освіти зде-
більшого аґрономи-практики. Вони 
були колишніми аґрономічними 
старостами та секретарями колек-
тивних сільськогосподарських то-
вариств, але виявляли себе як добрі 
знавці окремих галузей сільського 
господарства [19, 40]. Таким чином, 
за п’ять років кваліфікація аґропер-
соналу значно підвищилась, а від-
соток фахівців із «нижчою» освітою 
зменшився утричі.

Загалом у 1928 р. серед аґроно-
мів 1513 були випускниками сіль-
ськогосподарських інститутів та 
технікумів, 461 – середніх шкіл до-
революційного часу, 694 – нижчих 
шкіл дореволюційного часу, 100 – 
совєтських професійних шкіл, 89 – 
середніх шкіл і неповного курсу ви-
щих шкіл, 48 – закордонних освітніх 
закладів. 264 осіб були практиками 
або мали неповну середню освіту. Ха-
рактеризуючи фаховий рівень аґро-

номів, слід зазначити, що близько 
половини аґрономічного персоналу 
отримало освіту в царській імперії. 
З часом співвідношення старшого та 
молодшого покоління зростало на 
користь останніх, оскільки кількість 
молодих аґрономів постійно попо-
внювалась з інститутів та техніку-
мів [19, 39]. 

Підбиваючи підсумки варто за-
значити, що в 1920-х рр. пробле-
ма аґрономічної освіти в УССР по-
ступово вирішувалась. Підготовка 
сільськогосподарських кадрів для 
відбудови народного господарства 
охоплювала усіх зацікавлених осіб. 
Кадрове забезпечення сільського 
господарства, потреба в якому зрос-
тала в кількісних і якісних показ-
никах, здійснювали інститути, тех-
нікуми та профшколи, чисельність 
яких порівняно з дореволюційними 
часами збільшилась. Нижча лан-
ка аґрономічної підготовки – сіль-
ськогосподарські школи, сприяла 
поліпшенню аґрокультурних знань 
населення. Загалом опанування по-
вного курсу аґрокультурних наук 
давала змогу пройти шлях від слуха-
ча-практика до аґронома-організа-
тора. Перехід від нової економічної 
політики до індустріялізації у 1928 
р. зумовив надалі необхідність роз-
ширення спеціялізації аґрономічної 
роботи й виникнення нових профе-
сій – аґроном-інженер, аґроном-еко-
номіст та ін.

Дослідження порушеної в стат-
ті теми не можна вважати вичерпа-
ною. Необхідне продовження та по-
глиблення таких напрямів наукових 
пошуків як проблема працевлашту-
вання аґрономічних працівників і 
функціонування дослідних та на-
укових установ.
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Abstract: In the article the basic aspects of the reform of higher education in Ukraine 
in the 90’s of the XX century and their impact on the development of Ukrainian political 
nation are analyzed. The progress and results of the higher education reform in Ukraine 
are hightlited. It is shown that the vast majority of Ukrainian youth oriented not only 
towards European integration, actively advocating the implementation of appropriate re-
forms, but also to preserve the Ukrainian state. It is also noted that mostly young people 
have become one of the most loyal constituent movement called Euromaidan.
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РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ 
В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 1990Х РОКІВ

Відновлення Української дер-
жави на початку 1990-х зумовило 
необхідність реформування освіти 
– з метою перетворення її на один із 
засобів державотворення. Було ви-
сунуто ідею утворення політичної 
нації в Україні на основі об’єднання 
представників різних етнічних 
груп у справі побудови сильної дер-
жави. Це об’єднання мало проходи-
ти на фоні відродження історичної 
пам’яти, проблеми функціонування 
української мови та культури, укра-
їнських церков, реабілітації репре-
сованих тощо. Фундаментом, мето-
дологічно-філософською основою, 
найважливішим засобом та джере-
лом формування характерів гро-
мадян, органічним компонентом 

усіх ланок та форм системи освіти 
мало стати національне виховання, 
фондоване на засадах національно-
державницької ідеї. Проголошене 
формування української політичної 
нації передбачало об’єднання всіх 
жителів поліетнічної України на 
основі програми розбудови сильної 
Української держави з розвиненою 
багатогалузевою економікою, ви-
соким рівнем соціяльного захисту 
населення і відсутністю утисків на 
основі расової чи етнічної належ-
ности. Це мало б передбачати комп-
лексні заходи у сфері реформуван-
ня вищої світи з метою формування 
державницьких ідей та світогляду у 
студентів та викладацького корпу-
су.
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Як важлива умова побудови 
сильної держави, реформування ви-
щої освіти представлене у роботі В. 
Чупруна [21]. В. Солодков вказував 
на важливості громадянської позиції 
викладачів, більшість яких на почат-
ку 1990-х років була вихована ще в 
умовах існування СССР. Частина з цих 
людей не сприймала Україну як неза-
лежну державу і не була готовою до 
участи у процесі державотворення. 
Ідеологічне розмаїття деструктивно 
впливало на суспільну свідомість, що 
неґативно впливало на відроджен-
ня національних рис вищої освіти 
України [15, 56–62]. У монографії В. 
Журавського висвітлено роль освіти 
в державотворенні та розвитку куль-
тури [8]. Окремі аспекти наукових та 
культурно-освітніх процесів в Украї-
ні у досліджуваний період розгляну-
ті у статті В. Андрущенка [1, 11–18]. 
Звертають на себе увагу погляди М. 
Нещадима, який тісно пов’язував 
проведення реформ у сфері освіти із 
забезпеченням національної безпе-
ки держави [11, 31–45].

У спадщину від Совєтського сою-
зу Україна отримала розвинену сис-
тему вищої освіти, яка забезпечувала 
досить ґрунтовну фундаментальну 
та професійну підготовку фахівців. 
Але вона не була орієнтована на 
проголошене в Україні формування 
політичної нації, лише на вихован-
ня представників «нової історичної 
спільности – совєтського народу». 
Можна виокремити кілька аспектів 
участі закладів вищої освіти у процесі 
формування української політичної 
нації: формування державницьких 
поглядів у студентів та викладачів 
вищих освітніх закладів, інтеґрація 
суспільства на шляху державного бу-
дівництва, сприяння створенню гро-

мадянського суспільства, підготовка 
кваліфікованих працівників для всіх 
сфер державного будівництва від-
повідно до визначених державних 
стандартів.

Об’єднання українського народу 
на шляху формування української 
політичної нації стало важливим за-
вданням з огляду на ситуацію, що 
склалася в українському соціюмі. 
Українське суспільство після від-
новлення Української держави було 
переплетінням сподівань, побою-
вань та впевнености його членів 
стосовно перспектив проживання в 
незалежній державі. З одного боку, 
чільне місце в українському соціюмі 
наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. 
ХХ ст. посіли національні цінності, за-
сновані на ідеї здобуття державної 
незалежности, – національній ідеї, 
що об’єднала десятки національнос-
тей, які підтримали 1 грудня 1991 
р. проголошення Акту про держав-
ну незалежність України, стала ме-
тою й реальною потребою, формою 
вияву почуттів та інтересів народу, 
внутрішнім чинником формування 
української політичної нації та укра-
їнського громадянина, перетворив-
ши підсвідомі прагнення мас на вияв 
їх свідомих дій. Але з іншого боку, на 
відміну від країн Балтії, Україну не 
можна було розглядати як об’єднану 
духово спільноту. Це пов’язано, голо-
вним чином, із тим, що існувала чи-
мала різниця у ступенях національ-
ної свідомости в реґіонах. 

На рубежі 1990-х рр. в україн-
ському суспільстві сформувалися 
кілька електоральних груп, позиції 
яких позначилися на реформуван-
ні вищої освіти в Україні. До першої 
можна віднести прихильників кому-
ністичного режиму, які неґативно 
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ставилися до ринкових перетворень 
та стримано сприймали проголо-
шення незалежности. До другої від-
носилися прихильники ринкових 
перетворень, які розглядали зміну 
політичної ситуації як можливість 
кар’єрного зростання за умови здій-
снення ринкових перетворень та 
приватизації. Використання фактор-
ного аналізу дозволило зробити ви-
сновок про те, що на підставі такого 
поділу відбулося зміцнення соціяль-
ної сили трьох соціяльно-класових 
утворень: «бізнесменів-підприєм-
ців», «інтеліґенції-фахівців», «ро-
бітників» [12, 9]. Можна відзначити 
різновекторність інтересів цих кате-
горій осіб у ставленні до проведення 
освітянських реформ, які б сприяли 
формуванню української політичної 
нації.

Відомо, що у ході соціяльних 
перетворень ідеологічна (духова) 
освіта стає важливим засобом дер-
жавотворення. Межі або масштаб 
освіти визначаються політичними 
директивами [4, 74]. Вважалося, що 
національне виховання, як творення 
і безупинне вдосконалення нації, має 
забезпечити підготовку гідного чле-
на своєї нації, який усвідомлює свою 
належність до неї і пишається цим, 
розуміє свою відмінність від інших 
народів (без зневаги до них). Він усві-
домлює, що найповніший розквіт на-
ції можливий лише у власній державі 
й тому розуміє потребу її розбудови 
[17, 7]. Але реалії існування Україн-
ської держави виявилися набагато 
складнішими за подібні судження. 
І перш за все, завдяки поліетнічно-
му складу населення України, час-
тина якого скептично ставилася до 
перспектив посилення економічної 
могутности України. Саме успішний 

розвиток економіки, як один із по-
казників перспективности існування 
Української державности із вихован-
ням позитивного ставлення до робо-
ти професіоналів у своїй справі, мав 
би стати ціннісною основою держав-
ного виховання.

Велике значення мало форму-
вання закладами освіти національ-
ної самосвідомости, що сприяло ви-
значенню молоддю життєвих орі-
єнтирів, пов’язаних із розбудовою 
Української держави [19, 7]. Тому на 
початку 1990-х рр. національне ви-
ховання розглядалося як аналог до 
державного й передбачало врахуван-
ня місцевих, певного роду реґіональ-
них, етнічно-культурних, мовних 
особливостей, але мало базуватися 
на принципі та пріоритеті єдности 
держави, народу, мови, матеріяльної 
і духової культури, а отже, на єднос-
ті принципів, змісту та форм освіти. 
Метою національного виховання 
мало стати формування гармонійно 
розвинутої особистости, спроможної 
органічно поєднувати свої права та 
інтереси з правами та інтересами се-
редовища, нації, держави, орієнтува-
тися на найвищі загальнонародні та 
загальнолюдські права, духово-куль-
турні та культурно-естетичні ціннос-
ті [10, 8–9].

Водночас на початку 1990-х ро-
ків не було розроблено науково ви-
важеної Концепції й Програми пер-
спективного розвитку українського 
суспільства. Запанувала політика си-
туаційних реакцій, поєднання абсо-
лютно несумісних, але проклямова-
них як веління часу, плюралістичних 
прожектів [10, 11]. Це створило певні 
труднощі на шляху формування полі-
тичної нації й урешті-решт на шляху 
подолання кризи ідентичности, яка 
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полягала у тому, що значна части-
на населення Української держави 
(згідно з соціологічними опитуван-
нями 1990-х років), у першу чергу, 
асоціювала себе з мешканцями пев-
ної місцевости, а не з громадянством 
України. Частина інтелектуалів, на-
віть українських за своєю етнічністю, 
на початку 1990-х рр. демонструвала 
зневажливе ставлення до етнокуль-
турного відродження, яке в їхніх очах 
уособлювало культурну відсталість. 
Національно-політична ідентичність 
стала набувати в Україні найрізнома-
нітніших форм [9, 240].

На початку 1996 р. соціологічні 
опитування показали, що найваго-
мішою дисципліною, вивчення якої 
сприяє патріотичному вихованню, на 
думку студентів, залишалася історія 
(72% опитаних) та українська мова 
(25%). Також 17% опитаних вказа-
ли на релігієзнавство та 10% – на 
інші предмети (історія української 
та світової культури, етика, естети-
ка). Однак вказані факти стосува-
лися опитувань, проведених у вузах 
Тернополя, Полтави, Києва. Причому 
кількість тих, хто у якості засобу па-
тріотичного виховання назвав мову 
серед студентів полтавських вузів – 
23,7%, а Тернополя – 30% [3, 28]. До-
свід засвідчив ефективність поєднан-
ня етнічного й українознавчого ком-
понентів у національних навчальних 
закладах, при якому українська ет-
нокультура виходить за рамки суто 
етнічного, бо є складовою ідеології 
державности, спрямованої на грома-
дянське, інтелектуальне, професій-
не, духове становлення молоді [20, 
2]. Водночас результати соціологіч-
них досліджень, проведених на по-
чатку ХХІ віку, свідчили, що не зважа-
ючи на нав’язування індивідуалізму, 

колективістські цінності в україн-
ському суспільстві мали набагато 
більшу популярність. За принципом 
індивідуалізму погоджувалися жити 
лише 11,3% опитаних, за принципом 
колективної взаємодопомоги 15,4%. 
Проте понад половини (54,1%) опи-
таних обстоювали гармонію між 
цими принципами [18, 99].

В українських наукових колах 
тривалий час точилася дискусія 
навколо визначення змісту та спів-
відношення «державного» і «націо-
нального» виховання. Національне 
виховання в Українській державі, 
згідно з Державною національною 
програмою «Освіта» («Україна XXI 
століття»), мало бути спрямоване 
на формування у молоді й дітей 
світоглядної свідомости, ідей, по-
глядів, переконань, ідеалів, тради-
цій, звичаїв, інших соціяльно зна-
чущих надбань української й світо-
вої духової культури. Національне 
виховання мало бути органічним 
компонентом освіти і охоплювати 
всі складові системи освіти. В осно-
ву національного виховання мали 
бути покладені принципи гуманіз-
му, демократизму, єдности сім’ї й 
школи, наступности та спадкоєм-
ности поколінь. Головною метою 
національного виховання оголо-
шувалося набуття молодим поко-
лінням соціяльного досвіду, успад-
кування духових надбань україн-
ського народу, досягнення високої 
культури міжнаціональних взає-
мин, формування у молоді незалеж-
но від національної належности 
особистісних рис громадян Україн-
ської держави, розвиненої духовос-
ти, фізичної досконалости, мораль-
ної, художньо-естетичної, правової, 
трудової, екологічної культури [14].
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У той же час у наукових дослі-

дженнях наголошувалося на необ-
хідності об’єднання всіх членів укра-
їнського суспільства навколо ви-
рішення проблеми реформування 
освіти – з метою перетворити цей 
процес на загальнонаціональний рух 
[22, 12]. Але реалії державного будів-
ництва показали, що лише невелика 
частина українського суспільства ро-
зуміла необхідність виваженого ре-
формування сфери освіти загалом та 
вищої школи зокрема. Значна части-
на української політичної та еконо-
мічної еліти, на словах підтримуючи 
ідею формування української полі-
тичної нації, в основному віддавала 
перевагу участі у перерозподілі наці-
онального багатства України на свою 
користь. Особисте збагачення набли-
жених до влади чиновників на фоні 
зубожіння переважної більшости пе-
ресічних громадян, безумовно, неґа-
тивно відбивалося на інтеґраційних 
процесах в українському середовищі. 
Процеси інтеґрації українського со-
ціюму навколо ідеї побудови сильної 
держави певною мірою поступалися 
пріоритетності реґіональних ціннос-
тей, досягненню цілей родинно-зем-
ляцькими угрупуваннями. 

Одним із наслідків поширення 
пріоритету індивідуальних ціннос-
тей над колективними в україн-
ському суспільстві стало розповсю-
дження хабарництва, яке серйозно 
вразило вищу школу і стало однією 
з причин зниження рівня освіти. Тут 
варто зазначити, що протягом 1990-х 
років за даними моніторинґів Інсти-
туту соціології НАН України посту-
пово зростала кількість населення 
(на початку ХХІ ст. майже третина), 
яке вважало, що значну роль у житті 
українського суспільства відіграва-

ла «мафія, злочинний світ». І більше 
чверті населення вказувало на зна-
чну роль у житті українського сус-
пільства «службовців держапарату 
– чиновників». Причому пік визна-
чальної ролі «мафії» і «чиновників» у 
житті українського суспільства за всі 
роки незалежности населення кон-
статувало в 2001 р. – 49,0% і 35,7% 
відповідно [2, 4].

Тільки за перші шість місяців 
2003 р. у сфері освіти виявлено 623 
факти вчинення корисливих злочи-
нів, з яких 424 – у сфері службової 
діяльности, зокрема, 263 з них – ха-
барництво. До кримінальної відпо-
відальности притягнуто 268 осіб, в 
яких вилучені гроші та матеріяльні 
цінності на суму 2,55 млн грн., накла-
дено арешт на майно на суму близь-
ко 753 тис. грн. [6]. Опитування, про-
ведені різними дослідницькими гру-
пами з проблем корупції, свідчать, 
що сфера освіти, на думку більшости 
респондентів, визнається однією з 
найбільш корумпованих [7].

Найбільш розповсюдженими 
причинами корупції у вищій школі 
абсолютною більшістю респонден-
тів називався низький рівень заро-
бітної плати. Причому опитування 
студентів вузів Харкова, проведене у 
2002 р., показало: 60% респондентів 
вважали, що корупція дуже пошире-
на в системі вищої освіти, і тільки 
8% респондентів відзначили, що це 
нетипове для вищої школи явище. 
При цьому 33% вважали, що корупції 
можна уникнути, але все ж з хабара-
ми легше вирішувати справи. 12% 
погодилися, що корупція є складо-
вою народних традицій. На жаль, 
тільки 6% думали, що корупція – га-
небне явище, яке принижує грома-
дян і все суспільство. Опитування у 



347+

Volume VІІІ, 2014 +

харківських вузах показало, що серед 
студентів висока частка тих, хто на-
магався одержати вищу оцінку при 
недостатньому рівні знань (причому 
спостерігається збільшення кількос-
ти студентів від курсу до курсу): 2–3 
курс – 36%, 4–5 курс – 48%, іноземні 
студенти – 51%. На запитання, чи до-
водилося домагатися вищої оцінки 
при недостатньому рівні знань, тре-
тина студентів відповіла ствердно. У 
сучасному українському суспільстві 
корупція сприймалася як органічне, 
природне явище. На «поверхні» про-
блема визнавалася, конфлікт про-
голошувався, відбувався пошук ра-
ціональних шляхів боротьби з цим 
злом. Однак на рівні «колективного 
несвідомого» конфлікту не існувало. 
Майже повна відсутність конструк-
тивних, раціоналістичних метафор в 
осмисленні корупції свідчила про те, 
що суспільство не знаходило пози-
тивних ресурсів для боротьби з цим 
соціяльно-політичним феноменом. 
Тобто у свідомості громадян міцно 
проросли уявлення, що це явище – 
нормальне: на рівні повсякденного 
сприйняття критичного ставлення 
до корупції не було. Усвідомлюючи 
важливість таких факторів, керів-
ники деяких університетів дійшли 
висновку про доцільність організа-
ції обговорення проблем самоуправ-
ління, зокрема й впровадження вну-
трішнього контролю за можливими 
випадками корупції [13].

Саме тому неґативізм у загаль-
них оцінках ролі вузів у формуванні 
української політичної нації багать-
ма вченими вбачався свого часу у 
певному сприянні вищої школи фор-
муванню переваги індивідуальних 
інтересів над колективними на фоні 
комерціялізації вищої освіти та заго-

стрення конкуренції між державни-
ми та комерційними вищими освіт-
німи закладами. Недоліком процесу 
реформування вищої школи періоду 
1990-х років стало те, що більшість 
розробників програм реформ орієн-
тувалися не на дух української гума-
ністичної ідеї, а на ефемерний інтер-
націоналізм, ідеологічну багатома-
нітність та моделі західної «ринкової 
економіки» [10, 12].

Попри важливі кроки на шляху 
поширення вживання української 
мови у закладах освіти, українська 
влада проводила досить непослі-
довну політику у справі формуван-
ня української політичної нації, за-
хисту державного інформаційного 
простору, що призвело до обмежен-
ня у багатьох випадках спілкування 
українською мовою лише у освітніх 
закладах та поступового скорочен-
ня обсягів україномовної друкованої 
продукції. Перетворення мовного 
питання на арену політичної бороть-
би не сприяло поширенню вивчення 
української мови росіянами, які по-
стійно проживають в Україні. У той 
же час суттєво розширилися мож-
ливості отримання освіти мовами 
великої частини національних мен-
шин, що проживають на українських 
землях. Протягом 90-х рр. ХХ ст. різ-
ко збільшилася кількість студентів, 
які отримували вищу освіту укра-
їнською мовою. Але загалом зросла 
кількість громадян, які використову-
вали російську мову як засіб спілку-
вання.

З іншого боку, впродовж того ж 
періоду зросла кількість студентів, 
які почали брати участь у політич-
ному житті країни. Апатія, зневіра у 
можливостях державної влади зміни-
ти життя на краще поступово посту-
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пилися, у тому числі й під впливом 
діяльности вузів, активній життєвій 
позиції, що полягала у розумінні важ-
ливости участи у політичному житті. 
Однак відповідно до соціологічних 
опитувань, проведених на початку 
ХХІ ст., близько 2/3 опитаних наголо-
сили, що вони не несуть жодної від-
повідальности за долю й подальший 
розвиток країни [16, 267]. Але на-
прикінці 1990-х рр. дещо підвищив-
ся рівень електоральної активности 
серед молодих людей. У виборах до 
Верховної Ради України у 1998 р., які 
проводилися за новою пропорцій-
но-мажоритарною системою, взяли 
участь більше 60% молодих людей, у 
той час як у виборах 1994 р. – близь-
ко 25%. У результаті до парляменту 
було обрано більше 10 народних де-
путатів віком до 30 років і ще більше 
віком до 35 років. Понад 5 тисяч мо-
лодих кандидатів стали депутатами 
місцевих рад, що було майже удвічі 
більше, ніж у виборних органах попе-
реднього скликання [5, 26].

Загалом роль реформування ви-
щої освіти у процесі формування 
української політичної нації впро-
довж 1990-х років – на початку ХХІ ст. 
залишалася неоднозначною. Одним 
із показників успішности діяльнос-
ти вузів у площині державотворення 
може бути формування ними відпові-
дальности у молодих людей за долю 
своє держави. З одного боку, уні-
верситети вже з початку 1990-х рр. 
взяли активну участь у формуванні 
державницьких поглядів у серед-
овищі студентів, сприяли посилен-
ню інтересу у суспільстві до проблем 
української історії, культури у межах 
гуманізації вищої освіти. Але з іншо-
го – поширення неґативних явищ у 
діяльності вищої школи, серед яких 

найбільше виділялося хабарництво, 
не сприяло інтеґрації членів україн-
ського суспільства. Водночас останні 
події кінця 2013 – 2014 років пока-
зали, що переважна більшість укра-
їнської молоді орієнтована не лише 
на евроінтеґрацію, активно висту-
паючи за процес здійснення відпо-
відних реформ, а й на збереження 
Української державности. Саме моло-
ді люди, великою мірою студентство, 
чий світогляд формувався впродовж 
90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст., ви-
ступили за збереження України як 
соборної незалежної держави, яка 
забезпечить реалізацію прав пред-
ставників всіх етнічних груп, що про-
живають на її території, не залежно 
від мови побутового спілкування чи 
етнічної належности. Відзначимо та-
кож, що саме молоді люди стали од-
нією з найбільш відданих складових 
руху, що отримав назву Евромайдан. 
Виокремити вплив на формування 
їхньої свідомости саме вищої школи 
серед інших факторів видається до-
сить проблематичним, але, безпере-
чно, що освітянські заклади, зокрема 
й вищі освітні заклади, доклали чи-
малих зусиль для формування у мо-
лодих людей державницьких погля-
дів, наявність яких яскраво виявила-
ся під час Евромайдану та протидії 
російській аґресії в Україні.
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Abstract: The development of ethnic tourism is important to the social, cultural and 
economic development through the popularization of folk customs and traditions now as 
well as their preservation for future generations. Using the ways and means of tourism 
we can adequately promote the national cultural heritage, a rich historical past and the 
attractiveness of our native land, not only in domestic but also in the international tour-
ism market. After Ukraine gained independence the socio-politics of society in terms of 
system transformations especially intensively developed in the Western region due to the 
changes in the political system (the transition from totalitarianism to democracy) and the 
need to implement new forms and means of exercising social control in all sectors of the 
economy. The article describes the achievements and difficulties of implementation of the 
tourism potential of Ukraine as an example of ethnic tourism of the Precarpathian region. 
The author analyzes the current state of the tourism industry in the region, placing a spe-
cial role in the revival of civil society organizations that have taken the leading role in the 
implementation of projects and programs of ethnic tourism.

Keywords: ethnic tourism, Precarpathian region, recreational complex and tourism 
infrastructure
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ НА 
ПРИКАРПАТТІ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

Динамічний розвиток туристич-
ної індустрії на світовому рівні об-
ґрунтовує ставлення до етнотуриз-
му як до феномену ХХІ віку, який є 
невід’ємною складовою життя біль-
шости людей України і одним з про-
відних напрямків соціяльно-культур-
ної діяльности, реалізації гуманітар-
ної політики держави, спрямованої на 
виявлення збереження та популяри-
зацію етнокультурної спадщини. Піс-
ля здобуття Україною незалежности 

соціогуманітарна політика суспіль-
ства в умовах системних трансформа-
цій особливо інтенсивно розвивалася 
в західному реґіоні, що пов’язане із 
зміною політичної системи (пере-
хід від тоталітаризму до демократії), 
потребою втілення новітніх форм 
та засобів здійснення соціяльного 
управління в усіх сферах економіки. 
Розвиток етнотуризму набуває осо-
бливої актуальности – зважаючи 
на відсутність на рівні державного 
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управління єдиного комплексного 
механізму, який би регулював процес 
забезпечення суспільної стабільнос-
ти шляхом відтворення у свідомості 
громадян основних норм, цінностей і 
пріоритетів. Етнічний туризм буде за-
требуваний у майбутньому у зв’язку 
з унікальністю, автентичністю його 
пропозиції. Це підкреслюється тим 
фактом, що етнічне розмаїття скоро-
чується зі швидкістю, яка відповідає 
темпами втрати біологічного розма-
їття. Корінні нечисленні народи є но-
сіями унікальної культури та системи 
господарювання, відтак перспектив-
ним буде поєднання етнічного туриз-
му з розвитком екологічного туризму 
на територіях їх традиційного прожи-
вання. 

Вагомий внесок у дослідження 
територіяльних рекреаційних систем, 
формування та реалізації туристич-
ної політики на Івано-Франківщині 
зробили як науковці, так і історики та 
культурологи (О. Василів [1], В. Друк 
[2], М. Кугутяк [5]). Метою нашого до-
слідження є з’ясування соціокультур-
ної специфіки розвитку етнотуризму 
на Прикарпатті у період незалежнос-
ти України. Відповідно до мети, ста-
вимо перед собою розв’язання таких 
завдань: проаналізувати особливості 
здійснення туристичної діяльности 
після проголошення незалежности; 
розглянути роль неурядових орга-
нізацій та органів місцевого само-
врядування у підвищенні етнотурис-
тичного потенціялу реґіону; виокре-
мити труднощі, які існують і спробу-
ємо сформулювати можливі шляхи 
розв’язання та реалізації реґіональ-
них туристичних програм.

Прикарпатський край багатий 
своєю матеріяльною та духовою куль-
турою, яка творить етнотуристичний 

потенціял реґіону й охоплює усі ді-
лянки громадського, родинного та 
суспільного життя. Високим худож-
нім рівнем, поетичністю багатством 
ритуальних дійств, характерні етно-
графічні обряди гуцулів, бойків, поку-
тян, опілян, як основних етнографіч-
них груп реґіону. У них відображена 
уся історія не лише української, але й 
архаїчної слов’янської обрядовости, 
– від давніх часів язичництва по сьо-
годнішній день. Частина з них була 
насильно викорінена у часи тоталіта-
ризму і поступово відновлюється [5, 
439]. 

Зважаючи на політичні зміни в 
Україні, виникла потреба виокремити 
найперспективніші галузі розвитку 
економіки в реґіонах. Прикарпаття, 
виходячи із розташування, перетину 
різних етносів і культур, на держав-
ному рівні було визначено одним із 
пілотних реґіонів в організації етніч-
ного туризму, першочерговою метою 
якого є ознайомлення учасників ту-
ристського процесу з традиціями та 
культурою різних етносів. 

Особливістю територіяльної іден-
тичности етнічних груп прикарпат-
ського реґіону можна вважати й те, 
що територія тут виступає як осно-
вний ґрадієнт і є чинником соціялі-
зації індивіда і культурної мобіліза-
ції. Саме цей фактор є головним, що 
приваблює туристів на Прикарпаття. 
При цьому різні рівні територіяльної 
ідентичности створюють неоднакові 
передумови формування та зберіган-
ня туристичного потенціялу Івано-
Франківської области [6, 34].

Етнографічна типологізація ту-
ристичних об’єктів реґіону, виходячи 
з особливостей історичного й соці-
яльно-економічного розвитку краю 
здійснюється за допомогою виді-



352 +

Spheres of culture+
лення конкретних етнокультурних 
ландшафтів, які клясифікуються на-
ступним чином: ландшафти виділені 
на підставі поєднання господарської 
діяльности й природних умов; ланд-
шафти виокремлені на підставі по-
єднання природних умов розселення 
традицій і побуту; ландшафти виділе-
ні на підставі поєднання матеріяльної 
та духової культури [3, 64]. Головні ет-
нографічні райони Прикарпаття – це 
власне ландшафти виокремлені на 
підставі поєднання матеріяльної та 
духовної культур, що робить їх осо-
бливо привабливим для мешканців 
інших реґіонів. 

Важливим чинником інтенсифіка-
ції туристичної діяльности на Прикар-
патті є компактність розташування усіх 
етнографічних районів у межах однієї 
області, що з одного боку означає за-
грозу уніфікації стилів життя і повно-
го культурного змішування, а з іншого 
– за умови належного плекання етніч-
ної самобутности – здатне особливо 
актуалізувати кроскультурну комуні-
кацію. Необхідні умови для розвитку 
етнотуризму на Івано-Франківщині 
в досліджуваний період досягалися 
дуже складно, оскільки зміна держав-
ного устрою передбачала визначення 
ідеологічного поля стабільности, фор-
мування мети суспільного розвитку, 
визначення національних пріорите-
тів. Оскільки вирішення цих питань, 
пов’язане з пошуком комплексного 
підходу та гармонізацією політичної й 
економічної складових українського 
державотворення, має поступовий ха-
рактер, то й туристична галузь розви-
вається пропорційно до стану еконо-
мічного добробуту країни [8, 64]. 

У 1990-ті роки на Прикарпат-
ті здійснено ряд практичних кроків 
щодо становлення інституційної 

структури туристичної галузі у реґі-
оні, освоєння його туристично-рекре-
аційного потенціялу та, як наслідок, 
розвитку рекреаційного туризму. У 
цьому процесі беруть активну участь 
як органи державної влади, так і від-
повідні територіяльні громади через 
органи місцевого самоврядування, 
менеджери підприємницьких струк-
тур, громадський сектор (шляхом са-
моорганізації мешканців та створен-
ня громадських організацій) [6, 145]. 

Ця діяльність сприяла чіткій іден-
тифікації туристично-рекреаційного 
комплексу Прикарпаття на основні 
наступних методик: визначення ку-
рортних та рекреаційних можливос-
тей реґіону у межах форм просто-
рової організації области за рівнем 
атракційности; зонування турист-
сько-рекреаційних комплексів із ви-
користанням картографічних методів 
та методик геологічної захищености 
джерел природно-лікувального ре-
сурсу; вартісної оцінки туристично-
рекреаційних ресурсів Прикарпаття 
з урахуванням кількісних та якісних 
характеристик територій з метою ви-
значення рівня туристсько-куротно-
го потенціялу [1, 56]. У цьому сеґмен-
ті туристичної діяльности ініціятиву 
взяли на себе неурядові організації, 
створення яких значною мірою спри-
яє вдосконаленню ведення туризму 
в області. Так, зокрема, на базі про-
веденого аудиту Асоціяції економіч-
ного розвитку Івано-Франківщини, 
Ради з туризму Карпатського реґіону 
та Івано-Франківської обласної ради, 
що також долучилася до цього про-
цесу, було визначено головні турис-
тичні продукти та проранжовано їх 
за трьома групами пріоритетности. 
До першої групи пріоритетних видів 
туризму віднесено гірський (гірсько-
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лижний піший), лікувально-оздоров-
чий, сільський зелений туризм, куль-
турно-пізнавальний та екскурсійний 
етнотуризм, екологічний туризм. До 
другої групи увійшли діловий, ди-
тячий, молодіжний, спортивний та 
водний. До третьої групи – релігій-
ний, пригодницький, екстремальнй 
туризм та туризм осіб з обмеженими 
можливостями [1, 59]. Центральне 
місце у туристичному комплексі Іва-
но-Франківської области (що зумов-
лено розвитком інфраструктури ще 
совєтського періоду) посідають: ста-
ціонарна рекреація, яка ґрунтується 
на загальнооздоровчій кліматотера-
пії в екологічно чистому середовищі 
Карпатського середньогір’я та актив-
ний гірський туризм. 

Подібне ранжування мало місце 
в історії, зокрема в Галичині періоду 
Другої Речі Посполитої. Дослідники 
усі курортні місцевості поділяють на 
дві великі групи. Перша – це держав-
ний сеґмент туристичної галузі, а 
друга – місцевості, в яких обслугову-
вання рекреантів складало побічний 
заробіток населення, так звані «малі 
курорти» [4, 14]. 

Повертаючись до досліджуваного 
періоду, треба загалом зазначити, що 
кінець ХХ – початок ХХІ ст. пов’язаний 
із чималими труднощами щодо ство-
рення організаційної структури та 
управління сферою туризму на об-
ласному рівні – шляхом обґрунтуван-
ня надання додаткових повноважень 
та функцій структурним підрозділам 
місцевих органів виконавчої влади, 
створення обласної координаційної 
ради з питань розвитку туризму об-
лдержадміністрації та розробки поло-
ження про її діяльність; формування 
обласного туристично-інформацій-
ного центру. 

Вирішення проблем комплексно-
го соціяльно-економічного розвитку 
реґіону є пріоритетом органів міс-
цевого самоврядування, які у своїй 
діяльності повинні керуватися чіт-
кими нормативно-правовими заса-
дами реґулювання туристичної інф-
раструктури, адже на своїй території 
вони приймають багато відпочиваль-
ників. Це викликає ряд труднощів, 
пов’язаних із загостренням проблем 
надання усього спектру соціяльних 
послуг, оскільки рівень благоустрою 
цілого ряду туристично привабливих 
територій на Івано-Франківщині на 
жаль є недостатній [2, 148]. 

Певний інформаційний прорив, 
який, на нашу думку, посприяв інтен-
сифікації туристичних проєктів та 
програм в Івано-Франківській облас-
ті, було зроблено шляхом створення 
у 2003 р. Реґіонального туристично-
інформаційного центру за сприяння 
Асоціяції економічного розвитку Іва-
но-Франківщини, Івано-Франківської 
обласної організації Спілки сприяння 
розвитку сільського зеленого туриз-
му в Україні, Ради з туризму Карпат-
ського реґіону, Івано-Франківської 
облдержадміністрації, Івано-Фран-
ківської обласної ради та Фонду Евра-
зія. Метою діяльности реґіонального 
центру є підтримка розвитку та мар-
кетинґу туризму Карпатського реґіо-
ну України загалом та Івано-Франків-
ської области зокрема.

Фахівці цієї структури зайнялися 
розробкою стратеґії туристично-ре-
креаційної сфери области. У цьому 
контексті з’ясовано, що процес за-
провадження інновацій в туристич-
но-рекреаційну галузь має бути узго-
джений із загальними пріоритетами 
розвитку держави. Наслідком скру-
пульозної роботи експертів стала 
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розробка Стратеґії економічного та 
соціяльного розвитку території Іва-
но-Франківської області до 2015 р. [7], 
яка була затверджена рішенням 9 се-
сії Обласної Ради від 20 лютого 2007 
р. У цьому документі одним із стра-
теґічних напрямків розвитку реґіону 
була визначена туристично-рекреа-
ційна галузь [7].

Зокрема цей документ перед-
бачав створення сприятливих умов 
для розвитку великих підприємств 
на інноваційній основі та залучення 
інвестицій, що вбачались його твор-
цями головною передумовою розви-
тку туристично-рекреаційного комп-
лексу. Головні напрями цього розви-
тку були визначені як пріоритетні, а 
саме: створення цікавої та унікальної 
туристичної пропозиції на основі по-
тенціялу реґіону, який уже існує; про-
ведення досліджень з метою визна-
чення потреб туристичної галузі у ка-
драх; підвищення рівня кваліфікації 
працівників основних та супутніх га-
лузей; розвиток туристично-просвіт-
ницької діяльности серед населення. 
Окремо слід відзначити формування 
інституційного оточення та налаго-
дження міжсекторного партнерства, 
що включає надзвичайно важливе 
на сучасному етапі формування ту-
ристичного іміджу та бренду Івано-
Франківщини. Цей процес передбачає 
статистичні та діягностичні дослі-
дження туристичних потоків, ана-
ліз конкурентних ринків на сусідніх 
курортах Словаччини, Угорщини та 
Польщі, а також створення та впрова-
дження єдиної обласної туристично-
інформаційної системи [7].

За період незалежности була 
проведена інвентаризаційна оцінка 
туристично-рекреаційних ресурсів 
Івано-Франківщини, що передбачала 

ідентифікацію територій области за 
певними видами переважного вико-
ристання. Констатовано, що Прикар-
паття має розвиватися інтенсивним 
шляхом, а його економічне зростан-
ня у жодному разі не може суперечи-
ти збереженню і поліпшенню якости 
довкілля. Цей розвиток повинен, на-
томість, сприяти раціональному ви-
користанню природних ресурсів, збе-
реженню та відтворенню ландшаф-
тного та біологічного різноманіття [1, 
60].

Незважаючи на активне вклю-
чення громадських організацій та 
місцевого населення у туристичну 
діяльність Івано-Франківщини, роз-
виток сфери туризму гальмується 
недосконалістю нормативно-право-
вої бази, методичної, організаційної, 
юридичної та інформаційної під-
тримки суб’єктів господарювання; не-
достатньою ефективністю механізмів 
державного реґулювання у цій сфері; 
незначними обсягами як внутрішньо-
державних, так і зовнішніх інвести-
цій, які вкладаються у розвиток мате-
ріяльно-технічної бази туризму, від-
сутністю ефективної екологічної по-
літики і, як наслідок, неефективністю 
використання рекреаційних ресурсів. 

Однією з головних умов подолан-
ня неґативних тенденцій, які скла-
лись у туристичній галузі, має стати 
активна виважена та науково обґрун-
тована реґіональна політика розви-
тку етнотуризму – з урахуванням га-
лузевих та реґіональних особливос-
тей цієї сфери економіки. Результати 
проведених досліджень доводять, що 
одним із найважливіших інструмен-
тів реалізації туристичної політики 
на Прикарпатті є, зокрема, відповідні 
реґіональні програми (обласні, місце-
ві тощо), які, по суті, виступають узго-
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дженим за ресурсами, виконавцями 
і термінами реалізації, комплексом 
заходів, спрямованих на створення 
необхідних правових, фінансових, со-
ціяльно-економічних, організаційних 
та інших умов розвитку туристичної 
індустрії. 

Зважаючи на високий рівень сус-
пільної підтримки туристських іні-
ціятив мешканцями Прикарпаття, за 
визначенням українських науковців, 
рівень впровадження державної по-
літики у сфері туризму є доволі висо-
ким, він впливає на рівень економіч-
ного розвитку реґіону та його госпо-
дарського потенціялу – як чинника, 
який обумовлює розвиток туристич-
ної діяльности [10, 126]. 

Зміни ідеологічних парадиґм – у 
контексті політичної демократизації 
та світоглядної плюралізації – осо-
бливо яскраво відобразилися на при-
кладі Прикарпаття, оскільки пере-
важна більшість населення реґіону 
на ментальному рівні зберегла при-
ватну ініціятивність, яка пов’язана з 
обов’язковим досягненням високого 
матеріяльного достатку, престижної 
освіти, належної охорони здоров’я – 
із збереженням усього спектру етно-
культурної самобутности притаман-
ної мешканцям реґіону. Через склад-
ну економічну ситуацію у державі, її 
механізми не здатні були забезпечи-
ти належний розвиток области в за-
значений період, і саме тому в реґіоні 
почав доволі інтенсивно розвивати-
ся сільський зелений туризм, який 
з кожним роком набував клясичних 
рис етнотуризму. Специфічні труд-
нощі розвитку туристично-рекреа-
ційної галузі Прикарпаття періоду 
незалежности України пов’язані із 
постійними змінами правового поля, 
що призводить до того, що ряд за-

конодавчих положень не відповідає 
вимогам та потребам туристичної га-
лузі, потребує вдосконалення та уточ-
нення окремих правових норм і поло-
жень. Відтак, назрілою необхідністю є 
прийняття Туристського кодексу. 

Констатуємо, що згідно із висно-
вками науково-експертного серед-
овища для подальшого ефективного 
розвитку основних напрямів турис-
тично-рекреаційної галузі реґіону 
необхідно активізувати зусилля щодо 
розгалуження інфраструктури туриз-
му, яка б задовольняла усі потреби 
мандрівників, провести диверсифіка-
цію асортименту туристичних послуг 
та підвищити якість обслуговування 
туристів, а також врахувати існуючі 
історико-культурні ресурси етногра-
фічних груп реґіону, спрямувавши 
значні фінансові потоки на їх розви-
ток. Для формування та утвердження 
туристичного образу Івано-Франків-
щини на світовому та українському 
ринках активно проводяться заходи 
популяризації туристично-рекреацій-
ної привабливости области – шляхом 
представлення на туристичних ви-
ставкових та презентаційних заходах, 
організації пізнавальних турів для 
представників турбізнесу й преси з 
України та з-за кордону, виготовлен-
ня та розповсюдження туристичної 
презентаційно-інформаційної про-
дукції, створення нових туристично-
екскурсійних маршрутів, проведення 
туристичних форумів, конференцій, 
туристично-привабливих акцій, ви-
світлення в мас-медіях, супроводу та 
наповнення туристичних інтернет-
ресурсів, реалізації міжнародних про-
єктів.

Культурна місія етнотуризму по-
лягає у розширенні ціннісних гори-
зонтів соціокультурного буття лю-
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дини, в її піднесенні над буденністю. 
У цьому розумінні туризм, завдяки 
єдності процесів упредметнювання і 
розпредметнювання культурної спад-
щини, «творить» сучасну культур-
ну людину [9, 122]. Наголосимо, що 
важливою складовою цього процесу 
є формування культури спілкування 
мандрівників, адже спільне здійснен-
ня туристичної поїздки сприяє в пев-
ному колективі згуртуванню – через 
позитивні емоції, і навіть формуван-
ню особливої субкультури цієї спіль-
ноти подорожніх. Етнотуризм є важ-
ливим фактором соціялізації молоді, 
знайомства її з історичними надбан-
нями нестандартними, неакадеміч-
ними методами, здатними виховати 
почуття самоствердження – в умовах 
постійного зростання тиску ґлобалі-
зації. 

В умовах розмаїтого етнографіч-
ного районування прикарпатського 
краю етнотуризм виконує важли-
ву роль гуманістично орієнтованої 
кроскультурної комунікації, що є 
реґулятором взаємодії людей різ-
них соціяльних груп та неоднакових 
культурних й аксіологічних устано-
вок. Тим самим він робить внесок у 
становлення комунікативної моралі 
як етичного пріоритету цивілізації 
ХХІ віку. Етнотуризм також сприяє 
вирішенню соціяльно-економічних 
проблем реґіону, створює сприятливе 
макросередовище, що проявляється 
в розширенні зайнятости населення 
у сфері обслуговування, формуванні 
додаткового заробітку, стимулюван-
ні розвитку інфраструктури, зокрема 
транспортних комунікацій, зв’язку, 
мережі торгівлі, засобів розміщення, 
закладів харчування, відпочинково-
розважальних комплексів. Таким чи-
ном, етнотуризм має бути пріоритет-

ним напрямком у складі державних 
цільових програм розвитку економі-
ки.
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Abstract: The development of ethnic tourism is important to the social, cultural and 
economic development through the popularization of folk customs and traditions now as 
well as their preservation for future generations. Using the ways and means of tourism 
we can adequately promote the national cultural heritage, a rich historical past and the 
attractiveness of our native land, not only in domestic but also in the international tour-
ism market. After Ukraine gained independence the socio-politics of society in terms of 
system transformations especially intensively developed in the Western region due to the 
changes in the political system (the transition from totalitarianism to democracy) and the 
need to implement new forms and means of exercising social control in all sectors of the 
economy. The article describes the achievements and difficulties of implementation of the 
tourism potential of Ukraine as an example of ethnic tourism of the Precarpathian region. 
The author analyzes the current state of the tourism industry in the region, placing a spe-
cial role in the revival of civil society organizations that have taken the leading role in the 
implementation of projects and programs of ethnic tourism.

Keywords: ethnic tourism, Precarpathian region, recreational complex and tourism 
infrastructure
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Spośród nielicznych zachowanych 
malarskich wizerunków J. Zamoyskiego 
pod względem wieku modela wydają-
cych się wyprzedzać obraz ze zbiorów 
Galerii degli Uffizi na pierwszym miej-
scu jednoznacznie wypada wymienić 
przechowywaną aktualnie w zasobach 
LNGSP w Muzeum-Rezerwacie „Zamek 
w Olesku” wciąż jeszcze malo znaną, 
wyraźnie niedocenioną podobiznę du-
żego formatu w ujęciu po biodra. Jak już 

podano, znajdował się ten wizerunek 
w sali hetmańskiej Muzeum Narodo-
wego imienia króla Jana III we Lwowie 
oraz został wprowadzony do obiegu na-
ukowego w krótkiej wzmiance druko-
wanego katalogu muzealnego, do które-
go podług inwentarza muzealnego trafił 
od Stanisława Zarewicza [32, nr 59]. Po 
odnotowaniu w przewodniku ponow-
nie pojawił się on już tylko na lwowskiej 
wystawie malarstwa portretowego 
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z roku 1965. W jej katalogu w kontek-
ście stosowanych w tym wydawnictwie 
licznych nieumotywowanych atrybucji1 
bez żadnych komentarzy został przypi-
sany lwowskiemu malarzowi J. Szwan-
kowskiemu niewątpliwie wyjątkowo ze 
względu na zadokumentowane powią-
zania artysty z dworem kanclerza w Za-
mościu, potwierdzone wprowadzonym 
do obiegu naukowego w początkach 
XX w. listem malarza do podskarbiego 
Zamoyskiego z roku 1600. Ta oparta 
wyłącznie na przekazach źródłowych 
do biografii arcymistrza bractwa katoli-
ckich malarzy lwowskich atrybucja nie 
została w żaden sposób udowodniona, 
niemniej jednak wyraźnie zaważyła na 
dalszych wnioskach na temat omawia-
nej podobizny. Zwłaszcza, właśnie na 
podstawie przypuszczalnie przyjętego 
autorstwa lwowskiego malarza portret 
również bez dowodów przedstawiono 
jako powstały w latach 1600 – 1602, 
którą to datę, o ile można się domy-
ślać, wskazały najpóźniejsze znane 
wtedy wiadomości źródłowe o artyście 
w ich interpretacji, zaproponowanej 
przez T. Mańkowskiego, który twier-
dził o śmierci Szwankowskiego ok. roku 
1602. Zagadnienie argumentacji przy-
jętego na tak urobionych podstawach 
datowania przed układaczem katalogu 
nie powstało. Wysnutą ze znanych oko-
liczności życia artysty datę mechanicz-
nie dolączono do przypisanego mu wi-
zerunku. M. Gębarowicz, który na pod-
stawie materiałów lwowskiej wystawy 
z roku 1965 napisał pod wielu wzglę-
dami wzorcowe na swoje czasy stu-
dium o lwowskich zbiorach malarstwa 
portretowego (oparte jednak przede 
wszystkim na danych historycznych 

1 Widać to chociażby z datowania na w. XVI 
szeregu portretów, nie mających nic wspulnego 
z ówczesnym malarstwem [3, 245-246].

oraz biograficznych poszczegulnych 
modeli, problemy historyczno-arty-
styczne zajmowały go znacznie mniej2), 
z niewiadomych powodów nie zwró-
cił uwagi na ten cenny objekt – nie po-
dał o nim nawet krótkiej samodzielnej 
wzmianki, choć, jak już wspomniano, 
w rozważaniach nad zabytkami lwow-
skimi zwracał się do omówionej podobi-
zny ze zbiorów florentyńskich. Na liście 
najstarszych zachowanych na terenach 
obecnej Ukrainy portretów jedynie po-
bieżnie wymienił go Pawło Żołtowśkyj 
[17, 120]. W roku 1993 omawiany wize-
runek kanclerza pojawił się na szeroko 
zakrojonej wystawie malarstwa portre-
towego od czasów batoriańskich po ko-
niec epoki saskiej w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie. Pozycja katalogowa 
została przygotowana przez piszącego 
te słowa [25, 332, nr 59]3, lecz w wyniku 
przyjętego przez organizatorów wysta-
wy skróconego schematu opracowania 
poszczególnych objektów nie wniosła 
ona nic nowego go dotychczasowego 
stanu wiedzy o tym zabytku. To samo 
dotyczy również najnowszego przeglą-
2 Wskazuje na tą cechę metody zasłuzonego ba-
dacza sztuki lwowskiej zwłaszcza niejednokrot-
nie występująca w tekście charakterystyczna sy-
tuacja z interpretacją pochodzącegocego ze zbi-
orów kapituły łacińskiej we Lwowie wizerunku 
jej kanonika, później dziekana Jana Baranowskie-
go (skradziony z galerii Muzeum-Rezerwatu „Za-
mek w Olesku” w r. 1992). Przychylając się do 
danych biograficznych, badacz zidentyfikował 
portretowanego oraz zaproponował datowanie 
podobizny na lata między 1634 – 1639 r. [33, 50]. 
Okazało się jednak, ze te wnioski zostały oparte 
na umieszczonych na płutnie inicjałach wokół 
herbu oraz napisach, zmienionych w nieznanych 
bliżej okolicznościach po śmierci J. Baranowskie-
go. Pierwotna ich wersja wskazywała, iż został 
on odmalowany jako kanonik w roku 1619 [4, 
45-46].
3 Interpretacją wydawców najoczywiściej 
sprzeczną z pozycją autora jest podane datowa-
nie na lata 1600 – 1602 „w tradycii od T. Mań-
kowskiego”.
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du ikonografii kanclerza, gdzie ta podo-
bizna została odnotowana całkiem po-
bieżnie [54, 132]. T. Sabodasz opraco-
wała wizerunek dla katalogu wystawy 
ukraińskiego malarstwa portretowego 
XVI-XVIII w., przedstawiwszy go utwo-
rem nieznanego artysty z końca XVI w. 
[20, 61-62], [22, nr 45] W krótkim ko-
mentarzu autorka wymieniła znane 
pruby przypisania obrazu poszczegul-
nym malarzom, dołączywszy do tych 
atrybucji również w żaden sposób nie 
uzasadnioną propozycję byłego dyrek-
tora Lwowskiej Galerii Sztuk Pięknych 
Borysa Woźnickiego o autorstwie zna-
nego lwowskiego malarza pochodzenia 
ukraińskiego pierwszej tercii XVII w. 
Fedora Seńkowycza [22, 116]. Sięgając 
do portretu w przeglądzie ikonografii 
hetmana w zbiorach muzeum na zamku 
w Olesku, autorka uznała go „za wizeru-
nek wykonany za życia hetmana, ponie-
waż kanclerz został ukazany z symbola-
mi władzy” [23, 150].

Przegląd zaprezentowanej litera-
tury wskazuje na istotny wzrost zain-
teresowania do oleskiej obecnie podo-
bizny kanclerza, niestety ten wskaznik 
iłościowy naoguł niewiele przyswoił 
wskaźników jakościowych. Te raczej 
skromne wypowiedzi w żaden sposób 
nie odpowiadają ważnemu miejscu wi-
zerunku w malarskiej ikonografii J. Za-
moyskiego oraz jego pozycji wśród naj-
starszego zasobu malarstwa portreto-
wego w zbiorach lwowskich. Pod tym 
względem przybrał on szczególnie waż-
nego znaczenia zwłaszcza teraz, kiedy 
w wyniku zaproponowanej nowej inter-
pretacji całkiem bezpodstawnie, jak się 
okazało, faworyzowanego w ciągu ca-
łego stulecia wizerunku florentyńskie-
go to właśnie ten obraz jednoznacznie 
wychodzi na pierwsze miejsce w malar-
skiej ikonografii kanclerza.

Przechowywany aktualnie w zbio-
rach na zamku w Olesku portret J. Za-
moyskiego (Ilustracja 1) reprezentuje 
typ zmniejszonej repliki wizerunku 
całopostaciowego przy stole, która, 
pomimo preferowania oficjalnej wer-
sji całopostaciowej4, podług wszelkie-
go prawdopodobieństwa jednoznacz-
nie dominowała w rodzimym malar-
stwie portretowym tego wczesnego 
okresu jego rozwoju. Renesansowego 
pochodzenia schemat kompozycyjny 
zbudowany na zasadzie trójkąta wy-
4 Jedno z ważnych świadectw tego zjawiska w 
środowisku artystycznym lwowskim zachował 
zatwierdzony przez Radę miasta w dniu 18 
stycznia 1597 r. statut lwowskiego cechu ma-
larzy katolickich, który wśród składających się 
z trzech pozycji cechowego szedewru prze-
widywał również całopostaciowy wizerunek 
wskazanego pretendentowi modela [43, 100]. 
Dokładniej zob. [11, 112]. Jednak to wymaganie 
podobno do wielu innych założeń cechu w jego 
pierwotnej postawie (zob. [11, 110-114]) mało 
odpowiadało zwykłej praktyce lwowskiego śro-
dowiska pierwszej połowy XVII w.

Ilustracja 1. Portret Jana Zamoyskiego. 
Lwowska Narodowa Galeria Sztuk Pięknych 

imienia Borysa Woźnickiego
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stępuje jako najczęściej stosowany 
przez ówczesnych artystów przy wy-
konaniu wizerunków o przeznaczeniu 
oficjalnym. Lecz traktowanie formy 
oraz szczegółów o wybitnie indywi-
dualnym charakterze nadaje podo-
biźnie wyraźnie oryginalnych cech. 
Monumentalną postać zaprezentowa-
no na neutralnym ciemnym szarym, 
ciepłego tonu tle przy stole, zajmują-
cym skromne miejsce w lewym dol-
nym narożu. Figurę z obu stron ujęto 
asymetrycznie ułożonymi szerokimi 
rękawami, wybitnie powiększającymi 
monumentalne wartości tego wyra-
finowanego oraz dokładnie przemy-
ślanego pod względem kompozycji 
przedstawienia.

Jak najczęściej w staropolskiej 
kulturze artystycznej w portrecie jed-
noznacznie dominuje plastycznie po-
traktowana mocno zbudowana głowa 
z wyraźnie zaznaczonymi cechami in-
dywidualnymi, niemniej jednak nie po-
zbawiona równocześnie oczywistych 
świadectw idealizacji. Nieco zwróco-
na w prawo wydłużona okrągła twarz 
o lekko modelowanym policzku z roz-
budowanym wysokim czołem, ener-
gicznym rysunkiem cienkich brwi nad 
niewielkimi oczami o głębokim spoj-
rzeniu, długim cienkim prostym, mało 
wydatnym nosem, zamkniętymi cięki-
mi ustami pod rozłożonym horyzontal-
nie zawężającym się do końca wąsem 
i okrągłym podbródku mocno osadzona 
na szerokim torsie na krótkim karku. 
Głowę otaczają gęste, rzetelnie mode-
lowane energijnymi pociągnięciami 
pędzla dość dokładnie potraktowane 
kędziory krótkich siwych włosów z nie-
wielkim lokiem nad czołem oraz bardzo 
krótki również siwy zarost policzków 
jak również podbródka. Wyraz oblicza 
nacechowany powagą, godnością, do-

stojeństwem bez nadmiernej jednak ich 
manifestacji.

Tak dokładnie w dość drobnych na-
wet szczegółach potraktowana głowa 
zestawiona z wykonanym na zasadzie 
zupełnie innego podejścia wyraźnie 
monumentalnym torsem. Naturalnie 
brak tutaj właściwej głowie detalizacji, 
a dominuje operowanie masami oraz 
dużymi zasadniczo ogulnie oddany-
mi płaszczyznami. Wprawdzie jedno-
cześnie nie brakuje również detaliza-
cji, wystąpuje ta jednak wyjątkowo w 
drobnych szczegułach o charakterze 
dekoracyjnym, najwyraźniej w guzach, 
mniej – rękojęci szabli oraz elementach 
„martwej natury” na stole. Ta różno-
rodność podejść wymownie świadczy o 
kliasie samego malowidła oraz ważnych 
cechach warsztatowego przygotowania 
anonimowego artysty.

Ubiór modela odpowiada zwykłej 
modzie czasów batoriańskich – ich tra-
dycji. Składają się nań czerwona z lek-
ko zaznaczonym brązem w cieniach 
o swoistym przygłuszonym odcieniu 
barwy załamań fałdów podbita ciem-
nym futrem delija z również ciemnym 
futrzanym kołnierzem i gęstym rzędem 
niewielkich złotych guzów z małymi ka-
mieniami szlachetnymi, modelowany-
mi ostrymi drobnymi jak by „iskrzący-
mi” pociągnięciami pędzla, oddającymi 
blask tych drogocennych drobiazgów. 
Duża plama czerwieni została stanow-
czo przytłumiona brązem, co zwłaszcza 
wydatnie wyeksponowało twarz o bla-
dej, jak by w manierystycznej tradycji 
karnacii. Na tle powszechnie dominu-
jącej intensywnej czerwieni czasów 
batoriańskich, zaprezentowanej przede 
wszystkim zgodnie odbieranym jako 
„wzorcowy” pod tym względem (jak 
również pod wielu innymi) przechowa-
ny w zbiorach klasztoru franciszkanów 



362 +

Spheres of culture+
na Stradomiu w Krakowie całopostacio-
wy wizerunek króla Stefana Batorego 
z roku 1583 (Kraków, Państwowe Zbio-
ry Sztuki na Wawelu) [32, nr 2]5, jest to 
podejście nie pozbawione zasługującej 
na uwagę wymowy6. Duża płaszczyzna 
delii potraktowana ze swoistą plasty-
ką ogólnie, bez akcentowania formy 
miękkich fałd mało zaznaczonych dłu-
gich i prostych na prawym boku postaci 
oraz jednej głębszej na lewym. Prawa 
poła delii spada prostopadło, lewa na-
tomiast została lekko odchylona oraz 
odwrócona, odsłaniając ciemne futrza-
ne podbicie. Szerokie rękawy z wąskim 
futrzanym podszyciem obramowania 
potraktowano dekoracyjnie, z liczny-
mi obfitymi większymi, miękkimi, dość 
delikatnie modelowanymi załamaniami 
tkaniny, jak już zaznaczono, służą obra-
mowaniu postaci, wybitnie powiększa-
jąc jej monumentalne cechy. Ujęcie rąk 
nie może nie przypomnieć upozowanie 
rąk znanego późniejszego wіzerunku 
kasztelana krakowskiego Jakuba So-

5 O koberowskiej ikonografii portretowej zob. 
[29, 69-88].
6 Mamy waraźnie zarysowaną analogiczną 
tendencję również na gruncie lwowskim. Po-
trwierdzają ją mało dotychczas znany (wymie-
niony w katalogu lwowskiej wystawy malarstwa 
portzretowego z roku 1965 [19, 20]) portret 
hetmana oraz kanclerza Stanisława Żółkiewskie-
go z dawnych zbiorów zamku w Żółkwi (LNGSP, 
kolorową reprodukcję zob. [16, 12]) oraz tego 
samego pochodzenia wizerunek jego zięcia, rus-
kiego wojewody Jana Daniłowicza (LNGSP, naj-
lepsze kolorowe reprodukcje zob. [14, 42; 24, 
113]) oraz wyraźnie uzależniony od niego pod 
względem kompozycyjnym portret hetmana li-
tewskiego Jana Karola Chodkiewicza z dawnych 
zbiorów klasztoru bernardynów we Lwowie 
(LNGSP). Najdokładniej o nim zob. [33, 38-39]. 
Zasłużony badacz sztuki lwowskiej nie dostrzegł 
jednak tego związku, jak również znanych histo-
rycznych lwowskich bernardyńskich powiązań 
hetmana i bеzpodstawowo odrzucił lwowską 
proweniencją przedstawienia [33, 38].

bieskiego (LNGSP)7. Pofałdowania pra-
wego rękawa wolno opartej na stole 
ręki nieliczne i niegłębokie, natomiast 
lewy, układając się po zgiętej w łokciu 
opartej na stół ręce, prezentuje dość 
obfite oraz głębokie energicznie poda-
ne załamania z mięko potraktowanymi 
granicami poszczególnych składek. Pod 
rozchyloną połą delii widać wzorzysty 
żupan w przytłumionym różowym ko-
lorze o lekko tylko zaznaczonym białą 
farbą, mało ujawnionym rysunku wzo-
ru z drobnymi guzikami od przodu. 
Żupan podpasany wąskim, raczej tylko 
dekoracyjnie oddanym pasem, na któ-
rym przy lewym boku wisi szabla z rę-
kojeścią o prostym rysunku głowicy 
bez bogatszego ozdobienia, podtrzymy-
wana przez portretowanego wystającą 
z szerokiego rękawa lewą ręką. W pra-
wej opartej o stół ręce kanclerz trzyma 
wielką pieczęć z gładkim szarym polem, 
pozbawionym wyobrażenia. Rysunek 
dłoni oraz wielkiego palca (pomimo 
licznych ubytków oraz nie zawsze traf-
nych, zmienionych z czasem w kolorze 
uzupełnień, powstałych w wyniku jed-
nej z konserwacji) nieco deformowany, 
„powtarzający” okrągłą formę pieczęci 
stosuje nie całkiem zręczne ujęcie ręki, 
w znacznym stopniu skryte jednak ob-
fitymi pofałdowaniami szerokiego ręka-
wa, a nawet palców wokół tłoku. Spod 
ręki z pieczęcią widać górną część bu-
ławy hetmańskiej z cienką rękojęcią 
o okrągłej głowicy z żywo oddanym me-
talicznym blaskiem, ozdobioną skrom-
ną dekoracją nałożoną w postaci wieńca 
z czterech rozet zestawionych każda z 
czterech dekoracyjnie potraktowanych 
liści w szerszej części kuli oraz większej 
rozety analogicznego rysunku na wierz-
7 Najlepszą kolorową reprodukcję zob. [16, 
174]. Por. [32, nr 112]. Lecz pomimo pewnej 
zbieżności motywu naturalnie reprezentuje on 
dużo późniejszą tradycję.
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chu. Skromnym dopełnieniem całości 
portretu służy umieszczony w prawym 
górnym rogu niewielki herb „Jelity” 
w dekoracyjnym obramieniu, otoczo-
ny inicjałami „I. Z. K. K.”8. Mają one naj-
prawdopodobniej, jak zwykle, wtórne 
pochodzenie.

Pomimo niewątpliwych zalet w 
obrazie widoczne również oczywiste 
drobne niedociągnięcia natury for-
malnej w pojedynczych szczegółach, 
zdradzające pewne wady warsztatu 
anonimowego artysty (przede wszyst-
kim ujęcie prawej ręki oraz dłoni). Dła 
ówczesnego malarstwa portretowe-
go jest to zjawisko znane, wynikające 
z charakteru stosunku rodzimej kul-
tury artystycznej do natury. Niemniej 
jednak omawiany zabytek niewątpli-
wie prezentuje się jako ważna pozycja 
wśród znanej dotychczas spuściźny pol-
skiego malarstwa portretowego sprzed 
początku XVII w. Wybitne cechy indywi-
dualne w przedstawieniu modela, żywa 
charakterystyka portretowanego, umie-
jętnie przekazane monumentalne cechy 
kompozycji oraz misternie rozłożony 
zestaw harmonijnie połączonych barw 
wskazują na rękę artysty, któremu na-
leży się nie ostatnie miejsce w dziejach 
malarstwa omawianego okresu. Istotną 
cechą jego maniery indywidualnej jest 
brak wyraźniej zaznaczonego opierania 
się na tradycji malarstwa obcokrajowe-
go, którego przedstawiciele odgrywali 
niemałą rolę w życiu artystycznym prze-
de wszystkim kręgu dworskiego oraz 
stołecznego. Wystarczy przypomnieć 
wymienionego wrocławianina Marcina 
8 Podane w katalogu lwowskiej wystawy z roku 
1965 odczytanie drugiego inicjału wśród liter 
wokół herbu jako „L” ([19, 21]) wypada po-
traktować rodzajem niepoprawionej pomyłki 
korektorskiej, ponieważ skrót jednoznacznie 
odczytuje się „I[oannes] Z[amoyski] K[anclerz] 
K[oronny].

Mikołaja Kobera – autora zazwyczaj od-
bieranego jako czołowy zabytek epoki 
batoriańskiej w dziedzinie malarstwa 
portretowego wzmiankowanego wi-
zerunku króla Stefana Batorego z roku 
1583. Autor omawianego przedsta-
wienia kanclerza w sposób najbardziej 
oczywisty demonstruje inny kierunek 
malarstwa, który w porównaniu z obra-
zem koberowskim wypada określić jako 
wyraźnie nacechowany elementami 
tradycji rodzimej. Nie jest to malarstwo 
pozbawione niedociągnięć natury war-
sztatowej w kontekście systemu miar 
profesjonalnej tradycji europejskiej, ce-
chują go jednak niezaprzeczalne zalety 
sztuki staropolskiej, wśród zabytków 
której jest jednym z wzorów czyba naj-
bardziej charakterystycznych dla swego 
czasu oraz kręgu historyczno-kulturo-
wego.

Przeprowadzona szczegółowa 
analiza omawianego wizerunku win-
na posłużyć podstawą dla ponowne-
go podjęcia kwestii pochodzenia tego 
objektu. Pod tym względem wypada 
przede wszystkim zwrócić uwagę na 
niektóre ważne szczegóły. Wyżej już 
podkreślano akcentowanie pieczęci 
w prawej ręce kanclerza. Pomimo tego, 
jak już zaznaczono, niespodzianie nie 
została ona wypełniona żadnym rysun-
kiem. Trudno sobie wyobrazić, żeby 
w wizerunku, powstałym na zamówie-
nie samego kanclerza czy bynajmniej 
w kręgu jego inicjatyw artystycznych 
artysta mógł opuścić tak ważny szcze-
gół. Przekonuje w tym zwłaszcza prze-
chowany w zbiorach kapituły łacińskiej 
we Lwowie późniejszy, bo pochodzący 
sprzed roku 1638 wizerunek syna kan-
clerza, Tomasza Zamoyskiego również 
jako kanclerza wielkiego koronnego 
z wielką pieczęcią koronną na stole, 
w której sam rysunek pieczęci potrak-
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towano z wyraźnym dążeniem do do-
kładności, pomimo obecności elemen-
tów o charakterze nieautentycznym 
[33, 48, il. 28], [24, nr 67], wobec czego 
w zasadzie nadaje się on do odczytania 
(LNGSP). Poza tym raczej wypadało by 
odrzucić możliwość pochodzenia ana-
lizowanego wizerunku jako zamówie-
nia samego kanclerza. Musimy również 
odnotować dość niezręczne umiesz-
czenie buławy, która wydaje się być jak 
by dodaną wtórźnie, sprawdzenie cze-
go wymaga jednak specjalnych badań. 
Ewentualność tej drobnej transforma-
cji wskazywałaby na możliwość wczes-
nego pochodzenia omawianego zabyt-
ku z okresu po otrzymaniu przez por-
tretowanego urzędu kanclerza wielkie-
go koronnego w roku 1578, lecz przed 
uzyskaniem godności hetmana wiel-
kiego koronnego w roku 1581. Jednak 
miał by takiej interpretacji przeczyć 
jednoznacznie starszy wiek modela, 
urodzonego w roku 1542.

Kwestię proweniencji wyraźnie 
utrudnia nieodnotowane pochodzenie, 
które aktualnie udaje się śledzić tylko 
do zbiorów Stanisława Zarewicza, od 
którego, jak już o tym była mowa, został 
nabyty dla zasobów muzealnych. Lecz 
wydaje się, iż posiadamy pewne argu-
menty za poszukiwaniem ewentualne-
go wykonawcy wśród artystów, działa-
jących we Lwowie.

Jak już powiedziano, jeszcze M. Gę-
barowicz próbował wskazać związki 
ikonografii J. Zamoyskiego wśród por-
tretów kręgu lwowskiego, opierając się 
przede wszystkim na wizerunku floren-
tyńskim oraz – czego jednak w żaden 
sposób nie manifstował – w nie mniej-
szym stopniu na zamojskim epizodzie 
biografii J. Szwankowskiego. Zdaniem 
badacza upoważniały do tego pewne 
cechy formalno-stylistyczne jednego 

z najlepszych zabytków lwowskiego 
malarstwa portretowego pierwszej po-
łowy XVII w. – wymienionych portretu 
wojewody ruskiego J. Daniłowicza oraz 
przechowanej prawdopodobnie tyl-
ko w kopii z roku 1669 chorągwi nad-
grobnej znanego kupca pochodzenia 
greckiego K. Korniakta (Lwowskie Mu-
zeum Historyczne)9. Jednak jak się wy-
daje, w swych rozważaniach M. Gębaro-
wicz oparł się przede wszystkim na ze-
wnętrznym podobieństwie, nie sięgając 
głębiej, do cech indywidualnej maniery 
malarskiej zestawianych przedstawień. 
Wobec tego jego pogląd nie może być 
traktowany jako dostatecznie uzasad-
niony (zwłaszcza że w wypadku wize-
runku florentyńskiego najwidoczniej 
posługiwał się on przede wszystkim 
wrażeniami od reprodukcji) i wobec 
tego nie może być przyjęty.

Niemniej jednak zestawienie oma-
wianego portretu z obrazem wojewody 
ruskiego prowadzi do wniosku, iż nie są 
to obiekty całkiem sobie obce. Przepro-
wadzone szczegółowe porównanie za-
bytków z autopsji pozwala odnotować 
w nich elementy, wskazujące na możli-
wość odzwierciedlenia jednej tradycji 
w jej naturalnym rozwoju historycznym 
na przestrzeni dłuższego czasu. Pomi-
mo wspólnej zasady ogólnego zarysu 
kompozycji oraz podkreślonych przez 
M. Gębarowicza w odniesieniu do wize-
runku florentyńskiego podobnego trak-
towania zarostu, jak również włosów, 
musimy do tych zbliżających się cech 
dodać również kolorystykę, zwłaszcza 
sposób oddania czerwonego nakrycia 
delii z mocniej akcentowaną czerwienią 
9 Wcześniej zazwyczaj interpretowany jako 
oryginał powstały w roku śmierci K. Korniakta 
(1603). M. Gębarowicz udowadniał jego iden-
tyczność z chorągwią, sporządzoną dla cerkwi 
Uspieńskiej w roku 1669 [33, 25]. Zestawienie 
literatury zob. [24, 88, № 2].
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w najintensywniej oświetlonych miej-
scach oraz dość bliskimi w charakterze 
brązowymi cieniami w ciemnej głębi 
fałdów. Pod tym ostatnim względem nie 
potrafimy dzisiaj podać innych tak przy-
bliżonych między sobą zabytków, lecz 
najwidoczniej całkiem odmiennej ręki. 
We wskazanym przyciąganiu obu wize-
runków można się dopatrywać ewentu-
alnego kontynuowania w żółkiewskim 
portrecie J. Daniłowicza pewnych ele-
mentów stylu, zaprezentowanego we 
wcześniejszym wizerunku J. Zamoy-
skiego. Wskazywałoby to na możliwość 
odzwierciedlenia w jednym z lepszych 
zabytków lwowskiego malarstwa por-
tretowego z ok. roku 1620 tradycji wi-
zerunku J. Zamoyskiego sprzed końca 
poprzedniego stulecia. Ten przekaz 
mógłby się opierać przede wszystkim 
na nieznanych nam już w chwili obecnej 
pozycjach ówczesnego lwowskiego ma-
larstwa portretowego, wśród których 
mamy również potwierdzony źródłowo 
pod rokiem 1595 wizerunek kanclerza 
we lwowskim ratuszu [3, 243].

W tej sytuacji wypada też przy-
pomnieć jeden tylko nie tak dawno 
ujawniony ważny szczegół z dziejów 
lwowskiego środowiska malarzy pierw-
szej ćwierci XVII wieku. Jak się oka-
zało, zmarły, prawdopodobnie, z koń-
cem roku 1600 J. Szwankowski pozosta-
wił dwu synów, kontynuujących z cza-
sem warsztat ojcowski. Tradycja ce-
chowa pozwalała wdowie zachowywać 
w czynności warsztat, dopóki „potomek 
męski nie podrośnie”10. Realizacją tej 

10 Najdokładniejszy jej przekaz podaje usta-
wa przemyskiego cechu złotników, konwisarzy 
i malarzy z roku 1625, opiewająca: „Mistrzowa, 
która by została bez potomka, tedy nie wolno jej 
robić rzemiesła tylko rok i sześć niedziel. A ieśli-
by bracki potomek został, tedy iei wolno robić 
rzemiesło póki potomka staie i póki się cnotliwie 
rządzić będzie” [26, 9].

normy jest odnotowana przez T. Mań-
kowskiego wiadomość z roku 1610 
o pracy malarza Jana Szwankowskiego 
nad ołtarzem dla kościoła franciszka-
nów we Lwowie [44, 37]11. Niemniej 
jednak zasłużony badacz dziejów sztuki 
lwowskiej zaproponował niewłaściwą 
interpretację samego zapisu. Stwierdził, 
iż miało to być wykończenie pracy, za-
mówionej jeszcze u J. Szwankowskiego, 
lecz mowa w tym dokumencie [8, 366] 
wyraźnie o ołtarzu, który miał wykonać 
nieznany doniedawna starszy syn zmar-
łego artysty, również Jan12, po raz ostat-
ni odnotowany w źródłach lwowskich 
18 listopada 1616 roku [8, 352]. Jak się 
okazało, miał on jeszcze młodszego bra-
ta Daniela, który zmarł przed 31 stycz-
nia 1624 roku [8, 352, przyp. 42]. Czyli 
pomimo kilkuletniej przerwy, związa-
nej z „dorastaniem” małoletnich synów 
J. Szwankowskiego-starszego, owa ro-
dzina daje pojedynczy z epoki potwier-
dzony źródłowo przykład kontynuacji 
pewnego warsztatu w dziejach miejsco-
wego środowiska malarzy pochodzenia 
polskiego końca XVI – pierwszej ćwierci 
XVII wieku. Dlatego warto ten wypadek 
wziąć pod uwagę w kontekście dostrze-
żonego ewentualnego związku omawia-
nych portretów J. Zamoyskiego oraz J. 
Daniłowicza, chociaż nie podlega wąt-
pliwości, iż w żaden sposób nie możemy 
udowodnić możliwych powiązań oma-
wianych wizerunków z rodziną Szwan-
kowskich13.
11 Weryfikację wiadomości właściwego źródła 
oraz publikację samego dokumentu zob. [8, 350-
352, 366].
12 Imię J. Szwankowskiego-młodszego wprowa-
dzono do literatury [6, 68]. Por. [8, 352], [11, 93, 
przyp. 101].
13 W literaturze portret J. Daniłowicza przypi-
sano znanemu lwowskiemu malarzowi pocho-
dzenia ukraińskiego Fedorowi Seńkowyczowi: 
[15, 133]. O jego autorstwie wspomniał Pawło 
Żołtowśkyj [18, 161]. Por. również: [24, № 59], 
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Niemniej jednak w wyniku zazna-

czonych pewnych cech podobieństwa 
stylistycznego wydaje się dość praw-
dopodobnym lwowskie pochodzenie 
omawianego portretu kanclerza lub by-
najmniej jego powstanie w środowisku 
artystów, z kręgu których wywodziła 
się stylistyka dominującego kierunku 
lwowskiego malarstwa portretowe-
go pierwszych dziesięcioleci XVII w. 
W zasadzie nie przeczy temu przepro-
wadzona analiza realiów tego zabytku. 
Występuje on jako jeden z najstarszych 
zachowanych na gruncie lwowskim 
portretów. Pod tym względem aktual-
nie mogą z nim rywalizować chyba tylko 
stylistycznie wcześniejszy wizerunek 
arcybiskupa Jana Dymitra Solikowskie-
go z roku 1601 (Zbiory Archidiecezji 
Lwowskiej w Krakowie) [32, nr 4] oraz 
wymieniona podobizna Stanisława Żół-
kiewskiego z byłych zbiorów zamku 
w Żółkwi14. Ewentualne powiązania w 
ostatnim wypadku mogą mieć swoją 
wymowę, ponieważ istnieją pewne pod-
stawy dla snucia przypuszczeń na temat 
możliwego wspólnego pochodzenia. In-
spiruje ich odnotowanie portretu J. Za-
moyskiego w XVIII-wiecznych inwenta-

[20, 81, 84] (jako prypisywany)]. Lecz jest to 
atrybucja w żaden sposób nie udowodniona oraz 
w świetle opartych na awtentycznych zabytkach 
oraz materiałach źródłowych nowszych studiów 
o tym artyście całkiem bezpodstawowa [7, 104-
105]. Najdokładniej o artyście zob. [7, 44-116].
14 W literaturze pobieżnie odnotowany jeszcze 
całkowicie przemalowany w połowie XIX w. wi-
zerunek z notatką na odwrocie o przeniesieniu 
z zamku żółkiewskiego w roku 1843 [19, 20]. 
W tym katalogu bez żadnego uzasadnienia obraz 
przypisano znanemu lwowskiemu malarzowi 
pochodzenia ormiańskiego Pawłowi Boguszowi. 
Na temat tej atrybucji zob. [5, 125]. Na przema-
lowanie wizerunku wskazano [3, 246], [5, 125]. 
Odsłonięta ostatnio mocno uszkodzona autorska 
warstwa malarska okazała się jednak późniejszą, 
nie mającą nic wspólnego z autentycznym malar-
stwem epoki.

rzach zbiorów zamku w Żółkwi [46, 187 
(nr 393), 190 (nr 3)]. Ze względu na tą 
informację w naturalny sposób powsta-
je pytanie czy nie miał by być wizerunek 
z prywatnych zbiorów lwowskich jed-
nym z odnotowanych w podlwowskim 
żółkiewskim zamku. Taką możliwość 
da potwierdzić rownieź odnaleziony w 
graficznych zbiorach Instytutu Badań 
Bibliotecznego Artystycznego Resursu 
Lwowskiej Narodowej Biblioteki Na-
ukowej Ukrainy im. Wasyla Stefanyka 
rysunek 1850 r., przedstawiający psze-
rys popiersia portretu J. Zamojskiego, 
w którym odnotowano proweniencję 
wzoru z zamku żółkiewskiego. (Ilustra-
cja 2) Jednak, jak już wiemy, w zbiorach 
lwowskich jest jeszcze jedno zbliżone 
przedstawienie kanclerza.

Jak już zaznaczono, został on wpro-
wadzony do literatury fachowej jeszcze 
w roku 1889 jako przechowywany wte-
dy wśród zasobów Muzeum Lubomir-

Ilustracja 2. Jan Zamoyski. Popiersie z 
portretu. Przerys z r. 1850. Lwowska 

Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy 
imienia Wasyla Stеfanyka
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skich przy Zakładzie Narodowym imie-
nia Ossolińskich we Lwowie. Pieczątka 
tego zbioru na blejtramie, identyczne 
wymiary oraz naklejona również na 
blejtramie mała kartka papieru z napi-
sanymi atramentem charakterystycz-
ną pisownią XIX-wieczną cyfrą „86”, 
odpowiadającą numerowi inwentarza 
muzeum Lubomirskich [49, 201], nie-
zbicie udowadniają jego identyczność 
z wymienionym drugim portretem kan-
clerza ze zbiorów Lwowskiego Muzeum 
Historycznego, pokazanym na lwow-
skiej wystawie malarstwa portretowe-
go w roku 196515. (Ilustracja 3) Lecz nie 
tylko. Zestawienie tego drugiego lwow-
skiego obrazu kanclerza z tajemniczym 
opublikowanym w roku 1929 „drugim” 
15 [19, 21]. Podana proweniencja ze zbiorów 
Muzeum Narodowego imienia króla Jana III we 
Lwowie okazała się mylna – najprawdopodob-
niej po prostu została mechanicznie „przenie-
siona” z omówionego wyżej wizerunku niniej-
szych zbiorów zamku w Olesku, stanowiącego 
poprzednią pozycję cytowanego katalogu.

jego portretem jakoby „ze zbiorów Ga-
lerii Uffici”, którego nie zdążyła odna-
leźć we Florencji M. Lewicka [43, 321], 
skłania do wniosku, iż może to być re-
produkcja właśnie tego portretu z daw-
nych zbiorów Muzeum Lubomirskich, 
jedynie lekko ucięta ze wszystkich stron 
(zwłaszcza od lewej w ten sposób znik-
nęło znajdujące się przy kraju za pieczę-
cią wyobrażenie kutasa). Zestawienie 
oryginału z reprodukcją opublikowaną 
w r. 1929 jednoznacznie potwierdza 
zaproponowaną identyfikację. Pozwa-
la ona w całości usunąć pozostające 
dotychczas bez odpowiedzi pytania co 
do całokształtu malarskiej ikonografii 
J. Zamoyskiego oraz za cenę utraty kil-
ku „tajemniczych” wizerunków uzyskać 
możliwość uporządkowania jego, jak się 
okazało, raczej skromnej dawniejszej 
malarskiej ikonografii.

Jak już powiedziano, został opub-
likowany ten wizerunek tylko w ostat-
nich latach [21, fot. 3] i nadal pozosta-
je prawie że nieznanym. Jedyna krótka 
wypowiedź o nim należy Ołenie Roman 
[21, 144]16. Opracowanie tego drugie-
go lwowskiego portretu J. Zamoyskie-
go doprowadziło do wniosku, iż jest to 
replika, wywodząca się od tego samego 
wzoru, który występuje w omówionym 
wyżej wizerunku w dzisiejszych zbio-
rach zamku w Olesku. Różnice między 
nimi polegają przede wszystkim na 
nieco większym formacie, powstałym 
w późniejszym naśladowaniu wskutek 
nieznacznego przedłużenia postaci do 
dołu oraz zmiany w położeniu lewej 
ręki, przedstawionej tym razem nie 
z pieczęcią, lecz z buławą, a pieczęć po-
łożono tym razem po lewej stronie obok 
na stole. Również na lewo od pieczęci 
16 Z niewiadomych powodów autorka widzi w 
nim starszy obraz, aktualnie przechowywany na 
zamku w Olesku oraz podaje wiadomości o tym 
właśnie ekzemplarzu(!).

Ilustracja 3. Portret Jana Zamoyskiego. 
Lwowskie Muzeum Historyczne
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dodano duży żółty kutas. Zestawienie 
obu tych wizerunków doprowadza do 
wniosku, iż w nowszej replice artysta 
zachowując w całości kompozycję oraz 
korelację postaci z płótnem, również 
nieco powiększył go, dodając od lewej 
strony szeroki pas tkaniny. Powstałą 
w ten sposób pustą przestrzeń wypeł-
niono przez dalsze odstawienie w lewo 
prawej ręki, w wyniku czego zaznaczy-
ła się widoczna „dziura” pomiędzy nią 
a torsem, rozbudowując w lewo kraj 
rękawa, dodając oddzielnie leżącą na 
stole pieczęć oraz kutas za nią. Pomimo 
poczynionych w taki sposób zabiegów 
w celu uporządkowania kompozycji nie 
udało się w całości uniknąć wrażenia 
zbytniego przesunięcia postaci wpra-
wo. Niemniej jednak omówione wysiłki 
pozwalają widzieć w anonimowym wy-
konawcy nie szeregowego kopistę, lecz 
artystę, dążącego do samodzielnej ad-
aptacji naśladowanego starszego wzo-
ru. I to właśnie ta postawa zadecydo-
wała o istotnym samodzielnym miejscu 
omawianego wizerunku w skromnej już 
dzisiaj malarskiej ikonografii kanclerza. 
Pomimo tego, jest oczywistym, że ano-
nimowy artysta posunął się dość daleko 
w transformacji samej twarzy, niemało 
odchodząć od właściwego jej wyrazu 
oraz charakterystycznych cech malar-
stwa z przełomu XVI – XVII w.

Portret ze zbiorów Lwowskiego 
Muzeum Historycznego na ogół zacho-
wał się w nie najgorszym stanie, lecz 
został dość mocno przemalowany17, co 
w znacznym stopniu aktualnie utrudnia 
możliwość jego pełnego opracowania 
naukowego. Pod względem stylistycz-
nym jest on wyraźnie późniejszy od 
egzemplarza ze zbiorów muzeum na 
zamku w Olesku i dlatego w żaden spo-
sób nie może być traktowany jako au-
17 Podkreślił to jeszcze E. Pawłowicz [49, 201].

tentyczny zabytek z epoki, pochodzący 
z kręgu mecenatu J. Zamoyskiego. Po-
dobieństwo obu podobizn nie wychodzi 
poza zrozumiałe momenty ikonografii 
oraz przekazu cech portretowych. Nie 
ma w nich żadnych zbieżności cech 
stylistycznych, są to zabytki różnych 
etapów rozwoju rodzimego malarstwa 
portretowego, wyraźnie zróżnicowane 
pod względem stylistycznym oraz indy-
widualnej maniery autorskiej. Dlatego 
zupełnie bezpodstawne jest zapropo-
nowane w katalogu lwowskiej wystawy 
z roku 1965 datowanie tego obrazu też 
na lata 1600–1602 oraz przypisywanie 
go również J. Szwankowskiemu. W wy-
niku licznych przemalowań na twarzy 
sprawia on dzisiaj wrażenie zbyt „rea-
listycznego” w przedstawieniu mode-
la, w charakterze, nie odpowiadającym 
tradycji malarstwa XVII-wiecznego. Te 
elementy wyraźnie świadczą, iż nie jest 
to autentyczny zabytek epoki.

Widoczne pierwotne partije po-
wierzchni malarskiej świadczą o moż-
liwości powstania tej repliki jeszcze 
w XVII w. Jak zwykle, najlepiej widać 
późniejszy charakter stylistyki w odda-
niu szczegółów. Przede wszystkim wło-
sy na głowie w odróżnieniu od rzetelnie 
przekazanych każdy osobno pojedyn-
czych loków wizerunku oleskiego poda-
ne są ogólną, mało rozpracowaną oraz 
słabo zróżnicowaną pod względem kolo-
rystycznym szarą masą. Lok nad czołem 
wyraźnie powiększono oraz potrakto-
wano jako pasmo włosów, zaczesanych 
na prawo, co nie odpowiada malarskim 
przedstawieniom modela ani autentycz-
nej ikonografii, znanej przede wszystkim 
z ewentualnych naśladowań omówione-
go zaginionego wizerunku z roku 1600. 
Ten szczegół miał by raczej wskazywać 
na modę czasów nieco późniejszych, 
znaną, zwłasacza, z późnej kopii wize-
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runku zmarłego w roku 1617 lwow-
skiego kupca Jerzego Boima (LNGSP) 
[24, nr 84], [32, nr 93] oraz wymieniony 
wizerunek hetmana J. K. Chodkiewicza. 
Czerwona delia w zasadzie powtarzając 
ogólny rysunek wzoru, znanego na pod-
stawie starszego wizerunku lwowskie-
go, prezentuje znaczniej aktywniejsze 
traktowanie fałd, przede wszystkim na 
rękawach. Prawdopodobnie, w wyniku 
odnotowanego powiększenia płaszczy-
zny malarskiej są one bardziej obfite 
oraz głębokie, również brak tu tego tak 
charakterystycznego dla wizerunku ole-
skiego zielonkawego brązu w cieniach 
– przekazano je tym razem za pomocą 
głębokiego ciemnego brązu, wpadają-
cego w czerń. Prawy rękaw ma twardo 
określony kontur zewnętrzny, nadający 
jego szerokiej czerwonej plamie pła-
skiego charakteru. Wzorzysty żupan 
potraktowano jako jednolitą plamę, na 
powierzchni której rysowano wyświet-
lenia, mające oddawać ornamentację 
tkaniny, lecz zrobiono to bez najmniej-
szej troski o przekazanie samego rysun-
ku wzoru. Dekoracyjnie oraz malarsko 
jako wąską białą linię oddano wystający 
z wysokiego kołnierza żupana niski koł-
nierz białej koszuli bez pruby nawet wy-
modelowania jego właściwej formy jak 
to prezentuje autentyczna ikonografija 
epoki. Również całkiem dekoracyjnie 
potraktowano pas z zawieszoną na nim 
szablą (tę ostatnią w całości przema-
lowano w nowszych czasach). Buława 
w prawej ręce została przekazana z rze-
telnym odtworzeniem szczegółów, lecz 
bez wyraźnych dążeń realistycznych. Ry-
sunek samej kuli odpowiada egzempla-
rzowi oleskiemu, jedynie długą i gładką 
rękojeć udekorowano przekazanym wą-
ską linią żółtej farby przewiciem. Wielką 
pieczęć dano w silnym skrócie, tak że 
widać tylko szeroki okrągły brzeg oraz 

okrągły wierzch tłoku. Malarz starał się 
dokładnie odtworzyć rysunek wielkiej 
pieczęci koronnej z przedstawieniem 
króla na majestacie w obramieniu wień-
ca herbów. Pomiędzy nimi u góry widać 
herb Polski, a po prawej poniżej Pogoń 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz 
herb Lublina. Inne elementy pieczęci po-
traktowano jedynie jako schematyczny 
rysunek, zupełnie nieczytelny. Niemniej 
jednak dążenie artysty do realistyczne-
go oddania szeregu szczegółów pieczęci 
podaje dalsze argumenty na potwier-
dzenie wniosku, iż omawiany wizerunek 
powstał jako naśladowanie autentyczne-
go portretu z epoki. Całość niewielkiej 
swego rodzaju martwej natury, zakom-
ponowanej na ściemniałym zielonym 
nakryciu stołu, dopełnia przemalowany, 
dekoracyjnie potraktowany żółty kutas, 
umieszczony na lewo od pieczęci. Jego 
obecność nie jest raczej uzasadniona 
w naturalny sposób, nie możemy rów-
nież wskazać żadnego innego wypadku 
występowania tego motywu w takim 
miejscu w znanej obecnie spuściźnie 
XVII-wiecznego polskiego malarstwa 
portretowego. Dlatego, jak już zaznaczo-
no, nie jest wykluczone jego użycie je-
dynie dla wypełnienia pustki, powstałej 
w wyniku znacznego rozbudowania wi-
zerunku od lewej strony.

Nie została wyjaśniona kwestia po-
chodzenia tego młodszego lwowskiego 
portretu, wydaje się jednak, iż mamy 
sosć niezbędnych wiadomości dla jej 
rostrzygnięcia. Udokumentowana wy-
konanym w roku 1850 przerysem po-
piersia portretu z zamku w Żółkwi w 
zbiorach dawnego lwowskiego Muzeum 
Lubomirskich wskazuje na to, iż jest 
to ów wizerunek żółkiewski. Potwier-
dza ten wniosek zestawienie drobnych 
szczegółów wykonania odpowiadają-
cych wizerunkowi lwowskiego Muzeum 
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Historycznego, a nie dzisiejszych zbio-
rów oleskich. Ta zgodność w przeko-
nujący sposób udowadnia żółkiewskie 
pochodzenie obrazu. Najprawdopodob-
niej, trafił on do zbijrów muzealnych 
razem z innymi pozostałościami tamtej-
szego zasobu malarstwa, wym obu wy-
mienonymi przedstawieniami hetmana 
S. Żółkiewskiego oraz wizerunkiem jego 
zięcia J. Daniłowicza.

Wskutek licznych przemalowń ak-
tualnie trudno właściwie ocenić tą dru-
gą przechowywaną w zbiorach lwow-
skich podobiznę kanclerza. Niemniej 
jednak jest to ważna pozycja w jego 
już teraz wyjątkowo skromnej starszej 
malarskiej ikonografii, pozwalająca bu-
dować szersze wnioski na temat nieza-
chowanych autentycznych wizerunków 
jednego z czołowych przedstawicieli 
społeczeństwa staropolskiego. Osobno 
wypada podkreślić, iż wyraźne powią-
zania tego obrazu z omówionym wy-
żej starszym wizerunkiem ze zbiorów 
lwowskich są istotnym dowodem auten-
tyczności zachowanego w nim przekazu 
ikonograficznego. Wreszcie, oba te por-
trety – jedyne świadectwa po większej 
części zaginionej malarskiej ikonografii 
kanclerza. A ich przypadkowe wystąpie-
nie na miejscowym gruncie w pewnym 
sensie odbija stałe kontakty artystyczne 
modela we Lwowie oraz potwierdzony 
źródłowo udział miejscowego środowi-
ska w poczynaniach artystycznych moż-
nego mecenasa [12, 111-121].

Oba lwowskie portrety J. Zamoy-
skiego oraz nowsza replika tego sa-
mego wzoru w kościele parafialnym 
w Szarogrodzie, jak również późne ca-
łopostaciowe powturzenie w kaplicy 
katedry zamojskiej, naśladują ten sam 
pierwowzór, w wyniku czego dzisiaj 
mamy dość wyraźną jednolitość zacho-
wanej malarskiej ikonografii kancle-

rza, którą w pewnym sensie „rozbija” 
tylko wizerunek florentyński. Kanclerz 
portretował się niejednokrotnie, dlate-
go nie podlega wątpliwości, iż istniało 
więcej wariantów jego przedstawień. 
Pomimo dwu przekazanych w obrazach 
lwowskich oraz florentyńskim, podob-
no jeszcze jeden zachowała późniejsza, 
datowana na koniec XVII w. replika po-
dobizny kanclerza ze zbiorów Muzeum 
w Zamościu, na której został on przed-
stawiony przed stołem z widniejącą na 
nim pieczęcią z podniesioną do góry 
przed piersiami buławą hetmańską 
w ręku18? Znaną również ze wcześniej-
szego przekazu graficznego.

Do tych nielicznych już dzisiaj ma-
larskich podobizn hetmana i kanclerza 
wypadałoby jeszcze dodać dwa znane 
dziecinne portrety jego syna Tomasza, 
pochodzące z epoki oraz odzwierciedla-
jące środowisko występująych w kręgu 
kanclerza malarzy. Zachowane wiado-
mości pozwalają twierdzić, iż urodzony 
w roku 1594 spadkobierca Zamościa 
musiał być portretowany dość wcześ-
nie. Odnotowany pod rokiem 1601 wi-
zerunek, który S. Szymonowicz prze-
syłał przyjacielowi do Padwy, – to naj-
wcześniejsza znana jego podobizna. 
W liście podkreślono, iż nie została ona 
wykonana ad vivum – mały syn kancle-
rza przebywał wówczas przy matce, 
niemniej jednak malarz dość trafnie 
oddał podobieństwo19. Podkreślona do-
datkowa okoliczność powstania dzie-
cinnego wizerunku T. Zamoyskiego 
– rzadkie świadectwo o mało znanych 
szcegółach ówczesnej praktyki zawodo-
wej, które dostępne źródła notują tylko 
w wyjątkowych wypadkach. Ponieważ 
już w siódmym roku życia wizerunki 

18 Reprodukowany w kolorze: [47, 128]. Por.: 
[54, il. 26].
19 Zwrócił na to uwagę zwłaszcza: [31, 172].
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spadkobiercy kanclerza krążyły na-
wet w wymianie przyjacielskiej wśród 
klientów Zamoyskich, musiały być jesz-
cze przedtem wykonywane na potrzeby 
rodziny. Taki konkretny pierwowzór 
niewątpliwie miał mieć rownież odno-
towany obraz. Prawda, 1601 rok stwa-
rzał szczególną okazję do pojawieniaa 
się wizerunków syna kanclerza. Właś-
nie wtedy J. Zamoyski wydał IV akt Sta-
tutów Ordynacyi Zamoyskiej, na mocy 
którego siedmioletni wówczas Tomasz 
stal się jedynym spadkobiercą i ordyna-
tem [53, 402]. Niewątpliwie musiało to 
być okazją do upamiętnienia tej sytuacji 
w wizerunku nowego ordynata i wydaje 
się możliwe, że to właśnie jego replikę 
w jednoznacznie skromniejszej wersji 
wymienili między sobą klienci Zamoy-
skich. Niemniej jednak nie pozostały 
po tych obrazach żadne ślady jak rów-
nież przepadł ów pierwszy odnotowa-
ny źródłowo „padewski” obrazek syna 
kanclerza. To samo wypada powiedzieć 
o wykonanej po pięciu latach podobi-

znie pęzla J. Szensa, który w czerwcu 
1608 roku pracował nad wizerunkiem 
zmarłego kanclerza „dla kaplicy” oraz 
jego syna Tomasza [31, 187].

Lecz pomimo tego do naszych 
czasów przetrwał jeden awtentyczny 
dziecinny obraz Tomasza Zamoyskie-
go, przechowywany w chwili obec-
nej w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie. (Ilustracja 4) Należy on 
do znanych, chociaż jednocześnie rzad-
kich zabytków w spuściźnie ówczesne-
go polskiego malarstwa portretowego. 
Pod względem tradycji mogły go po-
przedzać przede wszystkim dziecinne 
podobizny potomstwa króla Zygmunta 
III [52, il. 26, 29, 42, 258]. Reprodukowa-
no go w albumie polskiego malarstwa 
manierystycznego oraz barokowego. 
W dodanym do tego wydawnictwa kata-
logu publikowanych obiektów A. Rysz-
kiewicz krótko omówił dotychczasowe 
propozycje atrybucyjne, podkreślając 
w tym wizerunku włoskie powiązania 
manierystyczne [45, 313, il. 3]. Po raz 
pierwszy szerzej przedstawiła war-
szawski wizerunek Zofia Niesiołowska-
Rottertowa [48, 353-378]. Po niej zaj-
mował się nim Jerzy Kowalczyk [35], 
[36, 344, przyp. 12]. Został on również 
pokazany na warszawskiej wystawie 
malarstwa portretowego w roku 1993 
[32, nr 65]. Z. Niesiołowska-Rottertowa 
datowała go na podstawie wieku na 
rok 1604 lub 1605 [48, 371, 374], czyli 
w takim razie miałby powstać jeszcze za 
życia kanclerza. Można się zgodzić z tą 
datą nie tylko z racji wieku, lecz również 
ze względu na pewne cechy ikonografii. 
Utrwalona w nim atmosfera „humani-
styczna” (książki, lutnia) raczej odpo-
wiada sytuacji rodzinnej sprzed poło-
wy roku 1605. Zupełnie inaczej młody 
Zamoyski został przedstawiony już po 
śmierci ojca w następnym roku w zna-Ilustracja 4. Portret Tomasza Zamoyskiego. 

Muzeum Narodowe w Warszawie
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nej rycinie wydawcy kolońskiego Pete-
ra Overradta20 – występuje w niej nie 
młodzieniec w humanistycznej scenerii, 
lecz młody ordynat zamojski (Ilustracja 
5). Pozostaje otwartym pytanie ewen-
tualnego autora tej podobizny. Próba 
przypisania jej przez J. Kowalczyka Je-
anowi Szensowi pozostaje nieudowod-
niona, ponieważ nie znamy żadnego 
20 Najdokładniej omówiła ją: Z. Niesiołowska-
-Rottertowa [48, 374-376]. Autorka pisała 
wprawdzie o licznych odbitkach, lecz sama poda-
ła tylko egzemplarze z dawnych zbiorów Zamoy-
skich w Kozłówce (Warszawa, Biblioteka Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki) oraz zbiorów 
króla Stanisława Augusta (Warszawa, Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego). Można do nich 
w chwili obecnej dołączyć również nieznany 
dotychczas badaczom egzemplarz z dawnych 
zbiorów Biblioteki Wiktora Baworowskiego we 
Lwowie (Lwów, Instytut Badania Bibliotecznego 
Resursu Artystycznego Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefa-
nyka).

autentycznego dzieła tego artysty, jak 
również nie posiadamy wiadomości 
o jego aktywności na gruncie Zamościa 
na czas powstania omawianego wize-
runku. Wymieniony wyżej odnotowany 
w źródłach zamojskich portret, przy-
pomnijmy, powstał o dwa lata później. 
Poza tym, jak to stwierdziłi A. Ryszkie-
wicz (zob. wyżej) oraz Piotr Kopszak 
[32, 333], wykazuje on raczej na wło-
skie powiązania warsztatu anonimowe-
go malarza. Ponieważ nie ma powodów 
by przypuszczać możliwość wykonania 
tego wizerunku we Włoszech, musiał 
powstać na miejscu. Niemniej jednak 
opracowane wiadomości źródłowe nie 
podają żadnej wzmianki o malarzach 
włoskich w otoczeniu kanclerza oprócz 
znanej historii z zamówieniem obrazów 
wielkiego ołtarza kolegiaty zamojskiej 
u Domenika Tintoretto. Dlatego pocho-
dzenie unikalnego dziecięcego wize-
runku spadkobiercy Zamościa nadal po-
zostaje tajemnicą. W tym sensie może 
warto by przypomnieć postać jak dotąd 
mało znanego włoskiego malarza Jaku-
ba Tebaldiego, działającego w pierwszej 
połowie XVII w. w pobliskim Lublinie21. 
Przeprowadzone poszukiwania w zaso-
bach archiwum miasta pozwolili usta-
lić, iż pochodził z miasta „Bedensona” 
(Bedonija w Parmskiem?) we Włoszech 
oraz przyjął prawo miejskie w Lublinie 
24 listopada 1605 roku [2, sygn. 196, k. 
419; sygn. 243, k. 2 v.]. Data ta wskazu-
je, że pojawił się artysta na miejscowym 
gruncie co najpuźniej w tym właśnie 
roku oraz musiał wtedy rozpocząć dzia-
łalność zawodową. Niestety, opracowa-
nie zasobów archiwum miejskiego nie 
dało żadnych konkretnych wiadomości 
na temat twórczości artysty włoskie-

21 Na podstawie dwóch zapisków z akt radzie-
ckich lubelskich jego imię wprowadził do litera-
tury [50, 80].

Ilustracja 5. Peter Overradt. Portret 
Tomasza Zamoyskiego. 1606. Lwowska 
Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy 

imienia Wasyla Stеfanyka
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go, pozostającego w Lublinie do sa-
mej śmierci, wymienionego w aktach 
miejskich po raz ostatni w roku 1639 
[2, sygn. 37, k. 146 v.]. Był by to jedyny 
prosty sposób wyjaśnić powstanie tego 
włoskiego w wymowie wizerunku w 
kręgu dworu zamojskiego.

Przy tak wyraźnej szczupłości au-
tentycznego materiału zabytkowego 
w rozważaniach nad malarstwem por-
tretowym w środowisku J. Zamoyskiego 
wyjątkowo ważnego znaczenia przy-
bierają świadectwa źródłowe. Pomimo 
oczywistej skromności ich zasobu, dają 
one cały szereg cennych wzmianek na 
temat tego kierunku w poczynaniach 
artystycznych samego kanclerza, jak 
również twórczości niektórych arty-
stów, przebywających na jego usługach. 
Pozwala to znacznie rozszerzyć obraz 
malarstwa portretowego w związku 
z osobą J. Zamoyskiego.

Niemniej jednak o tym kierunku 
malarstwa w otoczeniu pana na Zamoś-
ciu najwidoczniej posiadamy już tylko 
wyrywkowe przekazy źródłowe, roz-
rzucone w czasie na przestrzeni dwu 
dziesięcioleci od początku lat osiem-
dziesiątych do roku 1600. Te dane archi-
walne mamy zaczynając od najwcześ-
niejszych wiadomości o poczynaniach 
artystycznych kanclerza. Wskazują one 
na ważne miejsce portretu w ówczes-
nej świadomości oraz przyzwyczajenie 
się do niego wśród elit polskich okresu 
batoriańskiego. Najwcześniejsza znana 
notatka źródłowa dotyczy przedstawie-
nia zmarłej w roku 1580 drugiej żony 
kanclerza, Krystyny z Radziwiłłów, dla 
sporządzenia którego do Warszawy, 
gdzie odbywał się pogrzeb, specjalnie 
sprowadzano jednego z malarzy kra-
kowskich, imienia i nazwiska którego 
źródło tej informacji niestety nie podaje 
[30, 45, 270].

Zachowane wiadomości na temat 
ówczesnych malarzy krakowskich rów-
nież nie przechowały żadnych śladów 
kontaktów przedstawicieli miejscowe-
go środowiska artystycznego na dworze 
J. Zamoyskiego. Chociaż są one wysoce 
prawdopodobne, niemniej jednak do-
tychczas nie zotały ujawnione.

W 1589 r. malarz kanclerza miał 
na zlecenie jego trzeciej żony Gryzeldy 
Batorówny pracować nad portretem jej 
ojca, przeznaczonym dla księcia sied-
miogrodzkiego [43, 154]. Kolejnym 
świadectwem jest ślubny panegiryk 
Szymona Szymonowicza na wesele 
kanclerza z Barbarą Tarnowską w roku 
1592. Wśród wykorzystanych w deko-
racji z okazji wesela portretów wymie-
niono wizerunki księcia Konstantego 
Ostrogskiego, hetmana Jana Tarnow-
skiego, króla Stefana Batorego oraz pa-
pieża Sykstusa V22.

Pierwszym odnotowanym w źród-
łach portretem samego kanclerza jest, 
jego podobizna, o którą wraz z wize-
runkiem hetmana Jana Tarnowskiego 
20 marca 1593 r. prosił Jana Zamoy-
skiego podkanclerzy litewski książę 
Lew Sapieha [27, 128]. Ważną pozycją 
przedstawia się „obraz malowany oso-
by jego mości pana hetmana koronne-
go” – za niego Krysztof Dłuski zapłacił 
30 złotych, z których to w roku 1594 
pokwitował opata oliwskiego księdza 
Dawida Konarskiego [28, 177]. Nie po-
siadamy dokładniejszych wiadomości 
o tym wizerunku, lecz zwraca uwagę, iż 
otrzymana zań płata odpowiada cenie 
portretu, znanej z cytowanej korespon-
dencji kanclerza z roku 1600. Nie jest 
wykluczone, że tutaj również można 
widzieć utwór tego samego artysty, czy-
li może to być ewentualny wizerunek 

22 Najnowsze dokładne jej omówienie podał 
M. Gębarowicz [33, 28-32].
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ręki, jak to staraliśmy wyżej udowodnić 
w innym miejscu wobec portretu, prze-
kazanego margrabiemu K. von Burgau, 
K. Bystrzyckiego (szczegułowa argu-
mentacja w przygotowanym do druku 
studium o tym artyście w kręgu malar-
xy J. Zamoyskiego).

Następną pozycją jest wymieniony 
odnotowany wypłatą z kasy miejskiej za 
sprawioną ramę do portretu, który nie 
dalej, jak w roku 1595 pojawił się w ra-
tuszu lwowskim [3, 243]. Jak już podano, 
w czerwcu 1608 r. malarz J. Szens praco-
wał nad wizerunkiem zmarłego kancle-
rza „dla kaplicy” [40, 187]. Wskazuje to 
m. in., że w ciągu trzech lat, które minęły 
od czasu śmierci pana na Zamościu, jego 
podobizna w kaplicy zamkowej nie była 
obecna. Do tych wiadomości, tyczących 
się wizerunków samego kanclerza, war-
to również dodać znane świadectwo z li-
stu kanclerza do Krzysztofa Radziwiłła 
z dnia 13 sierpnia 1597 r., w którym za-
wiadamia adresata: „Obrazy jego mości 
pana z Tarnowa, kasztelana krakowskie-
go, i xięcia jego mości Konstantego poślę 
waszmości, obiecał mi je malarz za ty-
dzień wygotować” [27, 128]. W komenta-
rzu do tej wzmianki wydawca stwierdził, 
iż chodzio o portretay „obu Ostrogskich, 
ojca i syna”, czyli księcia Konstantego-Ba-
zylego, wojewody kijowskiego, oraz jego 
starszego syna Janusza [27, 128, przyp. 
51]. Nowszy badacz widział tu „kopie 
portretów hetmanów Tarnowskiego 
i Ostrogskiego”, a poza tym jeszcze rów-
nież podobiznę samego J. Zamoyskiego: 
„i obiecywał też niebawem dodać swój” 
[39, 14]. Jednak takie interpretacje przy-
toczonej wzmianki nie są prawidłowe, 
ani możliwe. Nie podlega wątpliwości, iż 
„pan na Tarnowie, kasztelan krakowski” 
w owym czasie – to książę J. Ostrogski, 
niemniej jednak niema żadnego powo-
du widzieć w wymienionym po nim nie 

tylko na drugim miejscu, lecz nawet bez 
tytułu jego ojca, księcia Bazylego-Kon-
stantego, wojewodę kijowskiego lub na-
wet dziadka – księcia Konstantego Iwa-
nowicza, hetmana wielkiego litewskiego. 
Ponieważ książę Janusz występuje na 
pierwszym miejscu, obraz „xięcia jego 
mości Konstantego” wypadało by raczej 
potraktować jako wizerunek jego brata, 
zmarłego w roku 1603 księcia Konstan-
tego-młodszego23. Taki wniosek nasuwa 
nie tylko przeczytanie podanego ustępu 
listu. Potwierdza go również znany póź-
niejszy fakt z dziejów malarstwa portre-
towego w kręgu rodziny Zamoyskich, 
związany z działalnością na ich usługach 
malarza Jana Kasińskiego. W od dawna 
opublikowanym niedatowanym liście pi-
sał artysta do T. Zamoyskiego: „Podmalo-
wałem dwa konterfekty, które zaczynam 
wyprawiać, dziadka jej mości i pana ojca. 
Księcia Konstantego jeszcze nie począł, 
ale wszystkie spodziewam się niedługo 
odprawić” [50, 217]. W tym całkiem jed-
noznacznym w swej wymowie świade-
ctwie wymieniono wizerunki wojewody 
kijowskiego, księcia Bazylego-Konstan-
tego jako „dziadka” oraz jego syna Alek-
sandra jako „ojca”, „książę Konstanty” 
natomiast w tym wypadku – to tylko 
młodszy syn Bazylego Konstantego [50, 
218], [36, 174], [38, 377]. To świadectwo 
z listu zamoyskiego nadwornego mala-
rza wskazuje, iż owy „książę Konstanty” 
z listu kanclerza z roku 1597 również nie 
23 Jego ikonografię na razie znamy tylko z póź-
nych przekazów. Prawdopodobnie, najstarszym 
spośród nich był by niepublikowany dotąd wi-
zerunek, przechowywany w Muzeum w Kono-
topie. Wzmiankę o nim zob. [17, 139,przyp. 38]. 
W zbiorach Ostrogskiego Państwowego Rezer-
watu Historii oraz Architektury przechowuje się 
sporządzona, według umieszczonego u dołu na-
pisu, na potrzebę powstałego w Ostrogu w roku 
1869 Bractwa Cyryllo-Metodiańskiego replika 
jego podobizny. Jako wizerunek XVIII-wieczny 
reprodukowana: [17, 138].



375+

Volume VІІІ, 2014 +

może być interpretowany inaczej: w obu 
tych wypadkach wyraźnie chodziło o tą 
samą osobę. Ze świadectwa zamojskiego 
malarza okazuje się również, iż kopiował 
on wizerunki tych samych Ostrogskich 
(z dodaniem obrazu starego księcia – Ba-
zylego Konstantego), nad podobiznami 
których w roku 1597 pracował jego po-
przednik. Czyli trafiły te wizerunki obu 
młodych Ostrogskich do zbiorów kan-
clerza wcześniej, przed rokiem 1597. Za-
cytowany list wskazuje, iż jeszcze przed 
końcem XVI w. w środowisku ówczesnej 
arystokracji istniał obyczaj obdarowy-
wać się wzajemnie własnymi podobizna-
mi. Nie podlega wątpliwości, iż w wyniku 
tego obyczaju J. Zamoyski musiał posia-
dać większą galerię malarstwa portre-
towego, lecz nie została ona utrwalona 
w znanych w chwili obecnej przekazach 
źródłowych.

W wielu wypadkach udaje się rów-
nież odnotować wizerunki kanclerza 
w niektórych znanych lub mniej zna-
nych zbiorach. Wśród opublikowanych 
materiałów na pierwszym miejscu po-
dług znaczenia oraz czasu pochodzenia 
musimy wymienić podane do wiado-
mości we fragmentach jeszcze w roku 
1964, lecz dotychczas mało znane dwa 
inwentarze tarnowskich posiadłości 
księcia J. Ostrogskiego. Należy pod-
kreślić przede wszystkim, iż nie są to 
wykazy obrazów w jego ważniejszych 
rezydencjach, lecz dane z inwentarzy 
skromniejszych „dworów” klucza tar-
nowskiego. W sporządzonym w roku 
1609 opisie dworu kobierzyńskiego 
(Kobierzyn na północ od Tarnowa) 
w stołowej izbie wśród czternastu wy-
liczonych portretów po obrazach, okre-
ślonych jako „król teraźniejszy i królowa 
i teraźniejsza królowa”* tuż po obrazie, 
zatytułowanym „ojciec księcia jego mo-
ści” (czyli książę Bazyli Konstanty, wo-

jewoda kijowski) występuje pod nume-
rem 7 „hetman Zamoyski zupełny”, co 
niewątpliwie oznacza – w całej postaci 
[41, 112]. Nie był to bynajmniej jedyny 
dwór księcia Janusza, przyozdobiony 
wizerunkiem kanclerza. W datowanym 
o dziewięć lat później inwentarzu dwo-
ru świerzyńskiego wśród tylko czterech 
przechowywanych w nim portretów 
występuje również obraz „Jana Zamoy-
skiego, hetmana koronnego” [41, 112]. 
Zaznaczymy raz jeszcze, iż chodzi tu 
nie o wyposażenie głównych rezyden-
cji książęcych, lecz tylko o „dwory”. Cóż 
wtedy miało by się znaleźć w rezyden-
cjach w samym Tarnowielub innych? 
Lecz w związku z najważniejszą dla nas 
w chwili obecnej kwestią mecenatu J. 
Zamoyskiego zacytowane świadectwa 
proweniencji „tarnowskiej” mogą być 
potraktowane przede wszystkim jako 
dowód tego, iż nie tylko J. Zamoyski po-
siadał portrety Ostrogskich, pozyskane, 
najprawdopodobniej, w drodze przyję-
tej w środowisku ówczesnej magnaterii 
wymienionej praktyki obopólnych da-
rów24. Najwidoczniej również Ostrogscy 
w ten sam sposób pozyskali jakąś jego 
podobiznę, nawet nie jedną, chociaż nie 
mamy dowodów twierdzić, iż takie dary 
mogły mieć miejsce niejednokrotnie. 
24 Wyjątkowo pokaźny ślad tej praktyki prze-
trwał w datowanym na 7 grudnia 1616 r. liście 
księcia Aleksandra Zasławskiego do siostry El-
żbiety, zamężnej za Maksymilianem Przerem-
bskim, kasztelanem sieradzkim. Ze względu na 
unikalność tego świadectwa wśród znanych źró-
deł do dziejów ówczesnego polskiego malarstwa 
portretowego zasługuje na przytoczenie w cało-
ści: „Proszę daj mi się wm moja droga pani sio-
stro odmalować i Pana pras wm, a ja toż wyob-
rażenie swoie pośle wm, prinamniej zejdzie się 
straszyć dzieci kiedy się będą napierały czego”: 
[1, sygn. 75/1, s. 95]. Por.: [9, 677], [10, 55], [14, 
204]. Jest to najwidoczniej świadectwo o zupeł-
nie wyjątkowym charakterze na temat miejsca 
malarstwa portretowego w życiu codziennym 
ówczesnych elit.
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Występujący w cytowanym inwenta-
rzu dworu kobierzyńskiego wizerunek 
całopostaciowy wyraźnie kojarzy się 
ze wzmiankowanymi wiadomościami 
na temat portretu, malowanego w roku 
1600 dla księcia von Burgau, ponieważ, 
jak na to wskazuje cena oraz prawdo-
podobne naśladowanie graficzne z roku 
1601, miał to być również obraz w całej 
postaci. Poza tym obecność wymienio-
nych podobizn kanclerza w obu dwo-
rach tarnowskiej włości Ostrogskich 
może być podstawą dla wniosku, iż nie 
tylko na dworze Zamoyskiego kopio-
wano portrety Ostrogskich. Również 
na zlecenie tych ostatnich niewątpliwie 
powstawały kolejne repliki wizerun-
ku kanclerza: nie wypadało by sądzić, 
iż wszystkie jego obrazy w posiadaniu 
J. Ostrogskiego wywodzili się z darowi-
zny. Potwierdzona źródłowo ich obec-
ność w dwu dworach państwa tarnow-
skiego wskazuje na to, iż w książęcych 
galeriach malarstwa portretowego ta-
kich replik mogło być więcej, co z kolei 
poszerza możliwe przedstawienie na 
temat współczesnej ikonografii kancle-
rza oraz jej funkcjonowania.

Należy do nich dodać również ko-
lekcję zamku żółkiewskiego, w której 
późnych, bo już tylko XVIII-wiecznych 
inwentarzach odnotowano „393 Portret 
Jana Zamoyskiego w ramach czarnych” 
wśród obrazów, wywiezionych w roku 
1746 do Nieświeża [46, 187] oraz inny 
wśród pozostawionych wtedy w Żółkwi 
[46, 190]. Został taki wizerunek odno-
towany również w inwentarzu pałacu 
Rzewuskich w Rozdole z roku 1789 [46, 
258].

Dlatego nie podlega wątpliwości, iż 
zachowana ikonografia malarska J. Za-
moyskiego jest tylko wyjątkowo skrom-
ną częścią jego licznych podobizn, któ-
re znajdowały się w zbiorach rodziny, 

spokrewnionych z Zamoyskimi rodów, 
przekazywanych w darze panującym 
Europy, w zbiorach prywatnych, jak 
również instytucjach kościelnych i pub-
licznych na terenie Polski. Wysoka ran-
ga społeczna kanclerza i hetmana oraz 
szerokie koligacje rodzinne z przedsta-
wicielami wielu magnackich rodów na-
suwają wniosek o ważnym miejscu jego 
przedstawień w ówczesnej ikonografii 
staropolskiej.

Pod tym względem wypada stwier-
dzić, iż z tego wszystkiego do naszych 
czasów przetrwały tylko wyjątkowo ni-
kłe pozostałości.
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Abstract: The article is devoted to the investigation of first references and localiza-
tion of the Malanka ritual, area of expansion of its name, features of carrying out and text 
accompaniment of ritual in the area of ethno cultural contacts and inter ethnic border-
lands of Ukrainians, Romanians and Moldavians. It’s accomplished on the base of ethno 
graphical materials field which were collected in 1997–2010 under the guidance of the 
author on the territory of Bucovinian ethnographic area (Chernivtsi region, Ukraine and 
Suceava disdrict, Romania). 

The ritual has archaic roots. Historical isolation of the region, long time separation of 
Ukrainian, Romanians and Moldavians from the rest of their nations facilitated the con-
servation of ancient rite. It is a complex of the same type and equal in functions drama 
rituals in Bucovinian ethnographic area, and is one of the most expanded rites of local 
people. Scientific interest cause the preservation of Malanka ritual by Ukrainian minor-
ity of Suceava district of Romanian where rite was found out in 7 out of 8 villages cause.

Keywords: Malanka, ritual, ritual mask, ethno cultural contacts, ethnic borderland, 
Ukrainians, Romanians, Moldavians, Ukraine, Chernivtsi region, the Republic  ofMoldova, 
Romania, Suceava district
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБРЯДУ МАЛАНКИ У ЗОНІ 
ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ І МІЖЕТНІЧНОГО ПОГРАНИЧЧЯ 

УКРАЇНЦІВ ТА СХІДНИХ РОМАНЦІВ

Архаїчне театральне мистецтво 
розвивалося від матеріяльних мітів, 
фантастичного сприйняття природи 
до реалізації зображення людини та 
відображення соціяльного життя, від 
маґії до мистецтва. Всі згадані прояви 
представляють інтерес тою мірою, 
якою елементи архаїчного театраль-
ного мистецтва – імітативні дійства 
та маски – виникають, розвиваються 

і стають джерелами народного теа-
трального мистецтва або перевтілю-
ються на символи та церемоніяльні 
умовності. 

Найпростіший вид маскування 
– вимазуваня обличчя сажею. Чор-
не лице, мабуть, найелементарніша 
маска пращурів. Татуювання одноко-
лірне і різнобарвне – вже складніший 
ступінь маскування. Первісна людина 
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татуювала тіло повністю або частко-
во для маґічного перевдягання, для 
визначення приналежности до пев-
ного роду, для краси. Чоловіки вико-
ристовували його для практикування 
лікувальної та войовничої маґії.

У Середньовіччі мистецтво ря-
дження процвітало. Згадаємо з цього 
приводу процесії ряджених у маски, 
що зображали незвичайних тварин з 
усієї планети, представників різних 
племен і народів тогочасного світу у 
дні всенародних святкувань на іпо-
дромі у Константинополі; карнавали 
у Нюрнберзі, Кельні, Мюнхені та ін-
ших містах Европи.

Обряд Маланки має архаїчне ко-
ріння й є одним з поширених ритуалів 
українців та східних романців, особли-
во в етноконтактних зонах між цими 
народами. У буковинській етнографіч-
ній зоні Маланка є комплексом одно-
типних рівнофункціональних драма-
тичних ритуалів, сформованих у між-
етнічному українсько-румунсько-мол-
давському порубіжжі, ареал поширен-
ня якого – північ Республіки Молдови, 
Івано-Франківська, Тернопільська, 
Хмельницька, Вінницька, Одеська, Кі-
ровоградська, Черкаська, Полтавська, 
Дніпропетровська, Харківська, Київ-
ська області) та Буковина. 

Первісна локалізація обряду зо-
середжувалась, за гіпотезою проф. 
Г. Бостана, у Подністров’ї (район 
Могилева-Подільського) та півночі 
Бессарабії (Атаках, Окниці). На під-
твердження своїх слів, дослідник на-
водить текстовий супровід обряду в 
українців («Наша Маланка в Дністрі 
була», «Маланка-подністрянка», «…В 
Дністрі воду брала»), а також у мол-
даван («Маланочка з Хирлеу / Гуляла 
в Могилеві») [12, 42]. Тієї ж думки до-
тримується дослідник обряду Малан-

ки у всьому українському етнічному 
просторі проф. О. Курочкін, який за-
фіксував у Придністров’ї і прилеглих 
районах найбільш цілісні варіянти 
згаданого обряду, структурна роз-
виненість яких виявляється через 
багатство карнавальної атрибутики, 
склад виконавців, супровідний фоль-
клор. У цьому ареалі обряд зберігає 
найдовше свої архаїчні риси [13, 107-
108]. 

Зібраний в експедиціях польо-
вий матеріял підтверджує висновки Г. 
Бостана та О. Курочкіна. У цілій низці 
буковинських сіл у маланчиних ко-
лядках звучить мелодія Маланки-по-
дністрянки: «Наша Маланка-подні-
стрянка / Дністром плила, ноги мила, 
/ Тоненький фартух намочила. / По-
вій, вітре, буйнесенький, / Висуши 
фартух тонесенький…» [6, 83-87, 122-
130], [7, 4-6, 42-45], [8, 55-57, 60-65], [9, 
111-114, 127-133, 219-223, 225-237]. 
Мотив «Маланочка з Хирлеу / Гуляла 
в Могилеві» в східнороманського на-
селення виявлений на Буковині у Ма-
линівці Новоселицького району.

Отже, можна підтвердити, що цей 
мотив трапляється лише в східноро-
манського населення Новоселицького, 
Герцаївського та Глибоцького районів 
Чернівецької области України та в пів-
нічних районах Республіки Молдови, 
натомість він не характерний для Сто-
рожинецького району та Сучавського 
повіту Румунії. Більше того, навіть для 
східнороманського населення Новосе-
лицького, Герцаївського та Глибоцько-
го районів цей мотив не є основним у 
текстах Маланки.

Південним рубежем території по-
ширення Маланки є північ історичної 
Молдови: Сучавський та частково Бо-
тошанський повіти Румунії [17, 307]. 
Термін Маланка часто подибується у 
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змішаних українсько-румунських або 
у румунських селах, розташованих по 
сусідству з українськими [19, 66, 86, 
105]. Карта № 1 засвідчує, що на те-
риторії Сучавського повіту у напрям-
ку північ-південь спостерігається по-
ступове зникання терміну. Нижнім 
кордоном ареалу розповсюдження 
терміну Маланка є лінія Сучава – Ґура 
Ґуморулуй – Кимпулунґ Молдавський.

Перші згадки про побутування 
Маланки у східнороманського насе-
лення Буковини знаходимо у румун-
ських дослідників І. Сбієри та Є .Ні-
куліце-Воронки. Так, ідентифікуючи 
Маланку з туркою, І. Сбієра відзначав, 
що під час проведення обряду коляд-
ники перевдягалися на євреїв, ара-
бів, а найчастіше – турків та росіян, 
один з них – на дівчину. Підійшовши 

до вікна, починали співати: «Sloboziţi 
Malanca-n casă, / C-afară plouă de varsă, 
/ Ea casa va mătura / Şi blidele v-a spăla». 
(«Впустіть Маланку до хати, / Бо над-
ворі дощ іде, / Вона хату підмете / І 
посуд помиє» – переклад з румунської 
тут і далі мій) [22, 4]. 

Наприкінці ХІХ ст., Є. Нікуліце-
Воронка записала текст Маланки у с. 
Магала Новоселицького району та с. 
Михальча Сторожинецького району. 
Основними дійовими особами гурту 
були: баба та дід, Манолє, турок, тур-
киня, ґенерали, митник, канонір, гу-
цул, жид тощо. Вбрання дійових осіб 
в обох селах було подібним: дід – гор-
бань, замість бороди носив повісмо на 
полотняній, вимащеній сажею масці; 
баба прибрана гарно, як наречена, 
без маски [18, Том 1, 92-93]. Дослід-
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ниця зафіксувала, що у Магалі текст 
Маланки виконували під вікном укра-
їнською мовою і, лише починаючи з 
кінця ХІХ ст., книжниками були введе-
ні румунські вірші.

У тексті, поданий Є. Нікуліце-Во-
ронкою, немає подністровського мо-
тиву. В Магалі співали: «Mâine anul 
se-nnoiеşte / Şi Malanca se porneşte 
/ Malanca noastră frumoasă / Daţii 
drumul s-între-n casă…» («Завтра рік 
оновлюється, / Та Маланка піде. / 
Маланка наша гарна, / Впустіть її до 
хати…») [18, Том 1, 92-94].

Отже, бачимо, що, крім мотиву 
«Маланочка з Хирлеу / Гуляла в Моги-
леві», у східнороманського населення 
Буковини ще з другої половини ХІХ 
ст. поширеним є мотив «Впустіть Ма-
ланку до хати, / Бо на дворі ллє дощ» 
та дійства, які зображають Маланку 
як працелюбну і вродливу дівчину 
(«Вона піч натопить / І хату підмете, 
/ І посуд помиє».).

Зібрані нами джерельні матерія-
ли доводять, що мотив «Впустіть Ма-
ланку до хати, / Бо на дворі ллє дощ» 
є найпоширенішим мотивом тексту 
Маланки у східнороманського на-
селення Буковини (Новоселицький, 
Глибоцький, Сторожинецький, Хотин-
ський райони Чернівецької області 
[1], [2], [3] [4], [11, 70]. У текстах Ма-
ланки, популярних на Буковині, спо-
стерігається вплив румунських ще-
дрівок. Наприклад, у деяких румуно-
мовних селах Буковини залишилася 
лише вступна частина тексту Малан-
ки, занотованої Є. Нікуліце-Воронкою 
у Михальчі, основний же замінений 
колядками. Подеколи зафіксовано, 
що вступна частина тексту Маланки 
об’єдналася з румунським Плугушо-
рул. Як-от записаний у тій же Магалі: 
«Mâine anul se-noiește / Și Malanca se 

pornește. / Se pornește-a colinda, / Pe la 
case a ura. / Iarna-i grea, omătu-i mare, 
/ Semne bune anul are, / Semne bune de 
belșug, / De sub brazda de la plug. / Gos-
podari cinstiţi de casă, / Sloboziţi Ma-
lanca noastră, / C-afară plouă de varsă, / 
Udă straie de mătasă, / Rari voinici care 
le coasă ...» («Завтра рік оновлюється / 
І Маланка піде / Починає колядувати, 
/ По хатах щедрувати. / Зима тяжка, 
сніг великий, / Добрі прикмети має 
рік, / Добрі ознаки достатку, / З-під 
борозни, з-під плуга. / Шановні госпо-
дарі хати, / Пустіть нашу Маланку, / Бо 
на дворі ллє дощ, / Поливає вбрання 
шовкове, / Мало хто таке пошиє …»). 

Цей мотив є одним з найпошире-
ніших в українців Буковини [5, 59-63], 
[6, 1-8, 79-81, 83-87, 120-130], [7, 47-
52], [17, 55-57, 63-65], [8, 79-82, 127-
133, 225-237].

Східнороманське населення Бу-
ковини запозичило від сусідів-україн-
ців ще один мотив тексту Маланки – 
«А наша Маланка, та й господиня, / Як 
помастить, так і помиє…». В українців 
цей мотив розкриває працелюбність 
дівчини – Маланки: «Шовки й пряла, 
кідрі ткала»; з іншого боку, висміюва-
лася її ледачість і незграбність: «Сто-
ять миски під лавою, / Та й заросли 
муравою. / Стоять горшки під другою, 
/ Та й си вкрили осугою…» [5, 59-61], 
[6, 120-124], [7, 60-61], [8, 164-167, 
227-228]. У східнороманській тради-
ції також висміюється лінивість та 
незґрабність дівчини, деталізуються 
роботи, які вона має виконати. 

Отже загалом спостерігається 
тенденція запозичення східнороман-
ським населенням від сусідів-україн-
ців декількох найпоширеніших моти-
вів тексту Маланки. Разом із тим, вар-
то зазначити, що румуни й молдавани 
Буковини перебирали ці мотиви ви-
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бірково. Декілька центральних моти-
вів з української Маланки, ними не за-
позичені. Йдеться, зокрема, про такі: 
1) «Ой Чильчику, Васильчику! / Посію 
тебе у городчику, / Буду й тебе шану-
вати, / Три рази в день поливати. / А 
в неділечку промикати, / За русу косу 
затикати»; 2) «Наша Маланка качура 
пасла. / Пасла-пасла і загубила, / Шу-
каючи, заблудила»; 3) «Гей за горами, 
за долинами / П’є Маланочка та й з 
козаками, / Прийшов до неї ріднень-
кий тато: / «Гей, Маланочко, ходи до 
хати!» / «Гой я не піду, бо я си бою, / 
Згубила ключик я від покою». 

Потрібно зазначити також, що як 
у румуномовних, так і в українських 
селах Буковини в одному населено-
му пункті можна подибати одночасно 
декілька з вищезгаданих мотивів в 
одному тексті Маланки.

Варто навести у даному разі 
твердження Г. Бостана, про те, що 
відбулося не лише поступове злиття 
тексту Маланки з молдавськими ко-
лядками, весільними та ліричними 
піснями, але й її адаптація до рит-
мічно-мелодійної структури деяких 
зразків національного музичного 
фольклору. Дослідник наголошував 
на тому, що навіть первісні переклади 
були зроблені з урахуванням визна-
чених, знайомих ритмічних моделей. 
Так, якщо для української колядки 
характерна ритмічна модель 9=4+5, 
то для молдавських версій – 8=4+4. 
Така ритмічно-мелодійна структура 
і тоніка характерні для молдавських 
дошлюбних та весільних пісень [12, 
45-46]. 

Здійснений нами аналіз маланчи-
них обходів дає змогу констатувати, 
що у румуномовних селах Буковини 
цей драматичний обряд міг проводи-
тись і без традиційних слів чи пісень. 

Навіть більше, було зафіксовано, що 
у більшості сіл він відбувається без 
узвичаєного тексту Маланки, нато-
мість виконуються слова інших ново-
річних ритуалів, як-от кози, ведмедя 
тощо. Присутня лише назва гурту ря-
джених – Маланка (південна частина 
Буковини).

Стосовно терміну Маланка варто 
зауважити, що румуни й молдавани 
Буковини запозичили від українців 
лише саму дефініцію на визначення 
драматичного дійства загалом. Так, у 
більшості румуномовних сіл, згідно із 
джерельними матеріялами, під цією 
назвою проводили суто румунські ви-
стави, такі як ведмідь, коза, гайдуцькі 
вистави тощо. Вони не запозичили 
головних персонажів українського 
обряду – Василя й Маланку. 

Найкращу ілюстрацію складу ру-
мунської Маланки знаходимо в її опи-
сі з Красноїльська Сторожинецького 
району (1970–1971 рр.), зробленому 
молдавським дослідником Г. Спатару. 
За ним, в обряді брало участь близько 
30–50 персонажів, до яких приєдну-
валось майже все село. Заслугою до-
слідника є те, що подано назви, одяг 
та реквізит найголовніших дійових 
осіб драматичного обряду: лікар (doc-
torul), коза (сapra), баба (baba), дід 
(moșneagul), коваль (fierarul), дружина 
(nevastă), гайдук (haiducul), Ліца (Liţa), 
два кубинця (cubaneji), Новий Рік (Anul 
Nou), Старий Рік (Anul Vechi), Мир (Pa-
cea), перукар (frizerul), св. Петро (sf. 
Petru), св. Параскева (sf. Paraschivă), 
священик (popa), чорт (dracul), турок 
(turcul), боярин (boierul) [15, 91-93]. 
Ясна річ, дослідник не охопив усіх 
персонажів Красноїльської Маланки. 
Однак, у цьому випадку, характерис-
тика 19 персонажів обряду має для 
нас значення насамперед тому, що є 
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однією з перших та скрупульозних 
досліджень складу найбільш відомих 
на Буковині обрядових гуртів. Мате-
ріял привертає увагу для відстежен-
ня еволюції цього дійства, вивчення 
процесів його трансформації. У цьому 
контексті варто зауважити, що нині 
у красноїльському карнавалі бере 
участь понад 350 ряджених та три-
п’ять тисяч глядачів.

У низці румуномовних сіл Буко-
вини зафіксовано, що терміном Ма-
ланка називають народну виставу, 
яка фактично є імітацією традицій-
ного весілля, а головними персо-
нажами – наречені, весільні батьки 
та інші її учасники. Часом у румунів 
Маланкою називають і новорічний 
обхід з плугом, який супроводжуєть-
ся виконанням відповідної пісні [20, 
194-196]. 

Більш детально вплив україн-
ської Маланки на румунські народ-
ні вистави можна прослідкувати на 
прикладі, зафіксованому у с. Нижній 
Віков південної частини Буковини. 
Тут існували окремі гурти: коза, вед-
мідь та Маланка. У Маланці головни-
ми були: наречений, наречена, свяще-
ник, вінчальні батьки, циган, подеко-
ли гайдук та мисливець. Основний мо-
тив дійства – весілля: циган співав і 
грав на скрипці, наречені танцювали, 
потім вінчалися. За наявности у гур-
ті гайдука та мисливця розігрувалася 
така сценка: мисливець затримував 
гайдука і всі починали танцювати 
хору [21, Том 4, 298, 301, 304]. Отже, 
під назвою Маланка відбувалося дій-
ство, відоме у румунів під назвою Ве-
сілля, в яке були вплетені елементи 
гайдуцьких драматичних вистав (на-
приклад, Банда Жояна).

Як свідчать джерельні матеріяли, 
персонаж Маланка у тій ролі, яку він 

відігравав в українців1, не характер-
ний для румунів і молдаван Буковини. 
У населених пунктах, де він штучно 
запроваджений у народну традицію, 
Маланка була або молодою у виставі, 
що імітувала весільний обряд, або до-
повненням до інших персонажів дра-
матичних гуртів: кози, ведмедя тощо. 
На підтвердження можна навести 
спостереження бухарестського до-
слідника Івана Ребошапки, який кон-
статував, що румунська обрядова гра 
з нагоди Нового року зазнала впливу 
української драматичної гри Малан-
ки як Весілля, на що чітко вказують 
хустки, рушники та ін., а не виникла 
під впливом української колядки [14, 
26-27]. У цьому контексті не варто за-
бувати про існування у східнороман-
ського населення своїх давніх народ-
них вистав – таких як весілля, діди та 
ін., які за змістом нагадують україн-
ську Маланку.

Відзначимо запозичення до скла-
ду української Маланки румунських 
персонажів. Так, в Олексіївці Сокирян-
ського району у 1980 р. під час прове-
дення обряду, поряд із головною дійо-
вою особою – Маланкою, брав участь 
1 В українців персонаж Маланка – це пере-
вдягнений хлопець, обмотаний хусткою, у 
спідниці, гарно розписаній масці з білої тка-
нини (Зелений Гай Новоселицького району); 
у Малому Кучурові, що на Заставнівщині, – це 
персонаж у червоних чоботах, вишитій со-
рочці, горботці, кептарику, в руках – куделя, 
щоки і губи натерті червоним буряком. У 
Шишківцях Кіцманського району він має до-
вгу, широку спідницю (на зразок циганської), 
пов’язаний хусткою, з довгою косою, на по-
ясі – велика кількість дзвоників. У Гордівцях 
(Хотинщина) персонаж виряджений у латану 
спідницю, стару куфайку, з підведеними са-
жею очима, вибіленим крейдою обличчям, 
у руках куделя, поводиться запанібрата, лю-
бить усіх цілувати. У Браїлівці Кельменецько-
го району обов’язковим атрибутом Маланки 
був фартух, вона мала розфарбоване облич-
чя: червоні щоки та губи, чорні брови.
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ще один персонаж – Меленкуца, який 
уособлював румунського гостя. За-
звичай, під час дійства він мав роз-
мовляти румунською. Зауважимо, що 
господарі віддавали даному персона-
жу перевагу серед інших, обдаровува-
ли щедріше грішми, що мало свідчити 
про їхню гостинність та привітність 
[5, 116-119]. Подібне явище зафіксо-
ване у Вашківцях, що на Сокирянщи-
ні. де Маланку міг супроводжувати ру-
мунський офіцер [5, 150-155]. Ці факти 
є чудовим прикладом взаємовпливу 
румунських та українських традицій.

Отже, як у румунів і молдаван, так 
і в українців Буковини обряд Маланки 
є конґломератом зоо-, антропоморф-
них персонажів зимових драматич-
них обрядів. Варто також зазначити, 
що у половині з досліджених нами 
українських сіл Буковини в обряді не 
було головного персонажа – Маланки.

Аналізуючи румунські та укра-
їнські версії проведення обряду, по-
трібно зауважити  й деякі відмін-
ності. Так, у румунських маланкових 
ритуалах відсутні такі персонажі, як 
Василь і козаки, натомість вони голо-
вні та найбільш популярні персонажі 
української Маланки. В українській 
Маланці немає традиційних румун-
ських дійових осіб: гайдуків, капітана, 
королів і королев, турка і туркині, бун-
ґерів, мисливця, купця та ін. А скажімо, 
більш характерний для румунських 
версій Маланки такий персонаж, як 
коник. Спільними є дід і баба, наречені, 
циган і циганка, єврей і єврейка, коза, 
пані та ін.

У румунів і молдаван для Маланки 
є характерною єдина змістовна ком-
позиція проведення окремих епізодів 
обряду. У них існує чіткий порядок ви-
конання тих чи інших драматичних 
вистав-сцен. По черзі виконуються 

фраґменти вистави з ведмедем, кони-
ком, козою тощо, сигнал про початок 
та кінець яких дає керівник гурту. Ко-
жен окремий епізод має свої ритуаль-
ні слова. Натомість в українців харак-
терне намагання створити свято, на 
якому панує церемоніяльний безлад. 
Окремі епізоди української Маланки 
відбуваються одночасно та синхрон-
но, розпорошуючи увагу господарів. 
Якщо в румунів і молдаван головною 
метою драматичного обряду є поба-
жання господарям добробуту, щастя, 
врожайности; то, здається, що в укра-
їнських варіянтах перевага надається 
гумористичним мотивам. Сам персо-
наж Маланка своїм виглядом та діями 
має показати нехлюйство молодої 
дівчини, яка робить все недоладно: 
розкидає подушки, розпліскує воду, 
мастить глиною лави тощо.

У румуномовних селах вік учас-
ників Маланки коливався від 16 до 23 
років. Кількість персонажів різнилася 
залежно від населеного пункту: 6–10 
осіб, 12, 15-30 тощо (могло існувати 
від 1 до 15 гуртів) [1, 35-38, 240-242], 
[3, 172-179]. У 2009 році у Красноїль-
ську нами зафіксовано 6 гуртів із за-
гальною кількістю понад 350 рядже-
них. Зазвичай навідувались до хат, 
де були відданиці, до родичів і колег 
учасників гурту, але заходили і до тих, 
які запрошували ряджених. 

В українців Буковини вік учасни-
ків Маланки, їх кількість були пере-
важно однакові, як і в східнороман-
ського населення [7, 126-130]. На від-
міну від румунів і молдаван, у низці 
українських сіл Буковини зафіксова-
на леґенда про Маланку та царя Ірода. 
За леґендою, Маланка – дівчина, яка 
розвеселяла людей під час жахливого 
вбивства за наказом царя Ірода мало-
літніх хлопчиків [6-10].
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Ритуальні костюми та маски в 

українських і румуномовних селах 
Буковини люди купують, але трапля-
ються ще й численні випадки їхнього 
виготовлення власноруч або на за-
мовлення у народного майстра, а та-
кож їх передавання від покоління до 
покоління. Матеріялом виготовлення 
костюмів та масок є овеча, заяча або 
теляча шкури, вовна, кожух, пласти-
лін, гусяче пір’я, ганчір’я, солома, кві-
ти, намистини, дзеркальця, дзвіноч-
ки, папір, фарби тощо. 

Однією з відмінностей у прове-
денні українських та румунських варі-
янтів Маланки є звичай освячування 
вогнем та водою учасників і ритуаль-
ні костюми ряджених після проведен-
ня драматичних дійств. Зафіксовано, 
що для румуномовних сіл такий зви-
чай не характерний, а в українських 
– загальнопоширений (Новоселиць-
кий, Заставнівський, Вижницький 
райони) [6, арк. 50-54, 58-62], [8, арк. 
59-61] ,[9, арк. 135-137]. Так, після об-
ходів, маланкарі вранці йшли на роз-
доріжжя палити діда, або дідуха. Так 
називали снопи соломи, що стояли на 
покуті від святвечора до Нового року. 
У с. Онут та Боянчук Заставнівського 
району маланкарі підпалювали на сві-
танку солом’яного ведмедя і танцюва-
ли довкола ватри. 

Наприкінці ритуальних обходів 
влаштовували колективну трапезу 
для учасників драматичного обряду. 
Після її завершення розплачувалися з 
музикантами, ділили між учасниками 
гурту зібрані гроші або обговорювали 
умови влаштування танців. На зібрані 
гроші день або тиждень потому у цен-
трі села або в Будинку культури орга-
нізовували танці. 

Науковий інтерес викликає стан 
збереження Маланки українською 

меншиною Сучавського повіту Руму-
нії. Маланка виявлена нами у 7-ми з 
8-ми досліджених сіл. Варто зауважи-
ти, що це дійство не збереглося у чи-
стому вигляді. Українці Сучавського 
повіту Маланкою називають поєднан-
ня в єдине ціле різних українських та 
румунських персонажів та елементів 
народних вистав. Водночас, було кон-
статовано стан цілковитої деґрадації 
ритуалу у деяких досліджених пунк-
тах. Це стосується, наприклад, села 
Кліт, у якому остання згадка про ря-
джених (Маланку) належить до 60–
70-х рр. ХХ ст. [10, 31-32]. На сучасно-
му етапі, за свідченням респондентів, 
тут ритуал вже не проводиться, на-
томість, вистава з цією назвою розі-
грується у сусідніх румунських селах. 
У 1970-ті роки зникла Маланка й у се-
лах Негостина та Нісіпіту, нині її мож-
на побачити лише на сцені. Разом із 
тим, існують села, де вона добре збе-
реглася (Молдовиця, Дерменешти) 
[10]. Тут молодь створює по кілька 
гуртів Маланки, деякі з них організо-
вує сільська рада.  

В українців Сучавського повіту 
спостерігаються випадки виконання 
тексту Маланки румунською мовою. 
Зокрема, вони зареєстровані нами на 
сучасному етапі у Молдовиці. Це яви-
ще спостерігається на тлі поширеного 
в українських селах румунсько-укра-
їнського білінґвізму. Синтезатором 
міжетнічного спілкування виступає 
румунська мова. Отже, будучи віді-
рваними від основного українського 
масиву, у ході свого етнічного роз-
витку, що тривав у тісній взаємодії з 
румунською культурою, українське 
населення Сучавського повіту сфор-
мувало відмінні від корінного масиву 
українців риси традиційно-побуто-
вої культури. У більшості випадків їй 
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притаманна спільність звичаєвої об-
рядовости із сусідами-румунами.

Отже, побутування обряду Малан-
ка в буковинській етнографічній зоні є 
лишень часткою величезного ареалу її 
поширення, яке становить марґіналь-
ний простір у смузі етнокультурних 
контактів і міжетнічного пограниччя 
українців та східних романців. Наші 
зональні дослідження підтверджують 
висновки проф. Олександра Курочкі-
на про те, що консервації давньої об-
рядовости сприяла історична ізольо-
ваність реґіону, тривала відірваність 
українців, румунів і молдаван від зе-
мель основного масиву свого народу. 

У дослідженому реґіоні Маланка 
зібрала справжній конґломерат пер-
сонажів, характерних як для україн-
ського, так і для румуномовного на-
селення. Українські варіянти щось 
втратили зі свого репертуару (напри-
клад, головних персонажів – Маланку 
та Василя), румунські (молдавські) 
увібрали вибірково елементи україн-
ського обряду. Деякі персонажі ман-
дрували з одного варіянта до іншого. 
У східних романців під формальною 
назвою Маланка знайшли прихисток 
суто румунські обряди коник, весілля 
та ін. Одночасно сформувалось багато 
спільного у символіці, віковому скла-
ді та етапах проведення ритуалу.

Bibliography and Notes

1. Науковий архів етнографічного му-
зею факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького наці-
онального університету ім. Ю. Федькови-
ча, Фонд А. Мойсея, Спр. № 1: Матеріали 
польових етнографічних експедицій з ка-
лендарної обрядовості, зібрані від жите-
лів румуномовних сіл Новоселицького ра-
йону Чернівецької области України (1997-
2010 рр.), 380 арк. 

2. Науковий архів етнографічного му-
зею факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького наці-
онального університету ім. Ю. Федькови-
ча, Фонд А. Мойсея, Спр. № 2: Матеріали 
польових етнографічних експедицій з ка-
лендарної обрядовості, зібрані від жите-
лів румуномовних сіл Герцаївського району 
Чернівецької области України (2004-2010 
рр.), 104 арк.

3. Науковий архів етнографічного му-
зею факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького наці-
онального університету ім. Ю. Федькови-
ча, Фонд А. Мойсея, Спр. № 3: Матеріали 
польових етнографічних експедицій з ка-
лендарної обрядовості, зібрані від жите-
лів румуномовних сіл Глибоцького району 
Чернівецької области України (2004-2010 
рр.), 235 арк.

4. Науковий архів етнографічного му-
зею факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького наці-
онального університету ім. Ю. Федькови-
ча, Фонд А. Мойсея, Спр. № 4: Матеріали 
польових етнографічних експедицій з ка-
лендарної обрядовості, зібрані від жите-
лів румуномовних сіл Сторожинецького 
та Хотинського (Колінківці) районів Чер-
нівецької области України (2004-2010 рр.), 
122 арк.

5. Науковий архів етнографічного му-
зею факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького наці-
онального університету ім. Ю. Федькови-
ча, Фонд А. Мойсея, Спр. № 6: Матеріали 
польових етнографічних експедицій з ка-
лендарної обрядовості, зібрані від жите-
лів українських сіл Кельменецького та Со-
кирянського районів Чернівецької области 
України (2004-2010 рр.), 155 арк.

6. Науковий архів етнографічного 
музею факультету історії, політології 
та міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федь-
ковича, Фонд А. Мойсея, Спр. № 7: Мате-
ріали польових етнографічних експедицій 
з календарної обрядовості, зібрані від жи-
телів українських сіл Новоселицького та 



388 +

Spheres of culture+
Хотинського районів Чернівецької облас-
ти України (2004-2010 рр.), 173 арк.

7. Науковий архів етнографічного му-
зею факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького наці-
онального університету ім. Ю. Федькови-
ча, Фонд А. Мойсея, Спр. № 8: Матеріали 
польових етнографічних експедицій з ка-
лендарної обрядовості, зібрані від жите-
лів українських сіл Глибоцького та Сторо-
жинецького районів Чернівецької области 
України (2004-2010 рр.), 177 арк.

8. Науковий архів етнографічного 
музею факультету історії, політології 
та міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федь-
ковича, Фонд А. Мойсея, Спр. № 9: Мате-
ріали польових етнографічних експедицій 
з календарної обрядовості, зібрані від жи-
телів українських сіл Вижницького та Пу-
тильського районів Чернівецької области 
України (2004-2010 рр.),152 арк.

9. Науковий архів етнографічного 
музею факультету історії, політології 
та міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федь-
ковича, Фонд А. Мойсея, Спр. № 10: Мате-
ріали польових етнографічних експедицій 
з календарної обрядовості, зібрані від жи-
телів українських сіл Кіцманського та За-
ставнівського районів Чернівецької облас-
ти України (2004-2010 рр.), 243 арк.

10. Науковий архів етнографічного 
музею факультету історії, політології 
та міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федь-
ковича, Фонд А. Мойсея, Спр. № 13: Мате-
ріали польових етнографічних експедицій 
з календарної обрядовості, зібрані від жи-
телів українських сіл Сучавського повіту 
Румунії (2004-2008 рр.), 99 арк.

11. Центральний науковий архів 
Академії наук Республіки Молдова. – 
Фонд № 19. Матеріали наукових експеди-
цій, проведених у період 1946-1985 рр. на 
території Молдавської та України, Спр. 
№ 238: Молдавський фольклор зібраний 
у селах: Колінківці, Ракитна, Динівці, 
Шишківці Чернівецької области України 

(1971 р.) / Зібрали: І. Чобану, Н. Беєшу, 
122 арк.

12. Бостан Г., Типологическое соотно-
шение и взаимосвязи молдавского, русско-
го и украинского фольклора, Кишинев: 
Штиинца 1985.

13. Курочкін Олександр, Українські 
новорічні обряди: „Коза” і „Маланка” (з іс-
торії народних масок), Опішне: Видавни-
цтво Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному 
1995, 377 с.

14. Ребошапка Іван, Ой у саду – ви-
нограду. Збірка світських величальних пі-
сень, Бухарест: Критеріон 1971, 287 с.;

15. Спатару Г., Драма популарэ 
молдовеняскэ (Антоложие), Кишинэу: 
Штиинц 1976.

16. Creaţia populară: Curs teoretic de fol-
clor românesc din Basarabia, Transnistria şi 
Bucovina, Chișinău 1991.

17. Fochi A., Datini și eresuri populare 
de la sfârșitul secolului al XIX: Răspunsurile la 
chestionarele lui Nicolae Densușianu, Bucu-
rești: Minerva 1976, 392 р.

18. Niculiţă-Voronca Elena, Datinele 
şi credinţele poporului român adunate şi 
aşezate în ordine mitologică, Iaşi: Polirom 
1998, Vol. I, 496 p.; București: Saeculum I. O. 
1998, Vol. II, 495 p.

19. Noul Atlas lingvistic al României. 
Moldova și Bucovina. Date despre localităţi și 
informatori / Alcăt. de V. Arvinte, S. Dumis-
trăcel, I. Florea, I. Nuţă, București: Editura 
Academiei Republicii Socialiste Române 
1987, 420 p.

20. Pamfile Tudor, Sărbătorile la români: 
Crăciunul. Studiu etnografic, Bucureşti: 
Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea 1914, 249 p.;

21. Sărbători și obiceiuri. Răspunsurile la 
chestionarele Atlasului Etnografic Român, Ol-
tenia-București: Editura enciclopedică 2001, 
T. I, 399 p.; 2002, T. II, 320 p.; 2003, T. III, 449 
p.; 2004, T. IV, 440 р.

22. Sbiera Ion G., Colinde, cântece de stea 
şi urări la nunţi. Din popor luate şi poporului 
date, Cernăuţi: Editura Societăţii pentru 
cultura şi literatura română în Bucovina 
1888, 117 p.



389+

Volume VІІІ, 2014 +

Abstract: In the article the general сritical review of materials is given concerning 
Lvіv musical theater in guidance of J. N. Kaminski which were published in Lviv Polish 
press. The work of Lviv Theatre was largely covered by the press of XIX century not only 
from the artistic aspect, but also in view of the closest connection of theatre and political 
life of the city. J.N. Kaminsky, in spite of incredible difficulties, related to Germanization of 
cultural life in Lviv during the Austro-Hungarian Empire, created all the conditions for the 
functioning of Polish national scene in this city. The main critics’ attention of Lviv Polish 
press was concentrated on general subjects and organizational issues. The efforts to de-
scribe the repertoire, actor’s and director’s art, performance accompaniment were found 
rarer. In spite of the lack of professional singers the opera was very popular among Lviv 
audience. Actuality of the research is underlined in musical criticism, music perception 
and musically theatrical performances. 

Keywords: musical theater, press reviews, opera and theater review, opera criticism

PL ISSN 2300-1062
Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2014, Vol. 8.

Natalia Kosaniak

MUSICAL PERFORMANCES OF “FATHER OF POLISH GALICIAN SCENE” 
JAN NEPOMUK KAMINSKY THROUQH THE PRISM 

OF LVIV PERIODICAL PRESS

Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, Ukraine

The Lviv Theatre, which turned to 
the musical one from the moment of 
its opening in 1776, during its more 
than 230-year history is the center of 
the cultural and artistic life of Western 
Ukraine. The unique phenomenon of 
this long period of theatre’s existence 
is the fact, that Austrian, Polish and 
Ukrainian national collectives, which 
we associate with hundred events, pre-
miers, names, relationship of workers, 
contacts, struggle for the right to de-
fend its national art, cooperated here 
[2, 6, 11-15].

The purpose of the article is to re-
view publications about musical per-
formances of the theatre under the 
directorate of Jan Nepomuk Kaminsky, 
which were published in Lviv polish 

press, with concentration on historical 
and critical problematic. After all, it is 
periodicals yet (except separate manu-
scripts and book materials) which are 
«the chronicler» of specific art events, 
commentator and propagandist of dif-
ferent judgments, contribute to iden-
tify main tendencies and regularities 
of the development of this genre of art. 
The work of Lviv Theatre was largely 
covered by the press of XIX century not 
only from the artistic aspect, but also in 
view of the closest connection of the-
atre and political life of the city.

However, the musical, theatre and 
opera critic and publicism in Galicia 
have not become yet the object of spe-
cial research; furthermore the history 
of musical critic is one of the least stud-
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ied topics in modern musicology. Polish 
researcher Magdalena Dziadek empha-
sizes the fixed marginal position of the 
history of musical critic in modern mu-
sicology. The author accents on its in-
terpretation not as omnipotent branch 
of musicology with its own problemat-
ic, but as auxiliary source-discipline of 
the history of music, called to complete 
or confirm certain scientific opinions 
or generalizations [8, 3]. 

Stanislav Peplovskiy, the chronog-
rapher of Polish theatre dates the be-
ginning of functioning of the stationary 
polish scene with 1809 year [13, 61]. 
J. N. Kaminsky returned to Lviv in May 
of this very year, intending to show 
the number of his performances [3, 4]. 
From 1809 until 1824 he had been not 
only an actor, director and playwright, 
but first of all an entrepreneur, in other 
words theatre enterpriser, who had 
been involved in all theater problems, 
starting with the selection of reper-
toire, engagement of actors, designing 
scenery and ending with funding [3, 
129]. J.N. Kaminsky, in spite of incred-
ible difficulties, related to Germaniza-
tion of cultural life in Lviv during the 
Austro-Hungarian Empire, created 
all the conditions for the functioning 
of Polish national scene in this city. S. 
Peplovsky confirms this: “The merits of 
Kaminsky concerning our Lviv Theatre 
are generally known. It was he who es-
tablished Polish national scene in Lviv 
and won its legal existence, prepared 
whole generation of actors. He made 
the repertoire of first rate, as for those 
times, did everything by himself, with 
his own powers, without any help.” [13, 
73]. 

By 1820, the company of Kaminsky 
reached the highest level of art. Dur-
ing the time of his functioning (1809-

1824) J. N. Kaminsky created about 
750 stagings of plays, original texts, 
translated the works of Shakespeare, 
Calderon and Schiller. He tried himself 
in musical and drama genres as libret-
tist, composer, interpreter, and singer. 
In particular, the number of dramas 
and operas in the interpretation of Ka-
minsky were first staged in Lviv. The 
most successful among them were the 
operas of Polish authors: Breakfast and 
Vislichanky of Jozef Elsner, Castle in 
Czorsztyn of Carol Kurpinsky Alladin 
of Adalbert Zhyrovets and Martsinova 
of the Danube of Joseph Audet. These 
works were easier for staging, since 
they were close to the comedy operas 
by the character and the level of diffi-
culty for the performer. 

Musical and theatre works made 
on libretto of Kaminsky and with the 
music of Karol Lipinskiy were very 
popular. Lipinskiy worked with Kamin-
sky for several years (1810 – 1814) as 
accompanist, and later as bandmaster 
(original numbers for both parts of the 
remake of opera-tale Siren of the Dni-
ester on the music of Kauer, vaudeville 
Fighting over the dispute (remake of 
Sable coat, the Russian work of M.N. 
Kuhushev).

Kaminskiy at the same time intro-
duced the novelties of European music 
to the inhabitants of Lviv. The recent 
premiers of Opera Comique in Paris, 
such as The tinkler, or devil-pager (first 
staged in Paris 1817) and Women traf-
ficking ( first staged in Paris 1819) of 
Louis Ferdinand Herold, were added 
to the old repertoire in the poster of 
1822. During these years the group 
of Polish theatre staged the operas of 
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Juan, 
The magic flute in new reading, and 
for the first time Titus (La clemenza di 
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Tito); Der Freischütz, Oberon, and once 
again Preziosa by Carl Maria von We-
ber. The Porteur d’eau by Horace Coig-
net and Cendrillon by Nicolas Isourad 
have got big success.

The theatre troupe of Kaminskiy 
was not big: 17 actors and 10 actresses. 
The concordance and coordination of 
the troup was ensured by its stabil-
ity. Kaminskiy did not have separate 
collective of singers, being restricted 
with drama actors who had good vocal. 
Catherine Heblyuvna, Julia Zametska, 
Theophile Marecki, Anthony Benz, Bo-
humil Davison, Jan Nepomuk Nowa-
kowski and others played and sang at 
the same time. Chorus and Orchestra 
of the German scene represented high 
level of performance during staging of 
musical and drama works. 

The opera’s thought was in close 
connection with the development of 
opera life: different public circles ex-
pressed their opinions regarding op-
era and published it in the press. At 
the same time the press of Lviv was 
in the process of its formation. [1, 5, 
8]. We should mention the fact that 
periodicals in Lviv before 1848 were 
published in French, Polish and Ger-
man, and during 1835-1848 years Ka-
minskiy was the editor of Lviv journals 
Gazeta Lwowska and Rozmaitości.

In Lviv press of the end of XVIII 
century, up to 1820, the main genre 
of publications on opera and musical 
art was the information about accom-
plished performances, related to the-
atre. In particular, since 1805 the de-
tailed information regarding the reper-
toire of Lviv Theatre (separately Polish 
and German) was provided by printed 
theatre “annuals” – predecessors of 
the press specializing on professional 
profile. We would like to notice, that 

Karol Lopushansky, the actor of Polish 
theatre and translator of drama works, 
was the publisher of Rocznikа teatru 
polskiego we Lwowie during 1815 – 
1818 years. In 1823 F.-Ks. Blotnitskiy, 
also known as an actor of theatre and 
translator of scenic works continued 
the publication. Annuals contained 
only informative material: monthly 
repertoire, acting troupe, the texts of 
popular vocal numbers, jokes and an-
ecdotes about the theatre, etc., no criti-
cal material was available. The article-
parable about Critics, translated from 
French and placed in Polish annual of 
1816, can be considered as an excep-
tion. It is worth saying, that the moral-
ity of this parable was reduced to the 
fact, that since certain times the judg-
ment on artistic (literary also) works is 
made by Evil and Flattery, and honest 
Critics no longer lives among people.

We can seldom found in Lviv press 
a review, which has not clear signs of 
the prevailing critical genre yet. In fact, 
the local periodicals react to theatre ar-
tifacts quite rarely, or respond only to 
performance, directly related to public 
or religious celebrations.

Theatre topic in bigger amount 
appear only in Gazeta Lwowska – one 
of the oldest city daily publications, 
which has been printed since 1811un-
der a private concession brothers Crat-
ter [5]. However, during the first 10 
years the editorial staff of the news-
paper only formulates its own aspect 
of representation of theatre critics. A 
separate “theatre” rubric is already ar-
ranged for this critic in the journal, it 
has not regular reviewers yet, and the 
majority of authors write anonymous-
ly.

The newspaper published its first 
theatre notice in 1812 under the rubric 
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“Teatr polski we Lwowie”. The notice 
was regarding the staging on the Polish 
scene of the tragedy of Collin Bianca 
della Porta, performed by Kaminskiy 
[16]. Nevertheless, the established tra-
dition to write reviews of theater or 
opera performances has been forming 
on the pages of this newspaper (as well 
as others) rather slowly.

For example, in 1809 – 1820 years, 
when the troupe of Kaminskiy achived 
the highest artistic level and put on the 
stage the tens operas of European au-
thors, only 5 notices on most popular 
performances, 3 of them on opera, were 
published for 5 years of functioning of 
Gazeta Lwowska (1811 – 1816). During 
next 13 years isolated messages only 
has been appeared in this newspaper 
[5]. Despite of this fact, the author one 
of the notices expressed an approval 
and support of the editors concerning 
their attitude to theatre subject and 
further fostering of theatre critics: “I 
appreciate, together with many friends 
from theatre, the desire and readiness 
of the Editors for publishing of such 
kind of letters, which are reported to 
the growth and improvement of the-
ater and its literature in many foreign 
periodicals…” [18, 135].

The review, placed under the fixed 
(up to 1830) rubric “Teatr we Lwowie” 
in Gazecia Lwowska, is one of the few 
examples of first, more detailed infor-
mations on musical and theatre sub-
ject in Lviv press [17]. From our point 
of view, this is the first notice on opera, 
published on the pages of Lviv Polish 
press. The anonymous reviewer dedi-
cated it to the staging of two musical 
and drama works on the scene of Pol-
ish theatre: the comical opera Fighting 
over the dispute (Kłótnia przez zakład) 
and opera-tale Siren of the Dniester, 

both with the music of K. Lipinskiy. 
This publication tends to informative 
materials by genre. After the informa-
tion about the creators of the play and 
its remake takes the main place is tak-
en by the detailed retelling of the con-
tent of the performance. The analytical 
part takes only the last few paragraphs, 
where above all things the author ex-
presses his admiration of music of K. 
Lipinskiy, not only his own, but also of 
the public: “Mister Lipinski, conductor 
of the theater, who developed extraor-
dinary talent in some of his wonderful 
compositions in this genre of art, com-
bined pleasant and characteristic mu-
sic for singing, which caused perfect 
perception of this comedy-opera, and 
it was accepted numerous times with 
loud applauses in the local theatre and 
could stay there for a long time” [17, 
419]. The accentuation of attention of 
the reviewer on the actor A. Bency’s 
dramatical performance is clearly 
seen, and no opinion was expressed 
concerning musical acting.

In general, the adaptation for 
stage of both parts of the opera Siren 
of the Dniester also caused good reac-
tion of the reviewer. He praised actors’ 
play, marking out Starzhevska and 
Kaminsky among them. There is practi-
cally no analysis of musical accompani-
ment of the staging, except of light re-
marks of the author, caused by the vo-
cal: “…regarding vocal, it is still much to 
improve, however, Mister Novakovsky, 
who is undoubtedly musical person, 
stands out above all” [17, 419]. At the 
same time the reviewer paid tribute to 
the talent of young K. Lipinski, suggest-
ing expectations that he would “be-
come a good composer” one day. 

The opera of K.Kurpinsky Emper-
or’s Grace, firstly performed on Lviv 
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stage on November 21st 1814 by Ka-
minsky, received its appraisal on the 
pages of Gazeta Lwowska in the middle 
February of the next year [18, 136]. 
Anonymous author of the publication 
in the form of a letter to the newspaper 
professionally describes his impres-
sions of the play, demonstrating his 
competence in subject. 

The publication consists of two 
typical parts, practically equal by vol-
ume: the first renders in details the 
content of play, the second one is “ana-
lytical”. Responding favorably on the 
performance of the opera (which is no 
wonder, considering the actors: Kamin-
ska, Nowakowski, Bensa, Kaminsky), 
the author points out among other ac-
tors Mrs. Hortsitts, the singer of Ger-
man opera, giving the highest mark to 
her performing skills. 

At the same time they underline 
in the article, that “music is the soul of 
each opera” and the performance owns 
its success to the talent of the compos-
er Kurpinsky, who “followed the nature 
and feelings and touched all listeners 
with his melody” [18, 136]. At the end 
of the article the author declared for 
hearing more works of Kurpinsky in 
the theatre.

It has to be noted, that this publi-
cation with the elements of the review 
is not the only example demonstrating 
the problem of presence of critic in the 
press of that period. In the same pub-
lication the author has formulated his 
understanding of the needs and goals 
of critical interpreting of certain art 
event. 

Taking into account the impor-
tance of professional publications on 
theatre subject on the journal pages, he 
underlined the good influence of criti-
cal thought on the development of the-

atre art: “it would be pleasant and rath-
er important matter, if theatre Friends 
and Experts pay more attention to the 
writing of articles about the local the-
atre in the spirit of unconditional and 
benevolent critic. This would encour-
age the actors to improve further their 
art, to spread the good taste and at the 
same time, the local inhabitants will 
become acquainted with this branch 
of literature, which is practically un-
familiar for us. The writing could also 
be a cause of desire to translate drama 
works of famous authors or to write 
original ones, which are so necessary 
for local Polish stage” [18, 136]. 

In spite of the lack of professional 
singers the opera was very popular 
among Lviv audience. After several 
successful operas, especially Siren of 
the Dniester and Emperor’s Grace the 
group of Kaminsky became the special-
ist of such performances. Their number 
is astonishing, especially in the season 
of 1816 – 1817 years. The operas The 
Breakfast by Elsner, Martsinova of the 
Danube and Superstition or Krakivtsi 
and Highlanders (Zabobon, czyli Kra-
kowiacy i Górale) were the most suc-
cessful. 

The renewed staging of comedy 
opera Superstition or Krakivtsi and 
Highlanders has become special event 
in theatre life of Lviv Polish scene. The 
premiere in new stage version took 
place on November 22nd 1816: libret-
to of V. Boguslavskiy, the text in J. Ka-
minsky’ dialogues has got significant 
changes, the music of K. Kurpinsky, 
previous opera was set to music of Jan 
Stefani. Within few days already, on 
November 28th, a vast publication of 
the reviewer Z., dedicated to this per-
formance, appeared on the pages of 
Gazeta Lwowska [21]. 
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Analyzing the publication, issued 

under the regular heading “Theatre in 
Lviv” (“Teatr we Lwowie”), we should 
notice its several essential aspects. 
This publication by genre, the same as 
the first review in 1814, is more infor-
mative, than analytical. The historical 
part is the biggest in it, and takes 2/3 
of the publication’s volume. After the 
introduction, where the authors and 
participants of the play were named, 
the writer put in the main part of the 
publication the comparative descrip-
tion of the previous version of Opera 
(Stefani – Boguslavsky) with the new 
one (Kurpinsky – Kaminski), prefer-
ring the latter.

The author gave the majority to the 
detailed retelling of the play’s content 
(widespread practice at that times), 
and only the last column is dedicated to 
its analysis. The author’s style of pre-
sentation can be revealed particularly 
in the passage, dedicated to the music. 
It can be treated as typical example of 
musical journalism of the period we 
analyze: “The music is brilliant, and 
is capable to answer all (but not too 
harsh or inappropriate) demands of 
art. In some parts we can hear Mozart’s 
pieces, especially in the first act it is Le 
nozze di Figaro However, this music is 
not always appropriate – sometimes 
too respectful or heroic, that is incon-
sistent with the text, whereas the least 
satisfying is in mazurka and polonaise, 
since it has no fire and power, inherent 
for this genre. In the end, we can only 
congratulate the Warsaw theatre with 
such composer as Mr. Kurpinsky, there 
are reasons to expect from him the fin-
est works of art. The opera was staged 
well. […] regarding singing and orches-
tra, many things could be better”. [21, 
945].

Since 1818 Gazeta Lwowska has 
been inferior by the information about 
theatre chronicle to the publication 
Pamiętnik Lwowski, which, thanks to 
the publisher A. Hlendovsky, came out 
two years in a row.

In 1819 three operas of Polish au-
thors, completely unknown for audi-
ence, appear on the Polish stage: May 
23rd – Vislichanky of Jozef Elsner; No-
vember 8th -Castle in Czorsztyn of Carol 
Kurpinskyy, and December 10th – Alla-
din of Adalbert Zhyrovets. The theater 
critics soon responded to the first two 
stagings in Pamiętnik Lwowsky: under 
the headline “List of works played in 
the Polish Theatre in Lviv” they pub-
lished a favorable review of Vislichanky 
of J. Elsner. There is also an interesting 
estimation of Superstition or Krakivtsi 
and Highlanders in this very edition. 
[20].

From 1819 the theater subject 
emerges step by step the block of ma-
terials in Rozmaitoscy which was an 
annex of Gazety Lwowskiej (which pub-
lished three times a week). It is then; 
that they began to publish in this annex 
the materials about lviv theater and 
music life the appearance of the first 
notification about the performance of 
the Felinsky tragedy Barbara Radziwil-
lowna on Lviv stage, and the regular 
column “Teatr we Lwowie” describ-
ing almost all modern performances, 
espessially of polish theater, appeares 
later. In 1822 this column was renamed 
to “Kroniku Teatralnu”. And it was 
Stanislav Iashovski, Vatslav Zaleski and 
even Ian Nepomuk Kaminski who fre-
quently finished it with different crypt-
onyms. In those columns you can also 
find the rewiews on so-called comic 
operas which were the most popular 
genre of music theater at that time.
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The thoughts about intellectual ca-
pacities of famous opera plays, reper-
toire theater politics and appreciation 
of the audience’s taste appear in the 
press together with daily critical ma-
terials about the current opera reper-
toire. In particular, in Pamietnik Lwows-
ki the author using the cryptonym 
“I...” [10] writes about the repertoire 
politics of Kaminski who had to ne-
glect his own esthetical principals and 
please his indiscriminate audience so 
to increase the performance profitabil-
ity, he also included elementary works 
with banal plays of manners to theater 
performance and they were not of the 
best quality, of course. The journalist 
makes the audience responsible and 
defines it as “As usual it is divided into 
three parts: the general public, experts 
and people of good taste. The first go to 
the theatre for fun, the second for art 
and why the third one goes to the the-
atre – it is unknown even for them. Be 
sure when they give Cornel, Volter or 
Shiller you can count all the audience 
with the fingers of one hand but when 
you see a big playbill announcing Siren 
of the Dniester stay at home theatre hall 
will be overcrowded. The lack of educa-
tion is the source of that kind of taste.” 
[10, 42] It caused the critic’s desire to 
change the playbill by improvement 
of the repertoire. The same opinion is 
repeated by A. Khlendovsky in his ar-
ticle About polish theatre in Lviv which 
was published in Pamietnik Lwowski: 
“How the director can achieve the play-
ing improvement while he is convinced 
that the best tragedy or comedy would 
not be as profitable as the bold play full 
of singing or military attacks among 
artificial explosions and armada noise”. 
[7, 146]. That is why the main crit-
ics’ attention in Lviv polish press was 

concentrated on general subjects and 
organizational issues and the efforts 
to describe the repertoire, actor’s and 
director’s art, performance accompa-
niment were found rarer.

Though the response was the easi-
est way of performance review, it played 
an important role since it fixed certain 
facts from Lviv opera culture history. 
Chronicle information did not leave 
their readers indifferent, it implanted 
them appropriate tastes and expanded 
the intellectual level of theirs horizon 
in spite of the opera performance de-
scriptions were far from complete and 
independent analysis which was nec-
essary for the drama study material 
of full value. First isolated reviews to 
opera works or performances appear 
with the rising of disputes on actual 
subjects of opera art. The polish regu-
lar theatre orientation for “light” music 
repertoire under the direction of Ian 
Nepomuk Kaminsky was conditioned 
by several organizational financial 
causes and did not facilitate neither 
the performance of important musical 
staged plays on polish stage nor the 
formulation of good music taste among 
the polish audience, and in the final 
analysis of the special opera critique. 
Actually, critical articles and reviews 
were isolated and it is not possible to 
speak about any established tradition. 
However, since the opera theatre has 
started to develop, the opera thought 
was raised and generated together 
with it, and this fact has received its re-
flection in periodicals.
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Abstract: The article analyzes Polish constituent of Lviv music variety traditions in 
the first half of the XXth century as one of the factors that influenced the development of 
variety art in Western Ukraine.

The Polish layer and the following Ukrainian layer of song-variety art of Lviv and the 
region have been characterized by expertise and flexibility of approach, understanding 
practical and cultural needs of  the audience that are likely to change under the influence of 
multicultural tendencies as well as urgency of prosodic and genre store. The stress is made 
upon the European origin of forming the traditions of song work of region’s variety genre.

Keywords: Ukrainian variety, variety traditions, song genres, musical  traditions of  
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POLSKI AKCENT W TWORZENIU TRADYCJI ESTRADOWEJ WE LWOWIE 
PIERWSZA POŁOWA XX WIEKU

Muzyka rozrywkowa tzw. „lekka” 
w pierwszej połowie XX wieku na za-
chodniej Ukrainie od dawna już mia-
ła zakorzenioną tradycję. Powstawała 
na wielokulturowych fundamentach, 
wzbogacając się o elementy ludowego 
folkloru oraz wpływy narodowościo-
we. Obfitowała w stojące na wysokim 
poziomie artystycznym przykłady licz-
nych utworów, w tym ballad, znanych 
wykonawców, solistów baletu, aż po 
spektakle teatralne i koncerty.

W kształtowaniu się tradycji pio-
senki estradowej rejonu zachodnio-
-ukraińskiego, jako składowy kompo-
nent historyczny ważną rolę odegrały:

- tradycja austriackiego biederme-
ieru, 

- wielonarodowa kultura muzyki 
salonowej i rozrywkowe funkcje tea-
tralne oraz jej formy (operetka, kabaret, 
śpiewogra), 

- cechy odrębności gatunkowej 
folkloru ukraińskiego i jej europejskich 
odmian oraz wpływy regionalnych cen-
trów muzycznych, 

- miejska „baciarska” piosenka
- oraz folkloryzowane formy autor-

skie literackiego pochodzenia powstają-
ce na granicy kultur narodowych.

Początek XX wieku w popularnych 
gatunkach piosenki na obszarze Galicji 
charakteryzuje się pragnieniem naro-
dowej tożsamości każdej społeczności 
regionu. Polską twórczość wokalną za-
początkowaną w 1890 roku, trwająca 
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aż do czasu międzywojnia, prezentu-
je Karol Lipiński, Karol Mikuli, Józef 
Nikorowicz, Rudolf Schwarz, Witold 
Friemann, Władysław Wszelaczyński, 
Henryk Jarecki, Stanisław Cetwiński, 
Władysław Bogdański, Władysław 
Rzepko, Jan Hall, Seweryn Berson, 
Franciszek Neuhauser i inni. Na począt-
ku XX w dołączają do nich S. Bursa, 

A. Stadler, M. Sinio, M. Żukowski.
L. Kijanowska, ukraiński muzyko-

znawca, identyfikuje generalne ukie-
runkowanie tego okresu na „salonowo-
-romantyczne” z narodowo-patriotycz-
ną linią: „Solowe pieśni dominowały w 
salonach arystokratycznych, brzmiały 
w małej przestrzeni kameralnej, w 
związku z tym znane były w zaciszu 
domowym, ograniczone intymnością 
przeżywania” [1, 3-4]. 

W tym samym czasie, na podstawie 
dostępnych dokumentów stwierdzono, 
że na profesjonalizm procesów powsta-
wania ukraińskiej sztuki estradowej 
wpłynął wysoki poziom artystyczny i 
popularność sztuki rozrywkowej pol-
skich autorów (kompozytorów i poe-
tów) oraz wykonawców (zespołów i so-
listów). Jednak jeśli twórczość rozryw-
kowa ukraińskich mistrzów stopniowo 
znajduje wyjaśnienie w pracach nauko-
wych, to już czynniki pozanarodowe 
tego wielokulturowego procesu pozo-
stawiane są na marginesie naukowych 
analiz. Aktualność podjęcia tego zja-
wiska wynika z konieczności uświado-
mienia najistotniejszych nurtów i przy-
bliżenia najwybitniejszych osobowości 
polskiej pop-kultury tego regionu, które 
jako komponent tradycji narodowej na-
dawały wysoki poziom gatunkowi „lek-
kiemu” i prowadziły do poszukiwania 
własnego, niepowtarzalnego miejsca.

Na rozwój popularnej sfery wo-
kalnej we Lwowie szczególny wpływ 

miał dyrektor chóru lwowskiego „Echo-
Macierz” (1896 – 1912), krytyk muzycz-
ny i wyjątkowo twórczy kompozytor J. 
Hall (1856 – 1912)1. Przygotowując re-
pertuar dla chóru amatorskiego, pragnął 
jednocześne odpowiedzieć na jego funk-
cjonalne i socjokulturalne zapotrzebo-
wania. Ułożył śpiewnik 150 pieśni i pio-
senek dla męskiego i mieszanego chóru 
(Lwów 1903), w skład którego weszło 
ponad pięćdziesiąt opracowań pieśni 
ukraińskich. Niesłabnącą popularnoś-
cią cieszą się jego solowe kompozycje 
na fortepian (ogólnie ponad 400, w tym 
ironiczne elegie) Gdybym był młodszy, 
dziewczyno (do słów Adama Asnyka i 
jemu poświęcone) i Dziewczę z buzią jak 
malina, liryczne i nostalgiczne romanse 
Czarowna cicha noc majowa, Wracaj 
(do tekstu Jacka Malczewskiego), opra-
cowanie kolędy Mizerna cicha do słów 
Teofila Lenartowicza) oraz kompozy-
cje dla zespołów wokalnych (tercetów, 
kwartetów). Te utwory, demokratyczne 
w treści i dostępne w bardziej wyrazi-
stej kompozycji, które polscy badacze 
identyfikują jako pieśni dla chóru, wy-
kazują poetyzację gatunku obyczajowe-
go płynącą z połączenia włoskiego i pol-
skiego brzmienia (mistrzowie nazywali 
je lwowskim Tosti) oraz będące blisko 
takiego zjawiska jak miejska subkultura 
wokalna [8].

O. Charczyszyn na podstawie wie-
loletnich badań doszedł do wniosku, że 
1 Uczył się u F. Krenna w Wiedniu (kompono-
wanie) i u J. Rajnbergera (komponowanie, dy-
rygentura) w konserwatoriach monachijskich, 
brał lekcje śpiewu u F.Lamperti we Włoszech. 
Dyrygował chórami w Lipsku („Andante” 1882, 
w Wejmarze (od 1883 r. chórem w operze), gdzie 
zwrócił na siebie uwagę F.Lista). Od 1884 r. pra-
cował we Lwowie i Lipsku. Od 1888 r. mieszkał 
w Krakowie, gdzie w latach 1891 – 1895 prowa-
dził klasę śpiewu i teorii muzyki w konserwato-
rium. W 1895 wykładał w konserwatorium we 
Wrocławiu. 
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halicki folklor miejski XX wieku kształ-
tował się na kilku poziomach [3, 146-
197]. Jednym z jego przejawów jest 
powstawanie nowych utworów folklo-
ru miejskiego o liryczno-żartobliwym 
charakterze, do którego należą humo-
rystyczne kolędy i parodie, w których 
wyczuwalne są wzajemne polsko-ukra-
ińskie oddziaływania (przykładem jest 
kolęda W tej kołęndzie kto tam bęndzie, 
gdzie humorystycznie odmalowane 
zostało powitanie niemowlęcia dara-
mi przez mieszkańców przedmieścia, 
a także kolędy, które dotychczas funk-
cjonują w polskiej i ukraińskiej wersji, 
z wyraźnie tanecznym początkiem, jak 
Chrystus Bóg Przedwieczny, Przyleciały 
anioły). 

Utwory wokalne, które cieszyły 
się powodzeniem u słuchaczy, nierzad-
ko funkcjonowały w kilku językowych 
wariantach (polskim i ukraińskim, pol-
skim i niemieckim), co też stało się sta-
łym zjawiskiem w sferze kameralno-
-wokalnej regionu. Takimi były opra-
cowania ukraińskich folklorystycznych 
wzorów S. Niewiadomskiego (1859 
– 1936) Stańmy, bracia wkoło, Hej 
tam na górze, które weszły do zbioru 
Przepiękne tulipany. Do oryginalnych 
utworów mistrza należą kompozy-
cje do tekstów Adama Asnyka, Adama 
Mickiewicza, Marii Konopnickiej, 
Kornela Makuszyńskiego. Najbardziej 
znane pieśni S. Niewiadomskiego to 
Dwa słowa, Dziewczę z buzią jak mali-
na, Ej dziewczyno, ej niebogo, Kurhanek 
Maryli.

Modyfikacją pieśni żartobliwych 
są uliczne baciarskie pieśni, które 
ukazują folklorystyczną kulturowość 
pogranicza ukraińsko-polskiego. 
Właściwe są im: pozytywne postrze-
ganie, dowcip, frywolność, brawu-
ra i typowe słownictwo (używanie 

specyficznych form, regionalnych to-
ponimów i semiotycznej symboliki 
miejscowości). Z muzycznego punktu 
widzenia opierały się one na tanecz-
nych formach z przewagą tonacji ma-
jorowej. Szczególnie rozpowszech-
nione, zgodnie ze współczesnymi wa-
runkami stały się Oj, tam we Lwowi, 
na Łyczakowi, Oj,co ja po tym Lwowi 
nachodził się, Bywaj – my zdrowa, Na 
ulicy Kopernika, Jestem z Jaworowa, 
siedem mil od Lwowa i inne. Otwarcie 
na nowe wpływy (teksty pieśni oscy-
lowały wokół aktualnych społeczno-
-politycznych stosunków tak z cza-
sów ukraińsko-polskiej wojny, jak i 
z czasów okupacji faszystowskiej) 
przyczyniło się do jej żywotności i po-
szerzania tego rodzaju piosenki ulicz-
nej, jako swoistego przeciwstawienia 
się obcym wpływom okupacyjnych 
reżimów. Piosenki te parodiowały i 
nabywały satyryczną obrazowość, 
uświadamiały bycie pewną regional-
ną wspólnotą obdarzoną potencja-
łem twórczego wyrażania się poprzez 
przynależność do wyraźnie określo-
nych wartości mentalnych.

Zmiany w gatunkach piosen-
ki estradowej w latach 1920 – 1940 
uwarunkowane były pojawieniem się 
dancingów, gdzie grano i śpiewano 
rytmiczne solowe piosenki z udziałem 
gościnnie występujących jazzowych 
grup instrumentalnych. Dominował 
walc bostoński, fokstrot, charleston, 
tango. Wśród zapraszanych wykonaw-
ców byli „Polski Jazz Band” w składzie 
Zygmunt Krasiński, Szymon Kataszek i 
Alfred Melodyst, „Jazz Band Zygmunta 
Chajmana i Juliana Fronta” (jedna z naj-
lepszych grup Paryża). Miejscowe tra-
dycje wiązały wykonanie solowe z aran-
żacją na kwartet (rewelersi) a capella 
lub z towarzyszeniem gitary, fortepianu, 
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grup instrumentalnych i jazz bandów 
(składające się z fortepianu, gitary, klar-
netu, akordeonu, bębnów).

Przykładem piosenki z gatunku 
walc bostoński – gatunku, który wy-
wodzi się z amerykańskiej tradycji, jest 
Piosenka o Lwowie, którą skomponował 
Nacio Herb Brown do słów Mariana 
Hemara w 1926 r. Nagrał ją w studiu 
„Syrena-Electro” w 1932 r. wybitny 
lwowski śpiewak Adam Aston przy 
akompaniamencie gitar hawajskich pod 
kierownictwem Kazimierza Englarda. 
Popularny gatunek wokalny – tango 
prezentuje (Idź... nie wracaj!) do muzyki 
Henryka Warsa, słowa Andrzej Własta. 
To teatralizowany monolog dramatycz-
ny z odpowiednią dla niego emocjonal-
ną rytmizacją, zmienną sylabiką, okre-
ślony cezurami. 

Najmocniej związana z rozwojem 
popularnego rodzaju pieśni była rewia 
estradowa, która rozwijała się się nie 
tylko w licznych antyrepryzach, ale i w 
wielkich teatrach i operach. Rewia skła-
dała się z modnych europejskich szla-
gierów i kompozycji miejscowych au-
torów, tańców, scenek, zawodów spor-
towych, skeczów. Z polskich teatrów 
przodował tu “Lwowski Gong” z progra-
mami Elektryczna miłość, Ostrożnie na 
zakręcie, Kochanie, zdejmij maskę, Lwów 
się bawi.

 Swój wkład w rozwój wokalnego 
gatunku wniosły studenckie teatry roz-
rywkowe Uniwersytetu Lwowskiego i 
Lwowskiej Politechniki. Kierownikiem 
studenckiego teatru małych form 
“Nasze Oczko” był student prawa, kom-
pozytor, piosenkarz i autor tekstów 
Wiktor Budziński. W jego programach 
baciarski repertuar przenikał do utwo-
rów z gatunku fokstrotu i blusa wyko-
nywanych przez kwartet męski Jana 
Ernsta (“Chór Erajna”), który zapocząt-

kował modę na zespoły wokalne – re-
welersi. 

Z ośrodka młodzieży żydowskiej – 
teatr “Złoty pieprzyk” (założony w 1931 
roku), wywodzi się sławny estradowy 
poeta i piosenkarz Emanuel Szlechter 
– autor tekstów do najpopularniejszych 
szlagierów okresu międzywojennego: 
Umówiłem się z nią na dziewiątą, Lwów 
jest jeden na świecie i licznych piosenek 
do muzyki różnych kompozytorów: 
Brunona Szulca (autor muzyki utwo-
ru Czerwone maki na Monte Cassino) i 
Juliusza Habla, który później staje się 
wiodącym kompozytorem tego gatunku 
[4, 104-122].

Wielkie zapotrzebowanie na mu-
zykę rozrywkową międzywojnia, roz-
wój tatrów, małych form teatralnych i 
kinematografii oraz translacja muzyki 
estradowej na dobre zadomowiły się w 
popularnym programie radiowym „Na 
wesołej lwowskiej fali”. Należy dodać, że 
lwowska radiostacja miała wyposażenie 
techniczne o współczynniku mocy 
wysokim jak na tamte czasy, miała 
więc daleki zasięg, a audycje muzyc-
zne nadawane były tylko na żywo, co 
z kolei wymagało najwyższego warsz-
tatu występujących, zwłaszcza woka-
listów. Przy Konserwatorium Polskiego 
Towarzystwa Muzycznego we Lwowie 
powstało studio śpiewu przed mi-
krofonem, w którym zajęcia prowa-
dzili nauczyciele śpiewu i fachowcy z 
Lwowskiego Radiokomitetu Polskiego 
Radia [2, 288]. Popularnymi twórca-
mi tego gatunku byli kompozytorzy H. 
Wars, J. Petersburski, L. Haber oraz poe-
ci M. Hemar, F. Konarski, P. Grigoriew, 
K. Tom i inni.

Własnym życiem żyły piosenki z 
filmów Jego ekscelencja subiekt (pio-
senka Tyle miłości H. Warsa i K.Toma), 
Piętro wyżej (1937, piosenka Umówiłem 
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się z nią na dziewiątą), Włóczęgi 
(1939, Tylko we Lwowie! H. Warsa i E. 
Szlechtera), Paweł i Gaweł (1934, Może 
ty będziesz mą królewną?) w wykona-
niu Eugeniusza Bodo, Tadeusza Olszy, 
Adama Astona, Alberta Harrisa, zespo-
łu wokalnego „Chór Dana” (np. Tango 
Łyczakowskie, 1930) i licznych innych 
rewelersów.

Na ten okres przypada działal-
ność znanego muzyka, dyrygenta i 
kompozytora Grzegorza (Jerzego, 
Henryka) Warsa (1902 – Warszawa; 
1977 – Los Angeles) – absolwenta kla-
sy kompozytorskiej Konserwatorium 
Warszawskiego. Mistrz stał na cze-
le kilku zespołów (Orkiestra Syrena 
Rekord, Orkiestra taneczna „Odeon“, 
„Tea Jazz“, współpracował z utalen-
towanymi i sławnymi wykonawcami 
(Renatą Jarosewicz, Eugeniuszem Bodo, 
Adamem Astonem, po emigracji do 
USA – z Doris Day, Brendą Lee, Bingiem 
Crosby, Dianą Schorr, May’ą Thorme). 
On organizował lwowską orkiestrę „Tea 
Jazz“, zbliżoną do popularnych zespo-
łów w Europie i Rosji i zorientowaną na 
estradowe gatunki widowiskowe i ele-
menty teatralizacji (na co wskazuje jego 
typologiczna nazwa). Do repertuaru 
ostatniego z zespołów włączał typowe 
dla orkiestr estradowych tego okresu 
szlagiery wokalno-taneczne aranżowa-
ne przez niego oraz swoje własne orygi-
nalne utwory wokalne i kompozycje na 
orkiestrę. Miał uznany muzycznie skład 
grup orkiestrowych. Koncertował jesz-
cze w pierwszych latach władzy radzie-
ckiej (1939 – 1940).

O jakości i mistrzowskim poziomie 
polskiej muzyki rozrywkowej świadczą 
sukcesy twórczych poczynań i kariera 
zagraniczna Marka Webera i Leo Fuksa. 
Skrzypek, absolwent Konserwatorium 
Szterna w Berlinie M. Weber kierował 

orkiestrą salonową berlińskiego ho-
telu „Adlon”, jednym z najpopularniej-
szych w Europie. Dyrygował orkiestrą 
w Szwajcarii i USA, gdzie uzyskał tytuł 
„radiowego króla walców”. Repertuar 
jego orkiestr był charakterystyczny dla 
tego czasu (polki, walce, tanga, fokstro-
ty); nagrywał w studiach «Parlophon» 
i «Deutsche Grammophon”, a od 1926 
roku, wraz z pojawieniem się techno-
logii elektrycznego zapisu, w studiu 
„Electrola” nagrał legendarną Rio Rìta 
oraz inne popularne piosenki: Cyganie, 
ukradłeś mi serce, Chińska uliczna se-
renada, Całuję twoją dłoń, madame, 
Tango Milonga (То ostatnia niedziela, 
rosyjskojęzyczna wersja Утомлённое 
солнце) itp.

Wywodzący się z rodziny aktorskiej 
lwowskiego teatru żydowskiego Leo 
Fuks, nazywany żydowskim Fredem 
Asterem, był jedną z najjaśniejszych 
gwiazd żydowskiego wodewilu i teatru 
w latach 1930 – 1950. Debiutował jako 
aktor i skrzypek we Lwowie, później 
występował w Variete w Warszawie. 
W swoim programie miał śpiew, taniec, 
gesty, mimikę oraz wirtuozowski numer 
na skrzypce. Jako kompozytor odwoły-
wał się do gatunku wodewilu, muzyki 
kina, oprawy muzycznej przedstawień 
teatralnych. Wg J. Helstona – badacza ży-
dowskiego życia teatralnego tego okre-
su – osiemdziesiąt procent studyjnych 
nagrań piosenek żydowskich w przed-
wojennej Europie stanowiły nagrania 
lwowskich aktorów, a osiemdziesiąt 
procent żydowskich aktorów Ameryki – 
to dawniejsi aktorzy lwowskiego teatru 
żydowskiego.

Oczywiście polska i polsko-
żydowska tradycja muzyki rozrywko-
wej Lwowa ma tu istotne znaczenie. 
Polska warstwa, a w ślad za nią – i ukra-
ińska piosenka estradowa pierwszej 
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połowy XX wieku charakteryzowały się 
profesjonalnością, elastycznością, zro-
zumieniem kulturalnych potrzeb użyt-
kowych i oczekiwań publiczności oraz 
aktualnością brzmieniową i swoistym 
żartem. Była ona owocem gruntownego 
fachowego przygotowania i praktycz-
nego doświadczenia autorów, kompo-
zytrów i wykonawców, ich aktywności 
regionalno-patriotycznej oraz ich umie-
jętnościom artystycznym wywodzącym 
się z gruntu zaawansowanych trendów 
europejskich i światowych.
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Abstract: The article analyzes activity of the Ukrainian organizations and trade 
unions in Galicia in the period of German occupation (1941 – 1944), shows their role in 
the process of functioning of the Ukrainian professional theatres in Galicia and investi-
gates the ways of theatres development. The author concentrates special attention on the 
importance of these public institutions in reorganization and development of the Galician 
national professional theatres during the period of this study. It is proved that with the 
beginning of the World War II the efforts of teachers, scientists and artists were directed 
on reconstruction of national and cultural centers, founding in such way the basis of their 
development, creation of the Ukrainian national unions. In the article it is remarked that 
professional organizations which had had official status contained all the professional 
forces of the land, combining the functions of both: public organizations and trade unions. 
It is proved that thanks to the support of the Ukrainian committees and trade unions the-
atre troupes in the conditions of German aggression helped with their creativity preserve 
national self-consciousness of the Galician Ukrainians. 
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ У 
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕАТРІВ ГАЛИЧИНИ 

ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941 1944 РР.

Перебуваючи тривалий час в умо-
вах бездержавности, галицькі укра-
їнці ще до встановлення на землях 
Східної Галичини “нового німецького 
порядку” зуміли сформувати та збе-
регти міцні культурно-просвітницькі 
й мистецькі сили. З початком німець-
кої окупації повсюдно, де це тільки 
не заборонялося німецькою адміні-
страцією, створювалися українські 

організації та фахові об’єднання, в 
структурах яких чинне місце займала 
організація театральної справи. Роль 
цих громадських інститутів у функці-
онуванні національних професійних 
театрів Галичини періоду німецької 
окупації (1941 - 1944 рр.) висвітлю-
валась у дисертаційних дослідженнях 
історика Н. Антонюк Українське куль-
турне життя в Ґенеральній Ґубернії 
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(1939–1944 рр.) [1] та мистецтвознав-
ця В. Гайдабури Сценічне мистецтво в 
Україні періоду німецько-фашистської 
окупації (1941–1944 рр.) [5]. Окремі 
аспекти цієї проблеми розглядали-
ся у наукових публікаціях А. Грицана 
[6], Л. Ванюги [3], О. Луцького [16], 
В. Офіцинського [21]. Окрім поданих 
вище праць та історично-мемуарних 
матеріялів, джерельною базою нашої 
розвідки послугували здебільшого 
леґальні українські періодичні видан-
ня, які виходили на терені Ґенераль-
ної Ґубернії, і є практично єдиним 
джерелом дослідження театральних 
процесів на території Галичини пе-
ріоду німецької окупації. Водночас 
аналіз опрацьованих джерел свідчить 
про те, що постала потреба детально-
го вивчення діяльности громадських 
організацій і фахових об’єднань та 
визначення їхньої ролі в реорганіза-
ції та розвитку професійних театрів 
Галичини означеного періоду, що й 
зумовило актуальність цієї проблеми.

Метою статті є спроба висвіт-
лення ролі українських громадських 
організацій і фахових об’єднань у ді-
яльності національних професійних 
театрів Галичини періоду німецької 
окупації. Згідно з поставленою метою 
плянуємо проаналізувати діяльність 
українських організацій та фахових 
об’єднань, визначити їх роль у процесі 
функціонування українських профе-
сійних театрів Галичини, простежити 
шляхи розвитку театру під впливом 
леґальних українських організації та 
професійних спілок.

Після приєднання території Га-
личини до Ґенеральної Ґубернії1, за 
згодою німецької адміністрації, на 
1 1 серпня 1941 року Галичина, як окремий 
п’ятий дистрикт, була приєднана до створе-
ної на території Польщі Ґенеральної Ґубернії 
(Ґенерал-Ґубернаторства).

початку вересня 1941 року у Льво-
ві був створений Український Кра-
йовий Комітет (УКК), очолюваний 
К. Паньківським – аналог Україн-
ського Центрального Комітету (УЦК) 
у Крак ові2. Зважаючи на те, що всі 
окружні театри підпорядковувались 
вищезгаданому комітетові, з метою 
розуміння значення цієї організації 
в діяльності професійних театраль-
них колективів Галичини, варто де-
тальніше розглянути її становлення 
та розвиток. УКК був єдиною на той 
час організацією, діяльність якої до-
зволила німецька влада, позаяк Се-
кретаріят Національної Ради, що діяв 
дотепер, у нових умовах саморозпус-
тився. До складу комітету ввійшли 
здебільшого колишні діячі україн-
ських партій та організацій, які зму-
шені були призупинити свою полі-
тичну діяльність. Крайовий Комітет, 
використовуючи своє леґітимне ста-
новище, взяв на себе функцію захис-
ту інтересів українського населення 
в умовах окупації й поширював свій 
вплив на всю територію Галичини 
через посередництво Українських 
Окружних Комітетів (УОК3), місце-
вих делеґатур4 та “мужів довір’я”5. 
Питаннями культурної діяльности, 
2 УЦК – суспільно-громадська установа 1939-
1945 рр. для українців у Ґенеральній Ґубернії 
(ҐҐ), визнана німецькою владою і нею контр-
ольована. На чолі УЦК стояв В. Кубійович.
3 Українські Окружні Комітети почали ство-
рюватись на початку жовтня 1941 року. Інша 
назва – Українські Допомогові Комітети 
(УДК).
4 Кожен УОК організував у містах та волостях 
свого округу делеґатури, на чолі яких стояли 
делеґати, котрі затверджувались місцевим 
старостою за поданням голови окружного 
комітету УЦК.
5 Мужі довір’я – представники УОК у селах, 
які займали найнижчий ступінь структури 
УЦК та підпорядковувались комітету чи його 
делеґатурі.
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включаючи проблеми театрів, за-
ймалися відділи культурної праці, 
які діяли при кожному окружному 
комітеті, дбаючи про розвиток теа-
тральних колективів. З березня 1942 
року функції УКК перейняв “Діловий 
осередок” УЦК у Львові під керівни-
цтвом К. Паньківського.

Зрозуміло, що надану україн-
ським організаціям “леґітимність” 
німецька влада використовувала як 
своєрідне прикриття для реалізації 
окупаційної політики в Галичині. У 
світової громадськости й місцевого 
населення формувалася хибна дум-
ка, що українці самостійно керують 
громадським життям на своїй тери-
торії. Насправді ж, комітети мали об-
межені права – практично уся влада 
зосереджувалася в руках німецького 
ґенерал-ґубернатора. За таких умов 
українські театри у Львові, Станисла-
вові, Коломиї, Тернополі, Дрогобичі, 
Стрию зіткнулися з обставинами, що 
об’єктивно ускладнювали їхню по-
вноцінну діяльність. Перш за все, ні-
мецька військова адміністрація не по-
требувала українських професійних 
театрів у статусі довоєнних, заідеоло-
гізованих совєтською пропагандою, 
мистецьких установ. У баченні окупа-
ційної влади українські театри пред-
ставлялися як розважальні заклади 
для потреб гітлерівської армії. З ін-
шого боку – ситуація ускладнювалась 
ще й тим, що керівники відділів про-
паґанди при окружних староствах не 
мали належних засобів (приміщень, 
технічного устаткування, коштів) для 
утримання мистецьких колективів. 
За таких обставин подальше існуван-
ня українських театрів опинилось під 
загрозою.

Дещо кращою судилася доля 
новоствореному Українському те-

атру міста Львова, який об’єднав 
акторські сили колишнього театру 
імені Лесі Українки й Театру опе-
ри та балету і підпорядковувався 
державній німецькій адміністрації. 
Після включення Галичини до Ґе-
нерального Ґубернаторства театр 
був перейменований на Львівський 
оперний театр (ЛОТ), що складався 
з чотирьох відділів – драми, опери, 
оперети і балету. З початком липня 
1941 року управа міста затвердила 
керівництво театру в складі: дирек-
тор – А. Петренко, мистецький ке-
рівник – В. Блавацький, музичний 
керівник вистав – Л. Туркевич, літе-
ратурний референт – Гр. Лужниць-
кий, дириґенти – Я. Барнич і А. Воло-
щак. Водночас, задля забезпечення 
контролю над театром, нова влада 
призначила його директором німця 
Фріца Вайдліха [24, 42-43]. Після ко-
роткої реорганізації 19 липня 1941 
року новостворений колектив по-
казав глядачам оперу Запорожець за 
Дунаєм, згодом були поставлені Ма-
руся Богуславка, Наталка Полтавка 
та інші. Лише впродовж двох перших 
років роботи за творами української 
та світової клясики було здійснено 
46 постановок, зокрема – 13 оперних, 
5 опереткових і 7 балетних. Різнома-
нітні за жанрами і стильовими озна-
ками вистави театру захоплювали 
глядачів новаторством режисури та 
майстерним втіленням образів того 
чи іншого твору.

Для відродження творчого жит-
тя й функціонування всіх інших про-
фесійних театральних колективів, 
діяльність яких, як уже зазначалося, 
була досить ускладнена, чимало було 
зроблено зусиллями керівництва “Ді-
лового осередку” УЦК у Львові. За-
галом, використовуючи найменші 
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можливості, в тому числі й різнобій 
положень статуту УЦК, затверджено-
го німецькою адміністрацією, у серп-
ні 1942 року влада санкціонувала 
шість постійних українських театрів 
у Галичині, а саме: у Львові, Станис-
лавові, Тернополі, Дрогобичі, Стрию, 
Коломиї [10].

Так, 1 серпня 1942 року за рі-
шенням окружного комітету профе-
сійний український театр у Станис-
лавові перейшов у підпорядкування 
відділу культурної праці Станис-
лавівського УОК на чолі з Антоном 
Княжицьким. Керівництво відділу, 
відчуваючи необхідність створення 
репрезентативної української сцени, 
відразу взялося за реорганізацію те-
атру [23]. Головою УОК в Станиславо-
ві М. Лепким та референтом культур-
ної праці А. Княжицьким було оголо-
шено конкурс на адміністративно-
творчий склад театру з метою його 
оновлення до осени 1942 року [8]. 
Завдяки допомозі комітету, управи 
міста, Об’єднання волостей у Станис-
лавові та населення міста, яке щораз 
більше виявляло зацікавленість у 
справах театру, настало й покращен-
ня його матеріяльного становища 
[12]. Вже 26 жовтня 1942 року, після 
закінчення всіх організаційних робіт, 
реорганізований Станиславівський 
окружний український театр імені 
Івана Франка розпочав сезон поста-
новкою Степовий гість Бориса Грін-
ченка [11].

За сприяння Українського 
Окружного Комітету відновив робо-
ту театр імени Михайла Старицького 
у Стрию. Проте, брак коштів на його 
утримання не сприяв творчому про-
цесу в колективі. Передусім, на діяль-
ності театру позначилась відсутність 
сценічного приміщення, яке згоріло 

за большевицької влади. Крім того, 
як стверджує український педагог-
просвітянин, літературний критик і 
рецензент І. Боднарук, театр втрачав 
свою значимість серед місцевого на-
селення через виступи професійних 
театрів зі східних областей України. 
Згодом один із приїжджих театраль-
них колективів, заслуживши, оче-
видно, своїм репертуаром симпатію 
окупаційної влади, заволодів будин-
ком Народного дому, позбавивши 
місцевий колектив сценічного при-
міщення [2, 281].

Створення постійного україн-
ського професійного театру стало 
одним з важливих завдань діяль-
ности місцевого осередку Україн-
ського окружного комітету в Дро-
гобичі, оскільки з початком окупа-
ції більшість акторів дрогобицької 
трупи разом із художнім керівником 
Д. Ґольдштейном евакуювались на 
Схід. Восени 1941 року УОК заснував 
аматорський драматичний гурток, 
до якого входили місцеві аматори 
театральної справи під управлінням 
П. Крижанівського. Аматорський ко-
лектив користувався майном еваку-
йованого театру і працював у його 
приміщенні. Незважаючи на брак 
професійних акторів, оркестру і фа-
хової режисури, УЦК видав постано-
ву щодо створення театру з метою 
обслуговування мережі населених 
пунктів Прикарпаття – Дрогобич, 
Борислав, Трускавець, Стрий, Самбір, 
Турка, Хирів, Сколе, Верхнє Синьо-
видне та ін. Виконуючи цю постано-
ву, місцевий УОК сприяв створенню 
Підкарпатського театру імени Івана 
Франка в Дрогобичі й зобов’язався 
щомісячно виділяти субвенцію в 
сумі 5.000 злотих. Крім того, завдяки 
зусиллям окружного комітету, 10 ве-
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ресня 1942 року до Дрогобича пере-
їхав Юрій (Авґустин) Шерегій6 разом 
із частиною колективу театру “Сту-
дія” і, зайнявши посаду директора, за 
серпень-вересень 1942 року сформу-
вав художньо-керівний склад театру. 
Адміністративним керівником було 
призначено досвідченого театраль-
ного працівника зі Львова Я. Кли-
мовського, музичним директором 
став Б. П’юрко, режисером – Р. Тим-
чук [18]. Вже 7 жовтня 1942 року ви-
ставою Сорочинський ярмарок у при-
міщенні Народного Дому розпочався 
І-й театральний сезон Українського 
Підкарпатського театру імени Івана 
Франка [20].

Починаючи з травня 1942 року 
окружний комітет у Тернополі роз-
почав реорганізацію Українського 
драматичного театру імени Івана 
Франка, перейнявши від управи міс-
та опіку над творчим колективом. 
Комітет, насамперед, намагався за-
безпечити працівників театру плат-
нею, житлом, можливістю вільно 
гастролювати. Вдалося підібрати 
кваліфіковані кадри акторів, режисе-
рів та адміністративного персоналу. 
Призначений директор театру Б. Са-
рамага поєднував одночасно функ-
ції дириґента оркестру й режисера 
опереткового репертуару, режисуру 
історично-побутових вистав здій-
снював М. Комаровський, а обов’язки 
режисера-адміністратора виконував 
І. Головко. Чоловічий склад трупи на-
раховував 26 осіб, а жіночий – 17 [13]. 
Після нетривалої відпустки у серпні 
1942 року Український драматичний 
театр імени Івана Франка в Тернопо-
лі прем’єрою оперети Миколи Арка-
са Катерина розпочав новий сезон у 

6 З квітня до серпня 1942 року – режисер теа-
тру “Студії” створеного при ІНТ у Львові.

відремонтованій, за сприяння місце-
вого комітету, театральній залі [27].

Завдяки поблажливому став-
ленню окружного старости в Коло-
миї, сприянню Об’єднання волостей, 
піклуванню місцевої інтеліґенції, а 
також старанням директора театру 
І. Когутяка та режисера П. Миронова 
(Мироніва) відновив свою діяльність 
Коломийський Український окруж-
ний театр імені Івана Котляревсько-
го [9].

З початком Другої світової війни 
зусилля діячів освіти, науки, літера-
тури і мистецтва спрямовувалися на 
розбудову осередків національного 
культурного життя, забезпечуючи 
таким чином, основу для його роз-
витку, ставали ґрунтом для створен-
ня українських фахових об’єднань у 
Львові. Професійні організації з офі-
ційним статусом сконцентрували в 
собі всі фахові сили краю, поєднавши 
функції як громадсько-політичних 
організацій, так і професійних спі-
лок.

Зокрема, важливу роль у діяль-
ності театрального мистецтва Гали-
чини відіграла Спілка праці україн-
ських акторів (“муж довір’я” Володи-
мир Блавацький). Об’єднавши понад 
200 діячів сценічного мистецтва, 
спілка акторів стала найчисельні-
шою, тоді як, для прикладу, Спілка 
українських письменників налічува-
ла всього 32 літератори. Члени Спіл-
ки українських акторів поставили 
перед собою завдання щодо створен-
ня належних умов для творчости те-
атральних мистців, удосконалення їх 
професіоналізму, мистецького рівня. 
Реалізовуючи ці завдання, Спілка ак-
торів часто зі Спілкою письменників 
готувала доповіді та організовувала 
різноманітні форми роботи, що сто-
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сувалися професійного театрально-
го життя. Так, 16 травня 1942 року 
відбувся виступ колишнього режи-
сера Харківського театру “Березіль” 
Йосипа Гірняка на тему: Харківський 
театр “Березіль” і українська драма-
тургія в роках 1922-1933 [7]. 4 жов-
тня того ж року письменник Юрій 
Косач виголосив доповідь За новий 
стиль українського театру [32]. Чи-
малий резонанс серед членів Спілки 
українських акторів викликала до-
повідь актриси Ганни Совачевої Те-
атр в українському житті, що від-
булася 14 червня 1942 року і була 
побудована на спогадах про співп-
рацю з талановитим режисером-но-
ватором О. Загаровим у 1920-х роках 
[26]. Традиційно, наприкінці кожно-
го виступу, доповідачі висловлювали 
особистий погляд щодо історичного 
розвитку театру, залучаючи до дис-
кусій глядачів.

У період випробувань, що ви-
пали на долю українського народу, 
Спілка праці українських акторів 
твердо усвідомлювала необхідність 
створення постійного зв’язку між те-
атром і глядачами. Важливим кроком 
на шляху до реалізації поставленої 
мети була організація не тільки ста-
ціонарних, а й виїзних вистав. Так, 
12 жовтня 1942 року в театрі імени 
Івана Франка в Станиславові, з ініція-
тиви Спілки праці українських акто-
рів при відділі культурної праці УЦК, 
силами Львівського оперного театру 
була поставлена драма М. Гальбе Ріка 
[4]. Згодом, 7 грудня того ж року на 
сцені кінотеатру в Сокалі відбулися 
дві вистави драми К. Гупала Тріумф 
прокурора Дальського у постановці 
ЛОТу [28]. Таким способом леґальні 
театри Галичини у період німецької 
окупації пропаґували зі сцени україн-

ське слово й пісню, сприяючи форму-
ванню національної самосвідомости 
серед галицьких українців, спонука-
ючи їх до боротьби за свободу і неза-
лежність. Крім того, гастрольні по-
їздки професійних театрів до малих 
міст та сіл Галичини стали дієвим 
засобом утворення широкої мережі 
аматорських театральних колекти-
вів.

Вагомий внесок у розвиток га-
лицького театру зробили зокрема і 
члени Спілки українських письмен-
ників, які брали активну участь у по-
ширенні серед акторів та режисерів 
нових драматичних творів. Так, 6-го 
травня 1942 року на засіданні спілки, 
у присутності запрошених представ-
ників від Спілки українських акторів, 
відбулось читання і обговорення но-
вої п’єси українського письменника 
Є. Іванцева Байда Вишневецький [30]. 
22-го травня 1942 року спілки орга-
нізували творчий вечір, програма 
якого передбачала читання та обго-
ворення нової п’єси Е. Кузева Карпо 
і Марта [31]. Таким чином присутні 
ознайомлювалися з новими надхо-
дженнями драматургії для наступно-
го її втілення на сценах театрів.

Для спільної роботи новоутворе-
ні мистецькі професійні спілки зор-
ганізували Український літератур-
но-мистецький клюб, діяльність яко-
го базувалась на засадах української 
культури, національної за формою 
і змістом. Як мистецька платформа 
для співробітників відділу культур-
ної праці, Клюб отримав приміщення 
у центрі Львова, ставши осередком 
культурно-мистецького життя, міс-
цем проведення творчих засідань 
та безпосередніх зв’язків мистців 
із громадськістю. У березні 1942 
року вся його діяльність підпоряд-
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кувалась “Діловому осередку” УЦК у 
Львові [29].

З метою розширення профе-
сійних знань театральних фахівців 
та зацікавлення сценічним мисте-
цтвом широкого загалу галицьких 
українців, співробітники відділу 
культурної праці на базі Літератур-
но-мистецького клюбу організо-
вували новітні форми роботи, про-
водили доповіді на актуальні теми, 
які, зокрема, стосувались і розвитку 
театру. Для прикладу, організоване 
з ініціятиви голови Спілки україн-
ських письменників Гр. Лужниць-
кого обговорення постановки ви-
стави Тріумф прокурора Дальського 
за п’єсою К. Гупала проводилося у 
формі літературного суду. 18 квітня 
1942 року на умовну “лаву обвину-
вачених” потрапив режисер-поста-
новник В. Блавацький. У присутнос-
ті трибуналу суду, прокурора, адво-
ката, лави присяжних, суддів, свідків 
обвинувачення й захисту, можли-
вість висловити свою думку мали не 
тільки знавці літературного й сце-
нічного мистецтва, а й глядачі, які 
бачили постановку на сцені ЛОТу. 
На обговорення імпровізованого 
“суду” були винесені питання щодо 
композиційної побудови, сценіч-
ности, акторського втілення, худож-
ньої та ідейної цінности вистави. 
На суді лунали як схвальні відгуки, 
так і критичні зауваження, у яких 
відобразилися несхожість поглядів 
і уподобань глядачів. Остаточно, піс-
ля тривалих обговорень, на основі 
вердикту суддів, присяжних, режи-
сер В. Блавацький був “виправда-
ний” і “звільнений з-під варти” [15]. 
Така форма обговорення вистави, 
використана Гр. Лужницьким, стала 
новизною для галицького глядача й 

сприяла популяризації театральної 
справи серед громадськости.

Літературно-мистецькому клю-
бу також належить створення у дру-
гій половині червня 1942 року, з іні-
ціятиви його голови Гр. Лужницько-
го, ще одного театрального закладу 
на зразок англійських і французьких 
театрів – “Клюбового театру” (“Клю-
бова сценка”) [19, 64-65]. Мистець-
ким керівником новоствореного те-
атру був призначений В. Блавацький, 
літературним – Гр. Лужницький, а 
малярем – відомий мистець-карика-
турист Е. Козак. Найчастіше у програ-
мах постановок брали участь актори 
ЛОТу. Слід зазначити, що задля здо-
буття практичних навичок роботи на 
професійній сцені, свої перші кроки в 
оволодінні професією мали змогу ро-
бити також молоді актори [17].

Як уже зазначалося, професій-
ним театрам постійно доводилося 
долати проблеми, які заважали їх 
творчому зростанню: низький рівень 
фаховости мистців, неукомплектова-
ність труп творчими кадрами, недо-
ліки в репертуарній політиці та ін. 
Тому їхня діяльність потребувала 
централізації, проведення обліку 
українських акторів, визначення сту-
пеня їх професійности, підвищення 
фахової освіти, проведення творчого 
контролю за підбором репертуару. 
Подбати про виконання цих завдань 
повинен був створений Українським 
Центральним Комітетом окремий 
підвідділ для справ мистецтва при 
відділі культурної праці УЦК [14]. Од-
ним із перших заходів для координа-
ції українського театрального життя 
в Ґенеральній Ґубернії, що його здій-
снили члени новоутвореного під-
відділу, було скликання Театральної 
колеґії, яку очолив Й. Стадник. 15 
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лютого 1943 року відбулось перше 
засідання підвідділу, на якому було 
вирішено відрядити до українських 
театрів Галичини окремих делега-
тів для збору необхідної інформації 
щодо особового складу, репертуару, 
мистецького рівня колективів та ін. 
Співробітники підвідділу заплянува-
ли скликати у Львові конференцію 
директорів, режисерів, кращих акто-
рів усіх окружних театрів Галичини 
для узгодження їхньої діяльности та 
сприяння в мистецькій і громадсько-
виховній роботі [25].

Уже в перших числах березня 
1943 року пляни Театральної коле-
ґії були частково виконані. Підвідділ 
справ мистецтва скликав Першу за-
гальнокрайову конференцію укра-
їнських професійних театрів. Деле-
гатами конференції були директори 
театрів з Тернополя, Коломиї, Ста-
ниславова, Дрогобича, Перемишля, 
Холма і Львова, а також режисери, 
дириґенти, представники місцевих 
театральних комісій, спілок акторів, 
представники “відносних комітетів” 
і преси. Відкриваючи конференцію, 
голова “Ділового осередку” УЦК у 
Львові К. Паньківський закликав 
зберігати “світлу традицію україн-
ських театрів”, звернувши увагу на 
важливість їх розбудови та профе-
сійного зростання. Він наголосив на 
необхідності об’єднання існуючих 
театрів та координації їх діяльности 
і підпорядкування єдиному керівно-
му центрові. Учасники конференції 
заслухали звіти директорів театрів, 
які висловлювали стурбованість 
щодо незадовільного матеріяльно-
го стану театральних приміщень, 
нестачі технічного забезпечення, 
кваліфікованих кадрів, браку ре-
пертуару. Водночас вони подяку-

вали керівництву УЦК за надання 
щомісячних дотацій для підтримки 
матеріяльного становища колекти-
вів [33]. Наприкінці виступив керів-
ник відділу культурної праці УЦК 
М. Кушнір, який закликав мистців 
до “координації українського про-
фесійного театрального мистецтва, 
яке в культурному розвитку нації ві-
діграє першорядну ролю” [22].

Членами Першої загальнокра-
йової конференції було прийнято 
декілька резолюцій: затверджено 
проєкт централізації українських 
професійних театрів Галичини; 
ухвалено рішення про створення те-
атральної студії для підготовки ак-
торів; прийнято постанову про ор-
ганізацію у структурі Підвідділу для 
справ мистецтв Реферату для справ 
Професійного Мистецтва7, метою 
якого була визначена координація 
роботи українських професійних те-
атрів. Делегати конференції висло-
вили бажання щодо створення при 
Рефераті репертуарної комісії для 
керівництва підбором репертуару 
українськими театрами Ґенеральної 
Ґубернії [33]. Загалом, крайова кон-
ференція театральних діячів Гали-
чини сприяла подальшому процесу 
їх адаптації до нових умов, дала но-
вий поштовх для творчости україн-
ських театрів, виробила засади узго-
дження їх діяльности у відповіднос-
ті до законів німецької окупаційної 
адміністрації.

Таким чином, період окупації те-
риторії Галичини німецькими вій-
ськами (1941-1944 рр.) став одним 
із серйозних випробувань в історії 
галицького театру. Брак належних 
приміщень, технічного устаткуван-

7 Реферат – частина підвідділу з певними 
ознаками та напрямом діяльности.
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ня, коштів на утримання творчого 
персоналу ледь не призвели до при-
пинення діяльности українських 
професійних театрів Галичини. Для 
відродження мистецького життя і 
функціонування театральних ко-
лективів було чимало зроблено зу-
силлями українських організацій 
та фахових об’єднань. Ці громадські 
інституції ставили перед собою за-
вдання створення належних умов 
для творчости мистців, удоскона-
лення їх професіоналізму. Всупереч 
несприятливим умовам, спричине-
ними війною, їхнє керівництво по-
ступово проводило політику реор-
ганізації галицьких театрів – для 
їх збереження та підвищення мис-
тецького рівня. Отож, завдяки під-
тримці українських комітетів і фа-
хових спілок, театральні колективи 
змогли достойно вистояти, продо-
вжуючи творчу діяльність. Україн-
ський театр, що в період німецької 
окупації існував у складних воєн-
них умовах, посів одне з провідних 
місць у культурному житті галиць-
кої землі.
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Abstract: In the article there is an investigation of the operettas staging peculiarities 
in Fedir Stryhun director’s works. There is an analysis of his directing peculiarities on 
Shariky and Hutsulka Ksenia stagings examples by composer Yaroslav Barnych. 

It was investigated the appearance of first Ukrainian operetta in buffo style on the 
stages of Galicia and the use of the M. Zankovetska National Academic Ukrainian Drama 
Theatre musical traditions of first permanent theatre. There is an examination of tradi-
tional and pioneering director’s approaches in form and content manifestations. In the 
article it was pointed out the contexture features of stagings and utterance means of dif-
ferent kinds of art that the stage-manager used. In all it determined the appearance of 
unique operettas that have been shown on Zankovetska stage for many years and also 
confirmed musical-dramatical phenomenon of Fedir Stryhun’s directing works.

Keywords: operetta, director, musical-theatrical form, genre canons, utterance 
means, scene incarnation
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ОПЕРЕТА В РЕЖИСЕРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ФЕДОРА СТРИГУНА: 
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

Питання жанрових особливос-
тей оперети неодноразово при-
вертало увагу мистецтвознавців. 
Зокрема проблема становлення, 
розвитку та загальномистецьких 
жанрових аспектів оперети ставали 
об’єктом наукових розвідок А. Вла-
димирської, Л. Жукова, М. Каруліна, 
Т. Кудiнова, А. Орeлович, Ю. Стані-
шевського, М. Янковського та ін. Різ-
ноаспектне функціонування опере-
ти в контексті української музичної 
культури (в ґенетично-історичному 
ракурсі) висвітлювали Л. Ахрімо-

вич, В. Верховинець, А. Горбенко, 
О. Єрошенко, О. Лисенко, Г. Фільке-
вич, В. Шпаковська тощо. Однак ре-
жисерський почерк в жанрі оперети 
відомого українського актора й те-
атрального режисера Федора Стри-
гуна залишається недослідженим 
навіть частково, чим і зумовлена ак-
туальність статті. 

Метою нашої наукової розвідки 
є мистецтвознавчий аналіз сценіч-
ного втілення жанру оперети ре-
жисером Федором Стригуном. Ми 
спробуємо дослідити традиційний 
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та новаторський підходи режисера 
до жанру оперети, з’ясувати її місце 
в творчому доробку митця та про-
аналізувати особливості режисури 
опереткових постановок Федора 
Стригуна Шаріка і Гуцулка Ксеня 
композитора Я. Барнича.

Оперета, яка виникла в 1850-х 
роках у Франції, є музично-сценіч-
ною виставою переважно розва-
жального характеру, де музичні та 
вокальні партії переплітаються із 
хореографією [8]. Основоположника-
ми оперети вважаються французькі 
композитори Ф. Ерве та Ж. Оффен-
бах, хоча жанрові зародки цього те-
атрального дійства можна просте-
жити ще в античних діонісійських 
містеріях (еклектика музики, панто-
міми, танцю, буфонади, карнавалу і 
любовної інтриґи), давньогрецьких 
(Арістофан, Менандр та ін.) і давньо-
римських комедіях (Плавт, Теренцій 

та ін.). Рисами персонажів-трікстерів 
оперети наділені й герої середньо-
вічних мораліте, містерій і міраклів. 
Найближчим за жанровими озна-
ками до оперети було інтермецо 
Дж. Перґолезі, Ж.-Ж. Руссо, Ж.-Б.Мо-
льєра, Ж.-Б. Люллі та ін.

На українські театральні сцени 
оперета проникла вже в 1860-х ро-
ках переважно як пісенно-розмов-
не оперне нашарування побутової 
драми, етнографічних картин і соці-
яльної сатири. Новий театральний 
жанр відзначався романтичністю, 
сентименталізмом, нерідко – фан-
тасмаґоричністю та гумором.

Постановки французьких і ві-
денських оперет на сценах Галичи-
ни у 1860-1872 роках, як підтвер-
джує монографія польського істо-
рика австрійського театру у Львові 

Світлина 1. Афіша оперети Шаріка у 
драматичному театрі імени Марії Зань-

ковецької. Режисер – Федір Стригун. Світлина 2. Афіша оперети Гуцулка Ксеня 
у драматичному театрі імени Марії Зань-

ковецької. Режисер – Федір Стригун.
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Єжи Ґота [18], а також праці теа-
трознавця Ростислава Пилипчука 
[12, 3], були явищем звичним і до-
сить поширеним. Проте вважається, 
що саме українська оперета Коріл-
ла Станіслава Дунецького в стилі 
буфу (Львів, 1859 р.), була першою в 
слов’янському світі [5]. 

На початку ХХ століття оперета 
Марка Кропивницького Вій за пові-
стю Миколи Гоголя (інструментовка 
Михайла Коссака) відбулася у Львів-
ському Руському народному театрі 
“Руська бесіда” під дирекцією Йоси-
фа Стадника [1, 9].

Наслідуючи традиції галицької 
Мельпомени другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст., Перший стаціонарний 
український театр М. Садовського 
використовував у постановках засо-
би музичного мистецтва, про що свід-
чать вистави Лісова квітка Л. Янов-
ської, На перші гулі С. Васильченка, 
Осінь Олександра Олеся, Огні Іванової 
ночі Г. Зудермана та Зачароване коло 
Л. Ріделя (1906 р.). “Музичними ме-
лодрамами”, “історичними драмами 
зі співами й танцями”, “комедіями зі 
співами” тощо кишіли репертуарні 
афіші тогочасного театру, що засвід-
чує підвищений інтерес публіки до 
театральної атракційности [14].

Як духовий спадкоємець Пер-
шого стаціонарного українського 
театру Національний академічний 
український драматичний театр 
імени Марії Заньковецької1, очоле-
1 У липні-серпні 1917 року було сформовано 
трупу Першого державного театру України 
(згодом у 1922 р. йому надали статус “імени 
Марії Заньковецької”), у яку ввійшли кращі 
актори Першого стаціонарного театру Мико-
ли Садовського: М. Заньковецька, Л. Ліницька, 
Г. Борисоглібська, О. Полянська, Ф. Левицький, 
І. Мар’яненко та інші. Оскільки основна части-
на корифеїв поповнила склад нового театру, 
тут йде мова про духового спадкоємця. 

ний Федором Стригуном у 1987 р., 
теж звернувся до жанру оперети. 

Вшановуючи пам’ять галицьких 
акторів та композитора Ярослава 
Барнича, 25 листопада 1995 р. на 
сцені театру Федір Стригун “оживив 
героїв” леґендарної Шаріки [15], по-
казавши новаторські режисерські 
підходи не тільки у пляні форми, а 
й змісту. Цією постановкою відкри-
валися сторінки національної істо-
рії, які ще недавно замовчувалися, 
зокрема – табуйована совєтською 
владою тема Січових стрільців. Їхнє 
життя уперше “постало в ореолі 
кохання, чарівної музики, вперше 
вони висловлювали свої почуття по-
українськи, по-европейському” [11, 
3].

Згідно з лібрето основна дія ви-
стави присвячена побуту україн-
ських січових стрільців 1914 – 1915 
рр., обрамлена прологом і епілогом. 
Ці складові експлікації дають змогу 
глядачам з відстані часу осмислити 
трагедію почуттів поручника Укра-
їнських Січових Стрільців (УСС) Сте-
пана Балинського (Ярослав Мука) 
до незабутньої мадярки Шаріки (цю 
роль зіграла заслужена артистка (з. 
а.) України Олександра Бонковська). 
Їх кохання зародилося 15 років тому 
під час перебування загону УСС на 
Закарпатті в маєтку багатого ав-
стрійського шляхтича Ференца Дер-
кача (у цій ролі – народний артист 
України Федір Стригун). Щастю го-
ловних героїв, у дусі романтичного 
сюжету, перешкоджає старий і “гро-
шовитий” полковник Барон Лясло 
(з. а. України Петро Бенюк), за якого 
шляхтич усіма силами прагне вида-
ти свою доньку. 

Душевна відраза Шаріки до ста-
рого полковника та наміри батька 
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викликають у дівчини протест. Сте-
панові друзі всілякими способами 
допомагають йому боротися за ко-
хання, пробуючи навіть перекона-
ти Деркача в тому, що Степан – ба-
гач і власник великої порцелянової 
фабрики. Однак усе руйнує війна: 
стрільці змушені вирушати в бій, а 
героїня залишається чекати кохано-
го. Любовна інтриґа буде розв’язана 
аж у четвертій картині: друзі пода-
рують Степанові на день народжен-
ня велетенську порцелянову вазу, з 
якої вийде Шаріка, повідомляючи, 
що їхній союз приїхав поблагосло-
вити батько.

Зберігаючи прийом музичної 
ретроспекції лібрето композитора 
Ярослава Барнича, Федір Стригун 
намагається одночасно зберегти 
клясичну композицію сценічно-
го твору, увиразненого мелодіями 
стрілецьких пісень (спогад С. Балин-
ського про події 1914 р., коли після 
виснажливого бою січових стріль-
ців відправили на перепочинок під 
Дебречин). За допомогою “пісенної” 
ретроспекції Федір Стригун поси-
лює саморефлексію персонажа, роз-
микаючи її від приватного минулого 
до символічно утіленої історії всього 
народу. Розширюючи таким чином 
часопростір оперети, постановник 
сприяє глибшому та психологічно 
переконливішому розкриттю харак-
терів центральних персонажів. 

Загалом, тема українського сі-
чового стрілецтва, піднята Федором 
Стригуном на сцені Театру імени 
Марії Заньковецької, резонувала із 
актуалізацією поступового віднов-
лення національної пам’яти україн-
ців, з якої совєтська влада намагала-
ся стерти будь-які згадки про УСС та 
січову пісню. Власне поверненню із 

забуття музичних традицій січового 
стрілецтва сприяли уведені Федо-
ром Стригуном пісні Я. Барнича, М. 
Гайворонського, Л. Лепкого, Р. Куп-
чинського, Ю. Шкрумеляка. Знаково, 
що на тлі національно-стрілецької 
теми в опереті Шаріка розгортаєть-
ся фабула вірного кохання, людської 
гідности та самопожертви заради 
Батьківщини. 

Дотримуючись жанрових кано-
нів оперети, Федір Стригун не вво-
дить на композиційному рівні сцени 
бою січового стрілецтва, надаючи 
перевагу створенню театральної 
видимости цієї сцени за допомогою 
таких виражальних засобів, як три-
вожна стрілецька пісня та світло-
ві ефекти у вигляді жовтогарячих 
“язиків” полум’я. Згодом тужливу 
мелодію мистець перериває акорда-
ми запального чардашу й виводить 
на сцену молодих мадярок, які весе-
ляться, очікуючи прибуття героїв. 

Цікаво, що режисер не допускає 
монотонности у постановці, послу-
говуючись прийомом несподіваної 
зміни сцен і тасуючи символічні му-
зичні деталі. Скажімо, у наступній 
сцені веселощі персонажів знову пе-
ребиває тужлива мелодія, підсилена 
дівочими голосіннями, – це проводи 
новобранців на війну. Хоча, згідно 
з режисерським рішенням, зал не 
бачить обличчя хлопців у момент 
їхнього прощання зі своєю юністю 
та батьківщиною (дія відбувається 
неначе за кадром), однак глядач, на 
нашу думку, відчуває, що це прово-
ди, можливо, в останню дорогу. 

Особливо майстерно Федір 
Стригун контрастує фінальну кар-
тину повернення Українських Сі-
чових Стрільців. Сум Степана через 
розлуку з коханою змінює вже згаду-
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вана сцена її несподіваної появи. Це 
відбувається завдяки ориґінальній 
режисерській знахідці: порцеляно-
ва ваза, яку привезли друзі Степана, 
раптово розпадається на його очах. 
Ця картина додає постановці фан-
тасмагоричности, яку посилює ще 
й оркестрова зміна мелодії скрипки 
на танґо. 

Також Ф. Стригун використовує 
прийом співучасти глядачів у дій-
стві – через розмикання сценічно-
го простору в зал, що, в свою чергу, 
досягається художньою гармонією 
вокальних партій, пісень і запаль-
них танців. Ф. Стригун, разом із му-
зичним керівником В. Льорчаком 
удосконалили партитуру оперети Я. 
Барнича, оновивши її новим аран-
жуванням, завдяки чому “бідний за 
штатним розкладом оркестр звучав 
відмінно” [3, 3]. 

Музичність Шаріки Федора 
Стригуна, вступаючи у діялог із де-
кораціями, створює умовну та мета-
форичну художню дійсність. Посе-
редині сцени розміщені подібні до 
античних колони, які, на нашу дум-
ку, символізують мужність і незлам-
ність січових стрільців. Уквітчаний 
вінок, підвішений між колонами, є 
репрезентантом солярної символіки 
і водночас виступає втіленням юнґі-
янського архетипу Самости. Окрім 
того, вінок як головний дівочий убір 
має важливе обрядове значення. Ре-
жисер Федір Стригун та художник 
Мирон Кипріян створили “ляконіч-
ний, витриманий у дусі п’єси і подій, 
що розгортаються, інтер’єр” [2, 5]. 

Важливу роль у створенні зо-
рового простору відіграли також 
світлові ефекти: мерехтливим жов-
тогарячим світлом підкреслюється 
неспокій воєнних дій, а яскравим 

різнобарвним сяйвом – романтика 
вітаїзму. До візуальних ефектів Ша-
ріки Федора Стригуна можемо відне-
сти і дорогі, ошатні вбрання з окса-
миту та шовку, що огортали оголені 
жіночі плечі [2, 5].

Часопис “Культура і життя” ціл-
ком слушно характеризує створену 
Федором Стригуном музичну виста-
ву як “воскреслий Фенікс істинно 
української оперети”, побудованої 
за віденським зразком [3, 3]. Ма-
буть, саме завдяки своєму високому 
сценічному рівневі та актуальними 
національними питаннями оперета 
Шаріка Федора Стригуна, за слова-
ми краєзнавця Володимира Полє-
ка, стала улюбленою українською 
виставою і водночас “шкалою на-
ціонального виховання” [13, 105]. 
Справді, за п’ятнадцять років на 
львівській сцені було дві сотні поста-
новок оперети Шаріка. Окрім того, у 
цей період колектив заньківчан від-
відав із виставою більшість театрів 
України, а також – сцени Сполучених 
Штатів Америки (Чікаґо, Рочестер, 
Бінґемтон, Філадельфію, Нью-Йорк, 
Йонкерс, Бостон, Гомстед, Детройт, 
Саут-Баунд-Бруц та Клівленд). Отже, 
написана ще в 30-х рр. ХХ ст. оперета 
Шаріка за 80 років заборон і переслі-
дувань не тільки не втратила своєї 
актуальности, а й набула нових істо-
рично-національних рис.

Досвід Шаріки надихнув Федо-
ра Стригуна вдруге звернутися до 
творчости Ярослава Барнича. У 1997 
р. у репертуарній афіші театру іме-
ни Марії Заньковецької з’явилася 
оперета Гуцулка Ксеня. П’єса-лібрето 
була написана в 1937 р. і за настро-
єм та музично-інтонаційним мате-
ріялом цілком суголосна Шаріці. З 
легким серпанком леґенди та ро-
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мантичною наївністю Гуцулка Ксеня 
також користувалася неабиякою по-
пулярністю.

Захоплюючий сюжет вистави 
розгортається навколо молодої гу-
цулки, яка закохалася в американ-
ського хлопця Майкла Деделюка, 
сина бізнесмена з Нью-Йорка. Аме-
риканська родина українського по-
ходження приїхала в гори, щоб ви-
конати заповіт – одружити сина на 
українській дівчині, а відтак – заво-
лодіти мільйонним статком. На тлі 
праґматичної матеріяльної інтриґи 
зароджується чисте й ніжне кохан-
ня.

Для колоритнішого відтворення 
ситуації Федір Стригун вдало піді-
брав акторів. Для прикладу, цен-
тральний образ – гуцулку Ксеню 
– зіграла В. Мацялко, акторка з ши-
роким діяпазоном голосу. Режисер 
утілив у образі Ксені риси україн-
ської дівчини: красу, гордість, духо-
ве багатство. Роль Івана Синиці, ди-
ректора і власника оселі “Говерля”, 
виконували народні артисти І. Бер-
нацький та Є. Федорченко, який вра-
зив глядача імпровізованим “слово-
твором” [7, 4]. Стару еміґрантку з 
Америки Гелен Зілинську органічно 
втілила народна артистка України Т. 
Литвиненко. Роль гуцулки Марічки, 
у трактуванні режисера, як зляка-
ного, стривоженого дівчиська, ко-
лоритно зіграла Н. Лісова. Яскравий 
характер американського бізнес-
мена Майкла Деделюка майстерно 
відтворив народний артист Б. Ко-
зак. Режисерський задум в окремо-
му номері-мініятюрі, що за жанро-
вими канонами оперети має певну 
структурну самостійність, блискуче 
реалізувала в ролі актриси та жінки-
звабниці А. Сотникова [7, 4]. 

Роль професора біології Зілин-
ського, який безупинно намагаєть-
ся впіймати свого “метелика щас-
тя” і за сюжетом оперети знаходить 
власну родину, виконував сам Федір 
Стригун. Власне ця роль засвідчила 
вміння мистця одночасно виступа-
ти в двох іпостасях: актора та режи-
сера – це відкрило йому панораму 
театрального бачення “ззовні” та 
“зсередини”. Завдяки майстернос-
ті подвійного володіння ситуацією, 
Федір Стригун наповнив оперету 
масовими сценами, динамічними 
мізансценами, створив феєричний 
колорит, спроєктував ефект безпе-
рервности сценічної дії.

Новаторством Федора Стригу-
на було і введення в оперету мак-
симально несхожого від попередніх 
символічного образу німого скри-
паля, сумні очі якого “захоплювали 
у полон глядацьке серце” [7, 4]. Цей 
персонаж підкреслює зв’язок часів 
минулих та теперішніх і творить 
“осанну” гуцулці Ксені. 

Разом із акторським ансамблем 
режисер утілив в опереті Гуцулка 
Ксеня правдиві, яскраво народні ха-
рактери та домігся органічного по-
єднання дії. Потяг Федора Стригуна 
до українського фольклору так само 
вилився в цій опереті в етнографіч-
ній сценічній панорамі: гуцульське 
вбрання (вишивані сорочки, запас-
ки, сподні, киптарі, чільця, капелю-
хи, онучі та капчурі), запальні тан-
ці горян (хореограф – заслужений 
працівник культури О. Голдрич), 
гуцульський діялект, колоритні 
сцени українських залицянь, непо-
вторна гірська атмосфера (худож-
ник М. Кипріян створив для вистави 
конструкцію у вигляді гори). Можна 
також говорити про спробу відо-
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браження у виставі таких рис укра-
їнської ментальности, як надмірна 
довірливість, наївність чи, образно 
кажучи, любов до “воріженьків”, що 
відбилося в дописаній самим Федо-
ром Стригуном сцені з Юрком та Ма-
рійкою, коли дівчина продає майно, 
щоб виїхати до Америки. 

У плястичних композиціях та 
мізансценах оперети Гуцулка Ксеня 
щораз оживало мелодійне багатство 
партитури. Режисер із музичним ке-
рівником В. Льорчаком та дириґен-
том Б. Мочурадом по-новому роз-
крили однойменне з оперетою тан-
ґо, яке стало ляйтмотивом вистави. 
Завдяки їх спільній роботі леґендар-
на пісня Я. Барнича Гуцулка Ксеня, 
яка є шедевром української естради 
і впродовж декількох поколінь не 
втрачає своєї неймовірної енерге-
тики, набула статусу національного 
музичного скарбу. Музичні керівни-
ки вистави разом із режисером зба-
гатили оперету Гуцулка Ксеня ще й 
поліфонічним звучанням оркестру.

Як цілком слушно зауважує те-
атрознавець Оксана Паламарчук, 
Федір Стригун “здійснив потрій-
не відкриття” у жанрі оперети: по-
перше, актуалізував властиві для 
цієї сценічної форми “закони легко-
сти та пластики”, по-друге, розвинув 
її “саме на заньківчанській сцені”, 
по-третє, – повернув із небуття ім’я 
“автора-композитора Ярослава Бар-
нича” [11, 3].

Проведений аналіз сценічних 
постановок Федора Стригуна в жан-
рі оперети (Шаріка та Гуцулка Ксеня 
у музичному оформленні Яросла-
ва Барнича) засвідчив, що мистець 
послідовно продовжує музично-те-
атральні традиції Галичини другої 
пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Якщо у Шаріці 

Федір Стригун не лише сміливо від-
крив ще недавно замовчувані сто-
рінки української історії, але й, за-
вдяки вмілому сценічному моделю-
ванню, зумів оживити національну 
пам’ять про усусусів (Українських 
Січових Стрільців), то одвічні екзис-
тенційні проблеми, порушені мист-
цем в опереті Гуцулка Ксеня, сягають 
онтологічних глибин.

Особливістю режисури Федора 
Стригуна є ретельна робота з усіма 
доступними виражальними засоба-
ми – словом, музикою, танцем, сце-
нографією та ін. Аналіз композиції 
його опереткових постановок пере-
конує, що режисер не допускає мо-
нотонности, послуговуючись при-
йомами ретроспекції, контрасту, різ-
кої зміни сцен, залучення глядача до 
дійства, уведення символічних і ме-
тафоричних образів, сцен-мініятюр, 
розмикання художнього часопрос-
тору. Часто виступаючи воднораз в 
іпостасях і режисера-постановника, 
й актора-виконавця, Федір Стри-
гун досягнув високого мистецького 
рівня, завдяки якому його творча 
діяльність становить особливий ін-
терес для дослідників та поцінову-
вачів театральної культури.

Активно використовуючи ви-
ражальні засоби різних видів мис-
тецтв, Федір Стригун створив уні-
кальні за своїм синтезом оперети 
Шаріка та Гуцулка Ксеня, в яких сло-
во й дія акторів органічно перехо-
дять у спів. Завдяки гармонійності 
та злагодженості всіх композицій-
них, музичних та візуальних компо-
нентів опереткові постановки Федо-
ра Стригуна вже багато років не схо-
дять із підмостків заньківчанської 
сцени, засвідчуючи його музично-
драматичний феномен творчости. 
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Abstract: The article analyses productions (dir. by V. Niemirovich-Danchienko, J. Pla-
ton and L. Prozorovs’kyi, O.Ginsburg, M. Tumanishvili) of the most political W. Shake-
speare’s play Julius Caesar in the Russian totalitarian environment of the 20th century. 
Diachronic approach to the specifics of theatrical representation of Caesar’s murder and 
its consequences allows defining the core issues in the directors’ conceptions and ideo-
logical means of their implementation. An obvious shift from monumental historicism to 
the problem of mass manipulation indicates a close connection of theatrical life with the 
current political atmosphere. The crowd on stage is no longer seen as mere Roman mob. 
It is associated with social movements in the USSR and becomes the central protagonist. 
This kind of re-contextualization of Shakespeare’s views on the development of society 
predominates in the Soviet productions and greatly affects the recipients. The Russian 
audience is encouraged to sympathize with ordinary people rather than to speculate on 
the destiny of state and forms of government.

Keywords: Shakespeare, Julius Caesar, theatre, production, USSR, totalitarianism, 
crowd
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СПЕЦИФІКА РЕКОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЇ 
РИМСЬКОЇ П’ЄСИ ЮЛІЙ ЦЕЗАР В. ШЕКСПІРА 

НА РОСІЙСЬКІЙ СЦЕНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Театральний елемент є не-
від’ємним модусом п’єс Вильяма 
Шекспіра. Проблематика, патос, 
композиція – все це покликано 
впливати на реципієнта, викликати 
відповідну реакцію, спрямовувати 
його свідомість до катарсису. П’єсу 
Юлій Цезар традиційно вважають 
найполітичнішим твором Великого 
Барда. Невипадково саме її обирали 
та обирають і сьогодні театральні 

режисери з явно вираженими сим-
патіями та антипатіями. Політична 
праґматика сьогодення фактично 
вимагає від людей мистецтва ак-
тивно послуговуватися арсеналом 
ідеологем, які входять до складу 
дискурсу влади. Вжиті у відповідно-
му контексті, вони скеровують сві-
тогляд аудиторії у визначене ними 
ціннісно-смислове лоно, виконуючи 
таким чином свої ціннісно-орієнта-
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ційну та реґулятивну функції. Тож, 
на часі аналіз характеру репрезента-
ції сюжету з античної історії на ро-
сійській сцені у ХХ столітті.

Кожна епоха по-різному сприй-
має закладений у цій п’єсі потенціял. 
Варто відзначити парадоксальний 
факт: попри те, що саме цей твір з 
шекспірівського творчого доробку, 
є чи не найбільш популярним серед 
театральних та кіно-режисерів Ев-
ропи та Америки, в Росії кількість 
вистав за Юлієм Цезарем є напрочуд 
малою, особливо у порівнянні з чис-
ленними постановками славнозвіс-
них трагедій чи комедій.

Російське театральне мистецтво 
вперше прийняло до свого лона ви-
ставу за мотивами твору Великого 
Барда лише у середині XVIII століт-
тя (Гамлет у вільному перекладі 
Алєксандра Сумарокова). З цього 
часу російські режисери досить по-
стійно виявляли інтерес до п’єс ґе-
ніяльного англійця. Однак Юлій Це-
зар такою прихильністю навряд чи 
користувався. На теренах Російської 
імперії ставити цю “небезпечну” 
п’єсу було вкрай необачно, особливо 
якщо взяти до уваги події 1 березня 
1881 року, коли відбувся замах на 
імператора Олєксандра ІІ.

Вперше російським глядачам 
випала нагода познайомитися з цим 
твором із шекспірівського канону у 
1897 – 1898 роках, коли ціною не-
ймовірних зусиль П. Ґнедічу вдалося 
“протягнути Цезаря крізь цензуру”. 
Перед комісією він апелював до пе-
тербурзьких гастролей мейнінґен-
ської трупи з Німеччини (1890). На 
такий арґумент він отримав різку 
відповідь, зумовлену тогочасною 
політичною ситуацією: “Німецькою 
це дозволено, а російською царев-

бивство показувати не можна” [6, 
233]. Вже тоді стало зрозуміло, що 
публіка схильна до того, щоб пере-
йнятися загрозливими ідеями та по-
ширювати їх серед суспільних мас з 
метою пропаґанди проти правлячої 
верхівки. Один зі свідків, приміром, 
згадує, що під час показу цієї ви-
стави в Києві сцена вбивства дав-
ньоримського диктатора супрово-
джувалася бурхливими оваціями [8, 
483].

Серед всіх російських вистав за 
п’єсою Юлій Цезар, найбільш відо-
мою є постановка В. Нєміровіча-
Данчєнка за участю леґендарного 
реформатора російського театру 
К. Станіславського (1903), у якій ві-
дображено широке тло римського 
життя. Вона запам’ятовується пе-
редусім масштабними сценами за 
участю великої кількости народних 
мас (у спектаклі було задіяно понад 
двісті осіб) і неперевершеною істо-
ричною достовірністю декорацій. 
Відомо, що режисер і маляр навіть 
здійснили подорож до Італії, щоб 
відтворити давній Рим на москов-
ській сцені з найбільшою правдопо-
дібністю. Загалом, на рівні задуму 
вистава була тісно пов’язана з тра-
диціями російської клясичної літе-
ратури XIX століття – з її потягом до 
монументального, епічного показу 
народних мас.

Попри задоволення глядачів, 
сам К. Станіславський критично 
оцінював не лише своє виконання 
ролі Брута, вважаючи його проваль-
ним, але й те, що акторська робота 
загалом “виявилася слабшою за зо-
внішню постановку” [20, 262], тобто 
історико-реконструктивний мей-
нінґенський стиль затьмарив ефект 
психоемоційної присутности. Увага 
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глядачів була сфокусована переду-
сім на побутовому аспекті історич-
ної дійсности, а не на переживаннях 
героїв. Власне такою була й режи-
серська установка В. Нєміровіча-
Данчєнка: “Всю виставу ми сприй-
мали так, ніби вона називалась Рим 
в епоху Юлія Цезаря. Головною ді-
йовою особою був народ” [Цит. за: 
5, 89]. Згодом вийшов друком режи-
серський плян з безліччю побуто-
вих подробиць, докладним описом 
реквізиту та ін. Критик М. Ефрос так 
описав свої враження від вистави: 
“Постановка, на яку Художній театр 
переніс весь центр уваги, насправ-
ді ґрандіозна. Вона залишила поза-
ду все те, що досі бачили російські 
сцени [...]. Зовнішньому мистецтву 
сцени – мистецтву інсценування – 
далі йти нікуди […]. Натовп вражає 
різноманітністю. Він сповнений 
розмаїття й строкатости та водно-
час охоплений єдністю колориту й 
масової психіки. Він живе колектив-
ною душею, рухомий і мінливий, як 
хвилі моря […]. У Шекспіра – чернь 
– у натяку. У Художньому театрі – у 
майстерній, детальній картині” [24, 
357].

Успіх вистави (84 аншлаґи) за-
звичай пояснюється її актуальністю 
e період пожвавлення революційної 
боротьби у 1905 р. Революційні на-
строї буквально вирували в суспіль-
стві, тож ідеї, закладені Шекспіром 
і дещо трансформовані режисером 
(після вбивства Цезаря змовники 
розмахували червоним стягом, ра-
діючи падінню тирана), виявилися 
напрочуд актуальними. За словами 
критика П. Маркова, “Качалов грав 
диктатора, відірваного від народу, 
людини що приховує від всіх свої 
тривоги та підозри, диктатора, який 

робить з себе «напівбога», що за-
мкнувся в своїй самотності, а отже 
приречений на загибель [14, 112]”. 
Саме ця віддаленість від народу, за-
непад монархії як форми правління, 
засудження тиранії, що криється за 
зовнішньою розкішшю, стали клю-
човими ідеями, які наголошувались 
совєтською критикою протягом на-
ступного розвитку театрального 
мистецтва в Совєтському союзі [11, 
729], [17, 25], [2, 614].

Хоча вистава В. Нєміровіча-Дан-
чєнка і спричинила потужний ре-
зонанс у колах тогочасних крити-
ків, амбівалентність шекспірівської 
п’єси все ще залишалася не відтво-
реною на російській сцені, а її траге-
дійний зміст так і не був переданий 
глядачам засобами тогочасного мис-
тецтва. Режисери змістили акцент з 
індивідуального на загальне, з тра-
гедій окремих дійових осіб на тра-
гічний зміст ґрандіозних історич-
них подій, чим сприяли рухові росій-
ського театру в бік до символічного 
простору творів Ібсена, Метерлінка, 
Гамсуна. Ця вистава Московського 
Художнього театру, яка поглинула 
значні творчі зусилля, дійсно стала 
помітною подією в історії театраль-
ного життя, але не закріпилася в ре-
пертуарі.

Після неабиякого успіху Юлія 
Цезаря (в російській інтерпретації 
якого політичний зміст був пред-
ставлений рельєфно і масштабно) 
антимонархічні настрої у російсько-
му суспільстві стали лунати все го-
лосніше. Коли постало питання про 
державну фінансову допомогу те-
атрам, в Думі навіть виникла дис-
кусія, за результатом якої постано-
вили, що кошти мають виділятися 
виключно на російські національні 
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вистави, які “повинні вчити не тому, 
як вбивати царя, а як пожертвувати 
життям за царя” [Цит. за: 11, 701].

Наступна вистава за Юлієм Це-
зарем В. Шекспіра з’явилася лише 
через двадцять років. Як і у випад-
ку з постановкою В. Нєміровіча-
Данчєнка, вистава у Малому театрі 
(реж. І. Платон і Л. Прозоровський) 
була представлена на розсуд гля-
дачів саме тоді, коли відбувалися 
відчутні політичні зміни. П’єса була 
поставлена 10-11 квітня 1924 року. 
Як відомо, після смерти Владіміра 
Лєніна у січні цього року владу в 
Москві перебрали на себе Ґріґорій 
Зінов’єв, Лєв Камєнєв та Іосіф Ста-
лін, утворивши так званий “тріум-
вірат” (принагідно можна провести 
паралелі з римським тріумвіратом, 
що утворився після смерти Цезаря 
й куди входили Антоній, Лепід та 
Октавія). Метою цих політичних дія-
чів було відсторонення Льва Троць-
кого від керування державою.

Вірогідно, саме політична неста-
більність, відсутність одноосібного 
лідера позначилась на тому, що ви-
става була позбавлена чіткого ідей-
ного задуму. Режисерам закидали 
передусім “відсутність глибокого і 
ясного розуміння трагедії Шекспіра, 
традиційний і абстрактний підхід 
до неї” [23], відсутність “складности 
і багатогранности характеристик” 
[18, 50].

На думку тогочасних критиків, 
проблема полягала в тому, що і Брут 
у виконанні П. Садовського, і Антоній 
у виконанні А. Остужева, викликали 
симпатію глядачів. Так, за словами 
О. Штейна, Антоній був недостатньо 
підступним, він висловлював щире 
співчуття Цезарю, буквально палав 
помстою за друга. Його промова ви-

кликала симпатію глядачів, яка “су-
перечила п’єсі В. Шекспіра і створи-
ла непослідовність і неясність ідей 
постановки” [23]. 

Брут у виконанні П. Садовського 
був представлений як людина, пере-
конана у власній душевній чистоті, 
моральній величі, сповнена почуття 
громадянського обов’язку і респу-
бліканського патріотизму: “Впевне-
ністю у правоті своєї справи дихали 
слова Брута, всім серцем відданого 
народові” [9, 145]. За оцінками дея-
ких критиків, актор, у руслі загаль-
ного задуму “республіканської тра-
гедії”, створював “характер цілісно-
го і сильного борця за республікан-
ські ідеї” [18, 51].

У той же час Антоній мав поста-
ти як зрадник, який підбиває на-
род на бунт лише заради власних 
меркантильних інтересів, як під-
ступний демагог і хитрий “царедво-
рець” (у рецензії відомого критика 
Ем. Бєскіна є відвертий натяк на 
царську Росію [4, 4]). Однак актор, 
що грав роль поплічника Цезаря, 
здебільшого поставав у позитивно-
му насвітленні й звик наділяти сво-
їх героїв моральними чеснотами, 
через що стереотипи рецепції впли-
вали на характер репрезентації цієї 
ролі [9, 146].

Тобто критики ставили акторові 
в провину його поривчастість, красу 
голосу й темперамент, що спрово-
кували схиляння аксіологічних те-
резів не на користь республіканців. 
Вважаємо, таку позицію тогочасних 
критиків можна пояснити панівною 
ідеологією, встановленою після по-
разки монархії. У свідомості пере-
січних глядачів 1920-их років Цезар 
все ще мав асоціюватися з царем, 
тож симпатії до єдиновладдя, а не 
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до поборників революції, видавали-
ся неприпустимими.

Антиісторичність (у тому сенсі, 
як її розуміли совєтські критики) 
головної ідеї режисерів Малого те-
атру пояснювали їх тісним зв’язком 
з дореволюційним досвідом інсце-
нування з акцентом на морально-
етичних проблемах, на “вічних, без-
умовних істинах – правди, добра і 
краси, […] їх більше хвилювали не ті 
республіканські ідеї народного бла-
га, якими керувався Брут, коли він 
заніс свій кинджал над другом – Це-
зарем, а сам факт […] зради дружбі 
та обов’язкові” [22, 345].

Ще одним прорахунком, за оцін-
ками тогочасних критиків, стало 
недоопрацювання сцен за участю 
народних мас [12, 138], [22, 344]. 
“Манекени, що безцільно і безглуз-
до тинялися сценою”, не передава-
ли “складної діялектики поведінки 
натовпу під впливом маніпулято-
рів” [9, 145]. Більшість масових сцен 
мали досить таки умовне значення, 
тоді як для тогочасного совєтського 
глядача вкрай необхідно було від-
чути співпричетність до подій, що 
розгорталися на театральних під-
мостках. Тож, публіка, як і критика, 
сприйняла виставу прохолодно.

Наступна театральна версія 
Юлія Цезаря з’явилася лише через 
понад тридцять років. У 1958 році 
режисер А. Ґінзбурґ поставив п’єсу 
на сцені Узбецького театру драми 
імени Хамзи. Згодом вона була пред-
ставлена московським глядачам у 
1964 – під час гастролей з нагоди 
святкування 400-річного ювілею В. 
Шекспіра. 

За словами режисера, трагедія, 
яка так довго не ставилася у Росії, 
привернула його увагу своєю грома-

дянськістю: “Великий громадянин 
Брут – такий наш задум” [10, 27]. 
Цікаво, що у першій версії вистави 
роль Цезаря була блискучо відтво-
рена на сцені Кудратом Ходжаєвим, 
який постав як деспот і справжній 
узурпатор влади. У виконанні Алі-
ма Ходжаєва характер Цезаря було 
дещо пом’якшено, що, за оцінками 
шекспірознавця А. Анікста, “заважа-
ло глядачеві зрозуміти, що Брут та 
інші республіканці праві у своїй бо-
ротьбі з тиранією” [1, 2]. 

Вистава була сприйнята до-
сить неоднозначно. Зокрема, одні 
критики відзначили жвавість і ди-
намічність масових сцен, які нада-
ли виставі величного характеру [1, 
2], тоді як інші зауважили, що ма-
сові сцени не були ретельно про-
думані, тому й багато втратили [7, 
30]. Гра Ш. Бурханова у ролі лідера 
змовників також була сприйнята 
по-різному: його внутрішню силу 
та темперамент то підкреслювали 
[13, 119], то заперечували [7, 30]. 
Так само неоднозначно був сприй-
нятий і характер цього протагоніс-
та. Наприклад, в одній із рецензій 
стверджувалось, що Брут потайки 
мріє про своє блискуче сходження 
на верхівку тими сходами, які були 
центральним елементом театраль-
ного реквізиту постановки [16, 40]. 
Абсолютно протилежну оцінку зу-
стрічаємо в монументальній Історії 
совєтського драматичного театру: 
“Образ Брута – насправді героїчний, 
монументальний, але й глибоко тра-
гічний” [19, 344]. Як нам видається, 
у цій суперечності оцінок криється 
підсвідоме розуміння принципової 
амбівалентности шекспірівського 
твору. Однак на цьому етапі розви-
тку театрознавства критики радше 
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дотримувалися полярних поглядів у 
своїх оцінках цієї узбецької вистави.

Як і раніше, провідною ідеєю 
вистави була віддаленість диктато-
ра від народу, що призвела до його 
фатальної поразки. Загибель Брута 
також безпосередньо пов’язували з 
народом: “Брут абсолютно не нама-
гається дізнатися, чи повірив йому 
народ, – думка народу йому глибоко 
байдужа… У цій байдужості до дум-
ки народу – трагічна провина Брута. 
Він говорить з натовпом м’яко, до-
брозичливо, а водночас ми бачимо, 
що він йому взагалі не потрібен” [13, 
119].

Найбільш достовірною (з пер-
спективи зображення народних 
мас) була вистава (1973) у театрі 
імені Ш. Руставелі (Тбілісі) під ке-
рівництвом М. Туманішвілі. Режи-
сер обрав для себе чітку стратеґію 
візуалізації шекспірівського твору. 
Згідно з його ідейним задумом, на 
сцені мало бути відтворено той епі-
зод з римської історії, коли купка 
політиків втягнула народ у вирву 
кривавих чвар заради особистих 
вигод. На думку постановника, всі 
змовники, окрім “донкіхота” Брута, 
керувалися корисливими мотива-
ми і переконували й себе, і народ у 
тому, що роблять суспільно корис-
ну справу [21, 123] Режисер обрав 
позицію, суголосну зі словами М. 
Монтеня: “Хто жадає лише усунути 
те, що йому допікає, тому це вийде 
боком; благо не обов’язково йде слі-
дом за злом; за ним може наступити 
і нове зло, та ще й гірше. Так стало-
ся з убивцями Цезаря, які ввергли 
республіку у таку біду, що довелося 
їм жалкувати за скоєне ними. Бага-
тьом особам згодом, аж до наших 
часів, сталося те саме” [15, 190].

Дія вистави розпочинається з 
того моменту, коли робітники сцени 
поступово входять до складу рим-
ського плебсу, перетворюючись зі 
сторонніх глядачів на безпосеред-
ніх учасників подій. Такий плавний 
перехід допоміг режисерові підси-
лити ефект співпричетности і зму-
сити глядачів подумати не лише про 
вкорінений в минулому сюжет, але й 
про свою сучасність. 

М. Туманішвілі майстерно роз-
ставив діючих осіб на сцені-шахів-
ниці. Орієнтуючись на “народний” 
струмінь репрезентації шекспірів-
ського доробку на совєтській сцені, 
він зобразив перехід настроїв натов-
пу, вистроївши своєрідний зв’язний 
ланцюг з їх емоцій, спровокованих 
подіями довкола. На початку ми ба-
чимо радісний натовп, що із захва-
том зустрічає тріумф Цезаря. Далі 
режисер вводить до традиційної 
сюжетної схеми новаторський при-
йом – розпочинається дощ і перед 
нами натовп безтурботний, який й 
гадки не має про те, які карколом-
ні події наближаються. Поки народ 
спить, політикани формують змову. 
Втім, поступово ширяться чутки про 
негаразди у верхівці влади, і тут на-
товп уже стривожений і схвильова-
ний. У той момент, коли життєвий 
шлях Цезаря переривають кинджа-
ли змовників, натовп знаходиться 
у передчутті, вичікуючи, що ж буде 
далі. Він настільки звик до одно-
осібного правителя, що почергово 
спонукає Брута та Антонія замінити 
Цезаря.

Далі бунтівний натовп, спрово-
кований Антонієм, постає як натовп, 
розіп’ятий на хрестах за той самий 
бунт. А надалі за сюжетом натовп 
переходить до активних дій – він 
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мобілізований, його муштрують, го-
туючи до бою. Поруч із ними жінки 
й матері, що проводжають чоловіків 
на війну. Кульмінацією емоційної на-
пруги є п’ятихвилинна “м’ясорубка”, 
в якій озвірілий натовп змітає все на 
своєму шляху, втягнутий у жахіття і 
безглуздість війни. Після бою на-
товп оплакує загиблих, та, стомле-
ний і виснажений, мовчить [21, 124-
126]. 

У фокусі уваги цього спектаклю 
– розроблене до найменших подро-
биць життя народу, представлене 
у розвитку, який передають точно 
відпрацьовані окремі епізоди. Ха-
рактерно, що в тексті твору натовп 
зникає після сцени на Форумі. За 
задумом М. Туманішвілі, простий 
народ є центральним протагоніс-
том, який присутній від початку до 
розв’язки історичної колізії. 

Режисер переконливо демон-
струє, що шекспірівський натовп 
лише здається мінливим, насправ-
ді він досить послідовний у своєму 
бажанні отримати нового Цезаря. 
Якщо у п’єсі В. Шекспіра сакрамен-
тальну фразу “Let him be Caesar” про-
мовляє одна особа, то у постановці 
ці слова скандує численний натовп. 
За словами театрознавця А. Барто-
шєвіча, “римські громадяни, які ко-
лись були ревними прихильниками 
республіканської свободи, нині охо-
плені добровільним рабством” [3, 
10]. Провідна ідея вистави – проде-
монструвати трагедію ошуканої до-
віри. При цьому ошуканим виявився 
не лише народ, але й Брут, який ви-
брав боротьбу, усвідомлюючи, що не 
зможе виправити час, “що вийшов із 
уторів”. 

Надалі на сценах республік СССР 
майже не знайшлося місця для полі-

тичної римської п’єси Вильяма Шек-
спіра. Ця відсутність не лише свід-
чить про особисті вподобання ре-
жисерів, але й про те, що Юлій Цезар 
є твором складним, суперечливим, 
політично амбівалентним. У Росії 
(з її імпліцитним потягом до одно-
осібного правління) такі твори мо-
гли спричинити гучний суспільний 
резонанс, вплинути на свідомість 
людей. Тож відсутність такого попу-
лярного на Заході твору в реперту-
арах російських театрів є знаковою.

Творчість В. Шекспіра є надбан-
ням не лише англійців. Подолавши 
кордони однієї країни, вона стала 
невід’ємною часткою театральних 
репертуарів по всьому світу. Втім, на 
перешкоді аксіологічному впливу 
драматургії стояла, й подекуди досі 
стоїть, непримирима цензура. Саме 
так історично склалося в Росії, про 
що свідчить і обмежена кількість 
вистав, і переакцентування провід-
них ідей та ціннісних імпліфікацій 
твору ренесансного драматурга.

Великий Бард запрошує режи-
серів до інсценування п’єси, а вони 
беруться за справу з огляду на по-
літичний контекст сучасности. При 
цьому варто відзначити, що театр 
виконує функцію так званого “дзер-
кала” життя, яке відображає най-
більш гостроактуальні теми та про-
блеми. Варто погодитися з думкою 
А. Анікста про те, що “кожний час 
мав свого Шекспіра”, однак, попри 
всі трансформації, інтерес мистців 
привертали гуманістичні підвалини 
його творів [2, 632].

Критичний струмінь рецен-
зій на всі згадані постановки п’єси 
Юлій Цезар йде у лоні проблемати-
ки “Шекспір і народ”, безпосередньо 
пов’язуючи ренесансно-давньорим-
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ську дійсність з подіями в політич-
ному житті царської Росії, а згодом 
і наступної імперії – Совєтського со-
юзу.
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Abstract: This paper examines the prospects for the development of informal sub-
cultures in Ukraine, it has also clarifies the essence of the term “informal subculture” 
which is a component of “subculture”. In this article the main attention is focused on the 
three most popular informal subcultures in Ukraine (hippie, punks, goths) in order to 
determine the further development of this phenomenon. The performed analysis shows 
that the subcultural system inherent for Ukraine is modifying and has not been explored 
yet so it must be taken into account as an important part of social and cultural transfor-
mation. Thus, the further development of society and the rapid development of cultural 
and public life confronts us with the necessity of a more detailed investigation of such 
phenomenon as “informal subculture” and its possible future prospects.

Keywords: subculture, informal subculture, informal people, hippie, punks, goths
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 НЕФОРМАЛЬНИХ СУБКУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Культура – історично визначений 
ступінь розвитку суспільства та люди-
ни, який відображається у результатах 
матеріяльної та духової діяльности. 
У другій половині ХХ століття на базі 
поняття “культура” з’явився новий 
термін – “субкультура” (підкультура), 
– який отримав широке застосування 
в сучасній науці та який характери-
зує культуру групи або класу, що від-
різняється від панівної культури або 
протистоїть їй. Субкультури виникали 
у процесі становлення кожного моло-
дого покоління, починаючи з тих часів, 
коли молодь сформувалася в окрему 
соціяльно-демографічну групу в рам-
ках суспільної структури. Ці соціяль-

но-демографічні групи виявляли праг-
нення індивіда до об’єднання з інши-
ми, творення стійких форм взаємодії з 
ними. Найважливіша причина вступу 
до такої групи – бажання належати до 
певної спільноти, де можна отримати 
взаємодопомогу, взаємозахист і тісне 
спілкування за спільними інтересами.

Поряд із цим, формування різно-
манітних субкультур зумовлене істо-
рично, адже у різні періоди існування 
людства маємо можливість просте-
жити виникнення й становлення осо-
бливих суспільних об’єднань за спіль-
ними інтересами, ідеями тощо. 

Важливою складовою “субкульту-
ри” є поняття “неформальна субкуль-
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тура”, що характеризує соціяльно-де-
мографічні групи, своєрідно організо-
вані й поширені, передусім у молодіж-
ному середовищі.

Актуальність теми полягає в тому, 
що явище неформальних субкультур 
у сучасній науці є недостатньо вивче-
ним. Не існує науково обґрунтовано-
го визначення зазначеного поняття. 
Окресливши характерні особливості 
неформальних субкультур, ми спро-
буємо визначити перспективи роз-
витку цих специфічних угрупувань у 
світі і в Україні.

Метою цієї статті є визначення 
перспектив розвитку неформальних 
субкультур в Україні. Поставлена мета 
передбачає такі завдання: визначити 
сутність поняття “неформальна суб-
культура” як підсистема субкульту-
ри; з’ясувати на прикладі кількох не-
формальних субкультур (гіпі, панки, 
ґоти) перспективи подальшого їхньо-
го розвитку в Україні. Об’єктом стат-
ті є сучасні українські неформальні 
субкультури другої половини ХХ – ХХІ 
ст., їхні уподобання та ментальність; 
предметом – перспективи розвитку 
неформальних субкультур в Україні у 
Третьому тисячолітті.

Явище субкультури привернуло 
увагу науковців починаючи з 1930-х 
років ХХ ст. У другій половині ХХ віку 
на базі поняття субкультура виникає 
феномен неформальної субкультури. 
На сьогодні існує чимало теоретичних 
праць, присвячених цій проблемати-
ці, але досліджень про перспективи 
розвитку неформальних субкуль-
тур практично немає. Дослідженням 
субкультури займалися такі вче-
ні, як: М. Соколов , О. Ґлушкова, 
Т. Щепанська, К. Мюллер та ін. [26], 
[4], [30], [18]. В Україні це явище ви-
вчали М. Закович , Н. Слюсаревський, 

О. Божок, О. Білецька, В. Радзієвський 
[7], [25], [3], [2], [23]. Тут варто за-
значити, що поняття “неформальна 
субкультура” окремо не вивчалося, 
а лише в контексті субкультури. Те 
саме стосується і досліджень щодо 
перспектив подальшого розвитку не-
формальних субкультур, хіба що мож-
на відмітити В. Семьонову, А. Ґромова, 
В. Кузіна, В. Лєвічеву [24], [5], [14], які 
частково займалися цим питанням. 
Інформація з приводу розвитку не-
формальних субкультур міститься в 
світовій мережі, але вона є не завжди 
достовірною і її авторство часто не-
можливо визначити. Враховуючи це, 
матеріяли з інтернету необхідно ви-
користовувати обережно, максималь-
но їх перевіряючи.

Перед тим, як з’ясувати сутність 
поняття “неформальна субкультура”, 
спробуємо обґрунтувати визначен-
ня “субкультура”. Субкультурою на-
зивають підпорядковану, неосновну 
культуру, або, іншими словами, куль-
турну підсистему всередині системи 
базової, основної культури суспіль-
ства. Субкультура є частиною всієї 
культури суспільства, або “культурою 
у культурі”; це внутрішня культура 
певної групи людей, яка визначає їх-
ній особливий стиль життя, ціннісну 
ієрархію, менталітет тощо. Ця група 
людей може відрізнятися від решти 
членів суспільства за професійними, 
віковими або навіть етико-правови-
ми ознаками. Оскільки субкультури 
існують на межах і перехрестях соці-
яльних відносин і областей, то модер-
нізаційні зміни у системі культури і 
перехід від одного типу культури до 
іншого приводять в рух всю субкуль-
турну підсистему, все більше її дифе-
ренціюють. “Субкультура” характе-
ризується оперативністю і динаміч-
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ністю реаґування на широкий спектр 
змін соціяльно-культурного, політич-
ного та економічного життя, а тому є 
важливою підсистемою забезпечення 
розвитку культури в умовах недо-
статньої визначености її парадиґм [1].

Поняття “субкультура” має безліч 
нечітких визначень, і тому стає до-
сить неоднозначним, будучи ще не до 
кінця сформованим й надалі зазнава-
тиме змін. Сам термін та його змісто-
ве наповнення визначатимуться тим, 
як розвиватимуться субкультури. 
Ці зміни будуть пов’язані не тільки 
з розширенням поняття, але і з роз-
витком культури та медіяпростору, 
в якому ці субкультури знаходяться і 
розвиваються, також з трансформаці-
єю суспільства, що йде по шляху дро-
блення одного великого культурного 
простору на безліч дрібних [4].

Оскільки субкультура охоплює 
досить широке коло різних об’єднань, 
що ускладнює окреслення перспек-
тив їхнього подальшого розвитку, ми 
у своєму дослідженні розглянемо по-
няття «неформальна субкультура», 
яка є складовою субкультури. 

Насамперед зауважимо, що на-
укового обґрунтування поняття 
“неформальна субкультура” немає. 
Вважається, що термін “неформал” 
(як представник неформальної суб-
культури) з’явився приблизно в 80-
90-х рр. ХХ ст., і так називали представ-
ників таких груп, як: гіпі, панки, ґоти, 
металісти тощо, що сформувалися у 
той час і протистояли “формальним” 
організаціям. На користь таких арґу-
ментів у словнику сленґу зустрічаємо 
наступні визначення поняття “нефор-
мали”: “1) молоді люди, що відрізня-
ються нестандартними одягом, зачіс-
кою, сленґом, уподобаннями в музиці, 
манерами поведінки тощо; узагаль-

нена назва членів будь-яких молодіж-
них неформальних спільнот; не всі 
неформали мають свій «прикид», де-
які не виділяються зовнішнім вигля-
дом; 2) узагальнена назва будь-яких 
молодіжних неформальних спільнот 
(тобто не окремих людей, а груп, те-
чій, рухів, неформальних організацій 
тощо)” [19]. У цьому ж словнику на-
ведено багато цікавих реплік різних 
людей про т. зв. “неформалів”: “Хіба 
що всякі ґоти, емо, гіпі [...] неформали, 
коротше; ми з цікавістю спостеріга-
ли, як веселі панки-неформали опе-
ративно окупували звичайний при-
міський поїзд; неформали мого міста; 
тут кожен день тусуються неформа-
ли; неформали – загальна назва для 
представників різних молодіжних ру-
хів; неформали – металісти (я, до речі, 
– сам старий металіст)” [19]. Також 
існує багато форумів в iнтернеті, де 
на запитання, “хто такі неформали?”, 
багато відвідувачів відповідають, що 
це металісти, ґоти, панки, гіпі, емо та 
ін. [16], [28], [29].

Виходячи з вищесказаного та зва-
жаючи на обсяг статті, ми заявлену в 
дослідженні тему розглянемо на при-
кладі найбільш популярних нефор-
мальних субкультур в Україні, а саме: 
гіпі, панків і ґотів. З’ясувавши їхню 
культурну своєрідність та історію 
становлення, ми спробуємо окресли-
ти подальші перспективи розвитку 
цих неформальних субкультур.

Найдавнішою і найвідомішою із 
зазначених є неформальна субкульту-
ра гіпі (hippie), яка має власну історію 
й була важливим політичним, соціо-
культурним явищем, як у Америці та 
Европі, так і в Україні, з’явившись на 
теренах останньої ще у 1960-х роках. 
Вважається, що наразі ця субкультура 
вже не має свого первинного значення 
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і втрачає своїх прибічників. Проте по-
вністю вона не зникла. Сьогоднішнє 
покоління гіпі вже далеке від духо-
вих засад своїх попередників, воно 
є своєрідним клюбом за інтересами, 
де переважає потяг до клясичної рок-
музики. Важливо те, що завдяки суб-
культурі гіпі з’явилися нові найрізно-
манітніші неформальні субкультури 
(панки, металісти, байкери тощо), які 
продовжують розвиватися і набувати 
популярности серед молоді.

Цікаво, що неформальна субкуль-
тура гіпі у 1960-х рр., одночасно з 
США, набула значного поширення і в 
СССР, хоча у кожній із цих країн мала 
свою специфіку: “Різниця між аме-
риканськими «дітьми квітів» (гіпі) і 
совєтськими була очевидна. В СССР 
вони вели власну боротьбу – не з ві-
йною, як їх американські «колеги», а 
з комуністичною репресивною сис-
темою. І на противагу владі вони теж 
називали себе Системою (так раніше 
іменували себе гіпі). Особливе місце 
в цій Системі зайняла Україна” [6]. 
Основним осередком зібрань гіпі в 
Україні був Львів. Д. Ґромов зазначає: 
“Центр Західної України завжди пи-
шався своєю близькістю з вільними 
країнами, його населенню був прита-
манний волелюбний дух. Зрівнятися 
зі Львовом, на думку людини Системи, 
могли тільки столиці совєтських при-
балтійських республік (Риґа, Таллін, 
Вільнюс), а також Москва і Лєнінґрад. 
А ось Київ розташовувався в цьому 
умовному списку набагато нижче. А 
ще Львів став однією з колисок гіпіз-
му в Союзі” [6].

Пізніше, після розпаду СССР, гіпі 
продовжували існувати і влаштову-
вати зібрання. У 1993 році біля водо-
спаду Шипіт у Карпатах зібралися гіпі 
з Ужгорода, Львова, Москви та інших 

міст колишнього СССР. Відтоді існує 
щорічне неформальне зібрання гіпі, 
де зустрічаються і представники ін-
ших субкультур. Не лише українці, 
а й поляки, росіяни, білоруси, чехи, 
німці та інші гості приїжджають до 
водоспаду. Зібрання традиційно вла-
штовують на початку липня, кульмі-
нацією його є свято Івана Купала – 7 
липня [15].

Наразі виділяють два типи “гіпі”: 
так звана “стара система” (“олдові 
гіпі” від англійського old, тобто ста-
рий, “справжні гіпі”, “мамонти”) та 
“нова система”. “Стара система” скла-
дається з людей старшого віку (навіть 
до 50-ти років), для яких “гіпізм” – це 
все їхнє життя. Найчастіше ці люди не 
мають ані постійної роботи, ані по-
стійної сім’ї. “Нова система” об’єднує в 
собі молодь віком від 14-ти до 20-ти 
років, які поєднують свій “гіпізм” із 
навчанням у престижних закладах і 
не завжди дотримуються найважли-
вішої заповіді, яку визначили ідеоло-
ги руху – незалежність від соціюму. 
Натомість молодь робить основний 
акцент на атрибутиці, перебираю-
чи на себе сленґ, манеру одягатися, 
прикраси та ін. Через це існує непо-
розуміння між поколіннями, яке, що-
правда, не заважає існувати жодній зі 
сторін [10].

Отже, бачимо, що субкультура 
гіпі, яка утворилася давно, досі має 
своїх послідовників, як у світі, так і в 
Україні. Вважається, що зараз пред-
ставників цієї субкультури дуже мало, 
а ті, які звуть себе гіпі, не є справжні-
ми послідовниками і не несуть тієї 
ідеології, яка була раніше. Хоча не 
можна говорити, що вони повністю 
втратили свою філософію й погляди 
на життя. “Молоді” гіпі продовжують 
поширювати просте послання лю-
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бови та миру. Як і ті гіпі, що були до 
них, вони прагнуть жити общинами; 
щоб знайти общину, вони покидають 
дім і сім’ю. Багато “молодих” гіпі шу-
кають комуни, створюють сайти, по-
дорожують по країні і всьому світові 
у пошуках свободи й братерства. На 
нашу думку, можна вести мову про 
перспективи розвитку субкультури 
гіпі в Україні, адже й досі є безліч її 
прихильників і не лише серед моло-
ді. Найпопулярнішим місцем серед 
українських гіпі був і залишається 
Львів, хоча не менш популярним міс-
цем із 1993 р. став і водоспад Шипіт 
на Закарпатті. Також зазначимо, що 
ця неформальна субкультура є досить 
важливою, адже породила багато но-
вих і специфічних послідовників.

Наприкінці 1960-х років виникла 
субкультура панків. Таку назву ця 
субкультура отримала від журналіс-
тів, які вважали, що таким принизли-
вим словом відіб’ють популярність 
цього руху (в сучасній англійській 
мові “punk” означає “гниле дерево”, 
“гниль”, “непотріб” тощо) [20]. Але та-
кий хід себе не виправдав і слово при-
жилося у тогочасній лексиці. В одній 
із більш леґендарних версій розпо-
відається про те, що “панками стали 
гіпі, які розчарувалися в ідеї загальної 
любови. Можливо, це так і є, тим біль-
ше, що ідеологія ориґінального панку 
полягає у невизнанні будь-якого на-
сильства” [21].

На території України неформаль-
на субкультура панків з’явилася при-
близно у середині 1980-х років і про-
довжує розвиватися, знаходячи все 
більше прибічників. “Панки” у світі 
і в Україні в процесі становлення 
мали практично однакові ідеологію, 
цінності, зовнішній вигляд. Лише з 
плином часу “панки” України набули 

більше національних особливостей. 
Аби дізнатися, чи є перспективи роз-
витку у цієї неформальної субкульту-
ри в Україні, насамперед розглянемо 
детально це явище.

У статті під назвою Історія суб-
культури панків поняття «панк» ха-
рактеризується з різних перспектив: 
“…Це купка молодих людей з дивними 
зачісками, що говорять про псевдо-
політичну нісенітницю і «виштовху-
ють» з себе ліберальні філософські 
теорії, про які вони майже нічого або 
зовсім нічого не знають. Панк – це 
внутрішній бунт і прагнення до змін. 
Панк – це грізний голос опору” [8]. 
У статті погляди панків подаються 
у формі прямої мови представників 
цієї групи: “Ми створили свою власну 
музику, свій спосіб життя, своє співто-
вариство і свою культуру... Ми ство-
рюємо рух на основі любови, діючи з 
надією на те, що одного разу, врешті-
решт, на Землі буде досягнуто миру. 
Ми можемо оступатися, але ми буде-
мо продовжувати боротися. Свобода 
– це те, що ми створюємо кожен день, 
і від нас залежить, чи збудеться вона” 
[8]. Далі автор підсумовує: “друге ви-
словлювання виглядає ідеалістичним 
щодо першого, перша думка зазвичай 
подається пресою. Це найменш точ-
ний, але найбільш популярний образ 
панка” [8].

Справді, висловлювання є досить 
суперечливими. Проте у висловлю-
ванні “ми створюємо рух на основі 
любови” досить сильно відчуваєть-
ся вплив попередньої неформальної 
субкультури – гіпі. Це дає підстави 
стверджувати, що субкультура пан-
ків насправді є відгалуженням “гі-
пізму”. Щодо того, що “панк – це вну-
трішній бунт і прагнення до змін”, 
ми вважаємо, що це можна пояснити, 
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звернувшись до історії становлення 
цієї неформальної субкультури. Уже 
у 1970-ті роки панки видозмінюють 
свою ідеологію і приходять з гаслом 
“Я ненавиджу” – на противагу гіпів-
ському “Я люблю”. Ненавиділи все: 
суспільство, батьків, будь-які цін-
ності. Себе величали квітами в сміт-
нику, біле називали чорним, погане 
– хорошим, чисте – брудним, проти-
ставляли співу – крики, розуму – без-
умство, життю – смерть. Головними 
принципами справжніх панків були: 
“Майбутнього немає”, “Живи швид-
ко, помри молодим” [27]. Вважається, 
що так званий “бунт” виник з транс-
формованого конфлікту “батьків та 
дітей”. Філософія панків стала філо-
софією “втраченого покоління”. [12]. 
Існувало чимало факторів, що впли-
вали на протест і аґресію панків, але 
заакцентуємо на основному, а саме: 
панки походять від субкультури гіпі, 
вони теж, як і гіпі, зазнали трансфор-
мацій і продовжують знаходити своїх 
прихильників.

На сьогодні в Україні існує числен-
на група людей, яка сповідує ці ідеї. 
Найбільше це проявляється в творах 
українського панк-року, особливістю 
якого є звернення до української істо-
рії чи культури. У стилі українського 
панк-рокера часто можна бачити си-
ньо-жовті, або червоно-чорні стрічки, 
можна зустріти такими ж кольора-
ми пофарбовані кінчики волосся, що 
ставляться у “шипи” або “ірокез”.

В. Карп’як вважає, що панки “не 
мають серйозного впливу на куль-
турну ситуацію” [9]. Також він зазна-
чає: “З найвідоміших груп, які пра-
цюють з панк-музикою чи якимось 
чином використовують її здобутки 
у своїй творчості, можна назвати 
Воплі Відоплясова (панк-рок), Щастя 

(панк), дуже ранній Скрябін (панк)” 
[9].

Розглядаючи зв’язок субкульту-
ри панків і націоналізму, дослідник 
П. Кобзар акцентує увагу на протиріч-
чях: “Основним проявом панкоти у на-
ціоналістичному русі є т. зв. «автоном-
ний спротив». Мати – анархія, батько 
– Махно. Це чудово, але пам’ятаймо, 
що навіть за автономности у мето-
дах є недопустимим анархізм. Адже 
метою українського націоналізму є 
сильна Українська держава, тоді як 
ідеалом державного устрою для пан-
ка є Гуляй-Поле. Тож так звані авто-
номи або не до кінця панки, або не 
до кінця націоналісти. Тут необхідно 
обирати” [11].

Усе ж у тому чи іншому вигля-
ді неформальна субкультура панків 
притаманна Україні й, імовірно, ще 
досить довго знаходитиме своїх при-
хильників, особливо серед молоді. 
Звісно, ця субкультура буде видозмі-
нюватися, набуватиме певних етніч-
них особливостей. 

Виникнення субкультури ґотів 
було тісно пов’язане з музичною сце-
ною і почало зароджуватися у само-
му кінці 1970-х років у Англії, коли 
стала затихати панк-хвиля. В Україні 
це явище набуло поширення у 1980-х 
роках, як вважається, з появою музич-
них гуртів, які грали похмуру музику з 
філософськими текстами.

Насамперед з’ясуємо причини ви-
никнення цієї неформальної субкуль-
тури. С. Лєвікова зазначає: “Початок 
молодіжної субкультури ґотів покла-
ли представники шоу-бізнесу там 
мас-медій, які у кінці 70-х рр. XX ст. 
відчули, що панк і в музиці, і в епа-
тажному зовнішньому вигляді, й у 
нігілістській ідеології почав втрачати 
колишню привабливість для молодих 
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людей і перестав лякати їх батьків: 
ірокези різних кольорів вже нікого не 
шокували, а в музичному пляні чітка 
лінія на шаблонність і всезростаю-
чу холодність не обіцяла успіху. Панк 
вмирав, а на зміну йому було потріб-
но щось нове. Але так як тоді нічого 
кращого не було, а панк мав і «готові» 
музичні групи, і свою аудиторію, і тра-
диції, і клуби і т. п., то було вирішено 
«відкрити» другий подих саме йому” 
[13, 80].

Зрозуміло, що ґоти походять від 
панку, на той час навіть з’являється 
поняття “пост-панк” (а точніше про-
то-ґоти), який не ставив перед собою 
ніяких завдань і цілей, просто частина 
панк-груп змінила своє звучання на 
більш депресивне, й імідж – на більш 
декадентський. У статті під назвою 
Молодіжна субкультура в соціологіч-
ному вимірі йдеться про те, що “про-
то-ґоти тих часів досить сильно від-
різнялися іміджем від сучасних ґотів, 
хоча й зараз існують ґоти, для яких 
часи пізніх 1970-х – початку 1980-х є 
ідеалом. Вони були близькі по ідеоло-
гії зі своїми прямими попередниками 
– панками, тільки тотальний нігілізм 
панків був трохи зм’якшений і при-
дбав більше декадентські риси, на 
прямий зв’язок указує хоча б те, що 
дотепер використовуваний девіз ґо-
тів (що прийшов до нас із далеких 80-
х) «Goth’s Undead» прямо перегукуєть-
ся з девізом панків «Punks Not Dead»”. 
Їх імідж був теж трансформований з 
панківського – “на головах залиши-
лися ірокези (виголені скроні доте-
пер помітна ознака ґотів), однак які 
набули насичених чорних кольорів, 
хоча іноді вже не ставилися сторчма 
(цікавий факт – ірокези «радикально 
чорних кольорів» часто ставилися за 
допомогою взуттєвого ґуталіну), а за-

чісувалися назад, збираючись у хвіст, 
або на одну зі сторін (ось причина іс-
нуючої дотепер основної зачіски ґо-
тів). Також широко поширена була 
зачіска типу «вибух на макаронній 
фабриці», що наразі мало використо-
вується. Одяг теж радикально зміс-
тився убік чорних кольорів, хоча і з 
деякими досить сильними змінами 
– найбільші зміни торкнулися осіб чо-
ловічої статі, хоча варто відзначити і 
чималу кількість андрогінів (людей, 
наділених зовнішніми ознаками обох 
статей)” [17].

Знову ж простежуємо, як одна 
субкультура (ґоти) походить від іншої 
(панки), набуваючи своїх особливих 
рис і, більше того, надалі має безліч 
своїх розгалужень (кібер-ґоти, ґоти-
романтики, ґоти-фетишисти, ґоти-
язичники та багато інших).

На початку 1980-х років в Україні 
з’явилася ґотична субкультура, а у 
1990-х роках ґоти вже були і у Львові, 
хоча мало. Але на зламі тисячоліть 
спостерігається різке збільшен-
ня представників цієї субкультури. 
Популярним місцем для ґотів стає 
Личаківський цвинтар, що нагадує 
про смерть та творить сумну атмосфе-
ру [22]. Деякі інтернет-джерела свід-
чать, що ґотика з’явилася в Україні на 
початку 90-х з появою гурту Кому Вниз, 
музика якого має специфічні україн-
ські риси: зв’язок з українською істо-
рією, фольклором, демонологією й т. 
ін. Національна атрибутика відрізняє 
українську ґотику від інших, зокрема 
від російської, де існує копіювання 
західних зразків. Сьогодні українські 
ґоти спілкуються за допомогою інтер-
нету, головне місце в Україні займає 
Український ґотичний портал. Також 
у великих містах влаштовуються ґо-
тичні вечірки, виступи різних гуртів. 
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У провінційних містах і містечках спо-
стерігається тенденція до розвитку 
цієї субкультури, особливо серед під-
літків, які часто несвідомо використо-
вують атрибутику ґотів [17]. 

В Україні практично немає ґотів 
з 10-літнім стажем, як, наприклад, 
гіпі або панків. Ця субкультура лише 
набирає обертів, ґотична символі-
ка лише починає вкорінюватися на 
українських просторах.

Отже, неформальна субкульту-
ра ґотів утворилася від субкультури 
панків, коли друга почала видозмі-
нюватися, а подекуди занепадати. 
Оскільки субкультура ґотів насьогод-
ні ще є “новою” і “модною”, гадаємо, 
вона довго буде популярною, як у сві-
ті, так і в Україні.

Виходячи з поставлених завдань, 
ми з’ясували, що неформальна суб-
культура як складова субкультури 
отримала назву через свою відмін-
ність від “формальної” (оформленої 
структурно, офіційно) субкульту-
ри. Поряд з цим це поняття не має 
чітко окреслених характеристик. 
Дослідники цього поняття вказу-
ють, що неформали (представники 
неформальної субкультури) – це мо-
лоді люди, що вирізняються нестан-
дартними одягом, зачіскою, сленґом, 
уподобаннями в музиці, манерами 
поведінки тощо, представниками не-
формальних субкультур називають 
об’єднання гіпі, панків, ґотів, металіс-
тів, емо та ін. Визначення дослідників 
дали нам підстави на прикладі кіль-
кох неформальних субкультур спро-
єктувати перспективи подальшого 
розвитку цих явищ в Україні.

Охарактеризувавши неформальні 
субкультури гіпі, панків і ґотів, висно-
вуємо, що такі специфічні об’єднання 
як у світі, так і на українських тере-

нах завжди знаходитимуть своїх при-
хильників, особливо серед молоді. 
З плином часу вони можуть транс-
формуватися, набувати етнічних і 
національних ознак, проте залиша-
тимуться актуальними. Як зазначає 
В. Лєвічева: “Самодіяльні неформаль-
ні об’єднання – це надовго і всерйоз. 
Існують вони в умовах прямої пере-
вірки на ефективність, доцільність, 
гуманістичність і демократизм. Саме 
тому в ході подальшого розвитку на-
шого суспільства в цьому середовищі 
будуть визрівати нові типи соціяль-
них зв’язків, орієнтованих на особис-
тість і багатоманітність суспільного 
життя” [14, 63].

Таким чином, подальше станов-
лення українського суспільства та 
швидкий розвиток культурного й 
громадського життя змушує до більш 
детального і глибокого дослідження 
такого явища як «неформальна суб-
культура» і можливі перспективи її 
розвитку в майбутньому.
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Abstract: The article is devoted to the interdisciplinary analysis of fashion in terms 
of social and cultural memory. Appealing to the works by P. Connerton and A. Assmann 
the author of the article describes the way how the semiotic mechanisms of sociocul-
tural memory functions within fashion on the one hand, and how the past is represent-
ed and manifested through fashion and its practice in society on the other. Fashion is 
considering as a specific form of cultural dynamics, form of revitalization of the past and 
cultural heritage, modulating sets of memories. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ МНЕМОТЕХНІКИ МОДИ

Мода як чинник культурної 
динаміки завжди існує у зустрічі 
пам’яти та забуття, ніби «втягуючи» 
минуле у сьогодення, актуалізуючи, 
адаптуючи та відтворюючи його. 
Але в проєкції досліджень пам’яти 
культури та соціяльної пам’яти фе-
номен моди ще не розглядали. Нато-
мість існують доволі ґрунтовні роз-
робки теорії моди в галузях історії, 
соціології, психології, культурології, 
семіотики тощо.

Сьогодні Cultural Memory Studies 
як напрямок антропологічних дослі-
джень відіграє важливу інноваційну 
роль в гуманітарних науках. Якщо 
світова інтелектуальна спільнота, 
зацікавлена феноменом пам’яти, 
постійно розширює горизонти до-
сліджень, впроваджуючи нові мне-
монічні поняття – «спогад», «архів», 
«місця пам’яти», «довговічність», 

«руйнація», «накопичувачі», «ам-
незія», то в Україні з часів здобуття 
незалежности найбільш уважно роз-
робляється поки лише концепт «іс-
торичної пам’яти» переважно в кон-
тексті питань національної само-
свідомости. У широкому розумінні 
концепт пам’яти розглядається як 
фундамент національної ідентич-
ности (Л. Яковенко), як зафіксована 
у формі знань, культурних стереоти-
пів, символів і мітів унікальна сукуп-
ність уявлень національної спільно-
ти про своє минуле (Ю. Зерній), як 
угода (культурна, ідеологічна) між 
різними варіянтами локальних мо-
делей пам’яти (В. Артюх). А. Кири-
дон, М. Козловець, Л. Нагорна опи-
сують феномен історичної пам’яти, 
місце й роль у системі цінностей, а 
також механізми трансляції істо-
ричного досвіду та актуалізації ми-
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нулого в пізнавальному процесі та 
ідентифікаційних практиках. 

Поступово з’являється все біль-
ше фундаментальних оглядів студій 
пам’яти, які стають основою форму-
вання дослідницького поля інтелек-
туальної історії [5], захищається ряд 
дисертацій (О. Волянюк , Ю. Зерній, 
Л. Стародубцева, О. Фостачук та ін.) 
у галузях філософії, соціології, куль-
турології та політології. Необхідно 
відзначити, що особливо важливим 
для нас виявляються теоретичні 
розвідки Л. Стародубцевої щодо роз-
криття світоглядних основ функціо-
нування пам’яти та забуття в куль-
турі, а також у виявленні їх значен-
ня в архаїчних обрядах, ритуалах, 
культах і у процесі десакралізації 
світу від «архаїчного» до сучасного 
світогляду [11].

Щодо концепту пам’яти в кон-
тексті розуміння коґнітивної здат-
ности людини, то вихідною позиці-
єю психологів є твердження про те, 
що людське сприйняття теперіш-
нього великою мірою залежить від 
знання про минуле, з одного боку, 
й епістемологічної парадиґми мис-
лення про саме знання – з іншого. 
Людина сприймає світ, що її оточує, 
відповідно до подій та об’єктів, з 
якими не має безпосереднього кон-
такту на теперішній момент (який 
може виглядати по-різному залежно 
від різних версій минулого). Водно-
час зміна панівної схеми мислення 
значно ускладнює «екстраґування» 
минулого з теперішнього. Ці фунда-
ментальні процеси стосуються най-
незначніших деталей людського по-
всякдення. 

Патріярхом досліджень соціяль-
них структур колективної пам’яти 
вважається француз Морис Аль-

бвакс, якого цікавило передусім, 
як «простір», «час» та «колективна 
пам’ять» соціокультурно обумов-
люють індивідуальну пам’ять. Утім, 
конститутивною рисою культур-
ної пам’яти стало пряме подолання 
сформульованої Альбваксом бінар-
ної опозиції між індивідуальним 
та колективним пригадуванням/
пам’ятанням. Це стало можливим 
завдяки перенесенню пізнавальних 
акцентів з їх протиставлення на ви-
вчення того культурного підґрунтя, 
що впливає на формування цих двох 
видів пам’яти.

Щодо визначення терміну 
«культурна пам’ять», то ми спира-
ємось на Довідник студій культур-
ної пам’яти, де у вступній статті 
німецька дослідниця Астрид Ерл 
обґрунтувала тезу про розуміння 
культурної пам’яти як взаємодії 
сучасного з минулим у певних соціо-
культурних контекстах. Таке широ-
ке тлумачення розкриває великий 
спектр можливостей розглядати 
пам’ять на різних семіотичних рів-
нях й у різних контекстуальних ви-
мірах. А. Ерл пропонує застосовува-
ти анропологічно-семіотичний ін-
струментарій розуміння культури, 
що охоплює соціяльні (взаємини, 
інституції), матеріяльні (артефак-
ти, медії) та ментальні (культурно 
визначені шляхи мислення) аспек-
ти [14, 2-7]. Так, поняття культурної 
пам’яти містить у собі соціяльний, 
матеріяльний і ментальний (коґні-
тивний) виміри пам’яти й, водно-
час, поєднує два рівні – індивіду-
альний та колективний, де перший 
пов’язаний соціяльно зумовленою 
біографічною пам’яттю, а другий – 
з символічним порядком, інститу-
ціями і практиками.
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соціокультурний контекст моди в 
контексті взаємодії минулого і те-
перішнього. Мода розглядається як 
полівалентна соціальна практика. 
Ключове питання, яке ми ставимо у 
запропонованій статті, можна сфор-
мулювати наступним чином: у який 
спосіб символічні механізми куль-
турної пам’яти функціонують все-
редині феномену моди, або, іншими 
словами, як минуле репрезентуєть-
ся та проявляється через моду та її 
практики. Отже, предмет, на якому 
ми зосереджуємо увагу у пошуках 
тенденцій і закономірностей, це 
мода як осмислений та відрефлексо-
ваний процес, в основі якого лежить 
зміна форм одягу та практик одя-
гання/переодягання взагалі, та на 
властивості моди в сенсі пам’ятання 
та забуття, накопичення та відтво-
рення значень зокрема.

Далі ми розглянемо моду як ме-
ханізм пам’яти (мнемотехніку) куль-
тури, який утворюється у контексті 
змін форм одягу й практики одяган-
ня та декорування людського тіла в 
певних соціокультурних контекстах. 
Відповідно, з метою аналітичної 
чіткости варто розмежувати визна-
чення моди, які відсилають до мо-
ральної поведінки (історично пер-
ші тлумачення, зокрема І. Канта), 
соціяльної стратифікації (Ґ. Тарда, 
Г. Спенсера, Ґ. Зіммеля, В. Зомбарта, 
Т. Веблена, Г. Блумера) та від акту-
ального нині контексту суспільства 
споживання (П. Бурдье, Ж. Бодріяр, 
Ж. Ліповецький). 

Зауважимо, що сучасна філософ-
ська позиція щодо моди притриму-
ється постмодерністської перспек-
тиви Ж. Бодріяра, який позиціонує 
феномен моди як симулякр четвер-

того порядку [3]. Ця лінія тлумачен-
ня веде свій початок з часів лінґвіс-
тичного повороту в розвитку філо-
софської думки й пов’язана з іменем 
Ф. де Соссюра [6]. Об’єктом його сту-
дій була мова, її структура та функ-
ціонування, а результати і надбання 
пізніше екстрапольовані структура-
лістами та постструктуралістами на 
широке коло явищ культури, серед 
яких опинилась і мода (Ролян Барт, 
Система моди). Зокрема, людське 
тіло, наприклад, може включатися 
у «предметну сферу» лише як ви-
значене у формі носія лінґвістич-
них значень або ж текстів, струк-
турованих подібно до мови. Так, 
постмодерністський філософський 
дискурс дематеріялізує і розриває 
реальність явищ культури і подає їх 
у ракурсах ефемерности та ілюзор-
ности. Відповідно, мода вважається 
своєрідною «офіційною емблемою» 
цих процесів.

Якщо ми розглянемо моду як 
чотиривимірну систему координат 
(час, простір, індивід, маса), то отри-
маємо об’ємну картину формування 
певних цінностей, заснованих на 
трьох визначальних ідеях: пріоритет 
естетичного (краса як недосяжне 
бажане), розширення теперішнього 
(актуалізація буття через адаптацію 
минулого та втілення уявлень про 
майбутнє, про нове), самоідентифі-
кація людини в контексті смислових 
полів тимчасовости та вічности, ма-
совости та унікальности. Це осново-
положні категорії сучасних дискусій 
про моду.

Розгляд моди як інноваційного 
інституту можливий лише в поня-
тійних рамках Західної культури і 
не може бути екстрапольований на 
традиційні («холодні» за антропо-
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логічним визначенням Кльода Лєві-
Строса) суспільства. Слід зазначити, 
що мода в ході розвитку «гарячих» 
суспільств з’являється як історична 
інновація на місці архаїчних меха-
нізмів реґуляції – звичаїв, ритуалів. 

Мода, найширшому трактуван-
ні, завжди леґітимізує минуле, адже 
мода – це спільне поле дієздатности 
актуального, крізь яке можна роз-
глядати певні версії минулого та за-
зирати в уявне майбутнє. На рівні ті-
лесних практик (які, варто зазначи-
ти, структуровані соціяльно) мода 
інтеріоризується через пам’ять, 
стаючи основою соціо-культурного 
несвідомого. Саме тілесні практики, 
зокрема практики одягання, пере-
одягання та декорування тіла, ла-
тентно структурують наш соціяль-
ний і культурний досвід. 

Водночас, як зауважує дослід-
ник соціяльної пам’яти Пол Коннер-
тон, минуле так само леґітимізує су-
часне: «Це діє як неписане правило – 
всі «учасники» (і суб’єкти, і об’єкти) 
будь-якого соціяльного ладу мусять 
мати спільну пам’ять» [7,18]. Йдеть-
ся про зв’язки та розриви між по-
коліннями та утворення певного 
смислового поля і спільних кодів 
інтерпретації для того, щоб умож-
ливлювати міжособистісну комуні-
кацію. Різні матриці спогадів [sets of 
memories] часто як фонові наративи 
виступають рушійною силою змін 
зразків моди, тобто в інноваційному 
оновленні. 

Німецька дослідниця феномену 
культурної пам’яти Аляйда Ассман 
намагається продуктивно пов’язати 
і виявити аналітичну корисність 
протиставлення концептів «історії» 
та «пам’яти» через поняття «спога-
ду». Вона пропонує розглядати їх як 

два комплементарні модуси спога-
ду: накопичувальну та функціональ-
ну пам’ять [1, 145]. Перша вимагає 
об’ективности й нейтральности іс-
торичної науки та утворює великий 
контейнер минулого, з якого при 
бажані можна відтворити окремі 
елементи. Друга містить оціночні 
судження, вибірковість спогадів про 
минуле, доступ до якого вважається 
обмеженим, а подекуди й закритим, 
тому вона має силу дії конструю-
вання. Запропоновані види мнемо-
нічних технік розрізняють як «ars» 
i «vis».

Таку модель індивідуальної 
функціональної пам’яти та спільної 
накопичувальної можна простежи-
ти також у концепції П. Коннертона 
у книжці про минуле Як суспільства 
пам’ятають. «Пильніше розгляда-
ючи те, як пам’ять «осідає» чи на-
копичується в нашому тілі» [1, 115], 
автор спеціяльно виокремлює два 
принципово відмінні типи соціяль-
них практик: записування (inscribing 
practices) та інкорпорування/вті-
лення (incorporating practices). П. 
Коннертон наголошував на пер-
формативності пам’яти, тож і для 
нас важливо в цій статті побіжно 
засвідчити певну ритуалізованість 
феномену моди, що прослідковуєть-
ся у щоденних практиках одягання/
переодягання та у процесі подіюм-
ної демонстрації нових колекцій, у 
проведенні певних символічних, зо-
крема медійних, маніпуляцій з реча-
ми – у той час як вони набувають по-
пулярности і отримують символічне 
значення «модности». Отже, згідно з 
ідеями Коннертона, практики запи-
сування продукують накопичуваль-
ну пам’ять, а практики інкорпору-
вання – функціональну.
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як смисл стабілізує пам’ять», – за-
уважує А. Ассман [1, 147]. Накопи-
чувальна пам’ять утворює простір 
невикористаних, неамальгованих 
спогадів, який оточує функціональ-
ну пам’ять. Ця модель переднього 
та заднього тла знімає проблему 
бінарної опозиції: з дуалістичної та 
взаємовиключної, вона перетворю-
ється на двоперспективну. А. Ассман 
пише: «У цій взаємопов’язаності хо-
вається можливість того, що свідо-
ма пам’ять здатна до змін, що кон-
фіґурації можуть розпастись і бути 
наново зібраними, що актуальні 
елементи стають неважливими, тоді 
як латентні – спливають на поверх-
ню й вступають одне з одним у нові 
зв’язки» [1, 147].

Функціонування моди в су-
часному суспільстві, розглянуте у 
перспективі двох типів пам’яти, де-
монструє багатий матеріял для ви-
явлення домінантних семіотичних 
механізмів пам’ятування, забуван-
ня та пригадування. Акумулюючи 
досвід форм речей минулого, мода 
водночас вибірково леґітимізує 
певні наративи і патерни, й тим 
заперечує інші, дійсні у минулому. 
Це створює витіснений резервуар 
символічних значень, який, як ді-
ючий вулкан, тимчасово перебуває 
у пасивному стані з потенціялом 
перманентного повернення у фор-
мі нового. Цей дискурс леґітимізації 
завжди має ретроспективну приро-
ду, хоча намагається узурпувати й 
майбутнє. 

Мода ХХ віку представляє собою 
серію змін (кожної декади), ґрунто-
ваних на постійному скерованому 
забуванні та відновленні минулого 
або теперішнього у пошуках і стрім-

кому прагненні новизни. Мода авто-
ризується лідером-творцем, авто-
ритет і «диктат» якого детермінує 
зміну «нових» стилів. Мода втілює 
собою саму ідею нового, програм-
но постулює цінність сучасного як 
відмежовування від традиційного, 
старого світу. Але слід враховувати, 
що будь-яке заперечення минулого, 
все одно відштовхується від нього. 
Таким чином початок віку є актом 
символічного повернення до ідеалів 
Античности як до «першопочатку 
естетичного»; така ж тенденція спо-
стерігалась і на початку віку ХІХ. На-
приклад, сукня «Делфос» (1907) іта-
лійського інженера й винахідника в 
сфері моделювання костюма Марія-
но Фортуні [12, 288] відтворювала 
крій давньогрецького хітона з пря-
мокутного полотнища дрібно пліси-
рованого шовку. Воно м’яко обтіка-
ло жіноче тіло без жодної витoчки, 
зборки або конструктивних хитро-
щів, що було можливим завдяки ви-
користанню модерних технологій у 
виробництві й декоруванні тканин. 
Світ моди отримує свою поліфоніч-
ність у ретроспективній інновацій-
ності, важливою соціокультурною 
функцією чого стає емансиповане 
звільнення від обтяжливих та риґід-
них форм соціяльної стратифікації 
та ідеології. 

Фридрих Ніцше підкреслював, 
що мода – це характерний елемент 
сучасного (европейського), тому що 
вона є індикатором звільнення від 
впливу авторитетів, запереченням 
соціяльної, національної, стратифі-
каційної та індивідуальної виключ-
ности [9]. Ролян Барт наголошує, що 
«будь-яка нова мода – це відмова від 
спадщини, звільнення з-під влади 
минулої моди»[2, 38]. З іншого боку, 
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будь-який акт вивільнення завжди 
передбачає елемент насильства, а 
вибір однієї з форм самореалізації 
веде до відмови від іншої. У цьо-
му аспекті особливо цікавим було 
б простежити нюансування моди з 
огляду на формування двох різних 
інтелектуальних контекстів щодо 
традиційного розуміння «самореа-
лізації» людини та сучасного «само-
здійснення» людини. Тут принаймні 
може йтися про знаково-символічне 
неявне увиразнення двох інтелекту-
ально-культурних тенденцій, сучас-
на з яких є зовсім не винятково ін-
телектуально-рефлексивною, опер-
тою на первинність так званих «чис-
тих духових» пошуків. Натомість, 
йдеться про те, що у сучасній моді, 
як і раніше, також проявляється 
інтелектуальне новаторство. Про-
те, воно обумовлюється не просто 
«тілом», але передусім «утіленим 
розумом», тобто розумом, який не 
протистоїть тілу й перебуває на «не-
бесах» як частина душі в призмі кля-
сичного картезіянського дуалізму 
душі й тіла й традиційного повсяк-
денного поділу світу на духовий і 
матеріяльний.

Важливо зауважити, що у кож-
ному випадку емансипованої зміни 
в моді відбувається заміна однієї до-
мінуючої сили на іншу, стверджуєть-
ся новий мета-імператив: необхідно 
обов’язково бути сучасним. Дослід-
ниця онтологічного статусу моди 
Галина Куц [8] говорить про моду як 
особливий стан (модус) людського 
існування, який забезпечує динамі-
ку культури, різноманіття культур-
них форм. А людину, що перебуває 
в цьому стані, вона називає «люди-
ною сьогочасною», тобто такою, яка 
через моду відчуває всю повноту те-

перішнього, співзвучність сучасного 
моменту. 

Перманентна вимога ориґіналь-
ности, характерна для сучасного 
розуміння моди, була визначною і 
для культурного аванґарду. Мода, як 
і мистецтво модерну, знаходились 
під впливом однієї культурної тен-
денції, відчували на собі й реалізо-
вували водночас в соціюмі «іннова-
ційний тиск». Витіснення традиції 
та постійне заперечення вже досяг-
нутого –швидше було невідхильним 
правилом, ніж вільним вибором. 
Філософ і теоретик мистецтва Боріс 
Ґройс пише: «Прагнення новизни 
демонструє реальність нашої куль-
тури саме тому, що воно позбавлено 
будь-яких ідеологічних мотивацій 
та виправдань, а відмінності поміж 
справжнім, автентичним нововве-
денням або ілюзорним до уваги не 
беруться» [4, 12]. Новизна, мінли-
вість, сучасність стають визначни-
ми цінностями моди в рамцях про-
цесів модернізації Західної цивіліза-
ції протягом ХХ століття.

Однак тимчасове досягнення 
будь-якої ориґінальности завжди 
вписано в безмежний контекст по-
вторень. Таким чином, відмінність 
між принципом аванґарду і принци-
пом моди полягає в тому, що перший 
має на меті остаточне утвердження 
Нового, а мода завжди виходить з 
позиції нескінченної перспективи 
Нового.

Безумовно, справедливе твер-
дження Вальтера Беньяміна про 
моду як «вічне повернення нового» 
вказує на активний модус взаємодії 
моди з минулим. Адже мода завжди 
містить елемент циклічности: вже 
у XV столітті копіювали (чи відтво-
рювали, чи продовжували, чи наслі-
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дували) стиль попереднього століт-
тя. Дослідник моди Ларс Свендсен 
констатує: «Раніше цикли розвитку 
моди були більш тривалими, від 
чого створювалося враження послі-
довного розвитку моди, натомість 
зараз розвиток уявляється цілком і 
повністю спіралеподіним» [10, 43]. 
Те, що нідерландський філософ на-
зиває «розвитком» позначає лише 
зміну, функціональність й еволю-
ційність якої завжди «приписана» 
контекстом певної епохи і може 
бути піддана сумніву у системі коор-
динат дискурсу моди, де кожна змі-
на відбувається заради самої зміни. 
Будь-яке «твердження моди» від-
бувається на підґрунті попередніх 
преференцій моди: і якщо в одному 
сезоні спідниці довшають, то це не 
означає, що суспільство стало більш 
пуританським, це відбувається тому, 
що раніше вони були коротшими. 

Явища, які спостерігаються про-
тягом другої половини ХХ століття, 
явно демонструють збільшення рів-
ня свободи в інтерпретації старих 
форм. Не має більш або менш су-
часної моди, адже всі вони можуть 
бути історично співставленими. 
Отже, ціль моди – бути потенційно 
нескінченною, постійно створюва-
ти все нові варіяції формотворення 
та формоповторення. Після прямих 
ліній і аскетизму одягу доби 1920 
– 1930 років, приходить повоєнний 
стиль «New look» (1950-ті), ство-
рений домом моди «Christian Dior». 
Характерним для цього стилю є різ-
номаніття фарб і тканин; він симво-
лізує повернення до «буржуазної» 
моди з її традиційними уявленнями 
про ґендерні відмінності. Стиль, що 
став радикальним оновленням візу-
ального оформлення тіла і водночас 

був ретро-модою, дуже актуальний і 
тепер.

Так, мода поступово руйнувала 
бар’єри, ставала все більш тоталь-
ною і монолітною, допоки у револю-
ційних 1960-х не вибухнула субкуль-
турним різноманіттям. Революцій-
ність полягала в тому, що механізм 
моди на синхронному рівні пере-
вернув схему наслідування модного 
взірця з вертикальної площини в го-
ризонтальну. Повоєнне суспільство 
отримало нову ґенерацію молодих 
людей, які радикально заперечува-
ли уявлення старого світу про мо-
ральні цінності та соціяльні статуси. 
«Якщо попередня ґенерація робила 
вибір на користь елітного індивіду-
ального пошиву, то нова – голосува-
ла за виробництво готового плаття, 
яке зглажувало соціяльні відмін-
ності»[12, 315]. Тому цей перелом-
ний момент зафіксував нову точку 
відліку, новий першопочаток світу. 
Мода перетворилася на індустрію, а 
в суспільстві утворилися нові анта-
гоністичні сили: «молодь», що асоці-
юється із аванґардом (ювеналізація 
стилю), і «консерватори». Ця поля-
ризація визначала динаміку транс-
формацій моди, рушійною силою 
якої відтепер була культурна відмін-
ність індивідуального смаку. Саме в 
цей час мода «вийшла» на вулицю.

Сутність моди – у її непостійнос-
ті, джерелом якої стає нескінчен-
ний діялог з минулим. Починаючи 
з 1990-х років процес модних змін 
якісно трансформується: новизна 
полягає у все нових рекомбінаціях, 
вже існуючих у резервуарі історії та 
культурної спадщини варіянтів, гра 
форм у неочікуваних поєднаннях та 
алюзіях. Демонструється підкресле-
на взаємодія з минулим: мода під-
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тримує процес вічного повернення. 
На думку Бодріяра, мода під гаслом 
«нового» здійснює довільні взаємо-
перестановки всіх знаків з повною 
комбінаторною свободою фабри-
кує «те, що вже було». Бельґійський 
дизайнер Мартін Маржела (Martin 
Margiela) проілюстрував цю ідею 
своїми колекціями 1990-х років, в 
яких він повністю відтворив дея-
кі свої минулі колекції, і цим актом 
протиставляючи себе вимогам «но-
визни». У 1997 році в Музеї Бойманс 
ван Бенінґен у Роттердамі він пред-
ставив «новий» тип одягу, взявши 
по одній моделі з 18 своїх старих ко-
лекцій та обробивши їх спеціяльним 
розчином, бактеріями та пліснявим 
грибком [13, 36].

Зміни моди ХХ століття наочно 
демонструють порядок заміщення 
одного леґітимного взірця іншим. 
Свендсен підкреслює, що мода по-
стійно відновлює свої минуле задля 
його перманентного циркулювання 
і постійно забуває, що воно насправ-
ді вже було [10, 43]. Цілеспрямоване 
забування, своєрідна амнезія, є сві-
домим витісненням та затемненням 
окремих сеґментів минулого. Як 
стверджує А. Ассман, боротьба спо-
гадів є боротьбою за тлумачення 
дійсности: мистецтво пам’ятати й 
запам’ятовувати завжди наштовху-
ється на вірулентність спогадів як 
двигун самовитлумачення. Подібне 
вироблення й відкриття культурно-
го матеріялу є роботою з констру-
ювання, що лежить в основі всього 
культурного[10, 91-92].

Висновки Ларса Свендсена щодо 
функціонування моди у системі зна-
ків можна відчитати в твердженні: 
«Завдяки постійному прискоренню 
рециркуляцій [моди], ми досягнули 

такої точки, в якій мода, повною мі-
рою реалізувала свій потенціял, від-
мовилась від своєї логіки» [10, 44]. 
Якщо «традиційна» логіка моди – це 
логіка заміщення/витіснення, то від 
1960-х складається і розвивається 
новий принцип – принцип допо-
внення/інтеґрування. Змінюється 
сам modus operandi моди у фунда-
ментально важливих для культури 
дихотоміях «минуле – майбутнє» і 
«старе – нове». Отже, аналіз логіки 
моди в термінах соціяльної пам’яти 
демонструє нові форми ритуалізо-
ваної рельєфности повсякденного 
життя людини. Культура після по-
стмодерну дає нам можливість роз-
глядати логіку моди не як руйнівну 
і неґативну, натомість як таку, що 
накопичує, інтеґрує і транслює до-
свід минулого, втілює соціяльні ґе-
штальти і культурні архетипи. По-
гляд же на моду дає змогу твердити 
про трансформації форм соціокуль-
турної пам’яти. 

Отже, сучасна ситуація моди ха-
рактеризується одночасним співіс-
нуванням всіх стилів, відповідно, є 
поліморфічною, проте вона має тен-
денцію, що маніфестується в сучас-
ному соціокультурному контексті, 
який виникає як здійснювання «уті-
леного розуму» в добу ґлобалізації.
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Abstract: In the article there is researched the process of memory realization as civil 
heritage of the humanity,and peculiarities of its functioning under the conditions of cer-
tain chronotope. On the samples of real life, scientific, folklore, artistic and publicistic 
there are illustrated features of memory statics and dynamics. It has been stressed that 
memory cannot be dead; otherwise it does not completely exist. The process of memory 
destroying is characterized as anti-humanity, vandalism. 

Keywords: statics, dynamics, memory, chronotope specifics, the past
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Життя суспільства становить 
нерозривний ланцюг минулого, сьо-
годення й у перспективі – майбуття, 
у ньому накопичуються факти, події, 
мрії, осмислюється реальне та вірту-
альне. Усі наступні процеси неодмін-
но мають ознаки минулих подій, 
адже останні значною мірою збере-
глися у матеріяльному чи духовому 
явленні. Згаданий історичний лан-
цюг функціонує у просторово-ча-
совому вимірі, має специфічні риси 
хронотопу і постійно зазнає змін. 
Пам’ять – це таке надбання людства, 
що завжди живить нащадків неви-
черпними реальними багатствами і 
незліченними трансформаційними 
можливостями. 

Дбайливе ставлення до пам’яти 
є непроминущим завданням і кон-
кретного суспільства, і всього люд-
ства. Утім добре відомо, що багато 

подій минулого нащадки забули; 
щось із того забутого може пригада-
тись за певних обставин, але дещо 
може бути втрачено назавжди. Чому 
таке трапляється? Спробуємо при-
дивитися уважно. 

Пам’ять досліджують різні на-
уки, вона дає їм такі можливості. 
Слово memoria вбирає в себе багато 
перспектив вияву, має розмаїте лек-
сичне та ідейне навантаження, не-
зліченні зв’язки з різними науками 
та характеризується нероздільною 
цілокупністю з усією специфікою і 
проявами духового буття суспіль-
ства. Оскільки не можна відірва-
ти духове від матеріяльного, тож 
пам’ять зосереджена і в ньому. Чи 
годиться тут слово “зосереджена”? 
Чому ж ні! Не сприймаймо його як 
дещо, механічно вкладене до фізич-
ного вмістилища, а беремо до ува-
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ги ті емоції та почуття, породжені 
свого часу тим чимось і збережені у 
вчинках (також у словах) сучасників 
та нащадків. Зосереджена в чомусь 
пам’ять – це той концентрований 
продукт невпинних духових пошу-
ків, які постійно рвуться до незна-
ного, прагнучи оволодіти ним, але 
наснагу для цього здобувають від 
переосмислення минулого, знаного, 
свого. Саме там зберігаються коре-
ні теперішнього та прийдешнього. 
Воно постійно поповнюється тим, 
що триває тепер і згодом стане ми-
нулим, відійде до пам’яти. 

Аналіз публікацій за обраною 
темою переконує, що проблема вер-
бальної комунікації – одна з най-
важливіших у суспільстві, зокрема 
у навчально-виховному процесі, де 
їй належить виняткова роль для 
правильного функціонування ви-
кладача та учнів (професора і сту-
дентів) у теоретичній та практичній 
взаємодії; такою ж важливою вона є 
для плідної діяльности соціяльно-
культурної цілокупної громади. По-
стійно обмінюючись думками, парт-
нери повинні уважно пильнувати за 
тим, щоби правильно сформулюва-
ти думку і коректно її викласти, не 
порушуючи ні логіки, ні морально-
етичних засад спілкування. Багато-
вікова риторична спадщина прак-
тично невичерпна, її теоретичні за-
сади і масив текстів треба активно 
використовувати для розширення 
інтелектуального потенціялу та 
ерудиції сучасників. Недбальство у 
мові та мовленні стало таким поши-
реним, що вже часто сприймається 
як норма, суржик заполонив прак-
тично весь простір наших теренів 
спілкування, а це свідчить про без-
принципність і байдужість до збере-

ження питомих національних скар-
бів. 

Культуролог світової ваги Юрій 
Лотман слушно твердив: “Людська 
думка може в об’єктивному світі 
все розділити навпіл: природу і 
культуру. Саме потреба творення, 
початок якому поклало перебуду-
вання найближчих довколишніх 
предметів, сприяла тому, що лю-
дина виникла й утвердилась, від-
найшла своє місце у світі. Історія 
та культура багато в чому тотожні 
поняття, хоч по-різному фіксують 
досвід поколінь. У активному і на-
пруженому взаємопроникненні їх 
об’єднує пам’ять. Історія – це жит-
тя людей, яке проминає у невпин-
ному двобої з недоброзичливим 
довкіллям. Культура – це постій-
ні матеріяльні та духові креатив-
ні надбання, без яких неможливе 
життя суспільства. пам’ять охоро-
няє та оберігає найцінніше над-
бання людства – досвід” [4, 201]. 

Сучасний український філософ 
Петро Йолон розглядає пам’ять у 
контексті теорії пізнання як одну 
з пізнавальних здатностей, що по-
лягає у мимовільному закріпленні, 
збереженні й відтворенні у свідо-
мості суб’єкта здобутих у процесі 
пізнавальної діяльности відомостей 
про суб’єктивний та об’єктивний сві-
ти, результати їх творчої переробки, 
умов і способів відображення. За-
вдяки пам’яті суб’єкт спроможний 
примножувати свій досвід, нагро-
маджувати знання та оперувати в 
уяві й мисленні образами – замінни-
ками реальних об’єктів, поняттями 
та уявленнями. Треба розрізняти 
тісно пов’язані пам’ять індивідуаль-
ну і колективну (соціяльну). Вони у 
своїй єдності забезпечують безпе-
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рервність і спадкоємність процесу 
пізнання [3, 463]. 

Не можна оминути думку знано-
го психолога Вильяма Джеймса, ко-
трий при аналізі явищ пам’яти дій-
шов висновку, що у власному сенсі 
слова вона є “знанням про минулий 
душевний стан після того, як він уже 
перестав безпосередньо усвідомлю-
ватись нами, або, точніше, вона є 
знання про подію чи факт, про який 
ми в цю мить не думали, і який, 
окрім того, усвідомлюється нами те-
пер як явище, що мало місце в нашо-
му минулому” [2, 200]. Він погоджу-
вався з іншими дослідниками, що 
спогад про минулу подію зводиться 
до простого оживлення у свідомості 
його копії, але при цьому наголошу-
вав, що це лише дублювання першої 
події, яка подібна до нього. 

А як загалом можна думати про 
минуле? Джеймс пояснював, що для 
цього треба в уяві викликати сим-
волічну дату у вигляді, наприклад, 
слова чи цифри, або уявити події, що 
відбулися в той проміжок часу, і ціл-
ковито з ним асоціювалися. У праці 
Психологія В. Джеймс наголошує, що 
для повноти спогадів про минуле 
“треба мислити і те, й інше – і сим-
волічну дату, і відповідні минулі по-
дії. «Віднести» відомий факт до ми-
нулого часу означає мислити його у 
зв’язку з іменами та подіями, що ха-
рактеризують його дату, тобто мис-
лити про нього як про члена склад-
ного комплексу елементів асоціяції. 
Пам’ять – це дещо значно більше у 
порівнянні зі звичним віднесенням 
факту до відомого моменту минуло-
го. Тобто, людина повинна думати, 
що це саме їй трапилось пережити 
оце щось. Цей факт має бути забарв-
лений у те відчуття «теплоти» та 

«інтимности» стосовно особистости 
людини, що становить характерну 
рису всіх явищ, які ввійшли до скла-
ду індивідуального досвіду саме цієї 
людини [2, 188]. 

Метою статті є показати без-
упинну трансформацію статики та 
динаміки пам’яти в контексті люд-
ської екзистенції. Те, що постійно 
триває у свідомості людини попри 
реально наявні об’єкти матеріяль-
ної культури, покликані увічнити 
спогади про якісь події близьких чи 
далеких часів, не завжди збігається 
з реальними όбразами. Кожна душа 
зберігає своє, свій досвід, і сукуп-
на пам’ять групи чи колективу не 
може бути сумою тих поодиноких 
унікальних душевних здобутків. 
Євангелісти оповідають про Ісусову 
науку: “Не те, що входить до уст, лю-
дину сквернить, а те, що виходить із 
уст, те людину сквернить… Що ви-
ходить із уст, те виходить із серця, 
і воно споганює людину. Бо з серця 
виходять лихі думки, душогубства, 
перелюби, розпуста, крадіж, неправ-
диві засвідчення, богозневаги. Оце 
те, що людину опоганює” (Мт. 15 : 
11, 17–20). Те, що виходить із серця, 
завжди мінливе, адже серце не є ізо-
льованим, автономним людським 
органом, його функціонування не-
віддільне від життєдіяльности всьо-
го організму

Розмаїті явлення пам’яти невід-
дільні від екзистенції особистости, 
бо остання формує своє буття на 
тому досвіді, який нагромадила, жи-
вучи в суспільстві, в оточенні різних 
людей. Не можна плутати пам’ять 
загалу та окремої особистости, які 
різняться масштабами, наповненіс-
тю й екзистенційною неповторніс-
тю. Пам’ять дорослої людини збе-
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рігає здобутий у дитинстві досвід, 
який часто базувався на творах ху-
дожньої літератури. Відомий фран-
цузький історик Моріс Гальбвакс за-
хопливо переповідає почуття і стан 
душі дорослої людини, коли їй до 
рук потрапляє улюблена в дитин-
стві книжка, з якою не було зустрічі 
від тієї давньої пори. Відчувається 
розрив між невиразним нинішнім 
спогадом і враженнями дитинства, 
яке – як нам відомо – було яскравим, 
точним і сильним. Тому, перечитую-
чи книжку, нинішній читач сподіва-
ється доповнити спогади і оживити 
враження. 

Але найчастіше трапляється 
інакше: читачеві здається, що в 
його руках якась нова книжка, або 
принаймні переписана заново. В 
ній неначе відсутні багато сторі-
нок, фраґментів, деталей, які були 
раніше, і водночас є зовсім нові, 
про які зараз доросла людина ду-
має, що в дитинстві вона була не-
здатна їх зауважити. “Звісно, по 
мірі читання наша пам’ять знову 
здобуває значну частину, здавало-
ся б, безповоротно втраченого, але 
здобуває в якійсь новій формі. Все 
відбувається так, ніби ми бачимо 
предмет під іншим кутом зору або 
в іншому освітленні […] ми хоча 
пізнаємо предмети, але не можемо 
сказати, що вони залишились то-
дішніми” [7, 120]. 

Отже, коли перед нашими очима 
і в нашій свідомості проходять над-
руковані слова та безпосередньо 
викликані ними уявлення, то пере-
жити заново колись відбиті в нас 
почуття нам більш за все заважає 
сукупність наших нинішніх ідей, 
особливо стосовно суспільства, але 
також і факторів природи. 

Із пам’яттю постійно відбува-
ються незбагненні метаморфози. 
Візьмемо літопис, тобто первинну 
хроніку. Там описані якісь події, що 
трапилися давно чи дуже давно. 
Ці записи нічого не варті без лю-
дини. Вони виникли завдяки діям 
людини – вона (якась, будь-яка – 
людина) зробила той запис, але на 
цьому її дія завершилась, сталося 
відчуження людської здатности 
писати, тепер вони розірвані, іс-
нують нарізно – людина (автор? 
літописець? хроніст?) і результат 
її дії. Для того, щоб написане ожи-
ло, потрібна людина, бо лише вона 
може прочитати написане нею або 
іншою людиною. 

Те саме трапляється (не від ви-
падку до випадку, а постійно, тобто 
триває) з пам’ятними спорудами – 
палацами, арками, скульптурними 
групами, меморіяльними ансамбля-
ми та іншими об’єктами, збудова-
ними на згадку про якусь подію чи 
видатну людину. Коли довкола нема 
людей, усі ці споруди нічого не спо-
віщають, бо нікому сприйняти їхні 
звістки: вони мають інформацію, та 
нікому її прийняти. Для цього конче 
потрібен людський дух, який може 
розшифрувати ідеї чи помисли, за-
кладені в матеріяльних об’єктах 
пам’яток або в графічно зафіксова-
них словах. 

Усе це залишається в свідомос-
ті як невербалізована реальність – 
слова, όбрази предметів, символи, 
суб’єктивні людські відчуття мате-
ріяльних речей, станів, духових про-
цесів. Коли людина активізує свою 
предметно-чуттєву діяльність, все 
матеріяльне довкілля актуалізуєть-
ся і діє через посередництво духової 
маніфестації. 
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Незабутній Іван Франко ретель-
но аналізував, “Як много важить 
слово!..” Залежно від контексту воно 
відкриває неоднаковий вміст, роз-
маїту наповненість, різну силу, ви-
збирує собі до пари іноді цілком не-
ждані варіянти вербальної явленос-
ти, – і все це дедалі більше наповнює 
невичерпну скарбницю мови (бази) 
й мовлення (акції). 

Хоч би як прагнула людина вио-
кремитись від суспільства, ізолюва-
ти себе від усіх, це їй вдається лише 
тимчасово, тому що її свідомість є 
продукт соціяльний, вона діє за за-
конами спільноти. Можливо, єдиний 
виняток становить практика ісихас-
тів, коли людське в людині витіс-
няється наполегливим прагненням 
злитися душею з Богом, розчиня-
ючись у Ньому і творячи молитву 
розуму без слів. Психіка людини збе-
рігає всі події, які з нею трапилися 
(звісно, ті сліди різної інтенсивнос-
ти, якости, емоційної напруги) і за 
певних обставин можуть актуалізу-
ватись.

Необхідно наголосити існуван-
ня різноманітних форм пам’яти. Так, 
зокрема, наші спогади формуються 
не лише самим фактом участи інди-
відуальної думки у колективній сві-
домості. Конкретно це полягає у на-
данні нам часових і просторових меж 
пам’яти, у викликанні спогадів крізь 
призму теперішности суспільної 
групи і в щоразовій інтервенції сус-
пільства в діяльність пам’яти, коли 
від забування нас оберігає пам’ять 
інших особистостей чи пам’ять груп, 
до яких ми належимо. Колектив-
на пам’ять групи містить усі події 
з минулого, якщо існування групи 
не було перерване. Деякі події по-
ступово переходять на задній плян, 

але завжди можуть бути пригадані. 
Якби існувала якась суспільна група, 
що охоплює всіх людей, можна було 
б говорити про щось на кшталт то-
тальної колективної пам’яти. Хоча 
спогади завжди мають колективний 
характер, із точки зору особистости 
вони входять до складу індивіду-
альної чи автобіографічної пам’яти, 
спогади з точки зору групи належать 
до пам’яти групової у вужчому сенсі 
слова.

Те, що зберігається у пам’яті 
людства або окремої групи – фор-
мальної чи неформальної, – в ідеалі 
є набутком усіх без винятку людей, 
але реальність вельми далека від 
ідеалу. Незліченні різновиди соці-
яльної напруги зумовили появу ве-
личезної кількости обмежень, забо-
рон, жорстких табу на той чи той ас-
пект знання; верхам це було вигідно, 
адже володіння пам’яттю, закритою 
для низів, давало їм значні перева-
ги. Не занурюймося до первіснооб-
щинних стосунків, нагадаймо лише 
про витоки формування соціяльної 
пам’яти. Коли то почалося? Тоді, 
коли почала функціонувати пам’ять 
як суспільний новотвір, коли люди 
почали оберігати свої духово-прак-
тичні досягнення, які містилися в 
свідомості (ще й слів не було таких 
– пам’ять, свідомість, внутрішній 
духовий світ, але вже були реалії, то 
й слόва-назви для тих реалій було 
чекати недовго). Давні наші предки 
уже мали справу з двома різновида-
ми реалій: тих, у яких вони тепер є, 
і тих, що вже минули, але збереглися 
в пам’яті. Був іще шар (чи світ?) ре-
алій, які поставали візією завтраш-
нього майбуття, тож природно ви-
ник ланцюжок: минуле – теперішнє 
– майбутнє. 
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Наша пам’ять базується не на 

вивченій історії, а на історії пережи-
вань. Стосовно історії, яку пригадує-
мо у споминах, ми займаємо позицію 
учасників або свідків, навіть якщо 
та участь була опосередкована й 
справляє на нас вплив через сукупну 
пам’ять групи. Різниця між пам’яттю 
груповою та пам’яттю історичною 
не може зводитись до умови участи, 
адже тоді опосередкована, непряма 
участь знову знівелює її. Групова (су-
купна) пам’ять не ототожнюється з 
історією, а вираз історична пам’ять 
об’єднує два терміни, протилежні в 
багатьох аспектах: чи ж може історія 
бути пам’яттю, якщо вона є пере-
рвою в тривалості між суспільством, 
яке читає ту історію, і суспільними 
групами, які беруть участь у ній чи 
колись до неї приглядалися. Історія 
одна, а групових пам’ятей є стільки, 
скільки є суспільних груп, і зрештою 
історична пам’ять не розглядає ми-
нулі події крізь призму теперішнос-
ти. Отже, історична пам’ять – то кар-
тина подій, а групова пам’ять – це 
вогнище традиції. Групова пам’ять 
робить можливим культивування 
традиції, і хоч її межі не перевершу-
ють тривалости людського життя, 
безупинність наступництва поко-
лінь сприяє безупинності традиції. 
Групова пам’ять невпинно здійснює 
вибір з огляду на теперішність: су-
купна свідомість групи складається 
з сукупної пам’яти та ідеї, звичаїв, 
інших сукупних уявлень, що форму-
ються у поточний момент. У цьому 
сенсі суспільство завжди є традиціо-
нальним. Більше того, його здоров’я 
потребує опертя на традицію, яка 
виконує роль ґаранта і є умовою 
екзистенції групової свідомости. Зі-
ткнення між тиском нових ідей та 

силою традицій, наявної у сукуп-
ній пам’яті, зазвичай закінчується 
компромісом. Традиція привласню-
ється, а для ідеї шукаються – більш 
чи менш успішно – подібні випадки 
у минулому. Конфлікт настає лише 
тоді, коли ті випадки з минулого на-
явні в пам’яті тільки незначної кіль-
кости груп, а решта суспільства му-
сить всупереч перебігу подій опира-
ти свою сукупну пам’ять на історії 
вивченій, а не на історії пережитій, 
історії власній. 

Французький культуролог П’єр 
Нора, аналізуючи взаємопов’яза-
ність пам’яти та історії, доводить: 
пам’ять – це життя, носіями яко-
го завжди є живі соціяльні групи, 
і в цьому сенсі вона постійно пере-
буває у процесі невпинної еволю-
ції, вона відкрита для діялектики 
запам’ятовування та амнезії, не усві-
домлює своїх послідовних деформа-
цій, підвладна всім використанням 
і маніпуляціям, здатна на тривалі 
приховані періоди та раптові по-
жвавлення. Історія – це завжди про-
блематична і неповна реконструк-
ція того, чого вже немає. Пам’ять 
– це завжди актуальний феномен, 
переживання зв’язку з вічним ни-
нішнім. Історія – це репрезентація 
минулого, яке значною мірою зале-
жить від суб’єктивного вибору [5].

Пам’ять силою своєї чуттєвої і 
маґічної природи уживається лише 
з тими деталями, які їй зручні. Вона 
живиться туманними, багатопля-
новими, ґлобальними і плинними, 
частковими чи символічними спога-
дами, вона чутлива до всіх трансфе-
рів, зображень, заборон чи проєкцій. 
Історія як інтелектуальна і світська 
операція волає до аналізу та кри-
тичного дискурсу. Пам’ять вміщує 
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спогад у священне, історія його звід-
ти жене, робить його прозаїчним. 
Пам’ять породжується тією соціяль-
ною групою, яку вона згуртовує, це 
повертає нас до того, що, за слова-
ми М. Гальбвакса, існує стільки ж 
пам’ятей, скільки й соціяльних груп, 
до ідеї про те, що пам’ять за своєю 
природою множинна і неподільна, 
колективна та індивідуальна. Нато-
мість історія належить усім і нікому, 
що робить універсальність її покли-
канням. Пам’ять укорінена у кон-
кретному, у просторі, жесті, образі 
та об’єкті. Історія не прикріплена ні 
до чого, окрім тимчасових протяж-
ностей, еволюції та зв’язків речей.

Погодимося зі слушним твер-
дженням Г. Середи, що “пам’ять 
змістовно може бути визначена як 
психологічний механізм системної 
організації індивідуального досвіду 
і є необхідною умовою здійснення 
прийдешньої діяльности” [6, 37]. 
Для того, щоб спроєктувати пер-
спективу і плянувати подальші дії, 
необхідно спиратися на досвід, для 
збереження якого потрібна надійна 
пам’ять. “Пам’ять покладається на 
моделі, у рамках яких постійно здій-
снюється її асиміляція актуальними 
стереотипами та потребами, – чи-
таємо у П. Гірі. – У міру віддалення 
минулого пам’ять про нього реорга-
нізується і сходить нанівець. Почас-
ти це процес ненавмисний, почасти 
являв необхідне завдання розмеж-
ування memoranda від memorabilia. 
У будь-якому разі минуле пам’ятали 
не заради нього самого”. Гірі по-
силається на твердження ченця ХІ 
ст., який наполягав, що новому го-
диться замінити старе: якщо старе 
у розгардіяші, його треба цілковито 
відкинути, якщо ж воно відповідає 

належному стану речей, але користі 
від нього мало, – шанобливо похова-
ти [1, 347]. 

Важливо наголосити, що соці-
яльну пам’ять можна досліджувати 
за філософськими категоріями за-
гального та одиничного. Кожна осо-
бистість має свою соціяльну пам’ять, 
свій особистий здобуток того, що на-
лежить (може належати) всім. Сус-
пільство не дозує його, не визначає, 
кому з людей яка частка того все-
людського надбання дістанеться. 
Ота частка є продуктом обставин і 
суб’єктивного пошуку [суб’єктивної 
активности] у практиці екзистенції. 

Наскільки органічним є зв’язок 
минулого – теперішнього – май-
бутнього в особистій екзистенції 
суб’єкта можна ілюструвати таким 
прикладом. 

Привселюдно відомо, що Тарас 
Шевченко заповів: “Як умру, то похо-
вайте / Мене на могилі / Серед степу 
широкого / На Вкраїні милій, // Щоб 
лани широкополі, / І Дніпро, і кручі 
/ Було видно, було чути, / Як реве 
ревучий…”. Наголошую відоме, що 
це давній український звичай: над 
загиблими в бою козаками насипа-
ли великий курган, видиму здалеку 
могилу як символ пам’яти й шани за 
героїчну боротьбу на благо рідної 
землі, пам’яти про тих щирих дітей, 
кому не однаково, “як Україну злії 
люде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, 
окраденую, збудять… ” [8, 256, 273].

У соціяльній пам’яті поета за-
фіксовано його розуміння власної 
долі і ролі в історії рідного наро-
ду, України. Він знав про народну 
любов до нього, тому очікував, що 
сповниться його прагнення. Але і в 
Заповіті, і в інших творах він невід-
дільний від свого народу і його по-
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невірянь. Його пам’ять і пам’ять про 
нього взаємозумовлені. 

У підсумку наголошу, що пам’ять 
як абсолют завжди наявна y житті 
й суспільства загалом, і конкретної 
людини зокрема. Всю незліченну 
масу індивідуальних “пам’ятей” не 
можна цілокупно підсумувати, вона 
триває безупинно у діялектиці сус-
пільної актуалізації чи амнезії, зу-
мовленої соціяльними процесами. 
Важливою рисою пам’яти є невпин-
ні її варіяції, залежні від спонтанної 
активности суб’єктів екзистенцій-
ної реальности. Прагнучи увічнити 
пам’ять про якусь подію, люди здав-
на насипали величезні кургани, ого-
лошували дерева чи гаї священни-
ми, оточували їх глибоким шануван-
ням, переповідали про них міти й 
леґенди, оспівували в думах, саґах та 
балядах, малювали в уяві варіянти 
зв’язків не лише зі світом померлих, 
але й зі світом небесним. На основі 
минулого, збереженого пам’яттю, 
вони часто прогнозують своє май-
буття у світі небесному. За взірець 
їм править те, що було пережите на 
землі. Як бачимо, пам’ять проникає 
навіть у майбуття… І кожне нове по-
коління, переосмислюючи одержане 

у спадок, множило пам’ять своїми 
переспівами минулого і додавало до 
загального скарбу власні здобутки, 
подаровані сучасністю. Залишене 
на згадку у камені не залишається 
у статиці, дух збуджує його і транс-
формує в динаміку: діялектика три-
ває безупинно. 
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Abstract: The article is devoted to the political conflicts in Ukraine. The author fo-
cuses on the consideration of the so-called European revolution or Revolution of 2013 
– 2014 years. This contradiction within the state is an important step of Ukrainian people 
to improve their lives. The main cause of political protest was a requirement for closer 
European integration. But many protesters joined because of the violent dispersal of stu-
dents, and against widespread government corruption, abuse of power, and violation of 
human rights in Ukraine. 

The article deals with the underlying causes of the conflict, the nature and features 
of this contradiction, the stages of revolutionary events and consequences of conflict. 
The author tried to generalize the main points of the confrontation and distinguish the 
main opinions of Ukrainian people regarding Ukraine’s European integration and the per-
ception of the conflict in the country. Also the author tried to describe the situation in 
Ukraine, which led to the escalating of conflict and to describe the position of Ukrainians, 
who could no longer tolerate injustice and lawlessness. The author tried to prove that 
European revolution in Ukraine had become a crucial step against the mindset and legacy 
of the Soviet empire and against an old Ukraine, for a new democratic Ukraine. 

Keywords: Euromaydan, Ukrainian Revolution, European integration, conflict, pro-
tests 
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EUROPEAN REVOLUTION AS A WILL TO CHANGE LIFE 
AND TO RESTORE JUSTICE IN UKRAINE

Vasyl Stefanyk Рrеcаrраthiаn National University, Ukraine

Twenty-three years ago Ukraine 
became independent without a fight. 
Instead of modernizing the country 
and building institutions, its elites loot-
ed its resources, leaving the country 
vulnerable to outside pressure. Now a 
new generation of Ukrainians, who feel 
European, is fighting to change the en-
tire political system and shake off the 
post-Soviet legacy. The European Revo-
lution in Ukraine is a striking example 
of this.

In this study we would like to ex-
plore a European revolution in terms 
of what it is the first important step 
to improve the lives of Ukrainians, to 
increase the level of democracy, to re-
store justice. This is the main goal of 
our research. 

Ukrainians made the difficult way 
to gaining their independence. The his-
tory of our country has experience of 
contradictions, revolutions, conflicts. 
And after getting independence, we 
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were unable to raise the level of the 
state to the level of a stability and de-
velopment. Ukrainian struggle for dig-
nified life goes on for a long time. A 
revolutionary events of recent days is a 
clear proof of its. That is why this topic 
of research is very relevant at the mo-
ment, because it affects the interests of 
every Ukrainian man. And the course 
of events will affect the future of our 
country.

The object of the study is the crisis 
events in Ukraine as Ukrainian desire 
to express the opinion of the people 
and to show its position. The subject of 
the study are the changes to which have 
led pro-European rallies in Ukraine.

There were a number of research 
works that describe the conflicts on 
the territory of Ukraine. A lot of po-
litical scientists paid their attention to 
this theme. The most known of them 
are V. Burdiak, M. Hordienko, E. Yenin, 
L. Kochubej, S. Savoyska, M. Tomenko, 
I. Cherinko and others. Information 
about the Revolution in Ukraine was il-
luminated by a lot of journalists, politi-
cal scientists, officials or government 
representatives. This topic is quite rel-
evant in social networks and the Inter-
net. However, the number of scientific 
papers on the subject is not great.

Speaking about the history of 
Ukrainian state, we should say that our 
country and Ukrainians are perma-
nently in revolt and confrontations. For 
many years Ukraine has been a con-
stituent republic of the Soviet Union 
and only in 1991 it coming into being 
as an independent nation. The lands of 
Ukraine had previously been divided 
between Russia, the Austro-Hungary 
empire, Poland, the Duchy of Lithuania 
and the Crimean Khanate. And during 
all this time Ukrainians fight for their 

independence and autonomy. After 
creation of independent state prob-
lems and confrontations do not leave 
our country. But its confrontations had 
domestic nature. Corruption, injustice, 
fraud, dodgy elections, oligarch-dom-
inated politics, the incompatibility of 
the interests and needs of the Ukraini-
an people, the desire for power of cor-
rupt business elite – is a partial list of 
problems that could not leave Ukraine. 
A protest against the government of 
Leonid Kuchma, the Orange Revolu-
tion, Revolution 2013 – 2014 years are 
a clear expression of the most urgent 
problems of Ukrainians.

So Ukraine is a complex, even 
fragile country. But for all that, the ba-
sic cause of its periodic revolutions is 
simpler: corruption and bad govern-
ment. That Ukraine has been badly run 
in its two decades of independence is 
beyond dispute. The OSCE and other 
reputable observers have repeatedly 
been critical of the conduct of Ukrai-
nian elections. European officials have 
lambasted the country’s judicial sys-
tem. Transparency International, a 
watchdog, says corruption in Ukraine 
is bad and deteriorating, because of 
“protectionism and the fusion of po-
litical and business interests”. It ranks 
Ukraine 144th in cleanliness out of the 
177 countries it surveys. The economy 
is in a parlous condition, and urgently 
in need of loans from the International 
Monetary Fund or others. The Rada, 
Ukraine’s parliament, is a zoo of cat-
calling and fisticuffs. The current upris-
ing seems inspired by affection for the 
EU, but only because, to the protesters, 
it represents the goal of sounder gov-
ernment. These problems – corruption, 
oligarch-dominated politics and busi-
ness, dodgy elections – suggest a fam-
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ily resemblance between Ukraine and 
other post-Soviet states [3]. Thus, in 
a way, Ukrainians can no longer toler-
ate injustice and Ukraine’s revolutions 
should probably be seen as a bid to 
shake off the mindset and legacy of the 
Soviet empire.

European Revolution or Euro-
maydan is a wave of demonstrations, 
civil unrest and revolution in Ukraine, 
which began on the night of 21 No-
vember 2013 with public protests de-
manding closer European integration. 
The scope of the protests expanded, 
with many calls for the resignation of 
President Viktor Yanukovych and his 
government. Many protesters joined 
because of the violent dispersal of pro-
testers on 30 November and “a will to 
change life in Ukraine”. By 25 January 
2014, the protests had been fueled by 
the perception of widespread govern-
ment corruption, abuse of power, and 
violation of human rights in Ukraine 
[4].

The Association Agreement would 
have seen Ukraine take a historic step 
closer to the West and away from Rus-
sia. It was due to be signed at a cru-
cial summit in Vilnius, but the Ukraine 
backed out at the last minute after 
what EU leaders described as “Russian 
pressure”. Mr. Yanukovych’s U-turn has 
highlighted an old East-West tug-of-
war over Ukraine, which shares bor-
ders and ethnic ties with Russia and 
four EU countries [13].

Starting small in Kyiv on 21 No-
vember 2013, the demonstrations 
continued for three months. The first 
escalation was at the end of Novem-
ber, on the 30th, when police tried to 
clear demonstrators out of Indepen-
dence Square, brutally beating people. 
This provoked a massive public reac-

tion that brought hundreds of thou-
sands into the streets, and saw the 
establishment of a massive camp in 
central Kyiv. 

The next peak came after the gov-
ernment did a deal with Russia to get 
$15 billion dollars in aid and for cheap 
gas, which the opposition saw as mov-
ing closer to Russia [11].

This culminated in a series of anti-
protest laws by the government on 16 
January 2014, and further rioting on 
Hrushevskoho Street. On 22 January, 
more violence erupted in Kyiv. This re-
sulted in 8-9 people dead. 

The protests reached a climax dur-
ing mid-February. On 18 February, the 
worst clashes of Euromaydan broke 
out after the parliament had failed to 
rollback of the Constitution of Ukraine 
to its pre-2004 form, which would 
lessen presidential power and bring 
more balance to the government.  Po-
lice and protesters fired guns, with 
both live and rubber ammunition, in 
multiple locations in Kyiv. The riot po-
lice advanced towards Maydan later in 
the day and clashed with the protest-
ers and did not fully occupy it.  The 
fights continued through the follow-
ing days, in which the vast majority 
of casualties took place. On the night 
of 21 February, Maydan vowed to go 
into armed conflict if Yanukovych did 
not resign by 10:00. Subsequently, the 
riot police drew back and vanished and 
Yanukovych and many other high gov-
ernment officials fled the country.  Pro-
testers gained control of the presiden-
tial administration and Yanukovych’s 
private estate. The next day, the parlia-
ment impeached Yanukovych, replaced 
the government with a pro-European 
one, and released Yulia Tymoshenko 
from prison [4].
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The main demands of protesters 
included the following:

Form a co-ordinating committee to 
communicate with the European com-
munity.

To state that the president, par-
liament and the Cabinet of Ministers 
aren’t capable of carrying out a geo-
politically strategic course of develop-
ment for the state and to call for Yanu-
kovych’s resignation.

Demand the cessation of political 
repressions against EuroMaydan activ-
ists, students, civil activists and oppo-
sition leaders [5].

The Ukrainian revolution is:
– a democratic revolution against 

the authoritarianism and nepotism 
of president Viktor Yanukovych and 
Mykola Azarov’s government;

– a protest against the govern-
ment’s U-turn on the EU, and an outcry 
against Yanukovych’s perceived plans 
to integrate Ukraine in the Customs 
Union of Russia, Belarus, and Kazakh-
stan;

– a student revolution against the 
government which is stealing their 
dreams and hopes – and a parents’ rev-
olution against the government which 
is stealing their children’s future;

– a rebellion against the police 
who beat up, torture, rape and murder 
Ukrainian citizens;

– a revolt of the educated class 
against the conceited ignorance of the 
ruling elites;

– a nationalist uprising against Rus-
sia’s destructive influence on Ukraine 
and a national revolution against the 
Kremlin’s imperialism;

– a revolution of independent busi-
nessmen against the voracious omnip-
otence of president Yanukovych’s busi-
ness “Family” and his oligarchs;

– a revolution against the persis-
tent spirit of Sovietism;

– and a revolution against an old 
Ukraine, for a new Ukraine [12].

According to journalist Lesia 
Bushak, “EuroMaydan has grown into 
something far bigger than just an an-
gry response to the fallen-through 
EU deal.  It’s now about ousting Ya-
nukovych and his corrupt govern-
ment; guiding Ukraine away from its 
200-year-long, deeply intertwined 
and painful relationship with Russia; 
and standing up for basic human rights 
to protest, speak and think freely and 
to act peacefully without the threat of 
punishment” [1].

The current protests are in many 
ways quite similar to the Orange Revo-
lution – in the use of the term “revolu-
tion” or “euro-revolution”, for example. 
But, like its Orange predecessor, to-
day’s protest movement will probably 
not manage to achieve fundamental 
revolutionary change in Ukraine, nor 
EU membership. In the unlikely event 
that the protests result in a change of 
heart for Yanukovych and he, or an op-
position government, signs the Asso-
ciation Agreement, the prospects for 
Ukraine joining the European Union 
would still be dubious. This is because 
the Agreement refuses to recognize 
Ukraine’s potential right to join the EU. 
The key difference is that, as distinct 
from the peaceful Orange Revolution, 
this time first the Yanukovych govern-
ment, and then a radical wing of the 
opposition protesters, have resorted to 
violence. This development could set 
a potentially dangerous precedent for 
Ukrainian politics, which, unlike most 
other post-Soviet countries, such as 
Russia, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, 
Moldova, Tajikistan, and Uzbekistan, 
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has so far managed to avoid violent in-
ternal conflict [7].

According to the A. Shekhovtsov 
“The «Orange revolution» in 2004 was 
not a revolution, but a successful mass 
protest against electoral fraud. But 
then Ukrainian people idealized, and 
put too much trust in, president Vik-
tor Yushchenko, who eventually failed 
to deliver on his promises. The internal 
conflicts within the “Orange” govern-
ing coalition contributed to the failure 
of the national project, which barely 
emerged during the peaceful, carni-
valesque “Orange revolution”. Not only 
did the failure of Yushchenko result in 
the election of president Viktor Yanu-
kovych in 2010, but it also had a pro-
foundly negative effect on the willing-
ness of the Ukrainian people to mobi-
lize for any political cause. The opposi-
tion did organize rallies, meetings and 
protests, but they had no significant 
popular support. Civil society seemed 
to have withdrawn into itself; many 
embarked upon an inner emigration or 
left the country [12].

Paul Robert Magocsi illustrated 
situation in Ukraine in 2013, saying 
“The revolution wasn’t a revolution of 
the streets or a revolution of (politi-
cal) elections; it was a revolution of the 
minds of people, in the sense that for 
the first time in a long time, Ukrainians 
and people living in territorial Ukraine 
saw the opportunity to protest and 
change their situation. It was a pro-
found change in the character of the 
population of the former Soviet Union” 
[9].

Historian Yaroslav Hrytsak in 
his interview made an attempt to 
characterize the events on Euromay-
dan. He said it was a revolution of 
young people who have education but 

have not future. It was a rebellion of 
people who would have to live like the 
middle class, but most of them lived 
like the proletariat. And the only way 
to solve this problem is do not change 
the politicians but change the country 
and create a new state [15].

It is hundreds of thousands of pro-
testers who give the Ukrainian revolu-
tion its meaning and significance. The 
power of the current social protests 
is indeed fascinating. People self-or-
ganize via social networking websites 
and offline; they cook food and make 
hot drinks, provide other protesters 
with warm clothes, accommodation, 
medical assistance and legal advice, 
read academic lectures on streets, 
build barricades, ensure safety of the 
protests, put up prayer tents, clean 
up the occupied public spaces. They 
display almost a perfect case of hori-
zontal forms of organization and lead-
erless resistance to the ruling elites. 
The lesson drawn from the failure of 
the “Orange revolution” tells people 
not to rely too much on politicians, 
not to put too much trust in them, 
like they did with Viktor Yushchenko, 
who failed them. That this lesson has 
been learnt is one reason why civil so-
ciety is now so strong. Today, it is the 
Ukrainian pro-European civil society 
that confers power on the political op-
position. Otherwise, the political op-
position would now have no power in 
the Ukrainian political sphere at all. A 
conciliatory deal struck between the 
opposition and the ruling elites would 
not satisfy Ukrainian civil society, and 
if civil society sees that the opposi-
tion is simply using hundreds of thou-
sands of protesters to secure its own 
bargaining power, it will withdraw its 
support [12]. 
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It is worth noting that, according to 
December 2013 polls (by three differ-
ent pollsters) between 45% and 50% 
of Ukrainians supported Euromaydan, 
while between 42% and 50% opposed 
it. The biggest support for the protest 
can be found in Kyiv (about 75%) and 
western Ukraine (more than 80%). 
Among Euromaydan protesters, 55% 
are from the west of the country, with 
24% from central Ukraine and 21% 
from the east [4].

The main reason Ukrainians 
massed in Kyiv’s Independence Square, 
was the violent police dispersal of a 
peaceful pro-EU demo and brutal beat-
ings handed out on November 30. An 
Ilko Kucheriv Democratic Initiatives 
Foundation survey of protesters con-
ducted 7 and 8 December 2013 found 
that 92% of those who came to Kyiv 
from across Ukraine came on their 
own initiative, 6.3% was organized by 
a public movement, and 1.8% were or-
ganised by a party. 70% said they came 
to protest the police brutality of 30 No-
vember, and 54% to protest in support 
of the European Union Association 
Agreement signing.  Among their de-
mands, 82% wanted detained protest-
ers freed, 80% wanted the government 
to resign, and 75% want president Ya-
nukovych to resign and for snap elec-
tions [10], [14].

According to the public opinion 
poll by the Kyiv International Institute 
of Sociology, only 5.4 per cent of the 
protesters were mobilized by the op-
position parties; the rest were driven 
by their own conscience. Even if the 
pro-European protesters are ready to 
give the opposition a chance at early 
or regular elections, civil society needs 
solid guarantees that Ukraine will be 
“rebooted” and that the people will 

have a strong say in the process of 
Ukraine’s development after the oppo-
sition – sooner or later – takes power 
[12].

The international community 
has turned its focus on the crisis 
in Ukraine. International response to 
events in Kyiv was different. European 
organizations, the U.S. and NATO sup-
ported democratic change of Ukraine 
and protesters on the Maydan. While 
Russia has been a supporter of policy 
of the President Yanukovych and tried 
to bring Ukraine to joins Russia’s Cus-
toms Union. The EU ambassador and 
nine ambassadors from EU countries 
(notably, Poland, the Netherlands, the 
Czech Republic, Sweden, and Finland) 
joined the demonstration, clearly on 
orders from their capitals. The United 
States, the European Union, and vari-
ous EU countries have condemned the 
violent action against peaceful and le-
gal demonstrators.

Enlargement Commissioner Shtefan 
Fule stated on 26 November 2013 “I am 
happy that democracy in Ukraine has 
reached the moment where the people 
are free to assemble and express their 
opinion, particular on the issue which is 
so relevant for their own future, the fu-
ture of Ukraine”

Guy Verhofstadt, leader of the Al-
liance of Liberals and Democrats for 
Europe Group in the European Parlia-
ment, claimed January 2014 that Euro-
maydan “is the largest pro-European 
demonstration in the history of the Eu-
ropean Union” [6].

Western governments should use 
assistance as leverage to constrain ex-
treme actions and ensure fair elections 
that bring to power a legitimate presi-
dent and a representative parliament, 
regardless of geopolitical loyalties. 
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That scenario, which might just keep 
Ukraine whole and free, would benefit 
the EU, the United States, and Russia 
together. It is the only truly European 
course [2].

Speaking about the casualties of 
Euromaydan there are currently over 
110 identified victims. Almost all of 
them were conflict participants. In 
addition, 16 police officers were also 
killed while on duty during the con-
flict. The list of people killed during 
Euromaydan events taking place in the 
fall and winter of 2013 – 2014, also re-
ferred to as “Heavenly Hundred” [8].

In summary, we should say that 
the European revolution in Ukraine 
was an important step of the nation to 
achieve their goals and to express their 
interests. This crisis is often compared 
with the Georgian revolution or Color 
revolutions. However, there is a large 
and significant difference. Ukrainian 
revolution of 2013 – 2014, is a revolu-
tion against authoritarianism of power, 
against corruption, against the abuse 
of senior officials etc., but in a demo-
cratic state. Ukraine proclaimed its in-
dependence and took a course on de-
mocratization. But any democracy we 
had not. It is nonsense that in demo-
cratic state somebody was fired from 
their jobs for the political direction or 
peaceful meetings and demonstrations 
were disperse. Is this democracy? And 
justice? Is it in our country? The pen-
sion of old woman for a month is equal 
to the price of one bouquet of flowers 
for officials. or the price of the official’s 
car is equal to 1 million pensions of 
Ukrainian citizens. Is this fair?

Ukrainians are no longer were able 
to endure it. They rebelled. And they 
rebelled not against an external en-
emy, but against internal injustice. The 

reason for this was European integra-
tion. Therefore, most people consider 
themselves Europeans and want to live 
like Europeans. But the main reason of 
the revolutionary events in the country 
was a will to change life of Ukrainians. 
First of all, our people want to be nec-
essary for their country, but also they 
want that their rights and interests 
were respected. Civil society wants a 
truly independent Ukrainian and Eu-
ropean nation. And Ukrainians under-
stand that, in order to achieve this in-
dependence, they need to completely 
overhaul the political system.
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Abstract: The article is sanctified to the social networks as structural component of 
the system of facilities of mass communication that actively participates in new models of 
informative consumption forming, social and political activity of citizens of Ukraine. It is 
shown that social networks became an effective ground that allows not only to distribute 
information, but also influence the offline world. In particular the political citizen organi-
zation. The author substantiates the idea that social networks play an important role in 
Ukrainian events. Their active use rather is the work of concerned citizens and less the 
result of coordinated action by representatives of political parties or government. The 
analysis shows that in today’s world social networking can be quite effective platform 
that allows you to not only disseminate information, but also to influence the off-line 
world, including the political self-organization of citizens.

Keywords: social network, virtual social capital, political communication, informa-
tively-communicative technologies, political organization of citizens, Euromaidan

Сучасні комунікації, особливо 
мережевого типу, на взірець інтер-
нету, відіграють значну роль у фор-
муванні інформаційного суспільства, 
яке ґрунтується на горизонтальних 
соціяльних зв’язках. В умовах розви-
тку інформаційного суспільства по-
ступово зростає кількість людей, які 
мають змогу брати участь у напрацю-
ванні й прийнятті політичних рішень, 
відкриваються реальні передумови 
зменшення нерівности політичних 
можливостей громадян. В Україні 
стрімко формується масова інтернет-
аудиторія та специфічне мережеве 
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соціокультурне середовище, констру-
юються нові моделі інформаційного 
споживання, соціяльної та політичної 
активности тощо. Метою нашої стат-
ті є визначення впливу соціяльних 
мереж на політичну самоорганізацію 
громадян України. Для досягнення 
мети потрібно, по-перше, з’ясувати, 
чим є соціяльні мережі; по-друге, ви-
явити роль комунікаційних процесів у 
політичній активності громадян.

Означена проблематика розгля-
дається у працях Д. Белла, Ж. Бодрійя-
ра, П. Бурд’є, Ю. Габермаса, М. Кастель-
са, Дж. Кіна, Г. Маклюена, Ф. Вебстера. 
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Проблема соціяльних мереж розро-
бляється й у українському науково-
му дискурсі, зокрема, у дослідженнях 
В. Бебика, М. Головатого, Ю. Левенця, 
О. Молодцова, Г. Почепцова, М. Приму-
ша, А. Романюка, О. Токовенка, Ю. Шве-
ди.

Терміном соціяльна мережа, який 
запропонував англійський соціо-
лог Джеймс Барнс у 1954 р., ще доне-
давна послуговувалося лише вузьке 
коло науковців. Останнім часом це 
поняття стало одним із найбільш по-
ширених і використовуваних інтер-
нет-термінів. Саме як інтернет-термін 
соціяльна мережа означає платформу, 
онлайн сервіс або веб-сайт, призна-
чені для побудови, відображення та 
організації соціяльних взаємовідно-
син. У руслі понятійного апарату со-
ціології соціяльну мережу можна ви-
значити як соціяльну структуру, яка 
складається з групи вузлів, тобто со-
ціяльних об’єктів, і зв’язків між ними 
(соціяльних взаємовідносин). У будь-
якій соціяльній мережі відбувається 
безперервний обмін матеріяльними, 
інформаційними та емоційними ре-
сурсами, що дозволяє її учасникам 
накопичувати віртуальний соціяль-
ний капітал. Р. Патнем вважає, що «за 
аналогією з фізичним і людським ка-
піталом, втіленим у знаряддях праці 
та навчанні, які підвищують індиві-
дуальну продуктивність, «соціяль-
ний капітал» утримується в таких 
елементах громадської організації, як 
соціяльні мережі, соціяльні норми й 
довіра (networks, norms and trust), що 
створює умови для координації й ко-
операції заради взаємної вигоди» [3, 
189].

Соціяльна мережа спрямована на 
побудову спільнот в інтернеті з людей 
зі схожими інтересами та / або діяль-

ністю. Зв’язок здійснюється за допо-
могою сервісу внутрішньої пошти або 
миттєвого обміну повідомленнями. 
Варто відзначити, що соціяльна ме-
режа часто протиставляється струк-
турованій організації, в якій панують 
формальні відносини.

Соціяльні мережі складно орга-
нізовані, незавершені і нетотожні са-
мим собі. У зв’язку з цим до них можна 
застосувати теорію «аутопоезисної 
організації» У. Матурані та Ф. Варелі. 
Нагадаємо, що термін “аутопоезис” з 
латинської означає процес самовід-
творення системи, або відтворення її 
на власній основі. Цей термін вказує 
на те, що система сама, на основі за-
мкнених усередині процесів виробни-
цтва, трансформації і деконструкції, 
творить свою структуру. Тому важли-
вою складовою аутопоезису є само-
відокремлення системи від зовніш-
нього середовища. Тобто, визначаючи 
свої межі й виокремлюючи себе з ото-
чення, система починає акт самовід-
творення. Система не зможе підійти 
до побудови чи відтворення власної 
складної структури, якщо буде постій-
но змішуватися з оточуючим серед-
овищем. Хоча, безумовно, ресурси для 
збільшення своєї складности чи зміни 
своєї якости вона бере ззовні. Таким 
чином, необхідною умовою аутопое-
зису системи є її оперативна замкне-
ність – адже жодна система, за Н. Лу-
маном, не може оперувати поза своїми 
межами.

Згідно з висновками чилійських 
учених, організаційно замкнений про-
дуктивний процес “самопородження 
– самобудування – самовідтворення” 
виражає сутність живого організму 
як специфічної динамічної автономії. 
Іншими словами, усі живі істоти здат-
ні самовідтворюватися, «будувати» 



466 +

Spheres of culture+
самих себе, створюючи власні компо-
ненти. Аутопоезисні системи пред-
ставляють собою мережі відтворення 
компонентів, які здійснюють її ґене-
рацію, розширюючи межі цих мереж 
у просторі. Аналогічно відбувається 
зміна структури соціяльних мереж за 
рахунок багатоканальної інформацій-
ної взаємодії їх розробників і користу-
вачів, а також користувачів між собою. 
Як зазначає Є. Лавренчук, кожний з 
учасників комунікації з соціяльною 
мережею окремо не володіє вичерп-
ним знанням про мережу загалом, 
тоді як сукупна комунікативна вза-
ємодія всіх аґентів, що беруть участь 
у змінах структури мереж, утворює 
операціонально замкнену техносоці-
яльну єдність [2, 63-71].

Соціяльні мережі виконують одну 
з найважливіших для соціюму функ-
цій – комунікативну. Прагнення до 
спілкування консолідує широку ауди-
торію на певному ресурсі. У зв’язку з 
великою кількістю залучених корис-
тувачів можна вважати це середовище 
досить потужним інструментом для 
досягнення різних цілей і просування 
інтересів, дії на свідомість молоді, що 
істотно змінилася під впливом сучас-
них інформаційно-комунікативних 
технологій і медія-засобів. 

Визначення ролі комунікаційних 
процесів у політичній активності гро-
мадян потребує детальнішого розгля-
ду політичної комунікації. У Політо-
логічному енциклопедичному словнику 
політична комунікація визначається 
як «процес передачі, обміну політич-
ною інформацією, який структурує 
політичну діяльність і надає їй нового 
значення, формує громадську думку 
і політичну соціялізацію громадян з 
урахуванням їхніх потреб та інтер-
есів» [4, 269]. Засновниками загальної 

теорії політичної комунікації прийня-
то вважати представників двох аме-
риканських наукових шкіл: кіберне-
тичного напряму в аналізі соціяльних 
систем (К. Дойч та ін.) і структурно-
функціонального підходу до вивчен-
ня політики (Г. Алмонд та ін.). К. Дойч 
назвав політичну комунікацію «нер-
вовою системою державного управ-
ління» і вважав політичні повідомлен-
ня фактором політичної поведінки 
[7, 69]. Прихильники другого підходу 
розглядають політичну комунікацію 
як одну із функцій політичних систем. 

Згодом ці ідеї розвинули і до-
повнили Ж. Дюран, Ж.-М. Коттре, 
Ю. Маккуел, М. Шарло, Р.-Ж. Шварцен-
берґ та ін. Зокрема останній визначає 
політичну комунікацію як «процес пе-
редачі політичної інформації, за посе-
редництвом якого інформація цирку-
лює між різними елементами політич-
ної системи, а також між політичною 
й соціяльною системою. Відбувається 
неперервний процес обміну інформа-
цією між індивідами і групами на всіх 
рівнях» [6, 174]. Дослідник виокремив 
три основні способи політичної кому-
нікації: 1) комунікація за допомогою 
мас-медій, в тому числі друкованих 
(преса, книги, афіші), й електронних 
(радіо, телебачення і т. д.); 2) комуні-
кація за посередництва організацій, 
зокрема політичних партій і груп тис-
ку; 3) комунікація через неформальні 
контакти з використанням особис-
тісних зв’язків [6, 190]. До цих спосо-
бів впливу відносять також особливі 
комунікативні ситуації або дії, напри-
клад, вибори, референдуми та ін. 

У політології вирізняють два види 
політичної комунікації: 1) вертикаль-
ний, коли комунікації встановлюють-
ся між різними ієрархічними рівнями 
макрополітичної структури (при-
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міром, між урядом й електоратом); 
2) горизонтальний, коли комунікації 
здійснюються між інституціями або 
аґентами впливу, які розміщені на од-
ному рівні (приміром, всередині еліт-
них угруповань або в тих чи інших 
групах громадян). Вертикальний вид 
політичної комунікації характеризу-
ється поширенням інформації з цен-
тру одночасно багатьом абонентам на 
периферію та відносно малою можли-
вістю особистого зворотного зв’язку 
(телебачення, радіо, преса), тобто це 
типова одностороння комунікація, 
яка на сьогодні домінує в мас-медіях.

Деякі моделі політичної комуні-
кації спрямовані на посилення впливу 
правлячої еліти не безпосередньо, а 
через такі інститути, як бюрократич-
ний апарат і засоби масової інформа-
ції. Так, згідно з моделлю К. Сайне, між 
елітою, бюрократією і масами як еле-
ментами політичної системи відбува-
ється безперервний інформаційний 
обмін, причому еліти завжди констру-
юють і передають «вниз» інформацію, 
яка сприяє зміцненню їх власної леґі-
тимности [9]. Так Л. Пай звертає увагу 
на те, що «політична комунікація пе-
редбачає не однобічну спрямованість 
сиґналів від еліт до маси, а весь діяпа-
зон неформальних комунікаційних 
процесів у суспільстві, які здійснюють 
різноманітний вплив на політику» [8, 
442]. У демократичному суспільстві 
все більше значення набуває горизон-
тальний рівень обміну потоками по-
літичної інформації, який формується 
на більш широкій соціяльній базі, зо-
крема й за рахунок соціяльних мереж. 

Велика кількість громадян ство-
рює свої аккаунти в соціяльних ме-
режах, іноді й по декілька під вигада-
ними іменами, щоб висловити свою 
громадянську позицію. Користувачі 

можуть відмітити як «подобається» 
будь-яку інформацію, прокоменту-
вати її, у тому числі використовуючи 
посилання на інші інтернет-джерела, 
«розповісти про неї» або «поділити-
ся» зі своїми онлайн-друзями. Отож, 
соціяльні мережі характеризуються 
широкою інформативністю, нерідко 
вони містять інформацію, на яку не 
звертають уваги традиційні мас-медії, 
при цьому не відкидають деталі й не 
нехтують неперевіреною інформаці-
єю. 

Телебачення, радіо, газети і жур-
нали працюють переважно в режимі 
інформаційного монологу (односто-
ронньої комунікації), за допомогою 
якої відповідні структури впливають 
на політичну свідомість і підтри-
мують контроль над підвладними 
суб’єктами. Інтернет-простір відкрив 
можливість багатосторонньої кому-
нікації і стає вагомим джерелом по-
літичної інформації. Ґлобальна мере-
жа дозволяє забезпечити постійний 
суспільно-політичний диспут з мож-
ливістю електронного зворотного 
зв’язку в реальному часі між владою і 
громадянами. Відтак залежність гро-
мадян від інституціональних посеред-
ників, партійних організацій і груп ін-
тересів може суттєво зменшитися.

Користувачі не лише коментують 
інформацію, але й викладають відео 
на Youtube, які стають свідченнями 
політичних скандалів, корупції, жор-
стокости представників правоохорон-
них органів під час масових акцій та ін. 
Таким чином, доступ до будь-якої ін-
формації, невідфільтрованої рекламо-
давцями, акціонерами, редакційними 
радами, моделює політичну комуні-
кацію, в якій кожен стає небайдужим 
і здатним оцінити те, що відбувається 
навколо. Соціяльні мережі наділяють 
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користувачів головною перевагою: 
можливістю вступу в процес політич-
ної комунікації на національному або 
локальному рівні з вираженням своїх 
вимог, які найчастіше торкаються по-
ліпшення якости й рівня життя насе-
лення. У соціяльних мережах досить 
зручно об’єднуватися в групи одно-
думців, вести дебати і відстоювати 
свої позиції і права.

Нині соціяльні мережі – не лише 
майданчик для спілкування, а й засіб 
політичної самоорганізації громадян. 
Події в Україні кінця 2013 – початку 
2014 рр. переконують, що кіберпрос-
тір став не лише засобом оперативно-
го інформування, але й інструментом 
погодження дій протестантів, осно-
вою самоорганізації громадян в різ-
номанітні за завданнями і кількістю 
учасників групи. Нагадаємо, що впер-
ше люди вийшли на Майдан 21 лис-
топада 2013 р. одночасно в Києві й у 
Львові після появи в Facebook закли-
ків висловити протест кардинальною 
зміною політики українського уряду й 
відмови від евроінтеґрації.

Практично відразу ж після пер-
ших протестних акцій в соціяльній 
мережі Facebook були створені групи, 
в яких оперативно публікувалися но-
вини Евромайдану. Офіційна сторінка 
Евромайдану за перші 8 днів отрима-
ла 76 тис. передплатників, за 10 днів 
це число досягло 117 тис. На початок 
лютого кількість прихильників цієї 
сторінки перевищила 214 тис. осіб, а 
число обговорень – 111 тис. Завдяки 
цьому сторінка Евромайдану стала 
найпопулярнішою і найбільш відвіду-
ваною в українському сеґменті інтер-
нет. Прихильники Евромайдану ви-
користовують для комунікації й іншу 
популярну сторінку Евромайдан SOS, 
основним призначенням якої є по-

ширення інформації про зниклих під 
час протистояння людей. Аналогічна 
сторінка створена і в ВКонтакті, а вся 
інформація про пошук зниклих аґре-
ґована на спеціяльному сайті.

Хоча Евромайдан і називають ре-
волюцією середньої кляси, який, згід-
но з існуючою думкою, користується 
переважно Facebook, соціяльна мере-
жа ВКонтакті не відстає по активнос-
ті від продукту Марка Цукерберґа. На-
приклад, сторінка Українська револю-
ція Евромайдан навіть обігнала най-
популярнішу Facebook-сторінку про 
Евромайдан: число її передплатників 
перевищило 280 тис. осіб. Це можна 
пояснити тим, що спочатку Евромай-
дан був студентським протестом, а 
ВКонтакті є найпопулярнішим соці-
яльним майданчиком для української 
молоді.

Використання Twitter в україн-
ських подіях не так активно, як в араб-
ських протестах, особливо в Ірані в 2009 
р., завдяки чому іранські події називали 
Twitter-революцією. Проте, Twitter-
стрічка і в Україні залишалася опера-
тивним джерелом інформації про події. 
Так, в перший тиждень протестів, з 21 
по 28 листопада, найпопулярнішим хе-
штегом серед українських користува-
чів сервісу мікроблоґів був хештег #ев-
ромайдан, він згадувався в середньому 
від 1,5 до 3 тис. разів на годину.

Найпопулярніше політичне он-
лайн-медія «Українська правда» з 
початку подій на Майдані усі більш-
менш значимі новини, що публікува-
лися не лише на своєму сайті, але й на 
інших ресурсах, в соцмережах або в ак-
каунтах політиків, транслювала у сво-
єму Twitter. А коли ресурс кілька разів 
опинявся під DDos-атакою, Twitter і 
Facebook Української правди залиша-
лися головними рупорами подій.
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Після першого розгону студент-
ського майдану (в ніч на 30 листопа-
да 2013 р.) українські онлайн-медія 
зафіксували рекордний трафік, отри-
маний із сторінок соціяльних мереж: 
кількість переходів із соцмереж на 
шпальти медія виросла в 7-10 разів 
[8].

Природно, що такий потік інфор-
мації від прихильників Евромайдану 
викликав протидію. Є співтовариства 
і сторінки, присвячені так званому 
Антимайдану в Facebook. Значно біль-
ше таких груп і співтовариств у ВКон-
такті. Зауважимо, що адміністрація 
соціяльної мережі ВКонтакті попере-
дила, що заблокує співтовариства, які 
змінили свою спрямованість і стали 
писати про Евромайдан. Ще однією 
прикметою часу стало використання 
соціяльних мереж для «зливу» персо-
нальних даних, як супротивниками, 
так і прихильниками Евромайдану. 
У мережі публікувалися персональні 
дані співробітників Беркуту, списки 
активістів Автомайдану (рухи автомо-
білістів, що підтримують Евромайдан) 
з номерами їх автомобілів і домашні-
ми адресами, що привело до масових 
підпалів машин на вулицях Києва. Ін-
тернет і соціяльні мережі у цьому ви-
падку перетворилися на плятформу 
для розміщення компромату для обох 
сторін протистояння. У деяких гру-
пах ВКонтакті навіть розміщувалися 
фотографії і посилання на профайли 
прихильників Евромайдану.

Є всі підстави стверджувати, що 
сучасні онлайн-комунікації не лише 
надають нові можливості для суспіль-
ства та влади, але й породжують нові 
загрози і виклики, надаючи серйозні 
потенційні можливості для маніпулю-
вання громадською думкою і впливу 
на сучасну політику.

Для забезпечення можливости 
інформаційного впливу розроблено 
спеціяльне програмне забезпечення 
ведення інформаційної боротьби в кі-
берпросторі, в першу чергу у блогах і 
соціяльних мережах. Під контролем 
тих, хто проводять інформаційні опе-
рації, знаходиться значне число вірту-
альних псевдоосіб, при цьому кожен 
фахівець може одночасно управляти 
десятками такого роду персонажів. 
Кожен штучно створений профіль 
має власну історію, біографію, «сліди» 
присутности в мережі, а також інші де-
талі, виправдані з технічної, культур-
ної та географічної точки зору, що за-
галом робить можливим сприйняття 
таких профілів інтернет-користувача-
ми як реальних людей. 

Подібні технології дозволяють 
вести широкомасштабну інформацій-
ну діяльність практично на будь-яких 
сайтах будь-якої країни, зокрема й у 
блогах і соціяльних мережах, за до-
помогою яких сьогодні значне число 
користувачів отримує необхідну для 
формування власної думки інформа-
цію. Таким чином, з’являється мож-
ливість поширення вигідної ідеології 
і здійснення пропаґанди, а також про-
ведення кампаній по дезінформації 
і здійснення інформаційних прово-
кацій в масштабах всього світу. Крім 
того, використання ботів у соціяль-
них мережах і блоґосфері надає мож-
ливість формування малих цільових 
груп дії з максимально чіткою геогра-
фічною прив’язкою. Іншими словами, 
технології кіберсимуляції дозволяють 
наносити як масовані, так і точкові ін-
формаційні удари по вибраних цілях з 
боку штучно створених аккаунтів-бо-
тів.

Отже, як стверджують фахівці, 
технології конструювання фейкових 



470 +

Spheres of culture+
(фальшивих) кіберосіб у масовому 
порядку, по суті, дозволяють створю-
вати численні віртуальні симулякри 
– онлайн-профілі, не пов’язані з ре-
альними людьми в оффлайн-просторі. 
Такого типу симулякри за наявності 
високоефективної технології можуть 
надати найширші можливості для ма-
ніпулювання свідомістю великих груп 
інтернет-користувачів. При цьому 
кіберсимулякри можуть вирішувати 
відразу низку завдань у рамках м’якої 
інформаційної війни, а саме: 1) ство-
рення атмосфери масової підтримки 
(або ж навпаки – атмосфери різкого 
неприйняття) певної політичної сили; 
2) ініціяція штучно створених інфор-
маційних приводів в онлайн-просторі 
для формування вигідного порядку 
денного; 3) ґенерування псевдоподій, 
що не мали місця насправді; 3) поши-
рення дезінформації про реальні по-
літичні події, компрометація політич-
них опонентів; 4) впровадження в ма-
сову свідомість нової системи ціннос-
тей (з одночасним руйнуванням на-
явної) і трансформація традиційного 
символьного простору; 5) формуван-
ня вигідних моделей масової поведін-
ки; 6) створення нових і корекція на-
явних масових стереотипів сприйнят-
тя дійсности; 7) мобілізація мас для 
оффлайн-активности; 8) управління 
політичним іміджем різних суб’єктів 
політики [5].

Висновуємо, що, ймовірно, остан-
ні події політичного характеру в Укра-
їні стали результатом застосування 
такого роду технологій. Адже попри 
те, що соціяльні мережі грають ве-
личезну роль в українських подіях, їх 
активне використання – це, швидше, 
справа рук небайдужих громадян і 
менше – результат скоординованих 
дій представників політичних сил або 

влади. Проведений аналіз свідчить, 
що у сучасному світі соціяльні мережі 
можуть бути цілком дієвим майдан-
чиком, який дозволяє не лише поши-
рювати інформацію, але й впливати 
на оффлайновий світ, зокрема на полі-
тичну самоорганізацію громадян.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК СКЛАДОВА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ

Одним із ключових пріоритетів 
української держави є прагнення 
побудувати відкрите інформаційне 
суспільство, яке буде спрямоване на 
розвиток, орієнтоване на інтереси 
та потреби людей. Створення і нако-
пичення інформації та знань, віль-
ний доступ та користування ними 
– характерна риса інформаційного 
суспільства, розвиток якого перед-
бачає ефективну інформаційну вза-
ємодію людей, дає можливість окре-
мому громадянину реалізувати свій 
потенціял, сприяючи своєму стало-
му розвитку і підвищуючи якість 
свого життя. В умовах демократії, 
відкритого інформаційного суспіль-
ства від держави вимагається ціле-
спрямоване формування громад-

ської думки та опора на неї, вміння 
систематично здійснювати постій-
ний, двосторонній зв’язок з суспіль-
ством, дедалі активніше залучення 
інститутів громадянського суспіль-
ства до реалізації державної полі-
тики. Запровадження стратеґічних 
підходів у налагодженні суспільних 
комунікацій повинно стати одним 
з найважливіших завдань місцевих 
органів влади.

Ефективна взаємодія влади та 
громадськости передбачає прозо-
рість, відкритість, демократичність 
діяльности місцевих органів влади 
шляхом запровадження консуль-
тацій з громадськістю. В Україні іс-
нує потреба у пошуку та вироблен-
ні нових форм, способів, механізмів 
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і заходів комунікативного зв’язку 
держави та громадянського суспіль-
ства, саме тому консультації з гро-
мадськістю місцевих органів влади 
є необхідними для розвитку Укра-
їни як демократичної та правової 
держави. Здатність спілкуватися з 
громадянами, пояснювати суспіль-
ству свої рішення, задовольняти за-
пити різних соціяльних груп – такі 
комунікаційні можливості інфор-
маційної політики держави. Якщо 
відсутня транспарентність та своє-
часне інформування громадян про 
найближчі перспективи й очікувані 
результати, в суспільстві виника-
ють передумови до збайдужіння 
населення до інститутів влади і, як 
наслідок, народжується недовіра до 
урядових програм та рішень [2].

Вагомий внесок у розвиток на-
укової галузі щодо необхідности 
впровадження взаємодії громадян-
ського суспільства та держави зро-
били українські та закордонні вчені 
В. Авер’янов, Е. Афонін, Г. Анаманчук, 
Р. Войтович, І. Грицяк, Н. Грицяк, А. 
Дегтяр, Л. Гонтюкова, М. Лациба, В. 
Князєв, С. Колосок, Ю. Работа, А. Ха-
лецький та ін.

Досвід розвинених демокра-
тичних держав світу, таких як США, 
Велика Британія, Канада, країни 
Західної Европи, засвідчує, що саме 
суспільна участь сприяє більшій 
ефективності державного управ-
ління, відкритости та прозорости 
діяльности місцевих органів влади, 
підвищує рівень довіри громадян до 
влади. Зокрема, у Великої Британії 
склалася десятиліттями відпрацьо-
вана система проведення консуль-
тацій з громадськістю, вивчення 
якого заслуговує на увагу та може 
бути корисним для України. До ме-

тодів проведення консультацій, які 
використовують британські органи 
виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування, можна відне-
сти:

- видання друкованих матерія-
лів (інформаційні бюлетені, листи, 
буклети, оголошення);

- ведення документації з питань 
консультацій;

- зустрічі з представниками міс-
цевих органів влади, громадські 
слухання;

- фокус-групи (неформальна 
дискусія з 8-12 учасників (фахівці, 
зацікавлені сторони), яка прово-
диться під керівництвом модера-
тора відповідно до визначених пи-
тань);

- соціологічні опитування, анке-
тування;

- форуми, конференції, засідан-
ня, відкриті дискусії та ін. [1]

На сьогодні в Україні прийнято 
низку законодавчих актів, що дає 
підстави стверджувати про розши-
рення правового поля для взаємодії 
місцевих органів влади та громадсь-
кости. В основу розроблення дер-
жавної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Укра-
їні покладено такі загальновизнані 
світовою спільнотою Міжнародні 
правові акти як Загальна деклара-
ція прав людини, Конвенція про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод, Міжнародний пакт про гро-
мадянські та політичні права, Між-
народний пакт про економічні, со-
ціяльні та культурні права, а також 
міжнародні документи, що стосу-
ються інших сфер людського життя 
чи діяльности.

До національних законів, які 
мають сприяти розвитку громадян-
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ського суспільства в Україні, як пра-
вило, відносять значну кількість 
законів, а саме: Про об’єднання гро-
мадян, Про місцеве самоврядування 
в Україні, Про соціяльний діялог в 
Україні, Про інформацію, Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії 
діяльности, Про органи самоорга-
нізації населення, Про організації 
роботодавців, Про молодіжні та 
дитячі громадські організації, Про 
благодійництво та благодійні ор-
ганізації, Про професійних творчих 
працівників та творчі спілки, Про 
свободу совісти та релігійні органі-
зації, Про соціяльні послуги, Про во-
лонтерську діяльність, Про засади 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльности, Про 
доступ до публічної інформації, Про 
засади внутрішньої і зовнішньої по-
літики, Про безоплатну правову до-
помогу та ін. Разом з тим усі ці зако-
ни об’єднує те, що вони лише фраґ-
ментарно чи дотично визначають 
ті чи інші положення або ж окремі 
елементи громадянського суспіль-
ства і не є законами тематичними, 
спеціяльними.

Свого часу розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України було схва-
лено Концепцію сприяння органами 
виконавчої влади розвитку грома-
дянського суспільства, яка визнача-
ла мету, основні завдання, а також 
принципи та форми взаємодії. Серед 
основних, визначалося й таке важ-
ливе завдання як сприяння вдоско-
наленню нормативно-правової бази 
з питань розвитку громадянсько-
го суспільства, доступу громадян 
до інформації. На сьогодні є чин-
ною постанова Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 року 
№996 Про забезпечення участі гро-

мадськости у формуванні та реалі-
зації дер-жавної політики [3], якою 
затверджено Порядок проведення 
консультацій з громадськістю. Своїм 
розпорядженням від 25 квітня 2012 
року №236-р Уряд затвердив Плян 
заходів щодо формування громадян-
ської культури та підвищення рівня 
толерантности у суспільстві, прото-
кольним рішенням від 14 листопада 
2012 року №88 доручив керівникам 
органів виконавчої влади посилити 
взаємодію з громадськістю, зокрема 
реґулярно проводити публічні захо-
ди за участю представників інститу-
тів громадянського суспільства.

Одним із перших комплексних 
документів у цьому контексті є Указ 
Президента України від 24 берез-
ня 2012 року № 212/2012 [4], яким 
затверджено Стратеґію державної 
політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні 
та першочергові заходи щодо її ре-
алізації. Крім загальних положень, 
Стратеґія визначає мету та страте-
ґічні пріоритети, принципи, завдан-
ня державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспіль-
ства. Недосконалість чинного зако-
нодавства створює штучні бар’єри 
для утворення та діяльности інсти-
тутів громадянського суспільства 
і зауважено, що для повноцінного 
законодавчого забезпечення їх роз-
витку є обов’язковим урахування 
міжнародних стандартів. Серед за-
вдань державної політики, Стра-
теґія визначає необхідність приве-
дення національного законодавства 
щодо діяльности інститутів грома-
дянського суспільства у відповід-
ність з европейськими стандартами 
та його адаптацію до законодавства 
Европейського Союзу.
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Становлення розвинутої де-

мократії можливе за умови впро-
вадження владою системної, під-
кріпленої сталими механізмами та 
технологіями, інформаційної полі-
тики, головним завданням якої є ре-
алізація на практиці права кожного 
громадянина на участь в управлінні 
державними справами. З метою за-
лучення громадян до участі у фор-
муванні та реалізації державної по-
літики, Уряд України запроваджує 
проведення консультацій з громад-
ськістю з найбільш важливих для 
суспільства питань. Саме вони є од-
ним з найдієвіших способів реаліза-
ції конституційного права громадян 
на участь в управлінні державними 
справами.

Консультації з громадськістю – 
це процес комунікації між органами 
державної влади і громадянами та 
їх об’єднаннями. Метою проведен-
ня консультацій з громадськістю 
є залучення громадян до участі в 
управлінні державними справа-
ми, забезпечення вільного доступу 
громадян до інформації про діяль-
ність місцевих органів влади, за-
безпечення гласности, відкритости 
та прозорости в їх діяльності, спри-
яння системному діялогу влади і 
громадськости, підвищення якости 
підготовки та прийняття рішень 
з важливих питань державного та 
суспільного життя з урахуванням 
думки громадськости, створення 
умов для участи громадян у розро-
бленні проєктів рішень влади з пи-
тань, що є важливими для суспіль-
ства, прийняття рішень, в яких буде 
враховано права, інтереси та зна-
ння всіх зацікавлених сторін. Кон-
сультації з громадськістю дають 
можливість громадянам впливати 

на зміст рішень, що ухвалюються 
органами влади.

В обов’язковому порядку прово-
дяться консультації з громадськістю 
щодо:

- проєктів нормативно-право-
вих актів, які стосуються прав, сво-
бод і законних інтересів громадян;

- проєктів державних і реґіо-
нальних програм економічного, со-
ціяльного та культурного розвитку, 
рішень про хід їх виконання;

- звітів головних розпорядників 
коштів Державного бюджету Укра-
їни про витрачання бюджетних ко-
штів за минулий рік;

- інформації про роботу Кабіне-
ту Міністрів, центральних та місце-
вих органів виконавчої влади.

У ході проведення консультацій 
з громадськістю та залучення гро-
мадськости до процесу розроблен-
ня інформаційної політики місцеві 
органи влади використовують такі 
форми проведення як публічне гро-
мадське обговорення (безпосеред-
ня форма) та вивчення громадської 
думки (опосередкована форма).

Публічне громадське обгово-
рення включає в себе: конферен-
ції, семінари, форуми, громадські 
слухання, засідання за «круглими 
столами», збори, зустрічі з громад-
ськістю, робота громадських при-
ймалень, теле- або радіодебати, дис-
кусії, діялоги, інтерв’ю, підготовка 
інших матеріялів в засоби масової 
інформації, інтернет-конференції, 
електронні консультації.

Вивчення громадської думки пе-
редбачає: проведення соціологічних 
досліджень (анкетування, фокус-
групи, контент-аналіз інформацій-
них матеріялів), телефонні «гарячі 
лінії», проведення моніторингу ко-
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ментарів, відгуків, інтерв’ю, інших 
матеріялів у друкованих та електро-
нних засобах масової інформації для 
визначення позиції різних соціяль-
них груп населення та заінтересова-
них сторін, опрацювання та узагаль-
нення висловлених у зверненнях 
громадян пропозицій та зауважень 
з питань, що потребують вивчення 
громадської думки.

Строки і питання проведення 
консультацій з громадськістю ви-
значаються в орієнтованому пляні, 
який складається та затверджу-
ється місцевими органами влади 
до початку року за пропозиціями 
громадських рад. Зазначений плян 
оприлюднюється на офіційних веб-
сайтах відповідних органів влади чи 
в інший спосіб доводиться до гро-
мадськости. Проведення консуль-
тацій з громадськістю ініціюється 
органом виконавчої влади чи орга-
ном місцевого самоврядування або 
громадською радою відповідно. Має 
також право ініціювати проведення 
консультацій і об’єднання громадян. 
У разі, коли пропозиція щодо прове-
дення консультацій з громадськістю 

надійшла не менше ніж від трьох 
легалізованих об’єднань громадян, 
проведення їх обов’язкове. 

Громадянин може звернутися 
з пропозиціями та зауваженнями 
до робочої групи у письмовій фор-
мі або усній, при цьому необхідно 
обов’язково зазначити відомості 
про заявника. Відсутність таких є 
підставою для відмови у реєстрації. 
До того ж, громадянин може брати 
участь у конференціях, семінарах, 
громадських слуханнях, інтернет-
форумах. Гарантією врахування 
думки суспільства органами влади 
є ознайомлення з результатами гро-
мадського обговорення всіх бажаю-
чих. Це передбачено нормою зако-
нодавства й здійснюється шляхом 
оприлюднення у мас-медіях при-
йнятого рішення з обов’язковим об-
ґрунтуванням, зазначення підстав 
для відхилення альтернативних рі-
шень. Результати проведення обго-
ворень мають лише консультатив-
ний характер [3].

Загальна кількість консульта-
цій з громадськістю, які проводять-
ся місцевими органами виконавчої 

Консультації з громадськістю, 
проведені місцевими органами виконавчої влади у 2013 році

Зустрічі 
з гро-
мад-

ськістю

Засідан-
ня за 

круглим 
столом

Соціо-
логічні 
дослід-
ження

Громад-
ські 

слухан-
ня

Конфе-
ренці, 
фору-

ми

Інтер-
нет 

конфе-
ренції

Елект-
ронні 

консуль-
тації

Інші 
захо-

ди

I
квартал

116 145 15 16 24 27 69 103

II квар-
тал

95 118 16 3 38 4 67 137

III квар-
тал

136 166 8 14 43 22 86 180

IV квар-
тал

192 177 17 21 45 10 134 232

Всього 539 606 56 54 150 63 356 652
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влади, загалом є невисокою. Цей 
висновок підтверджується аналі-
зом інформації, розміщеної на веб-
сайтах органів виконавчої влади [5]. 
Роль представників інститутів гро-
мадянського суспільства в ініцію-
ванні консультацій є невисокою. Ін-
формаційне наповнення веб-сайтів 
багатьох місцевих органів влади 
є недостатнім. Роль веб-сайтів ор-
ганів влади та ЗМІ в інформуван-
ні громадськости про проведення 
консультацій є другорядною, хоча 
спостерігається тенденція до покра-
щення.

Розміщення на веб-сайтах ін-
формації, пов’язаної з проведенням 
консультацій із громадськістю, є не-
зручним для користувачів; пошук 
такої інформації значно ускладне-
ний переобтяженістю структури 
більшости сайтів та розміщення 
повідомлення про консультації у де-
кількох рубриках відразу. 

Основними причинами неефек-
тивности консультацій з громад-
ськістю є набажання органів ви-
конавчої влади враховувати про-
позиції учасників консультацій, 
відсутности необхідного інформу-
вання про проведення консульта-
цій, корупції та низької якости про-
позицій, які вносяться інститутами 
громадянського суспільства. Можна 
виділити ще декілька причин недо-
статньої ефективности консульта-
цій між органами влади та громад-
ськістю:

- необов’язковість проведення 
консультацій з громадськістю орга-
нами місцевого самоврядування;

- невизначеність юридичних на-
слідків порушення встановлених за-
конодавством процедур консульта-
цій з громадськістю;

- недостатньо чітке означення 
кола питань, щодо яких консультації 
з громадськістю мають обв’язковий 
характер;

- недостатній рівень прозорости 
та відкритости діяльности органів 
виконавчої влади;

- невиконання вимог законодав-
ства щодо проведення консультацій 
органами виконавчої влади;

- вибір органами виконавчої 
влади неефективних форм консуль-
тацій з громадськістю [6].

Основним пріоритетими у на-
прямі підвищення ефективности 
консультацій з громадськістю пови-
нні стати активізація інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед ін-
ститутів громадянського суспіль-
ства щодо механізмів проведення 
консультацій та способах їх участи 
у них, проведення тренінґів та ін-
ших навчальних заходів для пред-
ставників органів виконавчої влади 
з питань якісного проведення кон-
сультацій, переваг взаємодії з гро-
мадськістю.

Ефективне проведення консуль-
тацій передбачає підвищення рівня 
відкритости роботи органів влади 
та процесу прийняття рішень, а та-
кож мінімізацію корупційних ризи-
ків в діяльності органів влади. Тому 
підвищення ефективности консуль-
тацій потребує поглиблення реформ 
у сфері запобігання та протидії ко-
рупції [7].

У сучасному демократичному 
суспільстві вважається цілком при-
родним прагнення місцевих органів 
влади до розширення консультацій з 
громадськістю з метою роз’яснення 
суті та важливости прийнятих рі-
шень, обговорення важливих на-
прямків реформування держави і 
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отримання зворотної реакції.
Здійснення державної інформа-

ційної політики України у напрямі 
забезпечення доступу громадян до 
інформації, відкритости владних 
структур вимагає вдосконалення 
співпраці місцевих органів влади та 
інститутів громадянського суспіль-
ства. Запровадження стратеґічних 
підходів у налагодженні суспільних 
комунікацій повинно стати одним 
з найважливіших завдань органів 
влади.

Основними напрямами покра-
щення інформаційної політики 
місцевих органів влади повинно 
стати:

- залучення жителів реґіону 
через ЗМІ, телефонні «гарячі 
лінії», соціологічні дослідження, 
консультації з громадськістю, фо-
кус-групи, робочі групи з представ-
никами зацікавлених осіб, експертів 
для надання пропозицій і прогнозів;

- забезпечення співпраці місце-
вих органів влади з громадськістю 
в процесі формування й реалізації 
реґіональної політики;

- створення сприятливих умов 
для діяльности та розвитку інститу-
тів громадянського суспільства;

- підвищення професійного рів-
ня та інституційної спроможнос-
ти громадськости та органів вла-
ди щодо використання механізмів 
участи громадськости у формуванні 

і реалізації державної, реґіональної 
та місцевих політик.
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Аbstract: The article describes the views of political scientists on international legal 
norms protecting the rights of national minorities and their application on the territory 
of Ukraine. It is indicated that a main feature of the formation of political and legal frame-
work of governing the ethno-national processes in Ukraine has become widely used in 
national law and practice of international standards for the protection of minority rights. 
It is noted that in the future for stabilization the military-political situation Ukraine 
should implement well-balanced ethnic and national policies to ensure the territorial in-
tegrity and take into account both international experience as well as learn from its own 
mistakes .
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МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ МЕНШИН
ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Сьогодні Україна постала перед 
новими викликами, зумовленими 
анексією Криму російськими оку-
пантами, поширенням діяльности 
сепаратистських та терористичних 
груп, фінансованих Російською Фе-
дерацією, порушенням нею всіх циві-
лізованих норм міжнародного права. 
Саме питання збереження цілісности 
України з урахуванням прав усіх на-
ціональних меншин, які проживають 
на її теренах, особливо актуальне. 
Конфлікт, нав’язаний Російською 
Федерацією Україні, з особливою го-
стротою зумовлює необхідність ана-
лізу дискурсу науковців та політоло-

гів щодо міжнародних норм захисту 
меншин, адже він істотно впливає на 
формування правових засад сучасної 
етнополітики України.

Клясичні підходи до визначення 
дискурсу простежуються в працях 
Ю. Габермаса, Т. ван Дейка, М. Фуко 
та М. Гайдеґґера. Деякі аспекти полі-
тичного дискурсу знаходять своє ві-
дображення в роботах закордонних 
та українських науковців, серед яких 
слід відзначити П. Кузьміна, М. Ільї-
на, Є. Шейґал, О. Міхальову, Є. Пере-
верзєва, Є. Кожем’якіна, Г. Почепцова, 
В. Павлуцьку, М. Гаврилову, Дж. Сей-
дел та М. Гейса. Ознайомлення з при-
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свяченою проблемі літературою за-
свідчує, що більшість дослідників 
вважає найбільш важливими для 
впровадження дієвої етнонаціональ-
ної політики приведення українсько-
го законодавства відповідно до норм 
міжнародного права та ЕС. 

Захист прав національних мен-
шин на міжнародній арені покликані 
забезпечити світові та реґіональні 
інституції захисту прав людини ООН, 
РЕ, ОБСЕ, ЕС, Міжнародний суд, Евро-
пейський суд та інші установи. До-
слідник міжнародних аспектів прав 
національних меншин П. Муцький 
відзначає, що міжнародне право ви-
знає права національних меншин на 
двох рівнях: індивідуальних прав лю-
дини та персонально-групових прав 
осіб, які належать до цих меншин. 
Але на сучасному етапі назріла необ-
хідність визнання їх колективних 
прав, що дає підстави очікувати най-
ближчим часом забезпечення прав 
національних меншин не на двох, як 
раніше, а на трьох рівнях, тобто інди-
відуальному, персонально-групово-
му і колективному [12, 6].

Водночас М. Алмаші вважає, що 
існує потреба й надалі розвивати ін-
ституційну та нормативну системи 
захисту прав національних меншин 
за міжнародним правом – з метою на-
лежного захисту національних мен-
шин, запобігання і вирішення між-
національних конфліктів виключно 
мирними засобами. Основними пер-
спективами їх розвитку, на думку 
автора, є вдосконалення системи 
захисту прав національних меншин 
за міжнародним правом; створення 
спеціялізованого міжнародного суду 
з питань захисту прав національних 
меншин; підвищення ролі міжнарод-
них неурядових організацій у сфері 

захисту прав національних меншин; 
уніфікація національних стандартів 
із міжнародними щодо захисту прав 
національних меншин; впроваджен-
ня у відповідні нормативно-право-
ві акти України основні положення 
актів рекомендаційного характеру 
Ради Европи та ОБСЕ щодо захисту 
прав національних меншин, а також 
створення змішаних двосторонніх 
міжурядових комісій з питань забез-
печення та захисту прав національ-
них меншин [1, 10]. 

Проблема обмеження прав є 
ключовою у політологічному дис-
курсі щодо національних меншин. 
Так, О. Курінний вважає, що у кон-
тексті дотримання верховенства 
права та принципу пропорційности 
як його складової, соціологічне об-
меження прав меншин реалізується 
в контексті пошуку потрійного ба-
лансу інтересів: співмірности куль-
турно-освітніх прав меншин − та їх 
соціяльно-економічних прав (умож-
ливлюючи обмеження першої групи 
прав меншин у разі порушення дру-
гої), співмірності колективних прав 
меншини − та індивідуальних прав 
осіб, що до неї належать (примат ін-
дивідуальних прав людини над ко-
лективними правами меншин), не 
беручи до уваги співмірність потреб 
меншини − з інтересами всього сус-
пільства держави чи його більшости, 
окремих соціяльних груп. Дослідник 
вказує, що згадуване П. Рабиновичем 
специфічне право меншин на неаси-
міляцію у світовій практиці не набу-
ло свого обмеження, однак фактично 
зазнало звуження саме поняття мен-
шини, яка відтепер розумілася тіль-
ки й виключно як самоорганізована 
спільнота, що чітко виражає своє 
прагнення до не асиміляції [8, 332].
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Новітній етап у політичному й 

правовому розв’язанні питань про 
забезпечення захисту прав націо-
нальних меншин на реґіональному 
рівні був започаткований наприкінці 
ХХ ст. політичною міжурядовою ор-
ганізацією – Радою Европи. Ухвале-
ні Парляментською асамблеєю Ради 
Европи рекомендації (Рекоменда-
ція № 1201 (1993 р.), Рекомендація 
№ 1492 (2001 р.), Рекомендація № 
1623 (2003 р.)) присвячені виключ-
но питанням захисту національних 
меншин. Рекомендації РЕ є політич-
ними нормами і не мають юридично 
обов’язкової сили, але розроблені на 
основі їхніх вимог проєкти юридич-
них документів, на які дають згоду 
держави, створюють і зміцнюють 
міжнародно-правову базу в сфері 
захисту прав національних меншин 
[17, 351]. На думку Н. Беліцер, Евро-
союз, який сам не виробив спеціяль-
них механізмів захисту меншин у 
державах-членах, спромігся досягти 
позитивних змін у країнах-канди-
датах вступу до ЕС шляхом вдалого 
сполучення порад та рекомендацій. 
Переконливим свідченням успіху 
цієї політики є перебіг подій у таких 
країнах, як Болгарія, Румунія та Сло-
ваччина, досвід яких, в сфері забезпе-
чення прав меншини та в галузі між-
етнічних взаємин, оцінювали доволі 
низько. Натомість на сучасному етапі 
в усіх трьох країнах політичні партії 
національних меншин представлені 
в урядових структурах. Наявні зміни 
дають підстави стверджувати, що ЕС 
сприяв появі в цих країнах-кандида-
тах моделей демократії, сумісних із 
концепцією консоціятивного (кон-
сенсусного) розподілу влади [2, 207–
208]. Крім того, Н. Беліцер відзначає, 
що у ЕС визначені загальні підходи 

до політики щодо національних мен-
шин, як от: «Принцип рівного став-
лення не заперечує продовження чи 
запровадження будь-якою державою 
членом Европейського Союзу спеці-
яльних заходів, спрямованих на від-
вернення або компенсацію незруч-
ностей чи невигідного становища 
меншин, пов’язаних із заходами по-
силеної підтримки («позитивними 
діями») на національному рівні». На 
думку авторки, у такий спосіб, краї-
ни-кандидати заохочуються до пози-
тивної дискримінації меншин, хоча і 
не називаються конкретні заходи чи 
норми, якими мали б користувати-
ся держави у здійсненні захисту чи 
підтримки меншин. Так наприклад, 
Евросоюз спонукав уряди балтій-
ських країн-кандидатів вступу до ЕС 
якнайшвидше натуралізувати росій-
ськомовне населення шляхом полег-
шення процедури набуття ними гро-
мадянства» [2, 208].

Тим не менш, правознавець О. Ні-
колаєв у дослідженні Зарубіж  ний до-
свід у сфері адміністративно-право-
вого реґулювання міжнаціональних 
відносин підтримує думку В. Євтуха 
стосовно того, що в процесі форму-
вання політики будь-якої держави 
у сфері міжнаціональних взаємин 
«важливо враховувати не лише де-
монстративне бажання етнічних сеґ-
ментів суспільства до відродження, а 
й реальні можливості кожного з них 
до самовідтворення, яке має ключо-
ве значення для національної мен-
шини, яка є структурним елементом 
держав з поліетнічним складом насе-
лення» [13, 130].

Характерною ознакою форму-
вання політико-правової бази реґу-
лювання етнонаціональних процесів 
в Україні стало широке застосування 
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в національному законодавстві та 
практиці міжнародних стандартів 
захисту прав меншин, сформульо-
ваних у таких базових документах 
европейського співтовариства, як: 
Заключний акт Наради з безпеки і 
співробітництва в Европі (серпень 
1975 р.); Віденський підсумковий 
документ НБСЄ (січень 1989 р.); До-
кумент Копенґаґенської наради з 
людського виміру (червень 1990 
року [10]; Віденська Деклярація та 
додатки до неї (жовтень 1993 р.); Ре-
золюція ООН про права осіб, що нале-
жать до національних або етнічних, 
релігійних та мовних меншин (бере-
зень 1995 р.); Гаазькі рекомендації 
щодо прав національних меншин на 
освіту (жовтень 1996 р.); Ословські 
рекомендації щодо мовних прав на-
ціональних меншин (лютий 1998 р.) 
[10]; Рамкова конвенція про захист 
національних меншин (1995 р.) [15], 
Европейська Хартія реґіональних 
мов або мов меншин (1992 р.) [7], Ев-
ропейська Хартія місцевого самовря-
дування (1985 р.) [6], Европейська 
комісія проти расизму й нетерпимос-
ти (Третя доповідь по Україні) [5], 
Міжнародна Конвенція про ліквіда-
цію всіх форм расової дискримінації 
1966 р., Міжнародна Конвенція про 
захист прав всіх трудящих-міґрантів 
та членів їхніх родин 1990 р., Конвен-
ція СНД про забезпечення прав осіб, 
які належать до національних мен-
шин 1994 р. [11 ].

Міжнародні документи у сфері 
захисту прав меншин спонукали по-
літологів, соціологів, істориків та ін-
ших науковців вдатися до з’ясування 
своєрідних особливостей цих доку-
ментів. Зокрема, політолог В. Боро-
дінов у статті Міжнародний досвід 
захисту прав національних меншин 

зазначає, що в Гаазькій та Ословській 
рекомендаціях (1996 та 1998 роки 
відповідно) робиться спроба виклас-
ти зміст прав національних меншин 
на освіту й мову, а у супровідних по-
яснювальних записках до рекомен-
дацій є чітке посилання на відповідні 
міжнародні норми [4]. Розглядаючи 
проблему нових етнонаціональних 
груп на теренах України, О. Майбо-
рода наголошує, що Гаазькими реко-
мендаціями 1996 р. щодо прав наці-
ональних меншин на освіту держава 
повинна забезпечити, щоб навчання 
на дошкільному рівні та в дитячому 
садку відбувалося мовою меншини, 
предмети у початковій школі мають 
викладатися мовою меншини, а ви-
кладання самої цієї мови має здій-
снюватися на постійній основі. Крім 
того, мовою меншини має виклада-
тися значна частина навчального ма-
теріялу й у середній школі, а викла-
дання мовою меншин у вищій та про-
фесійній школах має здійснюватися 
відповідно до запитів меншин та їх 
достатньої кількости. О. Майборода 
вважає, що збереження ліберального 
підходу до міґрації нових національ-
них меншин призведе до зростання 
їх кількости. А оскільки майже вся 
дошкільна, початкова та середня 
освіта в Україні є державною, масш-
таби витрат з бюджету на забезпе-
чення мовних запитів нещодавно ви-
никлих імміґрантських груп після їх 
натуралізації значно зростуть [9, 44].

Виконання Ословських рекомен-
дацій 1998 р. також потребує додат-
кових фінансових зусиль з боку дер-
жави. Це стосується, зокрема, фінан-
сової підтримки заходів, що прово-
дяться громадськими об’єднаннями 
національних меншин в соціяльній, 
культурній і спортивній сферах, ви-



482 +

Spheres of culture+
конання найменувань вулиць та 
інших топографічних знаків гро-
мадського призначення додатково 
мовою національної меншини в ра-
йоні, де вона складає значну частину 
населення, забезпечення меншинам 
доступу до електронних засобів мов-
лення, що фондуються із суспільних 
джерел фінансування, надання часу 
на теле- і радіомовлення мовою на-
ціональних меншин відповідно до їх 
частки у складі населення [9, 45]. 

На 95-й сесії Ради Европи 10 лис-
топада 1994 р. Комітет міністрів при-
йняв Рамкову конвенцію про захист 
національних меншин (РКЗНМ) [4].

На думку В. Бородінова та С. 
Бойко [3, 111], в етнополітичному 
контексті Рамкова конвенція ста-
ла першим юридично обов’язковим 
багатостороннім міжнародним до-
кументом, присвяченим безпосеред-
ньо захисту національних меншин 
у всіх сферах суспільного життя, а 
джерельною базою конвенції були 
Віденська деклярація глав держав та 
урядів країн-членів Ради Европи, Ев-
ропейська конвенція про захист прав 
людини й фундаментальних свобод, 
документи ООН та ОБСЕ, які містять 
зобов’язання щодо захисту націо-
нальних меншин [4].

Директор Департаменту етно-
політики та европейської інтеґрації 
Держкомнацрелігій Т. Пилипенко 
наголошує на тому, що важливим є 
інформування громадськости про 
зміст Рамкової Конвенції. З цією ме-
тою, Державним комітетом України у 
справах національностей та релігій у 
2007 р. було проведено Всеукраїнську 
нараду національних меншин, де роз-
глядались питання виконання поло-
жень вказаного документа. З нагоди 
проведення семінару був підготовле-

ний збірник інформаційно-аналітич-
них матеріялів Національні меншини 
України: етнокультурний вимір. На-
ступним кроком у цьому напрямку, 
було проведення у 2007 р. моніторин-
ґу з міжнаціональних взаємин і забез-
печення прав національних меншин в 
Україні в рамках виконання положень 
Конвенції. Результатом заходу стало 
видання книги Розвиток етнонаціо-
нальних відносин в Україні. Стан. Тен-
денції. Перспективи. Заключним ета-
пом у цьому процесі було проведення 
прес-конференції на тему Етнонаці-
ональна політика України: проблеми, 
перспективи (в якій узяв участь, зо-
крема, О. Соган – голова Держкомнац-
релігій України), де основна увага ак-
центувалась на виконанні положень 
Рамкової Конвенції про захист націо-
нальних меншин [14, 67].

Наступним кроком у захисті 
окремих сфер життя національних 
й етнічних меншин стало прийнят-
тя Европейської Хартії реґіональних 
мов (ЕХРММ) (1992 р.) або мов мен-
шин та Европейської хартії місцево-
го самоврядування (1996 р.) – далі 
(ЕХРММ). Зокрема, у першому до-
кументі зазначено, що право на ви-
користання реґіональної мови або 
мови меншини у приватному та сус-
пільному житті є невід’ємним правом 
відповідно до принципів, проголо-
шених у Міжнародному пакті Органі-
зації Об’єднаних Націй про громадян-
ські й політичні права, та відповідно 
до духу Конвенції Ради Европи про 
захист прав і основних свобод люди-
ни. Окрім того, охорона і розвиток 
реґіональних мов або мов меншин не 
повинні зашкодити розвитку офіцій-
них державних мов [7]. 

Результатом приєднання Украї-
ни до міжнародно-правових актів з 
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питань розвитку національних мен-
шин, на думку багатьох дослідників, 
є створення сприятливих умови для 
співробітництва з іншими держава-
ми, що сприяє вирішенню економіч-
них проблем розширення туризму, 
наукового і культурно-мистецького 
обміну. Позитивним фактором є та-
кож те, що представники національ-
них меншин отримали додаткові 
можливості для зміцнення контактів 
з історичними батьківщинами, наці-
онально-культурного відродження 
та розвитку національної самобут-
ности [16, 344].

Як відзначає О. Рафальський, 
світовий досвід та практика за-
свідчують, що захист інтересів на-
ціональних меншин значною мірою 
залежить від стану міждержавних 
взаємин з тими державами, діяспо-
ри яких представлені в етнічному 
полі України. Зокрема, державами 
– історичними батьківщинами на-
ціональних груп України, що водно-
час сприяє національно-культурно-
му відродженню, самоідентифікації, 
гармонізації міжетнічних відносин 
та політичній стабільності [16, 336].

Так, у Декларації про державний 
суверенітет України підкреслювало-
ся, що, виходячи з потреб всебічного 
забезпечення прав і свобод людини, 
поважаючи національні права всіх на-
родів, Українська держава визнає «пе-
ревагу загальнолюдських цінностей 
над клясовими, пріоритет загально-
визнаних норм міжнародного права 
перед нормами внутрішньодержав-
ного права». З цієї позиції розробля-
лось українське законодавство щодо 
громадянства та прав національних 
меншин. Уже в перших міжнародних 
угодах, що визнавали державний су-
веренітет України, було закладено 

основи правового захисту національ-
них меншин в Україні та українців у 
зарубіжних державах [16, 337].

Міжнародні інституції вже три-
валий час працюють над розробкою 
універсального визначення поняття 
«корінний народ». Зокрема, такі під-
ходи висвітлені у текстах документів 
ООН, Міжнародної організації праці 
(МОП) та Світового банку. Одною із 
проблем в українському політоло-
гічному дискурсі останнього деся-
тиліття є визнання кримських татар 
корінним народом України. Так, се-
ред науковців, які займалися дослі-
дженням проблем визнання крим-
ських татар корінним народом, варто 
відзначити В. Мицика, Н. Беліцер, О. 
Рафальського, І. Лопушинського, Б. 
Бабіна, А. Панькова, І. Кураса, Т. Чехо-
вича. Проте на законодавчому рівні, 
закон в якому Верховна Рада визна-
ла кримськотатарський народ корін-
ним народом у Криму з усіма право-
вими і соціяльними наслідками цьо-
го статусу, був прийнятий лише після 
анексії Криму Російською Федераці-
єю. Сьогоднішня ситуація в Криму 
та в Південно-Східних реґіонах свід-
чить про значні прорахунки в етно-
національній політиці в Україні. 

Отже, впродовж десятиліть про-
блема захисту прав меншин в Укра-
їні активно обговорювалася у полі-
тологічному дискурсі. Аналізуючи 
політико-правову базу реґулювання 
етнонаціональних процесів в Украї-
ні, науковці дотримуються одностай-
ности у тому, що забезпечення прав 
національних меншин є невід’ємною 
частиною загальнолюдських прав. У 
передвоєнних умовах, під час анек-
сії Криму постанова Верховної Ради 
України від 20 березня 2014 р. Про 
Заяву Верховної Ради України щодо 



484 +

Spheres of culture+
гарантії прав кримськотатарського 
народу у складі Української Держа-
ви, яка спирається на статтю 3, 11, 
15 Конституції та статтю 1 статуту 
Організації Об’єднаних Націй, Між-
народний пакт про економічні, соці-
яльні і культурні права, а також Ві-
денську деклярацію, є одним із важ-
ливих кроків у подоланні конфлікту. 
Надалі Україні для стабілізації вій-
ськово-політичної ситуації слід про-
вадити виважену етнонаціональну 
політику задля забезпечення тери-
торіяльної цілісности та враховува-
ти як зарубіжний досвід, так і вчити-
ся на власних помилках.
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Abstract: This article is devoted to the problems of ethno-national policy in condi-
tions of democracy and civil society. Ukraine as poly-ethnical state faced a combination 
of processes of Ukrainian political nation and deepening ethno-regional differences. Sub-
stantiates the idea that improving the existing system in Ukraine ethno-political relations 
due to the full realization of the Constitution of Ukraine civil rights and freedoms, devel-
opment of new approaches to coexistence and interaction between ethnic communities 
to each other and to the relationship of national minorities and ethnic groups, to enhance 
the efficiency of public and public regulation of ethno-political sphere. It is proved that in 
its ethno-national policy of the state should support the development of ethnic identity of 
all nationalities of the country. However, the state should help to strengthen the unity and 
solidarity of the Ukrainian society, and creating in the minds of all citizens nationwide 
identity and patriotism. Only following these basics in Ukraine can build effective vibrant 
civil society, involving ethnic component.
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Становлення громадянського 
суспільства в Україні нероздільно 
пов’язане з процесами демократиза-
ції. Питання розбудови національних 
держав у контексті демократичних 
змін в Европі набуло особливої го-
строти у зв’язку з кризою та розпа-
дом світової соціялістичної системи. 
Ці процеси здебільшого супрово-
джувалися великими труднощами, 
особливо в багатонаціональних кра-
їнах. Не стала винятком й Україна, 
де проблема державного будівни-
цтва збіглася у часі зі становленням 

української нації. Певною мірою під-
тверджується застереження Ральфа 
Дарендорфа про те, що «чим країна 
більш однорідна, тим вищий шанс 
вона має на успіх у процесі демокра-
тизації. Країнам із складним етніч-
ним або будь-яким іншим складом 
населення доведеться, ймовірно, за-
йматися найближчим часом не демо-
кратизацією, а проблемами терито-
ріяльної цілісности, підтриманням 
законности та порядку» [3, 69–75]. 

Український народ складається 
з представників понад 130 націо-
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нальностей, зокрема кільканадцяти 
етнічних спільнот. Найбільшою ет-
нічною спільнотою є етнічні укра-
їнці (титульний етнос). Декілька 
етнічних спільнот є корінними (ав-
тохтонними). Інші етнічні спільноти 
належать до категорій національних 
меншин, репатріянтів, української 
діяспори та етнічних груп. 

Нинішню ситуацію в етнонаціо-
нальній сфері характеризують такі 
проблеми, як: 1) поєднання процесів 
становлення української поліетніч-
ної (політичної) нації й поглиблення 
етнореґіональних відмінностей, що 
заважає становленню спільної за-
гальнонаціональної свідомости; 2) 
наявність розбіжностей в інтересах 
і потребах різних етнічних спільнот 
з ознаками міжетнічної конфлік-
тоґенности; 3) висока присутність 
еміґраційних настроїв у середовищі 
етнічних неукраїнців, що має наслід-
ком пасивність значної їх частини в 
участі у розбудові в Україні грома-
дянського суспільства; 4) недостат-
ня залученість корінних народів і 
національних меншин (крім росіян) 
у процес прийняття життєво важли-
вих для них рішень; 5) відсутність 
ефективної координації заходів з ре-
алізації державної етнонаціональної 
політики у системі органів виконав-
чої влади та органів місцевого само-
врядування.

Позитивною є тенденція зрос-
тання громадської активности ет-
нічних спільнот, зокрема меншин, 
яка проявляється у збільшенні кіль-
кости їхніх громадських організацій. 
Ряд меншин утворили загальноукра-
їнські об’єднання своїх організацій. 
Утворилися також об’єднання гро-
мадських організацій різних етніч-
них спільнот, таких як Асоціяція на-

ціонально-культурних об’єднань, Кон-
ґрес національних громад та інші. За-
значимо, що громадські об’єднання, 
зокрема національно-культурні то-
вариства, як інститути громадян-
ського суспільства, виступають еле-
ментом, що об’єднує суспільство та 
державну владу, а також інституціо-
налізують суспільні інтереси та ви-
ступають на їх захист на рівні публіч-
но-правових відносин.

Актуальності дослідженню додає 
той факт, що з часу проголошення не-
залежности України деякі політики, 
спекулюючи на реґіональних відмін-
ностях, створюють загрозу для на-
ціональної безпеки, провокують не-
стабільність та деструктивні явища. 
Україна зараз проходить політичні 
випробування щодо того, чи не зруй-
нують відмінності у свідомості окре-
мих соціяльних груп – етнічних, а ще 
більше реґіональних – їхню здатність 
й їхнє бажання разом творити і роз-
вивати демократичну державу, бути 
лояльними до неї як єдиного цілого, 
а не бути лише патріотами свого міс-
та, области чи реґіону. Тобто питання 
культурної багатоманітности в Укра-
їні та питання національної єдности 
й суспільної інтеґрованости мають 
розв’язуватися паралельно [6, 191]. 

Дослідження етнонаціональ-
ної політики в Україні розпочалося 
майже одночасно з проголошенням 
державної незалежности. Проблеми 
етнонаціональних меншин, розбудо-
ва громадянського суспільства ста-
ли предметом ґрунтовних наукових 
досліджень сучасних українських 
науковців: О. Антонюка, І. Варзаря, 
М. Гона, В. Євтуха, В. Котигоренка, 
І. Кресіної, В. Крисаченка, І. Кураса, О. 
Кривицької, О. Майбороди, І. Монола-
тія, Л. Нагорної, Ю. Пивоварова, О. Ра-
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фальського, С. Римаренка, Л. Шкляра 
та інших.

Дослідники взаємодії держави 
та громадянського суспільства сти-
каються з проблемою перспектив 
розвитку кожного елемента цієї вза-
ємодії та гармонізації їх взаємовід-
носин. Справді, становлення демо-
кратичної держави великою мірою 
залежить від паралельного розви-
тку громадянського суспільства 
[11, 102]. Важливим механізмом, що 
зможе забезпечити формування по-
літики, яка підтримується населен-
ням, є залучення громадянського 
суспільства до процесу формування 
та реалізації державної політики. 
Цілком зрозуміло, що формування 
політики в певних галузях потребує 
певних навичок та знань, якими не 
володіють більшість представників 
громади. Але у процесі формування 
та реалізації етнонаціональної по-
літики інститути громадянського 
суспільства (громадські організації 
етнонаціональних меншин) викону-
ють наступні важливі функції. 

По-перше, інститути громадян-
ського суспільства, які представ-
ляють етнонаціональні меншини, 
допомагають соціялізуватися пред-
ставникам певної спільноти. Таким 
чином, вони самоорганізовуються, 
самовиражаються й самореалізову-
ються. Об’єднуючись у громадські 
організації, представники меншин 
мобілізуються.

По-друге, завдяки дієвому 
об’єднанню громадян відбувається 
осмислення, узагальнення, дове-
дення до відома органів державної 
влади й посадових осіб місцевого 
самоврядування інтересів і потреб 
конкретних верств населення. У кон-
тексті етнонаціональної політики 

національно-культурні товариства 
вказують на проблеми в середовищі 
своєї меншини, формують соціяльно 
значущі запити, які мають врахову-
ватися в діяльності органів держав-
ного управління.

По-третє, інститути громадян-
ського суспільства можуть доводити 
інформацію про напрямки держав-
ної етнонаціональної політики до 
представників своєї меншини, тобто 
виступати каналом комунікації між 
владою і суспільством. Таким чином, 
відбувається інтенсифікація діялогу 
між громадянським суспільством і 
державою.

По-четверте, об’єднуючись в ор-
ганізації, представники етнонаціо-
нальних меншин мають можливість 
захищати свої інтереси у взаємодії з 
органами влади чи іншими організа-
ціями в межах правових відносин.

В якій мірі виконуватимуться 
вищезгадані функції громадянським 
суспільством, залежатиме від рівня 
його розвитку і згоди на це держави.

Нова українська держава вини-
кла як правова спадкоємниця Укра-
їнської ССР і з відповідно нерозви-
нутим громадянським суспільством. 
Основна проблема, що постала перед 
Україною у 1991 р. в епоху трансфор-
мації, полягає в переході від суспіль-
ства тотального контролю та патро-
нажу, до суспільства, побудованого 
на европейських цінностях і принци-
пах – політичній демократії, ринко-
вій економіці та національній держа-
ві. Відповідно системі контролю та 
патронажу має бути протиставлена 
розвинута система самодіяльного 
громадянського суспільства. При 
цьому основна проблема полягає не 
стільки у створенні нових інституцій 
чи спілок, скільки в переосмисленні 
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функцій старих і новостворюваних 
елементів громадянського суспіль-
ства за умов демократії, незалежнос-
ти і ринку [4]. Тобто, як було визна-
чено вище, необхідно пришвидшити 
процес переходу від патерналіст-
ського типу взаємодії держави із 
спільнотами, що її населяють, до ет-
нічного плюралізму.

Здобуття державної незалежнос-
ти України сприяло націоналізації 
українського етносу й етнічних та 
етнографічних груп і водночас по-
глиблювало їхню етнічну диферен-
ціяцію. Як стверджує Іван Варзар, по-
ліетнічне народонаселення всіх кра-
їн (й України теж) на якомусь етапі 
стане громадянським суспільством, 
об’єктивним базисом, над яким під-
носиться держава політична – со-
ціяльна, демократична і правова [1, 
126].

Аналізуючи розвиток етнонаці-
ональних меншин за останні роки, 
можемо стверджувати, що відбува-
ється інтенсивна політична інтеґра-
ція національних меншин у внутріш-
ньодержавні процеси, а також зна-
чно посилюється роль національних 
меншин у міжнародних взаєминах. 
Надання можливости спільної учас-
ти у реалізації функцій влади на різ-
них, не лише місцевих, рівнях, зміц-
нення співпраці з державами, які є 
рідними для національних меншин, 
сприяє творенню громадянського 
суспільства [9].

Шлях до европейських стандар-
тів, який обрала Україна, – це розбудо-
ва демократичної правової держави, 
утвердження у ній громадянського 
суспільства, в якому ідея Української 
держави як Батьківщини всіх грома-
дян, що проживають на її теренах, 
виступає силою, яка консолідує всі 

етноси України. Тобто мова йде про 
громадян, які є політично зрілими, 
володіють політичною свідомістю й 
готові приймати на себе відповідаль-
ність за процеси, що відбуваються у 
державі. Як вважає Іван Варзар, най-
більш самодостойницьке, зріле і від 
держави незалежне є громадянське 
суспільство в соціюмі на стадії нації 
[1, 128]. Натомість Анатолій Колодій 
зазначає, що громадянське суспіль-
ство може існувати й в умовах полі-
тично неконсолідованої нації. Тоді у 
межах однієї держави воно розпада-
ється на громадянські суспільства 
окремих етносів або етнічних націй. 
Проте наявність інтеґрованої нації з 
усвідомленими спільними цінностя-
ми й прагненнями є дуже сприятли-
вим чинником розвитку громадян-
ського суспільства [5, 106]. Головним 
принципом та метою створення нації 
є участь у житті держави всіх її гро-
мадян, незалежно від етнічних чи ін-
ших відмінностей.

Нація є структурою, яка не має 
чіткого взаємозв’язку між її елемен-
тами та зовнішніми чинниками, тоб-
то виглядає переважно аморфною. 
За Едвардом Шилзом, найважливі-
шим із відносно аморфних зв’язків 
нації є її зв’язок із громадянським 
суспільством. Оскільки партикулярні 
асоціяції підтримують існування на-
ції, остання, в свою чергу, підтримує 
життєдіяльність громадянського 
суспільства. Відношення громадян-
ського суспільства до нації є стро-
катим. Нація, безперечно, потрібна 
такому суспільству як консолідуюча 
основа. Вирішальна колективність у 
національній державі – це домінуюча 
нація. Національність – необхідний 
інґредієнт, а, можливо, і передумова 
існування громадянського суспіль-
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ства. Турбота про власну націю під-
силює турботу про народний добро-
бут [13].

Згідно з висновками науковців 
Національного інституту стратеґіч-
них досліджень, нація є поєднанням 
громадянського суспільства та дер-
жави. Національний інтерес постає 
як узагальнюючий інтерес, який зні-
має протиріччя між інтересами дер-
жави та громадянського суспільства 
[2, 10].

Основою для побудови політич-
ної нації є добре сформовані полі-
тичні та економічні зв’язки, які під-
кріплені культурою, мовою, традиці-
ями. Важливим є і те, що політична 
нація виражає волю усіх суспільно 
активних громадян в поліетнічному 
суспільстві. Політична нація фор-
мується на основі різних етнічних 
спільнот, які об’єднані спільною іс-
торичною долею, спільною держав-
ною мовою, загальнонаціональними 
цінностями та політичними інсти-
тутами, а також баченням спільного 
майбутнього [10, 138].

Взаємовідносини та умови існу-
вання титульної нації й етнонаціо-
нальних меншин визначаються різ-
ними чинниками, зокрема історич-
ними, економічними, політичними 
(політичним режимом, політичною 
культурою тощо). Як показує світо-
вий досвід, досягнути гармонізації 
міжетнічних взаємин можна вна-
слідок проведення послідовної ет-
нонаціональної політики, розвитку 
громадянського суспільства та демо-
кратизації суспільства загалом. Саме 
конструктивна взаємодія титульної 
нації та національних меншин дає 
можливість державі успішно роз-
виватись, є джерелом політичної та 
соціяльної стабільности й стає осно-

вою для розвитку політичної нації 
[10, 140]. 

Для того, щоб зрозуміти значен-
ня громадянського суспільства в ре-
алізації етнонаціональної політики, 
звернімося до сутности цього понят-
тя. 

Громадянське суспільство – сус-
пільство громадян із високим рівнем 
економічних, соціяльних, політич-
них, культурних і моральних власти-
востей, яке спільно з державою утво-
рює розвинені правові відносини; 
суспільство рівноправних громадян, 
яке не залежить від держави, але вза-
ємодіє з нею заради спільного блага 
[12, 18]. З одного боку, громадянське 
суспільство – це показник суспільної 
й громадської активности та ініція-
тивности, а з іншого – це сукупність 
неурядових організацій різного типу 
й виду. Виходячи з обох визначень, 
ми розуміємо, що впровадження 
ефективної етнонаціональної полі-
тики країни є неможливим без учас-
ти представників громадянського 
суспільства. Саме через національно-
культурні товариства представники 
етнонаціональних меншин у демо-
кратичних державах соціялізуються 
і беруть участь у суспільно-політич-
ному житті країни.

Керуючись структурним підхо-
дом, який виокремлює український 
етнополітолог Лариса Лойко, можна 
говорити про наступні форми пред-
ставництва етнічних інтересів [8, 56-
57].

По-перше, це органи самовря-
дування. Як свідчить світова прак-
тика, саме в органах місцевої влади 
представники меншин, маючи певну 
квоту або діючи самостійно, можуть 
повністю захищати свої інтереси. 
Взявши за основу українську істо-
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рію, можна виділити принаймні три 
варіянти такого співіснування: на-
ціонально-територіяльна автономія, 
органи представництва національ-
но-культурної або національно пер-
сональної автономії, самочинні орга-
ни національного самоврядування.

Другою формою етнічного пред-
ставництва є національні політичні 
партії. Таке представництво має бути 
реалізоване в межах правового поля, 
тобто без прагення «порушення су-
веренітету і територіяльної ціліснос-
ти держави, розпалювання міжетніч-
ної, расової, релігійної ворожнечі» 
(Конституція України, Ст. 37) [7, 19]. 
Зазвичай ця форма представництва 
може бути ускладнена процедурою 
реєстрації. Прикладом таких утво-
рень є Партія угорців України та Де-
мократична партія угорців України.

По-третє, репрезентація етніч-
них інтересів може відбуватись у 
формі неполітичних громадських 
організацій етнонаціональних мен-
шин – національно-культурних то-
вариств, земляцтв, спілок, громад 
тощо. Саме цей вид представництва 
інтересів етнонаціональних меншин 
є найбільш поширеним в Україні. Як 
показують дослідження, основним 
видом їх діяльности є збереження 
культурної спадщини та традицій. 

Із вищесказаного зрозумілою є 
думка одного з «батьків-засновни-
ків» українського етнологічної на-
уки України Івана Варзаря, що на-
род-населення найчастіше є об’єктом 
політики, суб’єктом же зрідка, і то 
опосередковано – лише через «все-
народні» політичні партії (якщо в 
принципі такі можливі) та громад-
сько-політичні утворення [1, 15]. 

Отже, становлення в Україні гро-
мадянського суспільства – складний 

і суперечливий процес. Важлива роль 
у цьому процесі належить державі, 
яка хоча і не є складовою частиною 
громадянського суспільства, але має 
бути інституцією-партнером, рівно-
правним учасником діялогу (дискур-
су) щодо проблем і суперечностей, 
шляхів та засобів, ресурсів і перспек-
тив, першочергових і стратеґічних 
напрямів суспільного розвитку. А 
серед інституцій, які представляють 
громадянське суспільство, чільне 
місце належить організаціям етнона-
ціональних меншин. Їх чисельність в 
Україні близько 20%, а отже їх діяль-
ність значною мірою впливає на ста-
новлення громадянського суспіль-
ства. Водночас у реалізації етнонаці-
ональної політики дуже важливою є 
роль інститутів громадянського сус-
пільства. Тобто одне без іншого не 
може функціонувати належним чи-
ном. Для створення більш сприятли-
вих умов їх розвитку є необхідним:

– зміцнення юридичних ра-
мок для етнонаціональних меншин 
з врахуванням стандартів Ради Ев-
ропи для кращого визнання їх само-
бутности;

– підтримка участі й сприян-
ня ширшому вираженню самобут-
ности етнонаціональних меншин в 
сфері культури; 

– утворення мас-медій для ет-
нонаціональних меншин в окремих 
реґіонах з урахуванням стандартів 
Европейського Союзу та його інсти-
тутів;

– надання підтримки куль-
турному вираженню етнонаціональ-
них меншин.

У своїй етнонаціональній полі-
тиці держава повинна підтримувати 
розвиток етнічної самобутности всіх 
національностей країни. Водночас 
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держава повинна сприяти зміцнен-
ню єдности та солідарности україн-
ського суспільства, формуванню у 
свідомості всіх громадян загально-
української самосвідомости та патрі-
отизму. Лише дотримуючись таких 
основ, в Україні можна побудувати 
дієве повноцінне громадянське сус-
пільство із залученням етнонаціо-
нального компоненту.

Таким чином, сучасна етнона-
ціональна політика має бути, в пер-
шу чергу, громадянською, тобто має 
сприяти формуванню громадянсько-
го суспільства, розвитку політичної 
нації, розвитку міжетнічної згоди і 
гармонії на принципах мультикуль-
туралізму. 
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Abstract: The article considers the internal conditions of the politicization of Rusyn 
identity in Ukraine. The author considers the political and socio-economical factors of in-
tensification of Rusyn issue in Transcarpathia. The article explores the dynamics of Rusyn 
identity under the influence of studied factors and also addresses the issue of “political 
rusynism”. The thesis that the issue of “political rusynism” has no direct relationship to 
the material and resource interests of the ethnic community and its status is substantiat-
ed, therefore a status conflict doesn’t occur. That’s why there is a failure of “political rusy-
nism” which leaders promote the idea of their non-Ukrainian identity among Transcar-
pathian Rusyns and demand on this basis Transcarpathia autonomous status. It is stated 
that poly-ethnicity of all Ukrainian regions suggests to choose one out of two options 
which fullest meet the needs of ethnic minorities: according to territorial and according 
to personal principles. It’s stated that the current political Rusynism is an artificially in-
spired provocation aimed at stirring up ethnic conflict based on geopolitical factors.

Keywords: the politicization of identity, Rusyns (Ruthenians), political factors, socio-
economical factors, political Rusynism
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РУСИНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Вивчення і врахування у прак-
тиці сучасного державного будівни-
цтва та державної політики чинни-
ків і тенденцій культурної самоіден-
тифікації субетносів українців як 
складової процесів, що спричинили 
становлення незалежної Української 
держави і які впливають на політич-
ні взаємини у країні, стан і динаміку 
індивідуальної та групової свідомос-
ти її громадян є вкрай актуальним. 
Незважаючи на входження українців 

до складу різних іноземних держав, 
вони пройшли тривалий історико-
культурний період від самоназви 
русини до усвідомлення себе орга-
нічною частиною українського на-
роду. Незважаючи на «вирішення» 
питання самоідентифікації руси-
нів комуністичним урядом СССР, 
русини Закарпаття залишаються 
впливовою етногрупою і це вимагає 
ґрунтовного знання історичного 
минулого для розуміння їх сучасних 
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потреб, створення належних умов 
для задоволення прав та культурно-
освітніх запитів.

Дослідження нашої проблеми по-
силюється її недостатнім досліджен-
ням, потребою наукового аналізу 
визначального впливу політичних 
чинників на спрямованість, харак-
тер, перебіг процесу культурної са-
моідентифікації русинів Закарпаття, 
успадкованих від минулого проблем, 
які, з огляду на їх суперечливе сприй-
няття, до кінця не осмислені й не по-
долані сьогодні.

 Важливість вивчення проблеми 
полягає також у тому, що й досі вона 
не стала предметом достатнього роз-
гляду в українській та зарубіжній іс-
торіографії. Українські дослідники 
розглядають функціонування етно-
національної сфери в межах нового 
наукового напряму – етнодержавоз-
навства. Всебічний аналіз сучасного 
етнонаціонального розвитку Укра-
їни, осмислення етнокультурного 
розвитку в контексті життєдіяль-
ности особистости й нації здійсне-
но у працях О. Антонюка, І. Варза-
ря, В. Горбатенка, М. Гона, В. Євтуха, 
І. Кресіної, І. Кураса, А. Леонової, І. 
Монолатія, Л. Нагорної, В. Наулка, 
П. Надолішнього, М. Пан чука, В. Па-
нібудьласки, Ю. Римаренка, Ф. Рудича 
та інших дослідників. 

За останні роки історія, тради-
ційна матеріяльна і духова культура 
русинів були об’єктом досліджень 
українських учених. Проте пробле-
ми ідентифікації русинів, стан етніч-
ности, особливості етнокультурних 
самоідентифікацій, політичних чин-
ників, зумовлених докорінними пе-
ретвореннями українського суспіль-
ства, залишаються малодосліджени-
ми.

Корені проблеми русинства – в 
національній самосвідомості, іден-
тифікації себе з тим чи іншим ет-
носом, в історичних витоках і куль-
турних традиціях. Недалекоглядно 
також і заперечувати право частини 
громадян ідентифікувати себе з тією 
чи іншою етнічною спільнотою, тим 
більш, якщо територія її проживання 
межує з ЕС, де так уважно ставляться 
до національних меншин та їх про-
блем.

Політизації русинської ідентич-
ности сприяли внутрішні умови. 
Дру га половина 1980-х років ознаме-
нувалася тенденцією до по силення 
етнічної ідентифікації. Повернення 
до власної історії, посилення впев-
нености у можливості відродження 
націо нальної державности спричи-
няло у титульних етносів респуб лік 
совєтської імперії поклик до суве-
ренного й самостійного розвитку, 
загострю вало відносини з іноетніч-
ним населенням, передовсім з росі-
янами як представниками найбільш 
численної і впливової нації, і навіть 
призводило до протистояння на 
ґрунті незбігу етнонаціональних ін-
тересів [1, 159]. У той час український 
націо наль ний рух не мав достатньої 
єдности, був послаблений реґіональ-
но-політичними суперечностями. В 
умовах загально дер жав ної еконо-
мічної кризи посилилися реґіональ-
ні тенденції самовиживання, які за-
гострювали національні відносини, 
сти му лювали антиукраїнські, насам-
перед анти українськомовні на строї. 
Нарешті, владно-по лі тична еліта 
Української ССР періоду 1980 – 1990-
х років не мала не об хідного досвіду 
законотворення з національних пи-
тань та вирішення проблем функці-
онування поліетнічної держави. Пра-



494 +

Spheres of culture+
вові акти СССР та України того часу 
лише побіжно тор калися проблем 
національних взаємин. Прийняті за-
кони та інші нормативно-правові 
акти декларативно проголошували 
добрі стосунки між етнонаціональ-
ними спільнотами, але не закладали 
необхідних для цього юридичних 
норм. Відповідно, в час політичного 
вибору на початку 1990-х рр. на За-
карпатті склалися сприятливі умови 
для ренесенсу русинського руху. 

Важливим чинником, що спри-
чинився до політизації русинської 
ідентичности, був той факт, що ке-
рівництво области також виборюва-
ло дедалі ширші елементи самовря-
дування. Так, 19 червня 1990 р. було 
прийнято протокольне рішення Про 
переведення Закарпатської области 
на засади господарсько-економіч-
ної самостійности і самоврядуван-
ня, коли «вся сукупність питань, що 
безпосередньо торкаються забезпе-
чення життєдіяльности населення, 
повинні вирішуватись на місцях, а 
[…] народногосподарські потреби За-
карпатської області фінансуються за 
рахунок доходів, формуються на її те-
риторії» [2].

Наступним чинником порушен-
ня цієї проблематики було створення 
та діяльність сепаратистськи налаш-
тованих громадських організацій 
русинів. Так, отримавши схвалення 
своїх сепаратистських дій і співпра-
цю з ними обласної влади, Товари-
ство карпатських русинів активізу-
вало роботу. Відповідно, у Зверненні 
до населення Закарпатської области 
вказувалось на «окремішність русин-
ського народу», який не є частиною 
жодного східнослов’янського етносу. 
29 вересня 1990 р. товариство опу-
блікувало Деклярацію Товариства 

карпатських русинів про повернен-
ня Закарпатській області стату-
су автономної республіки, суть якої 
зводилася до того, щоб повернути 
Закарпаття до рівня жовтня 1938 р., 
коли воно за мюнхенською змовою 
стало автономним краєм у складі фе-
деративної держави чехів і словаків 
[3,100]. 

Епіцентром етнополітичних су-
перечок на Закарпатті 1990 – 1992 
pоків стала Закарпатська обласна 
рада народних депутатів. Унаслідок 
серпневих подій 1991 р. змінилася 
політична обстановка в Закарпатті. 
VI позачергова сесія Ужгородської 
міської ради народних депутатів 19 
серпня засудила дії малочисельних 
сепаратистськи налаштованих жи-
телів Закарпаття як такі, що «супере-
чать законам та іншим державним 
актам СССР та Української ССР» [4]. 
Незважаючи на те, що дії ужгород-
ських депутатів викликали критику 
з боку обласного керівництва, вже 23 
серпня в Ужгороді міська рада про-
вела багаточисельний мітинґ, у резо-
люції якого наголошувалось на роз-
пуску Закарпатської обласної ради, 
деяких районних рад, що підтримали 
спробу путчу, а також на забороні об-
ласного комітету комуністичної пар-
тії. А 30 серпня 1991 р. Указом Пре-
зидії Верховної Ради України Про за-
борону діяльности Компартії України 
було припинено монополію політич-
ної влади однієї партії. 

Процесу політизації русинської 
ідентичности сприяла й політична 
ситуація в Закарпатті, яка була вкрай 
напруженою. До сесії обласної Ради 
була надіслана заява демократичних 
сил Хустщини, в якій вказувалось на 
недоцільності чи навіть провокцій-
ності питання автономії области в 
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політичній ситуації, що склалася [5, 
125]. Водночас сесія Мукачівської 
міської Ради 27 серпня 1991 р. вирі-
шила просити Закарпатську обласну 
Раду народних депутатів прийняти 
рішення про проголошення области 
Закарпатським автономним краєм 
України, а з цього приводу провести 
обласний референдум. А вже згідно з 
рішенням від 14 вересня 1991 р. Про 
підтримку ініціятиви Мукачівської 
міської Ради народних депутатів про 
проголошення Закарпатської облас-
ти Закарпатським автономним кра-
єм Мукачівською районною Радою 
було прийнято рішення пропонувати 
обласній Раді проголосити область 
Подкарпатським автономним краєм 
з правами автономної республіки. Де-
путатам районної Ради пропонува-
лось провести роз’яснювальну робо-
ту на виборчих округах щодо устрою 
«багатонаціонального автономного 
краю» [5,130].

У такий час представники на-
ціонал-патріотичного блоку ви-
ступали за соборність української 
держави. Закарпатська обласна ор-
ганізація Народного руху України 
разом з іншими українськими полі-
тичними партіями та громадськими 
об’єднаннями організовували мітин-
ґи, різного роду протести, аж до голо-
дування. Першого жовтня 1991 року 
український національний прапор 
був встановлений на будинку облас-
ної ради. І хоча кандидат на посаду 
Президента України Л. Лук’яненко у 
виступі тут представив перспективи 
незалежної України, все ж русини не 
прислухалися до думки більшости, і 
член виконкому Товариства карпат-
ських русинів І. Калабішка заявив, 
що «Русини є, були і будуть!», висту-
пив за автономію і повернення наці-

ональности русин [3, 101]. Політиза-
ції питанню русинської ідентичнос-
ти всіляко сприяла постпартійна но-
менклатура, яка зуміла мобілізувати 
населення краю, вдало використову-
ючи реґіональний патріотизм закар-
патців. 

Ідеї політизації русинської іден-
тичности, окремішности закарпатців 
підтримували як уже створені русин-
ські організації (Підкарпатська рес-
публіканська партія, Демократична 
ліґа національностей та Асоціяція 
нерадикальних демократів), так і но-
востворені, що активно пропаґували 
перспективу самоврядности нові ор-
ганізації неорусинського спрямуван-
ня. 

Політолог М. Панчук зауважує, 
що русинський рух, реанімований 
в усіх країнах, де проживають укра-
їнці-русини, постає ніби відповідно 
до жорстко контрольованого плану, 
а русинські організації виникають 
здебільшого за один 1990 рік: Това-
риство підкарпатських русинів у За-
карпатті (лютий 1990 p.), Русинська 
Оброда у Меджилабірцях (Чехосло-
ваччина, березень 1990 р.), Стовари-
шення лемків у Лєґніці (Польща, кві-
тень 1990 p.), Об’єднання приятелів 
Прикарпатської Руси у Празі (жов-
тень 1990 р.), Руска Матка у Воєво-
дині (грудень 1990 p.) та ін. [1, 161]. 
Так 17 лютого 1990 року в Ужгороді 
відбулося установче зібрання облас-
ного культурно-освітнього Товари-
ства підкарпатських русинів (ТПР), 
статут якого визначав різні напря-
ми культурно-освітньої діяльности: 
збирання фольклору, дослідження 
русинської мови, історії тощо. Було 
сформовано правління організації на 
чолі з М. Томчанієм. Разом із ним до 
складу правління з 25 осіб були об-
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рані К. Балога, П. Годьмаш, П. Кампов, 
М. Михальова, Б. Сливка, І. Туряниця, 
В. Фединишинець та ін. 

Посиленню політизації русин-
ського руху сприяло керівництво 
Закарпатської области, яке продо-
вжувало заохочувати сепаратистські 
намагання. Для цього окремі чинов-
ники застосовувало технології мані-
пулювання національною свідоміс-
тю. Щоб мати вагомі арґументи для 
активніших дій, було організовано 
проведення волевиявлення жителів 
Закарпаття, які згодом стануть осно-
вним мотивом домагання обласним 
керівництвом внесення змін і допо-
внень до Конституції України. На VIII 
позачерговій сесії 20 листопада 1991 
р. дискутувалось формулювання 
статусу Закарпаття в тексті бюлете-
ня для голосування, запропоновано 
замінити слово автономія на само-
врядна адміністративна територія, 
як і було узгоджено на зустрічі із кан-
дидатом у Президенти Л. Кравчуком. 
Таким чином, текст (пункт 3 рішення 
від 31 жовтня) було сформульовано 
так: «Чи бажаєте Ви, щоб Закарпат-
тя отримало з закріпленням у Кон-
ституції України статус спеціяльної 
самоврядної адміністративної тери-
торії як суб’єкта в складі незалеж-
ної України і не входило в будь-які 
інші адміністративно-територіяльні 
утворення?» [5, 321]. Результати го-
лосування засвідчили переконливу 
орієнтацію закарпатців на україн-
ську державність. За незалежність 
України проголосувало 92,6% вибор-
ців, а 60% віддали свій голос за пер-
шого Президента України Л. Кравчу-
ка. Переважна більшість населення 
висловилась за статус Закарпаття як 
спеціяльної самоврядної адміністра-
тивної території. Однак такі настрої 

населення були зумовлені широко 
обговорюваною на той час концеп-
цією адміністративно-територіяль-
ної реформи. Одним з варіянтів якої 
передбачалось об’єднання Закарпат-
ської і Львівської областей, звичай-
но, з центром у Львові.

Таким чином, партійно-номен-
клатурна еліта вміло маніпулювала 
прагненням жителів Закарпаття, зо-
крема русинів, до збереження своєї 
ідентичности, а населення Закарпат-
тя тільки сприйняло ту лінію, яку 
вміло їм нав’язували у протистоянні 
із новою демократичною, націонал-
патріотичною силою. 

Процесу політизації русинського 
питання протистояла участь проґре-
сивно налаштованих громадських 
організацій области, таких як Закар-
патське обласне товариство україн-
ської мови ім. Т. Шевченка, Закарпат-
ська обласна організація Всеукра-
їнського товариства Просвіта, що 
вели роз’яснювальну роботу та реко-
мендували не піддаватися на такого 
роду провокації [3, 92]. Однак на хви-
лі етнічного ренесансу може вини-
кати етнічний націоналізм, і лідери, 
які його сповідують, нерідко висту-
пають за створення територіяльних 
автономій, а інколи й за відокрем-
лення. Тут важливо не ототожнюва-
ти прагнення здобути умови для все-
бічного етнокультурного розвитку з 
нагнітанням політичної істерії.

Ідеологи неорусинства та пред-
ставники нечисленних русинських 
громадських організацій ще до сьо-
годні продовжують у своїх заявах та 
деклараціях домагатись визнання 
русинів Закарпаття окремим наро-
дом. На Закарпатті ж таким чином 
було реабілітовано політичне русин-
ство. В умовах розвалу СССР це при-
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служилося тим політичним силам, 
які сповідували партикулярні інтер-
еси і роздмухували сепаратистські 
настрої серед населення области. Та-
ким чином провокувалося напружен-
ня міжетнічних стосунків та станов-
лення ситуативно спровокованого 
«політичного русинства».

Важливим чинником ренесансу 
русинської ідентичности слід вважа-
ти конструктивістську діяльність ет-
нічних лідерів. Історичний досвід та 
етносоціологічні дослідження свід-
чать, що результативні лідери могли 
мобілізовувати маси лише в тому 
випадку, якщо були відповідні пере-
думови, якщо група усвідомлювала 
конкретні інтереси, декларовані лі-
дерами. З урахуванням цих обставин 
та уявлень про роль етнічних лідерів 
пріоритетними у процесі наших по-
дальших досліджень стає виявлення 
історичних, соціяльних, політичних, 
економічних і соціяльно-психоло-
гічних передумов, що можуть стати 
маркерами їхньої діяльности. В осно-
ву конструктивістського підходу до 
узагальнення діяльности етнічних 
лідерів покладемо тезу, що для етніч-
ного самовизначення необхідна не 
тільки наявність природних ознак, 
а і певні ідеологічні конструкції, які 
породжуються свідомою діяльністю 
інтелектуальної еліти – письменни-
ків, вчених, політиків. Етнічність як 
почуття спільности зі своїм народом 
стає знаряддям досягнення вузьким 
колом лідерів здебільшого особис-
тих, інколи навіть сумнівних цілей. 
Історична практика свідчить зде-
більшого про перекручення первин-
них цілей лідерів національного руху 
в процесі реалізації їх доктрин.

На Закарпатті час від часу ак-
тивісти так званого «по літичного 

русинства» активізовують свою ді-
яльність, і це спричинює загострен-
ня етнополітичної ситуації в Украї-
ні. Теоретичною підставою бажаної 
окремими русинськими лідерами 
автономізації є напрацювання про 
окремішність русинів Павла-Робер-
та Маґочія, до окремих з своїх публі-
кацій він навіть додає карту їхньої 
батьківщини – Русинія. Розроблена 
П.-Р. Маґочієм Програма захисту ру-
синів шляхом тиску міжнародної гро-
мадськости на урядові кола України, 
поглиблення розколу українських 
громад у сусідніх країнах і створення 
автономної республіки Підкарпат-
ська Русь до останнього часу обгово-
рювалась і доповнювалася на світо-
вих конґресах русинів. В Україні П.-Р. 
Маґочія вважають духовим лідером 
та промоутером сепаратистськи на-
лаштованих так званих карпаторо-
сів, що ідентифікують себе окремим, 
четвертим після росіян, українців та 
білорусів східнослов’янським наро-
дом, так званим «народом нізвідки». 

18 вересня 2012 року в Івано-
Франківську відбулась презентація 
нової книжки Павла-Роберта Маґо-
чія Україна: історія її земель та на-
роді» (працю вже двічі було видано 
англійською, презентувався пере-
клад другого, суттєво перероблено-
го порівняно з першим видання) [6], 
що була опублікована в Ужгороді у 
видавництві Валерія Падяка. Щодо 
нової своєї праці, автор визнає, що 
«досліджуючи історичні факти, що 
лягли в її основу, виходив із того, 
що українці не є єдиним корінним 
народом України. Поряд з ними ко-
рінними народами є також поляки, 
євреї, карпатороси тощо. Можливо, 
саме тому він принципово відмо-
вився від вживання у своїй науковій 



498 +

Spheres of culture+
розвідці термінів «національні мен-
шини» та «титульна нація», бо на 
його переконання XXI століття «не є 
століттям національних держав. Цю 
думку вперше оприлюднив у своїй 
статті Кінець національних держав 
ще наприкінці 80-х років минулого 
століття...»1 У контексті сказаного 
виникає запитання: чому він надає 
стільки уваги національному питан-
ню, якщо є таким «космополітом»? 
Під час презентації своєї нової книж-
ки для українських читачів П. Маґо-
чій словом не обмовився про те, що 
є не тільки почесним головою Об-
щества подкарпатских русинов, за-
реєстрованого 20 лютого 1990 р. за 
прямою вказівкою Закарпатського 
обкому комуністичної партії, але й 
ідеологом політичного неорусин-
ства, яке було покликане послабити 
та дезінтеґрувати український народ 
у період розпаду СССР. 

Варто зазначити, що під час пре-
зентації книжки Україна: історія її зе-
мель та народів в Івано-Франківську 
професор П.-Р. Маґочій був не вельми 
багатослівним2. Аналогічні презен-
1 Відомості обласної преси про презентацію 
нової праці Павла-Роберта Маґочія Україна: 
історія її земель та народів, що відбулася в 
Івано-франківській обласній бібліотеці 18 ве-
ресня 2012 р.
2 Парируючи запитання професорів Во-
лодимира Кафарського, Володимира 
Великочія та Івана Монолатія про почасти 
псевдонаукове обґрунтування існування 
карпаторусинського народу, гість із Торон-
то лише сказав: «Чому маленька спільнота 
люксембуржців на заході Европи має право 
на свою національну самоідентифікацію, а 
карпаторусинам, які компактно прожива-
ють у самісінькому центрі цього континен-
ту, ви у такому праві відмовляєте?..». Отож 
тезу про «постнаціональний світ» професор 
застосовує вибірково. Не було відповіді і на 
запитання про політичне русинство, до яко-
го президент Світового конґресу русинів 
має якнайбезпосереднішу причетність, і про 

тації відбулися на історичному фа-
культеті Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, в Укра-
їнському католицькому університеті 
у Львові та інших наукових устано-
вах України»3.

Іншим активним діячем полі-
тичного русинства на Закарпатті в 
сучасності є настоятель кафедраль-
ного храму Української православ-
ної церкви Московського патріяхату 
о. Димитр Сидор, голова Сойму під-
карпатських русинів та ініціятор за-
снування Европейського конґресу 
підкарпатських русинів. Зокрема він 
виявився не лише «реалізатором» 
ідеологічних і політичних концеп-
цій Павла Маґочія та Івана Попа, але 
перевершив їх і довів до крайнього 
радикалізму та абсурдности. Так, 28 
його ставлення до діяльности свого давньо-
го приятеля – священика УПЦ Московського 
патріярхату з Ужгорода отця Дмитрія Сидора, 
який закликав українську владу повернути 
Закарпаттю статус автономної республіки 
та публічно заявляв про нібито насильниць-
ку українізацію карпаторусинів, яких після 
приєднання цієї области до СССР докумен-
тально ідентифікували як українців.
3 Зокрема, у Львові П. Маґочій говорив, що 
видання є першою історією України: «Доте-
пер, по суті, всі існуючі історії України мали 
помилку в назві, оскільки вони насправді 
є історіями українського народу, але не 
історіями території, яку охоплює сучасна 
держава Україна. Саме в цьому сенсі ця книга 
є першою історією України, яка намагається 
змалювати розвиток всіх народів та куль-
тур, які коли-небудь проживали в Україні», 
і у своїй книзі розглядає росіян, поляків, 
євреїв та представників інших народів як 
невід’ємну частину української історії, а не як 
супротивників етнічних українців у їх власній 
віковій боротьбі за національне визволен-
ня. Присутні не погоджувалися з думкою 
Маґочія, зокрема, у дискусії історик Ігор Ско-
чиляс зауважив, що «поліетнічна історія є чи-
мось новим і несподіваним для українського 
суспільства. Професійне середовище загалом 
не готове до сприйняття цього нового бачен-
ня історії України».
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жовтня 2008 р. він скликав у Мукаче-
во ІІ Европейський конґрес підкар-
патських русинів. Делеґати конґресу 
дали урядові України ультиматум: 
якщо він до 1 грудня 2008 р. не на-
дасть русинам автономію, то вони 
проголосять самостійну державу – 
Республіку Підкарпатська Русь під 
«покровительством Росії» [7, 354]. 
Оскільки Уряд України не виконав 
ультиматуму, його автори і справді 2 
грудня 2008 р. спробували проголо-
сити Закарпатську область України 
самостійною державою, з її самозва-
ним урядом, парламентом, міністра-
ми, депутатами, державним гербом, 
гимном тощо. 

Незважаючи на те, що лідери 
русинського руху досить активно і 
аґресивно поширюють свої пляни і 
намагаються втілити амбіції, біль-
шість українців-русинів Закарпаття 
нейтрально сприймають ці нама-
гання. Загалом невисока активність 
русинів у змаганнях за підвищення 
свого політико-правового статусу, 
за доступ до владних ресурсів по-
яснюється відсутністю специ фічних 
інтересів і потреб, на ґрунті яких 
могли б виникнути непримиренні 
протиріччя. Адже тра диційно саме 
через особливий статус та ґаранто-
ваний ним до ступ до влади етногру-
пи намагаються забезпечити свій 
інтерес. Статусний конфлікт майже 
завжди є логічним продовженням 
ресурсного конфлікту, засобом реа-
лізації праґматичного інтересу. По-
літична діяльність, що проводить-
ся в цьому напрямі керівниками 
окремих національних громадських 
об’єднань Ук раїни, є більше виявом 
їхніх персональних інтересів, ніж ін-
те ресів відповідних спільнот. Про-
блема групового статусу актуалізу-

ється організованими структурами 
та лідерами передовсім тих груп, 
для яких особливо гостро стоїть за-
безпечення матеріяльних потреб, 
а оскільки у проблеми «політично-
го русинства» немає прямої залеж-
ности між матеріяльно-ресурсними 
інтересами етнічної спільноти та 
її статусом, статусний конфлікт не 
відбувається. Тому і має місце про-
вал «по лі тичного русинства», ліде-
ри якого пропагують серед закар-
патських русинів тезу про їхню не-
українську ідентичність та вимоги 
надання на цій підставі Закарпаттю 
статусу автономії. А поліетнічність 
усіх реґіонів України дає підстави 
для вибору однієї з двох можливос-
тей найповнішого задоволення по-
треб етнічних меншин – за терито-
ріяльним і за персональним прин-
ципом. Певні натяки на реалізацію 
такої моделі політики останнім ча-
сом можна помітити в нашому сус-
пільно-політичному житті. Сучасне 
політичне русинство – це штучно 
інспірована провокація, спрямована 
на роздмухування міжнаціонально-
го конфлікту з урахуванням ґеополі-
тичного фактору. 

Серед соціяльно-економічних чин-
ників політизації питання про ру-
синську ідентичність можна вио-
кремити прагнення до економічної 
самостійности. Однак ані за рахунок 
транзиту газу, ані туристичний по-
тенціял, ані лікувальний, ані вико-
ристання лісових масивів не можуть 
забезпечити Закарпаттю самостійне 
існування. Іншим чинником заго-
стрення русинського питання є ви-
мога жителів створення тут вільної 
економічної зони та участі Закар-
паття в проєкті Карпатського Евро-
реґіону.
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Таким чином, констатуємо, що 

до політичних чинників актуалізації 
питання про русинську ідентичність 
можна віднести: створення громад-
ських організацій на території За-
карпаття; активну політичну діяль-
ність русинських рухів поза межами 
краю; сприяння автономістським 
прагненням частини русинів на ре-
ферендумі 1 грудня 1991 р.; можли-
вість створення політичних партій і 
популістські заклики їх лідерів (до 
прикладу, утворення у 1993 р. Тим-
часового уряду Підкарпатської Русі). 
Відтак чи не найголовнішим чин-
ником провокування русинського 
питання стало лояльне ставлення 
до сепаратистських прагнень орга-
нів місцевого самоврядування, зо-
крема Закарпатської обласної ради 
(до прикладу, неодноразові звер-
нення до Верховної Ради України із 
вимогами визнати національність 
«русин») та Закарпатської держав-
ної адміністрації (ініціятиви голо-
ви облдержадміністрації В. Балоги 
були спрямовані на консолідацію 
та пожвавлення сепаратистського 
руху). Також важливим чинником 
загострення цієї проблеми є і асимі-
лятивна політика держав-сусідів, де 
живуть русини-українці.
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Abstract: Ethnic and political behavior at the individual as well as the group level 
through the formation and/or correlation of cultural ethnic interaction demonstrates 
the impact of creative fiction representatives. Such examples from the literature create 
separate independent anthology of political figures in ethnic minorities interaction. In the 
investigated time-space they contained often blatantly biased judgments about ethnic ac-
tors. The writers retranslate cultural interactionism of “otherness” showing tolerance or 
prejudice concerning “foreign”. The example of such strategies is according to the author 
Yuriy Vynnychuk’s novel Tango of Death. It reflects the phenomenon of politicization of 
ethnicity in the West-Ukrainian region, highlights the ethnic dilemma paradox of modern 
time in its literary expression. 

The article substantiates the thesis that Vynnychuk’s texts are interesting as it is be-
cause enable us to trace the evolution of the experience of the author who is not afraid to 
touch sore wounds of the collective memory connected with the events before and during 
WWII. He does it through the retranslation of individual stories of ethnic interaction and 
interethnic communication in the collective destiny of one city and the personal destinies 
of the heroes of the novel. 

The author concludes that the practice of memories actualization has a certain time-
space connection. It is bounded in the author’s mind with “other” texts. It saves modern 
Ukrainians from national self-isolation and self-trapping, as well as enablesto to survive 
shock in order to truly transform our own past for the sake of future.

Keywords: interethnic interaction, interethnic communication, intertextuality, inter-
cultural paradigm, Western Ukraine, Yuriy Vynnychuk
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ЕТНІЧНИЙ ПАРАДОКС СУЧАСНОСТИ У ТВОРАХ ЛІТЕРАТУРИ 
НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ЮРІЯ ВИННИЧУКА ТАНҐО СМЕРТИ :

ПОЛІТОЛОГІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ

Одним із проявів інтеркультур-
ности може бути художнє зображен-
ня буття тієї чи тієї суспільної/наці-
ональної/політичної групи на межі 
кількох культурно-національних 

просторів, їх взаємопереплетіння 
та взаємовпливи. Так у художньому 
тексті з’являється додатковий ви-
мір – інтеркультурна складова ху-
дожнього світу цього тексту. Такий 
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теоретичний підхід може бути над-
звичайно продуктивним, зокрема, 
при дослідженні творчости тих ав-
торів, роботи яких закорінені у різ-
ні сфери людського буття, формую-
чись власне на пограниччі культур, 
мов, історичних та національних 
традицій.

Репрезентантом власне таких 
наративних стратеґій є сучасний 
український письменник Юрій Ви-
нничук, роман якого відзначи-
ли премією «Книга року Бі-Бі-Сі» 
(2012), а текст викликав жваву 
(хоча не завжди професійну) дис-
кусію з приводу (пере)осмислення 
драматичних історичних сюжетів на 
західноукраїнських землях у 1930 – 
1940-х роках, зокрема у Львові. 

Зауважу, що вихід роману Танґо 
смерти є яскравим прикладом за-
пізнілої реакції українського сус-
пільства на виклики етнічного па-
радоксу сучасности й того стану 
речей, який західний етнополітолог 
Роджерс Брюбейкер окреслив мо-
деллю «держави, що націоналізуєть-
ся». Відтак Винничукові тексти вже 
цікаві як такі, бо дають можливість 
угледіти еволюцію досвіду автора, 
який не побоявся в умовах трав-
мованого тоталітаризмами україн-
ського суспільства роз’ятрити живі 
рани пам’яти про події напередодні 
й під час Другої світової війни: через 
(ре)трансляцію окремих сюжетів 
міжетнічної взаємодії й міжнаціо-
нальної комунікації у колективну 
долю окремо узятого міста та персо-
нальну долю – долю героїв роману. 

Не маючи наміру ґлорифіку-
вати чи критикувати цей задум, 
можу твердити, що знання повсяк-
денности та ментальностей Львова 
окресленого авторським письмом 

періоду, безперечно, заслуговує на 
схвалення. Тому і зацікавленому 
читачеві, й дослідникові, сказати б, 
нелінійних ситуацій в літературі ці-
кавою буде поетика Ю. Винничука, 
оскільки вона є відлунням багатьох 
сюжетів міжетнічної взаємодії у хро-
нотопі, який студіюється. 

Рефреном до цього є думка одно-
го з героїв твору, що «читаючи руко-
пис […] не раз ловив себе на дивному 
і незбагненному до кінця відчутті, 
раптом в уяві виникали цілком зри-
мі образи […] і його почав манити 
той дивний світ, який пропав безві-
сти разом з людьми, що його насе-
ляли […] уже їх ніхто не відродить, 
хоч би і як намагався» [3, 123]. Можу 
цими рядками тільки підтвердити 
моє перше враження від Винничуко-
вого роману, а оскільки, як зауважує 
далі герой твору, «…ми, науковці, 
пов’язані певними умовами і мусимо 
покладатися на тверді докази» [3, 
187), пропоную поглянути на озву-
чену проблему з позицій як літера-
турознавчих категорій, так і понять 
сучасної етнополітології. А узявши 
на озброєння тезу німецького філо-
софа та історика ідей Ганса Блюмен-
берґа про те, що «Книги та дійсність 
давно ворогують між собою» [2, 33], 
спробую побачити реальне та уявне 
в авторській рецепції особливостей 
міжетнічної взаємодії, наприклад у 
Львові, чи ширше – у Галичині.

Безперечно, що найпершим фо-
ном Винничукової поетики є істо-
ричний контекст, який в силу різних 
чинників склався у досліджуваному 
хронотопі. Адже західноукраїнські 
землі – це унікальний поліетніч-
ний реґіон з історично складною 
системою міжетнічних взаємин. Цю 
територію науковці розглядають 
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передусім як обширну «контактну 
зону» міжетнічних взаємин, розу-
міючи під цим обмежений простір 
(місце), де відбувається найактив-
ніша взаємодія між представника-
ми різних етнічних груп і спільнот, 
а також помітною є різниця у харак-
тері міжетнічних взаємовідносин. 
А що висновки про характер між-
етнічних взаємин неможливо екс-
траполювати на територію певного 
хронотопу загалом, оптимальним 
тут буде виокремлення всереди-
ні контактних зон особливих сфер. 
Такими місцями, де спостерігалася 
яскраво виражена етнічна поля-
ризація (збільшення міжетнічного 
відчуження), й були міста і містеч-
ка західноукраїнського реґіону. Со-
ціогуманітаристика (як українська, 
так і зарубіжна) вже обґрунтовано 
довела, що вивчення цих закономір-
ностей дає можливість встановити 
низку параметрів, що розкривають 
характер міжетнічних зв’язків: ін-
тенсивність та специфіку взаємодії 
етнічних груп; мотиви входження у 
контакт представників різних етніч-
них спільнот; ступінь реґламентації 
міжетнічних взаємин інститутами 
влади; ступінь традиційности чи 
екстраординарности взаємин між-
етнічних; фактори, що впливають 
на динаміку міжетнічних стосунків; 
механізм формування етнічних сте-
реотипів тощо. 

Відтак не винятком, а радше 
правилом тут буде орієнтація на 
можливість «конструювання-вмон-
товування» у цей контекст окре-
мих міст реґіону. Першість тут, поза 
сумнівом, буде за політичним та 
ідеологічним центром хронотопу – 
Львовом, який досі називали «фа-
тальним містом», використовуючи 

мітологему Яна Пауля Гінріхса. Не 
беруся переконувати себе й решту 
зацікавлених у дещо протилежних 
тональностях, які ще мусимо довес-
ти науково, проте зауважу, що, воче-
видь, текст Юрія Винничука радше 
є першим кроком у пошуку своєї 
(наразі літературної) «львівської» 
моделі історичної пам’яти, яка ґрун-
тується, найперше, на постколоні-
яльній критиці («…Львів за оце все 
відповідальности не несе. Ми були 
складовою частиною колонії. Коло-
нізатори вирішували все» [3, 128]; 
«Львів прокинувся […] місто-невіль-
ник» [3, 268] (алюзія до Юрія Андру-
ховича: Лексикон інтимних міст). 
Позаяк суттєвою вадою книжок є та, 
що «написаний текст проникає на 
місце дійсности; його функція поля-
гає у тому, аби, зарубрикувавши та 
зафіксувавши цю дійсність, зроби-
ти її зайвою», а «книги роблять лю-
дей короткозорими та безвільними; 
вони заміняють те, що замінити не-
можливо» [2, 33], то цілком зрозумі-
ло, що для решти читачів акценти, 
які розставив автор, не викликати-
муть бажання нових пошуків для 
з’ясування реалій історичного про-
цесу. 

У сучасну добу «збентеженої 
ідентичности» (Леонідас Донскіс) 
важливою є артикуляція Юрія Ви-
нничука до топосу «травматичних 
місць», які, як визначає їх німецька 
дослідниця Аляйда Ассман, «кров’ю 
вписані в історію переслідування, 
приниження, поразки та смерти на-
бувають у мітичній, національній та 
історичній пам’яті визначного ста-
тусу» [1, 346]. Таким місцем є Янів-
ський концентраційний табір, ство-
рений нацистською владою у Львові 
у жовтні 1941 р. на тогочасній вули-
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ці Янівській і ліквідований у серед-
ині листопада 1943 р. Назва ж Ви-
нничукового твору є ремінісценцією 
до оркестру Янівського концтабору, 
який складався з найкращих львів-
ських музикантів і найчастіше ви-
конував танґо. Згідно зі словами од-
ного з героїв книжки, «це танґо було 
створене в Янівському концтаборі 
під час війни. Мені про це розповіда-
ла бабуся. Німці зобов’язали кількох 
єврейських музикантів створити ор-
кестр і грати різні мелодії прирече-
ним на розстріл. Серед тих мелодій 
було танґо, яке назвали Танґом смер-
ти» [3, 77]. 

Як і будь-який художній твір, 
роман Ю. Винничука не слід ото-
тожнювати з науковою працею, яка 
містить виключно перевірені факти, 
відображені в історичних чи іншого 
типу джерелах. А що художній твір є 
передусім продуктом письменниць-
кої творчости, у ньому можуть бути 
присутні елементи вимислу, леґен-
ди, перекази або чутки. Оскільки за 
умов міжтекстової взаємодії літера-
турний твір стає елементом широ-
кого інтертекстуального простору, 
який охоплює не лише літературні 
твори, а й позалітературні форми 
висловлювання, будь-який текст 
перебуває в різноманітних «діяло-
гічних» відношеннях з іншими тек-
стами, які заповнюють цей простір, 
і з різними кодами мови, що репре-
зентовані у цьому просторі. Саме 
тому світ сучасної культури тлума-
читься постмодерними теоретика-
ми (Р. Барт, М. Фуко, У. Еко, Ж. Дер-
ріда) як загальний, всеохопний ін-
тертекст, а окремий текст – як мере-
живо, зіткане з попередніх текстів. 
Текст бачиться одночасно і твором, 
й інтертекстом. 

У епіцентрі твору – доля чоти-
рьох іноетнічних друзів (українець 
Олександр Барбарика, єврей Ле-
опольд Мількер, поляк Броніслав 
Білєвіч, німець Ернест Єґер [3, 15), 
батьки яких були бійцями армії 
Української Народної Республіки й 
загинули у 1921 р. під Базаром. Як 
зауважує один з протагоністів ро-
ману, «Базар – для кожного з нас 
залишився чимось мітичним, воя-
ки, що пішли в той трагічний похід, 
виросли в нашій уяві до величі ар-
ґонавтів, які рушили за золотим ру-
ном, бо вони теж пішли за золотим 
руном свободи, але загинули всі до 
одного за Україну» [3, 15]. Алюзія до 
міту про золоте руно і арґонавтів до-
зволяє вважати, що автор розглядає 
героїв Базару як «нових арґонавтів», 
а мітичне золоте руно стає втілен-
ням ідеї самостійности України. Ри-
торичне питання «…якщо мій тато 
загинув за Україну, то за що згину-
ли батьки Яся, Вольфа і Йоська?» 
[3, 17], безпосередньо вибудовує 
ґенеральну лінію письменницької 
оповіді й розуміння того, що україн-
ські землі (чи окреме місто) були й 
будуть Батьківщиною не лише для 
етнічної більшости, але й для рівно- 
і різностатусних етнонаціональних 
спільнот.

Саме тому пролог роману актуа-
лізує думку про особливості культу-
ри міжетнічної взаємодії: «Четверо 
молодих чоловіків сидять у схро-
ні […]. Моляться не разом, а кожен 
окремо, і молитви їхні різними мо-
вами» [3, 4]. Сповідування її прин-
ципів є одним із необхідних шляхів 
досягнення прийнятного та корек-
тного інтеракціонізму в суспільстві, 
якщо міжетнічну інтеґрацію обра-
но як стратеґію цієї взаємодії. А що 
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в умовах чітко вираженої етнічної 
сеґментації, характерної для захід-
ноукраїнських земель, етнопсихо-
логічна дистанція була природною 
даниною реаліям поліетнічности, 
то визначальною передумовою для 
«корисности» співіснування «іншос-
тей» була толерантність етнофорів. 

У романі знаходимо непооди-
нокі приклади міжнаціональної ко-
мунікації, які акумулюють досвід 
інших, «чужих», текстів. З-поміж та-
ких сюжетів зауважую замальовки 
повсякденного життя галицького 
міста, зокрема особливості веден-
ня у ньому етнічного бізнесу. «Міс-
то міняло своє обличчя упродовж 
дня до невпізнання. […] Жидівки 
пропонували гарячі смажені кашта-
ни […] коли проходили повз якісь 
українські товариства, то, погано 
володіючи українською мовою, сво-
їми вигуками викликали в покупців 
регіт… Любили ми бігати на Ринок і 
дивитися на гуцулів в чорних капе-
люхах, обв’язаних крайками… Бойки 
з довгими вусами і обов’язково ви-
гнутою файкою в зубах …» [3, 42, 43, 
44]. А що цей фраґмент відсилає до 
твору Леопольда фон Захер-Мазо-
ха Жіночі образки з Галичини (який 
змальований з реального світу тор-
говиці у Коломиї), то його інтер-
текстуальне «перетікання» маємо в 
описі львівських торгів: «Кракіда-
ли – це справжнє царство жидівське, 
тут можна побачити і вбраних на ев-
ропейський манір поважних пань та 
панів, і бородатих гуситів з довгими 
пейсами в чорних атлясових халатах 
і капелюхах, і засмальцьованих жи-
дівок […] так само на базарах Стам-
була, Танжера, Маракеша чи Каїра, 
можна і навіть треба торгуватися… 
Поруч із гендлярами жидівськими 

сновигають українці й поляки, па-
нує постійний рух, а в повітрі бри-
нить гучна какофонія звуків» [3, 
48]. Як бачимо, автор за допомогою 
лише кількох штрихів відтворив 
культурно-історичний палімпсест, 
де за окремими зовнішніми рисами 
проглядалися минуле й сучасне ет-
нофорів.

Ще одна екстраполяція осо-
бливостей ведення етнічного біз-
несу – комунікативні прийоми, які 
використовували етнофори для під-
креслення привабливости «свого» 
товару: «…Я ледве-м зіпсованого 
коропа не купила. Питаю перекуп-
ки, чи він бодай ще живий, а та мені 
відказує: «Йой, пані, я сама не знаю, 
чи жива в такі тяжкі часи, то звідки 
маю знати, чи та риба жива?» … – Я 
їй по-жидівському і вона мені по-
жидівському, і все одно бреше в живі 
очі» [3, 36–37]. Подібні прийоми ви-
користовували Карл Еміль Францоз 
у творі Ярмарковий день у Барнові та 
Йозеф Рот у романі Фальшива вага. 

Як показує Винничуковий текст, 
взаємини етнофорів на індивідуаль-
ному рівні (буденний рівень куль-
тури міжетнічної взаємодії), як і 
спілкування етнофорів з числа двох 
чи більше спільнот – природний 
наслідок поліетнічности західно-
українських земель. Це створювало 
об’єктивні підстави для функціону-
вання етноконтактного простору, в 
якому домінували сусідські настрої 
й взаємна толерантність. «Наші ма-
тері […] зазнайомилися у десяту 
річницю Базару […] всі четверо були 
львів’янками […] хутко заприятелю-
вали […] мали ми аж три Різдва і три 
Великодні – католицький, греко-ка-
толицький і жидівський – і залюбки 
гостювали одні в одних…» [3, 17]; 
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«Колядували ми на трьох мовах…» 
[3, 19]; «Мама складала […] гробко-
ві віршики трьома мовами – україн-
ською, польською і німецькою, за-
лежно від замовлення, а коли треба 
було вдатися до їдиш, то тут на до-
помогу приходила Ґолда, і вони вже 
разом римували» [3, 55]. Тут автор, 
констатуючи вагомість міжетніч-
ної взаємодії на індивідуальному 
рівні та зіставляючи її значущість з 
груповими інтеракціями, опосеред-
ковано доводить відому тезу Во-
лодимира Старосольського про те, 
що толерантність є властивою тим 
спільнотам, між якими немає «колі-
зії інтересів», натомість абсолютно 
непридатна, коли у гру входить «на-
ціональний інтерес».

Терпимість щодо «чужих» нерід-
ко виявлялася на індивідуальному 
рівні, а масова культура їх взаємодії 
позначалася похідними нонконфор-
мізму, однак важливою сюжетною 
лінією роману є бажання асиміляції 
з рівностатусною етнонаціональної 
спільнотою: «Рута була вихреще-
ною, ба навіть зукраїнізованою жи-
дівкою, а її тато працював в україн-
ському часописі і писав статті на іс-
торичні теми, в яких щиро вболівав 
за наш бідний, нещасний, задрипа-
ний нарід» [3, 94]. Вважаю цю ідею 
ремінісценцією до повісті Андрія 
Чайковського Малолітній. 

У іншому сюжетному зрізі (по-
дії у Львові кінця 1980-х – початку 
1990-х років) знаходимо констата-
цію стану етнічної самотности, який, 
незважаючи на відомі перипетії іс-
торичного характеру (Друга світова 
війна, Голокост), визначив доміную-
чий характер співбуття «чужих» на 
індивідуальному, а почасти й гру-
повому рівнях. «Нє, жиби я любила 

жидів, що то – то нє, але тих, наших 
жидів із Замарстинова любила-м. 
Бігме любила-м. І що? Чи не забрала 
я доньку Хани до себе? Чи не сховала 
її? Жила в мене, як в Бозі за пазухою, 
годувала її, прала за нею, як за рід-
ною пильнувала, книжки їй носила, 
аби ся не нудила. А вона поїхала до 
Палестини і хоч би мені панораму 
Єрусалима прислала! Альбо олив-
кову гілку, аби я могла покропити 
нею мого Штефця, коли він прийде 
п’яний. О – вдячність, нє? Я би, може, 
за той час, жи її ховала, могла з де-
сяток підсвинків вигодувати! Шалаї, 
чуєте, теж жидів у себе ховали, то 
ті їм дали ота-а-акий вузлик золо-
та. То вони хату си нову збудували, 
а їхні жиди виїхали, а тепер щороку 
присилають на свята листівки. І то є 
пурєдні люди, нє? Але нічо, я за ніц 
не шкодую, на тамтім світі мені сто-
рицею віддасться, на небі мені вже 
давно тепле місце приготували» [3, 
63–64]. Цей уривок роману можна 
вважати доказом того, що ідеаль-
ним для збереження власного «я» 
було й підсвідоме зарахування етно-
форами сусідів-«чужих» до «своїх» 
(формула «близьких і далеких сусі-
дів» Шимона Редліха). А що відсут-
ність контактів поміж «сусідами», 
«німота» їх стосунків зумовлюють 
збереження компромісу «пасивно-
го» типу, то в умовах безликого со-
ціяльного порядку байдужість «ін-
ших» віддаляє, при цьому не скоро-
чуючи етнопсихологічної дистанції 
між «ми»- і «вони»-інтересами. 

Боротьбою за дефіцитні ресурси 
(у нашому випадку – житло) окрес-
лює загалом неґативне сприйнят-
тя вселення «чужих», проведене 
большевицькою владою: «… щодо 
комуняків я не була така добра, нє, 
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як вони, поселилися в тих хатах, 
звідки вивезли людей на Сибір, то 
нехай знають, жи на чужих кістках 
забави не буде» [3, 63]. А той факт, 
що ціннісні структури етнічних груп 
характеризуються лише стійкістю й 
консервативністю, формуючи етніч-
ні поведінкові стереотипи, які пере-
даються з покоління в покоління, а 
зміни цих структур протікають до-
сить повільно, діяльність «інших» 
сприймається через призму власної 
ціннісної структури, внаслідок чого 
навіть адекватні дії етнофорів у кон-
кретній ситуації «чужі» сприймають 
негативно та вороже.

Значущим у наративних стра-
теґіях Ю. Винничука є уведення у 
текст різних засобів пригадування 
(факти, дати загальновідомого по-
рядку, які не потребують доведен-
ня), це, зокрема, дає змогу зрозумі-
ти, які змісти та значення припускає 
згадуване минуле: «У поліцію укра-
їнців не брали…» [3, 11]; «Українців і 
жидів не беруть на державну роботу, 
доки не перейдуть у католицизм» 
[3, 217]; «Багато речей […] пропало, 
щось забрали німці, щось – визволи-
телі, а щось і сусіди…» [3, 51]; «…ми з 
тобою вчинимо атентат. […] Підірве-
мо якогось польського міністра» [3, 
69] (натяк на замах ОУН на Броніс-
лава Пєрацького у 1934 р.). 

Осібно в авторському письмі 
присутнє й сучасне, сказати б, ціл-
ком слушно «розтиражоване» розу-
міння етимології окремих самоназв 
етнонацій в Галичині (зокрема євре-
їв): «…це в 1939-му, коли прийшли 
визволителі, то наказали нам на-
зивати себе євреями. Але «єврей» 
було образливе слово для кожного 
жида. […] Назвати когось євреєм – то 
було однаково, що назвати приблу-

дою, покидьком, нікчемою. Але піс-
ля того, як німці винищили жидів, 
у Львові поселилися самі євреї» [3, 
107]. 

Цікавими, не позбавленими іс-
торичної логіки, є окремі стилістич-
ні прийоми: «…Pипучі сходи […] о, 
вони скільки бачили на своєму віку, 
їх топтали німецькі солдати, шукаю-
чи євреїв, їх топтали чекісти, висте-
жуючи підпілля, а потім […] сходи 
співчутливо стогнали, і схлипува-
ли, і кашляли…» [3, 98]. Такі тексти 
можуть мислитися і як частина по-
літичної історії, і як травматичний 
досвід, і як частина сімейної історії.

У цьому ж контексті важливим 
є уведення в роман прислів’їв із за-
барвленням національно-історич-
ного характеру: «Свій до свого по 
своє» [3, 120]; «Вісім, як скло, то-
вариство лягло» [3, 273]; «Войсько 
польське на роверах єще моцне, як 
хулєра!» [3, 239]. Одночасно текст 
містить парафрази, парадокси та 
оксюморони: «…кожен свідомий 
українець мусить за своє життя по-
садити дерево, народити п’ятеро ді-
тей і убити ворога» [3, 197]; «Жид, 
який грає на бандурі, все одно, що 
гуцул, який бринькає на балалайці» 
[3, 80]; «…старий галицький єврей – 
це така ж дивовижа, як і динозавр, 
його вже не можна побачити жив-
цем, його можна тільки викопати» 
[3, 99]; «…однією з характерних рис 
справжнього львів’янина – не ва-
жить: українця, поляка чи жида – 
була його вишукана скнарість, яку 
навіть зажерливістю назвати не ви-
падає, бо та скнарість була доведена 
до якогось високохудожнього абсур-
ду…» [3, 346]. 

Роман Ю. Винничука є яскра-
вим прикладом того, як «суспіль-
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ства пам’ятають» (Пол Коннертон) 
і як через спогади «уявляють самі 
себе» (Ян Ассман). Як видно із су-
часних досліджень, саме пам’ять є 
маркером темпорального горизон-
ту [1, 12]. Зокрема, комунікативна 
пам’ять передає історичний досвід 
у межах індивідуальних біогра-
фій (згадаймо протагоністів Танґа 
смерти) за допомогою живих спо-
гадів, безпосереднього досвіду і 
усної оповіді. У книжці тривкою є 
конфліктна українсько-польська 
взаємодія, пов’язана з нелеґальним 
характером діяльности українських 
націоналістичних організацій у між-
воєнному Львові: «Пам’ятайте, якби 
хтось влип і його арештували, на 
допитах за жодну ціну не відпові-
дати польською мовою. Тільки по-
українському! Щоб як вас лупцюва-
ли, мордували, катували – ані слова 
мовою загарбника!» [3, 200]; «– Ти 
якою мовою відповідаєш, скурвий 
сину? Га? Ти де живеш? У Польщі? То 
говори по-польському, бо розвалю 
тобі голову! України тобі захтілося? 
Знаєш, де Україна? Під гаєм доли-
на – в сраці Україна!» [3, 212]. Хоча, 
задля справедливости, зауважмо й 
приклад можливої українсько-поль-
ської взаємодії у діялогах героїв тво-
ру: «Ти збираєшся боронити Львів 
разом із поляками? / – Це мій Львів 
також» [3, 226]. 

Взірцями накопичувальної па-
м’яти трактую й цитати з окремих 
документів, датованих вереснем 
1939 р., достовірність змісту яких не 
можемо сьогодні встановити з упев-
неністю: 1) «Ця війна – боротьба за 
дві зовсім різні концепції Европи, 
демократичну та імперіялістичну, 
котру породив тоталітаризм… Пліч-
о-пліч з жовніром-поляком стоїть 

жовнір-єврей, а поруч нього жов-
нір-українець. Усіх їх єднає та сама 
думка і те саме почуття: перемогти 
спільного ворога» («Wiek Nowy», 10 
вересня) [3, 238]; 2) «Німці витра-
чають багато зусиль, намагаючись 
зіткнути в бою два братні народи 
– українців і поляків. Застерігає-
мо вас, українці, перед новими під-
ступами тевтонів, одвічних ворогів 
слов’янського племени. / Щоденно 
разом з бомбами, що сіють смерть 
і руїни, розкидають вони листівки, 
якими підбурюють вас проти поль-
ської армії. Українці! Німці бомбар-
дують і грабують наші і ваші села, 
господарства і маєтки. Вбивають 
наших і ваших жінок та дітей, ни-
щать церкви і костели. Помстімося 
разом за наші спільні кривди, борі-
мося пліч-о-пліч» («Dziennik Polski», 
18 вересня) [3, 245]. Йдеться тут, 
вочевидь, про офіційні відозви і 
проклямації, спрямовані на пошук 
компромісу поміж різностатусними 
етнонаціональними спільнотами 
за наявности зовнішнього чинни-
ка – загрози мілітарного втручання 
у суверенний державний організм 
(окупацію Західної України у верес-
ні 1939 р., початок Другої світової 
війни).

Не забуває автор використо-
вувати й загальнолітературні сю-
жети – алюзії до творів світової й 
української літератур, які вже стали 
«клясичними»: «Ґетто мало таку ж 
властивість, як і шагренева шкіра…» 
[3, 50] (О. де Бальзак); «На Західно-
му фронті нічого не відбувається» 
[3, 243] (Е. М. Ремарк); «… людина 
носить у собі ангела, не ангела-
охоронця, а ангела, який стогне, 
ув’язнений у сутінках душі кожного 
з нас…» (М. Еліаде; К. Р. Сафон) [3, 
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145]; «Ніколи не беріть до рук кни-
гу, в якій заходить сонце, бо то може 
бути ваше сонце» [3, 151], «Сонце за-
йшло і не сказало, чи повернеться» 
[3, 268] (В. Гюґо); «… потяг-привид – 
це оця книгозбірня, де стелажі – ва-
гони, що перевозять безліч давно 
померлих авторів…» [3, 171] (У. Еко; 
К. Р. Сафон); «В очах мені буде горіти 
полум’яна звитяга, а з вуст лунати-
ме «Не пора, не пора нам ляху, мос-
калеві служить!»» [3, 69] (І. Франко). 

Як окремий інтертекстуальний 
простір у романі Ю. Винничука мож-
на виокремити «біблійні ґлокаліз-
ми» (термін Ігоря Набитовича), які 
є «другим відлунням», резонатором, 
який посилює у свідомості автора і 
читача повторний відгомін Біблії, 
дозволяє побачити глибинний зміст 
і справжню сутність Святого Письма 
у все нових теологічних, філософ-
ських, ідейно-естетичних, культуро-
логічних ракурсах у поезії, художній 
прозі, драмі: «Господь творив світ 
за допомогою слова» [3, 79]; «Нам 
заборонено вживати в їжу кров» [3, 
81]; «…скоро настане такий час, що 
ти ще будеш заздрити тим, хто по-
мер, а найбільше тим, хто не наро-
дився» [3, 85]; «І в Біблії пишеться, 
що Господь творив світ словом. Сло-
во одних до небес піднімає, а других 
до землі прибиває. Бійтеся лихих 
слів, сказаних про вас» [3, 174].

Поза сумнівом, епілог роману 
Танґо смерти – трагічний. Але якщо 
в загальній архітектоніці тексту 
йдеться про трагедію львівських єв-
реїв, яка розпочалася влітку 1941 р. 
масовими погромами, важливим тут 
буде, власне, авторське розуміння 
участі «своїх» у вбивстві «чужих». 
Адже, послуговуючись висновка-
ми Максима Гона про варіятивність 

ролей під час здійснення злочинів 
проти людства, що «будь-яка пози-
ція очевидців – їхня бездіяльність, 
прилучення до злочинців чи допо-
мога переслідуваним і знищуваним 
є не тільки віддзеркаленням інди-
ферентности чи підтримки групою 
одного із суб’єктів геноциду, а й 
збільшує або навпаки мінімізує шан-
си жертв на порятунок» [4, 129], ви-
значальними тут будуть, щонаймен-
ше, два сюжети, змальовані Юрієм 
Винничуком. 

Власне кажучи, автора у цьому 
сеґменті його твору розглядаємо 
носієм певної інформації, «індивіда 
всередині культурної спільноти» [1, 
14], того, хто накопичує пам’ять про 
ці жахливі сторінки нашої історії 
і (ре)транслює до сучасного укра-
їнського суспільства: «…неподалік 
стояли есесівці і сміялися, і сміявся 
натовп, зиркаючи на німців, щоб не 
пропустити чергової хвилі сміху та 
вчасно підхопити його, бо сміх той 
зближав їх, вивищував над оцим 
жидівським кодлом, над цією наво-
лоччю, що колись так гонорувалася, 
а нині повзає по землі […], цей сміх 
їх робив рівними з хоробрими ґо-
тами і давав індульґенцію на вижи-
вання, бо якщо ти не сміявся, то від-
разу опинявся потойбіч, серед оцих 
чорних плюскв з пейсами і без, і не 
місце тобі було серед представників 
цивілізованої Европи» [3, 86]. Алюзі-
єю до сумнозвісних «Днів Петлюри» 
(25 липня 1941 р.), коли нацистська 
пропаґанда вдало використала факт 
знищення енкаведистами у тюрмах 
українців, але представила це діян-
ням «жидо-комуни», бачиться та-
кий уривок: «…цілі зграї вуличного 
шумовиння кинулося до шляхетної 
праці – лупцювати жидів, били усі – і 
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українці, й поляки – били, бо мусили 
бити, бо мусили вилити свою лють 
до большевиків, відплатити комусь 
за свої страждання, за свої муки, за 
смерть своїх рідних, а що преса за 
німецькою вказівкою підказала, хто 
саме винен у большевицьких злочи-
нах, то тепер це скидалося ледь не 
на святий обов’язок» [3, 343].

Не маючи наміру аналізувати 
окремі сюжети Винничукового тво-
ру про відкриття злочинів совєт-
ських каральних органів, зокрема 
у сумнозвісній тюрмі на Лонцького 
[3, 334–338], чи переказувати сю-
жети про Катастрофу львівських 
євреїв – ґетто і концтабір [3, 350–
352, 355–358], керуючись теорією 
Аляйди Ассман, що «місце пам’яти 
вважається […] святим місцем, яке 
освячене присутністю мертвих» [1, 
343], вважаємо, що практика акту-
алізації спогадів про певний хроно-
топ, переплетена в авторській уяві 
з «чужими» текстами, ґарантувати-
ме позбавлення сучасних українців 
небезпеки самоізоляції та націо-

нального самозахоплення, а також 
можливість пережити шок – щоби 
по-справжньому перетворити влас-
не минуле на майбутнє.
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Abstract: The article substantiates the idea that the rate on three-way partnership of 
Poland within the Weimar Triangle was due not only political but also economic reasons, 
such as: the ability to obtain financial aid from the Western partners, attracting foreign 
investment, modernization of agriculture, support the private sector and other in order to 
create the right conditions for a successful market transformation of the economy. It was 
found that from the inception of the Weimar Triangle had become an important form of 
cooperation between annual meetings of foreign ministers of member states, then summit. 
Traditional were also regular meetings of defense ministers of three countries on security 
and increasing military cooperation and the heads of other ministries. In the future scope 
and direction of the trilateral cooperation within the Weimar Triangle expanded, given the 
trends and the realities of political life in Europe and around the world. It is established 
that in the context of active cooperation in the field of foreign and security policy, justice 
and home affairs, the EU, France and Germany were the most reasonable engine of 
European integration, which certainly contributed to the efficiency of the EU institutions. 
The relationship of both countries at this stage was a model of bilateral cooperation and 
involvement of Poland to the Franco-German partnership facilitating Poland’s desire to 
join the European Union and the Western security structures. 

Keywords: democratization, political transformation, Weimar Triangle, EU expansion 
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Припинення ґлобальної ґеопо-
літичної, військової, економічної 
та інформаційної конфронтації між 
СCСР та США призвело до масштаб-
них історичних наслідків. Це, в першу 
чергу, розпад СССР та соціялістичної 
системи, а також ліквідація тоталітар-
них режимів в країнах Центральної 
та Східної Европи, які були членами 
Організації Варшавського Договору, 

що сприяло відновленню лібераль-
но-демократичних політичних режи-
мів та зумовило переорієнтацію зо-
внішньополітичної стратеґії держав 
Центрально-Східної Европи (ЦСЕ). 
Прискорення ґлобалізаційних та ре-
ґіональних інтеґраційних процесів, 
становлення єдиного світового ринку, 
заснованого на функціонуванні рин-
кових економік, приватній власності 
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та конкуренції, – все це було спричи-
нене завершенням «холодної війни». 
Свідченням остаточного закінчення 
протистояння між Сходом та Заходом 
стало возз’єднання Німеччини, що 
відбулося у 1990 р. Всі ці фактори до-
корінно змінили ситуацію на між-
народній та европейській арені, що 
виразилось у посиленні питомої ваги 
недержавних елементів та активізації 
діяльности, зростанні впливу на сві-
тову політику наддержавних акторів 
та у зміні конфіґурації ґеополітичних 
сил у світі. Період розпаду Ялтинсько-
Потсдамської системи міжнародних 
взаємин став періодом інтенсивних 
пошуків нових стратеґій зовнішньої 
політики країн Европи та світу зага-
лом.

В умовах переходу до нової сис-
теми міжнародних взаємин у країнах 
Центральної та Східної Европи відбу-
лися революційні зміни, що призвели 
до суспільно-політичної та соціяльно-
економічної трансформації у цих кра-
їнах. Основними цілями діяльности 
нових політичних сил, що прийшли до 
влади, були демонтаж адміністратив-
но-командної системи та формування 
основних ринкових інститутів, соці-
яльно орієнтованого господарства, 
побудова правової держави та консти-
туційної демократії, а в зовнішньопо-
літичній діяльности – переорієнтація 
на Захід та створення реґіональних 
організацій.

У всіх країнах Центральної та 
Східної Европи демократичні пере-
творення 1989 – 1991 рр. відбувалися 
побіжно, однак за різними схемами. 
Так, в Румунії, усунення влади відбу-
лося насильницьким методом шляхом 
народного повстання, тоді як в НДР, 
Чехословаччині та Болгарії процеси 
демократизації відбулися шляхом 

«оксамитових революцій». Держави, 
що утворилися на території Югославії 
та СССР виникли внаслідок краху со-
ціялістичних систем. Демократична 
трансформація авторитарного режи-
му шляхом поступового проведен-
ня реформ притаманна Польщі та 
Угорщині. Така форма антикомуніс-
тичних перетворень ґрунтується на 
обопільних поступках та координації 
діяльности влади та опозиції, що нада-
ло змогу здобути значних досягнень в 
процесі демократичних змін [20, 393]. 

Демократичні перетворення в 
Польщі – це тривалий процес, який 
визначався низкою чинників та тен-
денцій, які в сукупності призвели до 
виникнення масштабного опозицій-
ного руху. Адже, об’єктивна потреба 
у радикальних змінах суспільно-по-
літичних та соціяльно-економічних 
відносин назрівала давно й особливо 
гостро виявилась наприкінці 1980-х 
рр. Свідченнями нагромадження кон-
фліктів у суспільстві та близького 
краху комуністичної системи в цен-
трально-східноевропейських країнах 
стали події 1970 – 1980-х років, що від-
булися у Польщі. В умовах наростання 
соціяльно-економічної та політичної 
кризи в 1970-ті рр. у Польщі почали 
створюватись об’єднання профспіл-
кового типу, що мали на меті захист 
прав робітників, а згодом і опозиційні 
політичні організації, що виступали 
проти соціялістичної моделі розви-
тку країни. У формуванні суспільної 
ситуації в Польщі особливе значен-
ня відіграла польська інтеліґенція як 
всередині країни, так і поза її меж-
ами. Так, основні ідейні принципи, 
цілі та методи подолання існуючого 
в Польщі державного устрою впер-
ше були визначені польською літе-
ратурною елітою на еміґрації, а саме 
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членами польського Літературного 
інституту в Парижі, в межах якого ви-
давався літературно-політичний ча-
сопис «Культура» з метою проваджен-
ня ідеологічної боротьби проти кому-
нізму [2]. Безпосередньо у Польщі, під 
впливом прийняття Заключного акту 
Наради з безпеки і співробітництва в 
Европі як програми побудови єдиної 
та демократичної Европи, у вересні 
1976 р. було створено Комітет захисту 
робітників (КЗР) для надання фінан-
сової та юридичної допомоги учасни-
кам страйків та мітинґів, які відбулися 
в червні 1976 р. у відповідь на рішен-
ня польського уряду щодо підви-
щення цін на деякі групи товарів. До 
основоположних принципів та засад 
очільників КЗР належали політичний 
плюралізм, повага прав людини та 
основних свобод, а також абсолютне 
заперечення соціялізму [13, 130-132]. 

У березні 1977 р. Державна рада 
Польщі ратифікувала Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні 
права та Міжнародний пакт про еко-
номічні, соціяльні та культурні права 
1966 р. У таких умовах права людини 
стали дієвим знаряддям для консолі-
дації зусиль опозиційних сил у проти-
дії комуністичному режиму, а також 
мобілізації підтримки опозиції. Це 
було передумовою активізації діяль-
ности опозиційних організацій і вже 
восени 1977 р. члени Комітету захисту 
робітників ухвалили рішення про роз-
ширення функціонування Комітету і 
трансформували його у Комітет сус-
пільної оборони – постійний орган із 
захисту прав, свобод та законних ін-
тересів людини та громадянина у сус-
пільстві, що координував діяльність 
опозиції у Польщі.

Очевидно, що за таких обставин 
усередині суспільства почалось по-

жвавлення антисоціялістичних та 
антиурядових рухів. Зокрема, ще в 
березні 1977 р. було створено Рух за-
хисту прав людини та громадянина, 
частина діячів якого в 1979 р. утвори-
ла Конфедерацію незалежної Польщі. 
Діяльність Руху була спрямована не 
лише на відстоювання демократич-
них цінностей, але й на боротьбу за на-
ціональну незалежність. Паралельно 
функціонували Клуби католицької ін-
теліґенції, одним із засновників яких 
був Тадеуш Мазовецький, майбутній 
перший посткомуністичний прем’єр-
міністр Польщі. 

Черговий етап четвертої хвилі на-
уково-технічної революції об’єктивно 
вимагав зміни розвитку економіки 
Польщі від екстенсивної форми до 
інтенсивної задля адаптації до нових 
умов, адже економічна система три-
мала курс на зростання ефективнос-
ти господарювання за рахунок кіль-
кісного приросту залучених ресурсів, 
наслідком якого стало наростання 
науково-технічного відставання від 
Заходу, зростання інфляції та дефіцит 
товарів масового споживання. Однак 
польське керівництво не вживало 
жодних заходів щодо зміни своєї полі-
тики, що призвело до гострої тривалої 
соціяльно-економічної та політичної 
кризи в державі.

У 1980 р. була створена незалежна 
самоврядна професійна спілка (НСПС) 
робітників «Солідарність», яка згодом 
стала осередком масового руху опо-
ру та загрожувала пануванню кому-
ністичного режиму в Польщі. Цього 
ж року був заснований страйковий 
комітет на чолі з Лєхом Валєнсою. 
Результатом діяльности комітету 
було висунення вимоги, центральним 
пунктом якої була згода комуністич-
ного уряду на існування незалежних 



514 +

Spheres of culture+
від впливу державної влади професій-
них спілок. Унаслідок тривалих пере-
мовин сторони таки дійшли до згоди 
та організаційно оформили існування 
опозиційних сил, чим і створили всі 
необхідні умови для активізації діяль-
ности опозиції. У вересні-жовтні 1981 
р. відбувся І З’їзд НСПС «Солідарність», 
на якому було прийнято стратеґію 
усунення та протистояння чинному 
устрою держави. 

Занепокоєння ситуацією та мож-
ливість підриву конституційних 
основ державного ладу в умовах за-
гального громадського напруження 
змусили польське керівництво діяти 
рішуче. До кінця 1981 р. протистояння 
«Солідарности» та державного керів-
ництва досягло апогею. Під тиском со-
вєтського керівництва з метою стабі-
лізації ситуації в країні в вересні 1981 р. 
Радою оборони Польщі було прийняте 
рішення про введення воєнного стану, 
яке було реалізовано 13 грудня того 
ж року. Владу в Польській Народній 
Республіці перейняла Військова 
рада національного порятунку на 
чолі з ґенералом В. Ярузельським. 8 
жовтня 1982 р. через запроваджен-
ня нового Профспілкового закону 
«Солідарність» було повністю заборо-
нено, лідери «Солідарности» та члени 
інших опозиційних партій були інтер-
новані. Значна кількість опозиційних 
діячів діяли підпільно або на еміґра-
ції. Таке політичне рішення вступило 
в конфлікт із суспільними інтересами, 
загальмувало розвиток політичної 
свідомости [8, 34]. З метою узаконен-
ня діяльности «Солідарности» навесні 
1982 р. була створена Тимчасова коор-
динаційна комісія. Комісія займалась 
підпільною видавничою та освітньо-
просвітницькою діяльністю, а також 
організувала зв’язок із Заходом.

Не варто оминати увагою реакцію 
Заходу на події у Польщі. Учасники 
засідань Північноатлантичної ради і 
Комітету оборонного плянування на 
рівні міністрів висловили своє занепо-
коєння з приводу ситуації, що розгор-
нулася у Польщі, однак притрималися 
позиції обережного вичікування. У січ-
ні 1982 р. країни-члени ЕС оголосили 
про застосування економічних санк-
цій проти Польщі та СССР, а учасники 
Спеціяльної сесії Ради НАТО ухвалили 
Деклярацію про події у Польщі.

У відповідь на введення воєн-
ного стану уряд Сполучених Штатів 
Америки прийняв рішення про за-
стосування економічних санкцій до 
Польщі, а також до СССР, що неґативно 
вплинуло на економіку країни. У 1982 
р. Польща була позбавлена статусу 
найбільшого сприяння торгівлі, а її 
заявка на вступ до Міжнародного ва-
лютного фонду була заблокована [1, 
248-249]. Збитки, яких зазнала еконо-
міка, були частково відшкодовані со-
вєтськими кредитами та поставками 
сировини та енергоносіїв. Однак, США 
надавали матеріяльно-технічну та 
фінансову допомогу підпільним опо-
зиційним силам, адже Польща була 
однією з країн, що належали до сфери 
їх ґеополітичних інтересів в контексті 
зовнішньої політики США щодо СССР. 
Таким чином, Захід намагався дес-
табілізувати ситуацію в СССР, поши-
рюючи свою сферу впливу на країни 
Центральної та Східної Европи, зокре-
ма й Польщу.

Одним з наслідків введення воєн-
ного стану стало зростання суспільно-
політичної ролі католицької Церкви, 
яка стала посередником між урядом 
та опозиційними силами й оплотом 
опору владі. Своєю зарадністю та по-
чинаннями Церква підтримувала 
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прагнення «Солідарности» до леґа-
лізації профспілок. Використовуючи 
свій авторитет, Церква ініціювала пер-
ші кроки на шляху до компромісу між 
обома силами [6, 286].

Посилення реформаторських на-
строїв у суспільстві, зумовлене не-
ефективністю адміністративно-ко-
мандних стратеґій управління, засти-
глою пляновою системою, що була 
нездатна врахувати суспільні потреби 
та технологічні інновації змусили вла-
ду до ряду поступок. В умовах віднос-
ної стабілізації економічної ситуації 
в країні у липні 1983 р. воєнний стан 
було відмінено. 

У 1982 – 1985 роках керівни-
цтво Польської Об’єднаної Робітничої 
Партії намагалось провести економіч-
ні та політичні реформи, «спрямовані 
на лібералізацію комуністичного ре-
жиму в рамках розвитку соціялістич-
ної демократії» [13, 146-147]. Однак, 
в умовах відсутности на ринку еконо-
мічно самостійних суб’єктів та ринко-
вої інфраструктури, наявність моно-
полії, адміністративного втручання 
та обмеження підприємницької діяль-
ности, успішна реалізація економічної 
реформи була неможливою. У цей пе-
ріод вдалося мінімально видозмінити 
централізовано-плянову модель еко-
номіки та моноцентристську систему 
державного управління. Таким чином, 
незважаючи на деяке унормування, 
економіка й надалі залишалась в кри-
зовому стані. Другий етап економіч-
них реформ, спрямованих на лібера-
лізацію економіки та децентралізацію 
влади, зазнав фіяско. Окрім цього, ре-
форм потребувала не лише економіч-
на сфера, але і політична, правова та 
соціяльна.

Незважаючи на те, що у 1986 р. со-
ціяльно-політична ситуація у країні 

погіршилася, процес поступової лібе-
ралізації системи все-таки розпочав-
ся, поштовхом до чого, зокрема, слугу-
вали також розпочаті у середині 1980-
х років зміни в СССР, перебудова його 
зовнішньої політики, зокрема і відмо-
ва від «доктрини Брежнєва», тобто від 
втручання у процеси, що відбувалися 
в східноевропейських країнах, з ме-
тою забезпечення стабільности полі-
тичного курсу, побудованого на основі 
«реального соціялізму» та спрямова-
ного на тісне співробітництво з СССР. 

У 1987 р. ставлення влади до 
опозиції дещо змінилося, адже ви-
моги опозиційних сил відповідали 
об’єктивній реальності. Окрім того, 
влада не мала підтримки серед насе-
лення, на що вказували результати ре-
ферендуму, проведеного восени 1987 
року щодо економічної та політичної 
реформ. Зокрема, пропонована полі-
тична реформа передбачала введення 
політичного плюралізму, залучення 
опозиції до здійснення державної вла-
ди та встановлення парламентської 
демократії. Таким чином, став очевид-
ним той факт, що керівництво ПОРП 
буде змушене леґалізувати діяльність 
опозиції заради того, аби утриматись 
при владі. Визнавши законність діяль-
ности «Солідарности», керівництво 
ПНР у такий спосіб дало б зрозуміти 
СССР, що може діяти самостійно без 
зовнішнього втручання, аби не до-
вести країну до гострої конфронтації 
та кризи. Окрім того, таке рішення 
підтримали б країни Заходу, надавши, 
можливо, економічну допомогу у здій-
сненні перетворень. І, однозначно, 
такі дії дозволили б заручилися й під-
тримкою населення та Католицької 
церкви. Таким чином, влада усвідом-
лювала необхідність компромісного 
рішення та задоволення державот-
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ворчих прагнень польського суспіль-
ства шляхом демократизації суспіль-
но-політичного життя, тим більш, що 
зовнішньополітичні умови дозволяли 
діяти в напрямку зближення з опози-
ційними силами - через позірну зміну 
стратеґії зовнішньої політики СССР [3, 
26-27].

Народно-демократичний рух 
у Польщі створив умови, необхідні 
для здійснення демократизації сус-
пільства. Зокрема, вже у другій по-
ловині 1980-х рр. монополія держави 
на інформацію була вщент розбита 
завдяки існуванню протягом трива-
лого часу підпільної видавничої та 
культурно-просвітницької діяльнос-
ти, що сприяло лібералізації системи. 
Діяльність НСПС «Солідарність» мала 
надзвичайно вагомі суспільно-полі-
тичні наслідки для держави.

Б. Ґеремек – один з очільників опо-
зиції – першим ініціював зближення 
з діючою владою, запропонувавши 
укласти так званий «антикризовий 
пакт» у обмін на «суспільний плюра-
лізм»; опозиція була готова підтри-
мати владу взамін на визнання за-
конности «Солідарности» [49, 34-38]. 
Керівництво ПОРП наважилось на 
крок назустріч лише тоді, коли країну 
охопили масові страйки. Загалом, опо-
зиція не мала чітко сформульованої 
програми проведення переговорів, 
однак основними та безсумнівними 
тезами були парламентська демокра-
тія та ринкова економіка капіталіс-
тичного типу.

У грудні 1988 – січні 1989 рр. від-
бувся Х Пленум ЦК ПОРП, рішенням 
якого було прийнято встановлення 
політичного та профспілкового плю-
ралізму. І вже 6 лютого 1989 р. роз-
почалась робота «Круглого столу» 
за участи правлячої коаліції, НСПС 

«Солідарність», Загальнопольського 
об’єднання профспілок та представ-
ників римо-католицької Церкви. 
Діяльність «Круглого столу» відбува-
лась у рамках трьох основних груп: 
1) група з питань політичної рефор-
ми; 2) група з питань профспілково-
го плюралізму (малось на увазі уза-
конення діяльности «Солідарности» 
шляхом прийняття відповідного за-
кону), та 3) група з питань соціяльно-
го та економічного реформування [9, 
162]. Результатами проведення пе-
реговорів було укладення угоди про 
проведення парляментських виборів 
на багатопартійній основі, створення 
верхньої палати парляменту Польщі, 
офіційне визнання «Солідарности» та 
створення посади Президента Польщі.

На виборах у червні 1989 р. ПОРП 
зазнала катастрофічної поразки, 
натомість «Солідарність» досягла 
вражаючого успіху, однак такий ре-
зультат, найімовірніше, був зумов-
лений відсутністю альтернативи 
«Солідарности», аніж особливою сим-
патією виборців [16, 189]. До кінця 
серпня було сформовано урядову ко-
аліцію на чолі з прем’єр-міністром Т. 
Мазовецьким; основною метою ново-
го уряду стало подолання кризи, ста-
білізація економіки та продовження 
курсу політичної та соціяльно-еконо-
мічної реформ. Вибори 1989 р. надали 
змогу досягти позірного консенсусу 
між владою та опозицією стосовно 
основних концепцій економічного та 
політичного розвитку та діяльности 
держави. Відтепер політична діяль-
ність Польщі функціонувала на за-
садах політичного плюралізму, демо-
кратичного порядку формування ор-
ганів державної влади, незалежности 
судової системи та територіяльного 
самоврядування.
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Посаду віце-прем’єр-міністра та мі-
ністра фінансів зайняв Л. Бальцерович, 
який очолив експертну комісію, що 
підготувала плян подолання еконо-
мічних труднощів – так званої «шоко-
ва терапія» або «плян Бальцеровича». 
Програма передбачала прийняття 
законів про кредити, оподаткування 
надмірного підвищення заробітної 
плати, фінансову економію в держав-
них компаніях, про банківську діяль-
ність, про нові правила оподаткуван-
ня, про зайнятість, про господарську 
діяльність іноземних інвесторів, закон 
з митного права та інші. Цей плян був 
схвалений Міжнародним валютним 
фондом [23, 365-367]. 

Щоправда, згодом, забігаючи на-
перед, у лавах «Солідарности» спо-
стерігались сепаратистські тенденції. 
«Солідарність» не зуміла зберегти 
структурну та ідейну цілісність, в ре-
зультаті чого утворилась низка пар-
тій: Демократичний союз на чолі з 
Т. Мазовецьким, Центральний Союз, 
очолюваний Л. та Я. Качиньськими, 
Ліберально-демократичний конґрес, 
Християнсько-національне об’єднання 
та інші.

Крах комуністичних систем країн 
Центрально-Східної Европи поклав 
край політичному та ідеологічному 
поділові Европи, а після введення 
ринкової економіки закінчилось роз-
ділення і економічних систем, що ви-
значило процес формування та розви-
тку европейської єдности.

Події 1989 року надали потужний 
поштовх до масштабних та докорін-
них змін у політичній, економічній та 
соціяльній системах суспільства. Такі 
трансформації були вмотивовані, зо-
крема, і европейськими прагненнями 
Польщі (що надало б їй значних прі-
оритетів) та перспективою її вступу 

до европейських та евроатлантич-
них структур, а це вимагало переорі-
єнтації зовнішньополітичних цілей 
Польщі, основними з яких були рефор-
мування політичної та економічної 
систем, забезпечення національної 
безпеки та змінення позицій Польщі 
на міжнародній арені. Саме тому у сво-
їй зовнішній політиці пріоритетним 
напрямом новий уряд визнав курс на 
інтеґрацію до европейських структур, 
чому сприяли і зовнішньополітич-
ні стратеґії західних держав, які під-
тримували процеси демократизації 
та прагнення европейської інтеґрації 
Польщі [17, 42].

Так, у 1989 р. між Польщею та ЕС 
було укладено Угоду про торгівлю і 
комерційне та економічне співробіт-
ництво, а в 1991 р. – Угоду про асоці-
яцію, підписану з метою налагоди-
ти реґулярний політичний діялог, 
встановити тісні та довгострокові 
економічні взаємини та забезпечи-
ти відповідні умови для поступової 
інтеґрації Польщі в ЕС. Угода перед-
бачала обов’язок Польщі здійснити 
докорінні реформи в політичній, еко-
номічній та правовій системах аби 
досягти рівня стандартів ЕС [4, 24]. 
У свою чергу, европейські спільно-
ти виявили готовність забезпечити 
Польщу підтримкою у здійсненні від-
повідних реформ та допомогти впора-
тися із економічними та соціяльними 
наслідками структурної перебудови. 
Масштабне реформування обумовлю-
вало необхідність адаптації та гармо-
нізації польського законодавства до 
законодавства ЕС шляхом уніфікації 
та імплементації національного пра-
ва, включаючи створення порядку та 
процедур впровадження права ЕС.

Система міжнародних відносин 
після подій 1989 р. характеризувала-
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ся високим рівнем взаємозалежности. 
Трансформаційні процеси, які відбули-
ся не лише в Польщі, але й в інших кра-
їнах Центральної та Східної Европи, 
надали новий поштовх европейській 
інтеґрації, що зумовило зростання 
ролі реґіонального характеру багато-
стороннього співробітництва. Зміна 
політичної структури Европи та світу 
викликала трансформацію попередніх 
об’єднань держав в нові реґіональні та 
субреґіональні групи – з метою реалі-
зації своїх інтеґраційних прагнень, ці-
лей та ініціятив. Приймаючи активну 
участь у діяльності реґіональних інте-
ґраційних об’єднань, Польща в такий 
спосіб мала більше можливостей для 
інтенсифікації інтеґраційних процесів 
[11, 287-288]. 

Держави об’єднувались за реґіо-
нальним принципом з метою забез-
печення ґеополітичної стабільности 
та забезпечення безпеки в реґіоні, 
зміцнення зв’язків та вирішення кон-
кретних зовнішньополітичних та 
економічних завдань [22, 143]. Так, у 
лютому 1991 р. унаслідок зустрічі пре-
зидентів Польщі й Чехословаччини 
та прем’єра Угорщини утворилось 
об’єднання «Вишеґрадська група», 
яке, попри вищевказані мотиви, мало 
на меті уникнути конкуренції між 
цими державами та превалювання 
у реґіоні [10, 321]. Ще раніше, в лис-
топаді 1989 р. у Будапешті (за участі 
Італії, Австрії, Угорщини та Югославії) 
було створене реґіональне об’єднання 
Квадраґонале (після поступового роз-
ширення – Центральноевропейська 
ініціятива), діяльність якого сприяла 
налагодженню багатостороннього 
співробітництва в політичній та соці-
яльно-економічній сферах, зміцненню 
стабільности і безпеки у реґіоні та за-
безпеченню підготовки країн-учас-

ниць до їх майбутнього членства в ЕС.
Наразі у межах Европейського 

Союзу функціонує значна кількість 
реґіональних та субреґіональних 
об’єднань, які були утворені незалеж-
но від структур Союзу та діють в різ-
них організаційних формах. До багато-
сторонніх ініціятив належать (окрім 
вищезгаданих «Вишеґрадської групи» 
та Центральноевропейської ініціяти-
ви) також Північна Рада, створена з 
метою координації міжурядової співп-
раці країн Північної Европи [25, 123-
127]; Евро-Середземноморське парт-
нерство (або Барселонський процес), 
цілями якого є співробітництво у галу-
зях політики та безпеки, економіки та 
фінансів, а також в соціяльній та гума-
нітарній сферах [28, 139-140]; «Група 
п’яти», створена у травні 2003 р. за 
участи Франції, Німеччини, Великої 
Британії, Еспанії та Італії, основною 
метою якої є боротьба з тероризмом, 
нелеґальною міґрацією та організова-
ною злочинністю; та інші об’єднання 
(Центральноевропейська асоціяція 
вільної торгівлі та Европейська асоці-
яція вільної торгівлі). 

Таким чином, протягом тривалого 
часу, паралельно з ґлобалізацією, ак-
тивно відбувався й процес об’єднання 
зусиль держав на реґіональному рівні 
у вирішенні їх соціяльно-економічних, 
військово-політичних, національних 
та інших проблем, що сприяло кон-
структивному та безконфліктному 
пристосуванню до вимог нових реа-
лій світу. У цьому контексті інтеґрація 
розуміється як процес становлення 
взаємозалежности та взаємозв’язків 
між ґлобалізацією та реґіоналізацією 
та набуває складного структурного 
характеру [18, 126-127]. Як стверджує 
проф. Гж. В. Колодко: «…для Польщі 
участь у реґіональній політичній та 
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економічній інтеґрації надає, по суті, 
єдину реальну можливість залучення 
до ґлобалізаційних процесів та ефек-
тивного використання переваг цього 
процесу…» [5, 136]. Польща безумовно 
використала свій шанс сповна. 

28 серпня 1991 р. міністри за-
кордонних справ Польщі (Кшиштоф 
Скубішевський), Франції (Ролян 
Дюма) та Німеччини (Ганс-Дітріх 
Ґеншер) у м. Ваймар підписали уго-
ду щодо створення дорадчої ради. 
Ваймарський трикутник (неформаль-
не найменування Комітету розвитку 
франко-німецько-польської співпра-
ці) – відносно новий формат міжна-
родного співробітництва, адже, незва-
жаючи на те, що, вписуючись у при-
йняту в европейських країнах після 
Другої світової війни практику мир-
ної співпраці, він має свою специфіку, 
яка полягає насамперед у тому, що 
це перший консультаційний форум 
між такими могутніми членами ЕС 
як Франція та Німеччина, та країною 
колишнього соціялістичного табору – 
Польщею [24, 216-217]. Ваймарський 
трикутник став стратеґічним інстру-
ментом, що уможливлює координа-
цію політики Франції та ФРН щодо 
країн Центрально-Східної Европи. Цей 
неформальний форум співпраці, по-
збавлений власної інституційної під-
тримки, з самого початку мав на меті 
стимулювати взаємодію між цими 
трьома державами щодо розширення 
европейської інтеґрації та створення 
загальноевропейської моделі безпеки.

Очевидно, що Франція та 
Німеччина підтримували прозахід-
ну орієнтацію Польщі та її прагнення 
інтеґрації до европейських та евро-
атлантичних структур, однак варто 
розглянути питання, власне, фран-
ко-німецьких взаємин у нинішній пе-

ріод. Щодо ставлення Франції щодо 
форсованого об’єднання Німеччини, 
то воно мало двоякий характер, адже 
з одного боку, враховуючи причи-
ни ґеополітичного, історичного та 
кон’юнктурного характеру. Воно було 
невигідним для Франції, адже осно-
вним завданням зовнішньої політики 
її президента Ф. Міттерана було, в пер-
шу чергу, забезпечення стабільнос-
ти та безпеки французьких східних 
кордонів, а також міцна та стабільна 
Европа, у якій Франція займає лідер-
ські позиції, в той час як об’єднання 
означало зміщення балансу сил в 
Европі [15]. Водночас, із об’єднанням 
Німеччини польсько-німецький кор-
дон автоматично ставав зовнішнім 
східним кордоном ЕС. У такому кон-
тексті, Ваймарський трикутник міг 
би стати запорукою стримування змі-
щення Німеччини на Схід. З іншого 
боку Франція прагнула зберегти до-
сягнення франко-західнонімецького 
співробітництва щодо поглиблення 
інтеґрації – з метою створення еконо-
мічного та валютного союзів та впро-
вадження єдиної европейської валю-
ти [14, 70-77]. Враховуючи той факт, 
що Франція була зацікавлена, у першу 
чергу, в поглибленні економічної ін-
теґрації, для Німеччини Ваймарський 
трикутник є вигідним з погляду подо-
лання супротиву зі сторони Франції 
саме щодо розширення ЕС.

Незважаючи на те, що стосунки 
між цими державами завжди були не-
простими, ще у 1963 р. було укладено 
Договір про дружбу між Німеччиною 
та Францією (Єлисейський договір), 
який став основою концепції дво-
сторонньої кооперації між Бонном та 
Парижем, а у 1988 р. було підписано 
Доповнення до цього Договору. Таким 
чином, Договір у значній мірі поспри-
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яв інституціоналізації довготривало-
го миру в Европі.

Об’єднання Німеччини та транс-
формаційні процеси, що відбулись 
на теренах країн Центрально-Східної 
Европи, зумовили формування таких 
основних напрямків французької зо-
внішньої політики, як: забезпечення 
стабільности в Европі, зокрема, шля-
хом реґламентації німецького питан-
ня; поглиблення західноевропейської 
інтеґрації, тоді як для Німеччини прі-
оритетним було прискорення полі-
тичної уніфікації; сприяння процесу 
демократизації та економічної лібе-
ралізації в країнах ЦСЕ та усунення за-
грози економічної та політичної дес-
табілізації в реґіоні [19, 72]. З метою 
досягнення останнього, Франція іні-
ціювала створення програми PHARE, 
спрямовану на економічну та фінан-
сову допомогу країнам-кандидатам 
з Центральної та Східної Европи у 
підготовці до вступу в ЕС (що стосу-
валася на початках лише Польщі та 
Угорщини), а також уклала з Польщею 
Договір про дружбу та солідарність 
від 9 квітня 1991 р. [27]. Німеччина, зі 
свого боку, уклала з Польщею Договір 
про добросусідство та співробітни-
цтво, підписаний 17 червня 1991 
р., в якому Німеччина взяла на себе 
зобов’язання підтримувати Польщу у 
її прагненнях та сприяти її наближен-
ню до Европейського Союзу.

Варто зазначити, що попри розбіж-
ності та відсутність абсолютної згоди 
з приводу процесу европейського єд-
нання, Франція та Німеччина таки зу-
міли дійти консенсусу. В контексті ак-
тивної кооперації в сфері зовнішньої 
політики та політики безпеки, юстиції 
та внутрішніх справ Европейського 
Союзу, Франція й Німеччина були 
найбільш виправданим двигуном ев-

ропейської інтеґрації, що, безумовно, 
сприяло ефективності функціонуван-
ня структур ЕС. Взаємини обох держав 
на цьому етапі були моделлю біляте-
ральної співпраці, і залучення Польщі 
до франко-німецького партнерства 
сприяло прагненням Польщі щодо 
вступу до Европейського Союзу та за-
хідних структур безпеки [12, 93]. Таке 
тристороннє співробітництво, окрім 
іншого, сприяло консолідації демо-
кратії та забезпеченню стабільности 
та безпеки на континенті, адже тільки 
інтеґрація східноевропейських країн 
до Европейського Союзу (і в тому чис-
лі й Польщі) та активна співпраця з 
ними здатна була усунути політичну 
та економічну нестабільність у реґі-
оні, і, таким чином, перетворитись в 
ефективний політико-стратеґічний 
механізм стабілізації европейського 
простору [21].

Серед політичних мотивів 
Польщі, окрім можливости впливати 
на розвиток східної політики ЕС та 
пов’язані з цим можливості вступу до 
ЕС, Варшава мала й інші: співпрацюю-
чи з такими могутніми европейськи-
ми країнами як Франція та Німеччина, 
Польща набувала змоги отримувати 
вигоди, пов’язані з маневруванням 
між европейськими та атлантистськи-
ми векторами орієнтації. 

Очевидно, що курс Польщі на 
тристороннє партнерство у рамках 
такого субреґіонального утворення 
як Ваймарський трикутник був зу-
мовлений не лише політичними, але 
й економічними мотивами, такими 
як: можливість отримання фінансо-
вої допомоги від західних партне-
рів, залучення іноземних інвестицій, 
модернізація сільського господар-
ства, підтримка приватного сектору 
та інше – з метою створення відпо-
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відних умов для успішної ринкової 
трансформації економіки країни. Для 
Франції та Німеччини економічний 
розвиток Польщі як однієї з країн ЦСЕ 
був вигідним і тому, що він був запо-
рукою стабільности у реґіоні. Окрім 
цього, Німеччина намагалась зміцни-
ти свої й без того домінантні позиції 
в Центрально-Східній Европі, сприяю-
чи процесам приєднання цих країн, у 
тому числі й Польщі, до західних полі-
тичних, економічних та військово-по-
літичних структур і, таким чином, мо-
гла розраховувати на роль основного 
економічного партнера країн цього 
реґіону, що в умовах економічної кри-
зи в Франції становило для неї загрозу 
[7, 88]. У таких умовах франко-німець-
кий «тандем» (в якому кожен з учас-
ників керувався власними інтересами 
та мотивами), як один з «двигунів ев-
ропейської інтеґрації» ініціював ство-
рення Ваймарського трикутника – як 
інструмента спільної інтеґраційної 
політики та механізму забезпечення 
стабільности, консолідації демократії 
в Европі та розширення евроінтеґра-
ції [26, 23]. 

На тому етапі Ваймарський три-
кутник був однією з найбільш проду-
маних та орієнтованих на майбутнє 
ініціятив у Европі. Діяльність та спів-
робітництво у рамках Ваймарського 
трикутника були однією з найваж-
ливіших форм тристоронньої співп-
раці країн в галузі сільського госпо-
дарства та охорони навколишнього 
середовища, в транспортній сфері та 
сфері внутрішніх справ з метою адап-
тації економічної та правової систем 
Польщі, а також важливим засобом 
реалізації основних завдань зовніш-
ньої політики Республіки Польща. 
Від моменту створення Трикутника 
найважливішою формою співпраці 

стали щорічні зустрічі міністрів закор-
донних справ держав-членів, згодом 
глав держав та урядів; традиційними 
також стали реґулярні зустрічі міні-
стрів оборони трьох держав з питань 
безпеки та активізації військового 
співробітництва та керівників інших 
міністерств. У майбутньому сфери та 
напрямки тристороннього співробіт-
ництва в рамках Ваймарського три-
кутника розширювалися, враховуючи 
тенденції та реалії політичного життя 
Европи та світу загалом.
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ФОРМА ВІРИ: ІДЕОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ ІЛЮСТРОВАНОЇ ПРЕСИ 
У ВАЙМАРСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА УССР, 1928  1930

Традиційним підходом до ви-
вчення відносин політичних ідеоло-
гій та медій є дослідження контен-
ту, покликане засвідчити наявність 
або відсутність у змісті журналіст-
ських повідомлень прихованої або 
виразно маніфестованої смислової 
конструкції, притаманної тій чи ін-
шій доктрині. З цього засновку ви-
ходять обидві найчастіше вживані 
методології в соціяльних комуніка-
ціях: контент-аналіз та критичний 
дискурс-аналіз. Однак виклик такій 
практиці кидає інтерпретація від-
носин між ідеологією та формою як 
первинних щодо відносин між ідео-
логією та змістом. Застосування та-
кої альтернативної теорії видається 

особливо цікавим у контексті ілю-
строваної преси 20 – 30-х рр. ХХ ст. 
в Україні та Німеччині – час, позна-
чений бурхливою розбудовою мо-
дерних і модернізованих суспільств 
в обох країнах, добу активних фор-
мальних експериментів у мистецтві, 
до того ж, за умов більш чи менш 
поступового згортання індивіду-
альних прав і свобод та переходу до 
режимів, зазвичай окреслюваних як 
тоталітарні.

Цей погляд, імовірно, може роз-
крити чимало цікавих аспектів істо-
рії ідей у надзвичайно важливий іс-
торичний період. Визначальним для 
такого підходу є розуміння ідеоло-
гії у визначенні Люї Альтюссера як 
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«уявлених стосунків індивідів з їхні-
ми реальними умовами існування» 
[7, 144]. Відповідно до альтюссері-
янського бачення, ідеологія найпо-
вніше розкривається саме у формі, 
а не у змісті висловлювань; звідси й 
обернення пріоритетів, з досліджен-
ня змісту на дослідження форми.

Форма є ключовим аспектом і 
у визначенні самого поняття «ілю-
стрований журнал» як окремого 
виду мас-медій у царині зображаль-
ної журналістики, за визначенням 
Бориса Чернякова – такої галузі 
«журналістської діяльности, визна-
чальною особливістю якої є інфор-
маційне й публіцистичне викорис-
тання зображення як основного чи 
допоміжного засобу впливу на масо-
ву аудиторію» [4, 6].

Ілюстрований журнал розви-
нувся у повноцінний самостійний 
вид журналістики вже в останні 
десятиліття ХІХ ст. [9, 200-215]. Ев-
ропейські ілюстровані журнали, як 
акцентує Лю Шернон-Дойч, викону-
вали численні соціяльні функції, від 
формування груп за інтересами та 
інформування споживачів про нові 
товари до національної мобілізації, 
ефективного іншування колонізо-
ваних груп та ілюстрування при-
кладів прийнятної та неприйнятної 
поведінки: «…Ілюстровані журнали 
повинні були продавати не тільки 
ідеї, соціяльні норми та зображен-
ня, але й сам журнал як невід’ємний 
споживацький продукт автентично 
модерного світу» [10, 7]. В аналізо-
ваний період традиційна форма ілю-
строваної періодики вже зазнавала 
змін, зокрема під впливом розвитку 
газетного модернізму [8], тому осо-
бливо цікаво відстежити, як струк-
тура журналу варіювалася від жор-

сткого каркасу в одних випадках 
до значно гнучкіших структур – в 
інших. Ці зміни також були нероз-
ривно пов’язані з соціяльно-еконо-
мічною структурою суспільства й 
змінами, що відбувалися в ній самій; 
інакше кажучи, медіюм опосередко-
вував систему економічних, соціяль-
них, політичних відносин.

Тому для з’ясування місця ілю-
строваної періодики в системі со-
ціяльних комунікацій міжвоєнного 
періоду ключовим є питання мор-
фології, як пропонують на це ди-
витися американські дослідники 
Кевін Барнгерст та Джон Нероун. 
Під формою вони розуміють «ста-
лу видиму структуру газети, ті речі, 
які роблять “The New York Times”, 
приміром, впізнаваною як одну й ту 
саму газету день за днем, хоча вміст 
її змінюється. Форма включає речі, 
які традиційно визначають як вер-
стку, дизайн і поліграфію; але вона 
також охоплює традиції ілюстру-
вання, новинні жанри (genres of re-
portage) та схеми членування» [8, 3]. 
При цьому «будь-яка медія-форма 
має в собі пропозицію чи норматив-
ну модель самого медіюма. Інакше 
кажучи, форма передбачає те, як ме-
діюм уявляє себе у своєму існуванні 
й діях. У своїй фізичній організації, 
структурі та форматі газета вислов-
лює ідеал самої себе» [8, 3].

Історія української та німецької 
ілюстрованої преси залишається 
однією з найменш досліджуваних 
наукових проблем у галузі соці-
яльних комунікацій. Особливо це 
стосується періоду між двома сві-
товими війнами, що його історики 
української преси схильні розгляда-
ти винятково з погляду посилення 
тоталітарних тенденцій [1, 18] та 



526 +

Spheres of culture+
ідеологічної уніфікації [2, 275-278] 
або ж прихильних [3] чи скептичних 
[5] оцінок політики українізації. Ні-
мецьку пресу аналогічного періоду 
розглядають крізь призму інсти-
туційного та правничого підходів, 
зосереджуючись на ринковій кон-
центрації та аналогічному до совєт-
ського політичному «вирівнюванні» 
(нім. Gleichschaltung) [13, 160-170, 
363-370] у Ваймарській республі-
ці та Третьому райху. Проте такий 
традиційний підхід видається менш 
продуктивним саме через іґнору-
вання питань організації пресового 
тексту та архітектоніки видань.

Проблеми форми в соціяльних 
комунікаціях міжвоєнного періо-
ду залишаються фактично нероз-
критими в науковій літературі. Ще 
менше відомо про зв’язок морфо-
логічних журналістських практик 
із ідеологічними дискурсами преси 
того часу. Все це формує дуже плід-
ну ділянку для практичних дослі-
джень, актуальність яких визнача-
ють потреба цілісного історичного 
бачення еволюції пресових форм 
та глибшого розуміння ролі ідеоло-
гії (надто ж тоталітарної) в житті 
суспільства та, зокрема, функціону-
ванні засобів масової інформації. Це 
розуміння дотепер залишається ба-
гато в чому спрощеним.

У нашій статті ми пропонуємо 
поглянути на ілюстровану періоди-
ку на зламі 20-х – 30-х рр. ХХ ст., в 
добу переходу від НЕПу1 до плянової 
економіки в СССР та дедалі більшої 
кризи демократії в Німеччині, не в 
контексті політичних та соціяльних 
колізій і не звертаючи пильнішої 
уваги на контент видань, натомість 
зосередившись на питанні форми 
1 Нової економічної політики.

ілюстрованого видання: його мор-
фології та жанровій структурі.

Метою нашого дослідження є 
встановлення типології ілюстрова-
них українських та німецьких ви-
дань у період між 1928 та 1930 ро-
ками за жанрово-архітектонічними 
і морфологічними особливостями 
та сформулювати попередні припу-
щення щодо їхнього зв’язку з ідеоло-
гічними комплексами аналізованих 
часописів. Звідси постають завдан-
ня визначення типів формальної ор-
ганізації числа в кожному з журна-
лів; з’ясування основних елементів 
жанрової структури та наративної 
організації окремих текстів; вста-
новлення можливих зв’язків форми 
з панівними в суспільстві ідеологія-
ми.

Застосування компаративного 
підходу до німецької та української 
журналістики міжвоєнного періоду 
видається більш ніж леґітимним з 
огляду на подібність і відносну часо-
ву близькість процесів постання то-
талітарного суспільства у Німеччині 
після Версалю та, за словами Оксани 
Забужко, «нашій Червоній Ваймар-
ській республіці» [6]. Матеріялом 
до порівняння стали ілюстровані 
часописи, що виходили українською 
та німецькою мовами між 1928 та 
1930 роками: „Глобус“ (Київ, 1923 
– 1935), „Нова громада“ („Правобе-
режний кооператор“, „Соціялістична 
громада“, Київ, Харків, 1922 – 1933), 
„Універсальний журнал“ (Харків, 
1928 – 1929), „Декада“ (Харків, 
1930 – 1931), „Всесвіт“ (Харків, 1925 
– 1934), „Червоний перець“ (Хар-
ків, 1922 – 1934), „Simplicissimus“ 
(Мюнхен,1896 – 1967, не виходив у 
1944 – 1954), „Das Illustrierte Blatt“ 
(Франкфурт-на-Майні, 1913 – 1948), 
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„Die Gartenlaube“ (Ляйпціґ, 1853 
– 1938), „Illustrierter Beobachter“ 
(Мюнхен, 1926 – 1945). Формально-
жанрові структури журналів, які тут 
розглядаються, було відтворено ме-
тодом якісного евристичного коду-
вання [12].

Своєрідним втіленням норма-
тивної концепції німецького ілю-
строваного часопису був комер-
ційний розважальний журнал „Das 
Illustrierte Blatt“, додаток до найпо-
пулярнішої щоденної газети Вай-
марської республіки, консерватив-
но-ліберальної „Frankfurter Zeitung“. 
Внутрішня структура журналу ви-
глядала сталою, але не чітко окрес-
леною: рубрикація не була універ-
сальною й значна частина матерія-
лу йшла поза рубриками. Смислові 
блоки, звичайно, існували, проте 
не виділялися в окремі рубрики; 
лише спорадично традиційна фото-
хроніка отримувала епізодичну ру-
брику на кшталт Bilder sprechen (Го-
ворять фотографії). З осени 1930 
року з’являється постійна рубрика 
Послухайте-но пана сусіди (Hört mal 
Herrn Nachbarn!), що інформувала 
про соціяльні проблеми й надавала 
доречну статистичну та правничу 
інформацію і була, вочевидь, реак-
цією на погіршення соціяльно-еко-
номічної ситуації в міру нагнітання 
Великої Депресії.

Обкладинка журналу в період, 
який досліджується, була, власне, 
частиною текстового блоку, не від-
різняючись від нього якістю паперу 
і кольоровим тлом; перша її сторінка 
містила велику фотографію, сюжет 
якої варіювався між двома основни-
ми варіянтами, зображенням знаме-
нитости, яка могла гастролювати в 
цей час у Німеччині або інтерв’ю чи 

нарис про яку друкувалося в тому 
числі журналу, і фотоетюдом на ак-
туальну тему (прихід весни, Масни-
ця (Fasching) тощо). Актуальна ін-
формаційна фотографія була вкрай 
рідкісною, хоч і такі зразки існува-
ли – приміром, у числі напередодні 
відкриття нового Райхстаґу. Частіше 
світлина виступала частиною кон-
курсу (наприклад, редакція пропо-
нувала вгадати професію дівчини, 
зображеної на обкладинці) або ж 
мала підживити інтерес до окремих 
публікацій самого журналу – примі-
ром, стверджувалося, що на обкла-
динці зображено героїню роману. 
Інколи на обкладинці також друку-
валося текстові анонси матеріялів 
числа.

На початку кожного номера 
йшло 3-4 ілюстрованих матеріяли 
репортажного чи хронікального 
пляну, після них редакція публікува-
ла низку неілюстрованих текстів, у 
серцевині яких стояла чергова пода-
ча роману з продовженням (інколи 
двох романів – у цьому виразно чи-
тається правило починати публіка-
цію нового тексту ще поки добіжить 
кінця попередній). Доволі часто в 
цій серії йшли оповідання чи нари-
си без ілюстрацій або лише з однією. 
Матеріяли розривалися на дві чи на-
віть три частини, між якими редак-
ція розміщувала інші тексти, часом 
так само розірвані, так що перша по-
ловина журналу інколи була низкою 
початків, а друга – закінчень. Після 
подачі роману, а інколи між двома 
порціями його чергової подачі, ішли 
кросворд, який разом із відгадками 
попереднього кросворду посідав 
півшпальти, що її доводилося діли-
ти з реклямою, потім – так само по 
півшпальти головоломок (рубрика 
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Rätsel – Загадки), серед яких пере-
важали ребуси, «маґічні квадрати» 
і словесні шаради, та гумору – деся-
ток анекдотів (рубрика Humor), зо-
середжених навколо карикатури.

Після цієї центральної секції 
числа стояли ще 3-4 ілюстровані 
матеріяли, близькі до репортажу 
чи фотохроніки. Таким чином тек-
сти з великою кількістю візуально-
го матеріялу виконували функцію 
захоплення й утримання читацької 
уваги, тоді як матеріяли, де слово 
виразно переважало над зображен-
ням, і відтак увага могла бути роз-
порошена або навіть не завойована, 
редакція намагалася ставити в се-
редину числа. Внутрішні шпальти 
також були відведені під рекляму, 
яка в „Das Illustrierte Blatt“ посіда-
ла дуже важливе місце. Слід сказа-
ти, що після скорочення кількос-
ти шпальт у січні – березні 1930 р. 
ущільнилася і внутрішня структура: 
кросворд, головоломки і гумор по-
давалися на сусідніх шпальтах, уже 
не розмежовані кількома подачами 
різних розірваних текстів.

Вільним у своїй рубрикації, але 
не структурі був і гумористично-са-
тиричний часопис лівого політич-
ного спектру „Simplicissimus“. Першу 
та четверту сторінки обкладинки 
відводилося під великоформатні ко-
льорові карикатури до актуальних 
політичних подій (особливо гостро-
політичною мала бути карикатура 
на першій сторінці обкладинки). 
Друга сторінка відводилася або під 
комбінацію кількох невеликих про-
зових текстів, або під серію з 6 – 8 
тематично поєднаних монохромних, 
часто графічних карикатур з під-
писами. На перших сторінках ішла 
коротка проза, часто тут також роз-

міщувалися вірші, хоча визначене 
місце за ними закріплене не було. 
Після них наставала черга ще однієї 
карикатури на всю площу шпальти 
(підпис міг бути як лаконічною тек-
стівкою, так і довшим, відносно ав-
тономним текстом на ту саму тему). 
Тексти, прозові та віршовані, і зобра-
ження надалі чергувалися рівномір-
но, хоча на «серцевинних» шпальтах 
текст переважав. У першій половині 
або посередині журнального блоку 
також зазвичай друкувалося роман 
із продовженням; його не ілюстру-
вали. Рекляма мала тенденцію зо-
середжуватися в центрі і в другій 
половині журналу, хоча це далеко не 
абсолютне правило.

Часопис мав кілька усталених 
рубрик, які, проте, також не мали 
фіксованого місця і могли вирина-
ти в будь-якій частині журналу, крім 
того ще й по кілька разів в одному й 
тому самому номері. Насамперед це 
рубрика Любий Симпліціссімусе!, де у 
формі листа від читачів стисло пере-
повідалося кумедний епізод із жит-
тя. Іншою типовою рубрикою була 
Днями (Vom Tage) – переказ химер-
них та неймовірних новин, незрідка 
вигаданих або розказаних та поєд-
наних у такий спосіб, щоб викли-
кати комічний ефект. Майже в кож-
ному числі повторювалася рубрика 
Лист із Берліна, де кілька важливих 
для столиці новин або тенденцій за 
останні тижні обігрувалося в саркас-
тичному ключі. Добірка карикатур, 
що також висміювали останні нови-
ни вже не в текстовій, а у візуальній 
формі, називалася Тиждень Симплі-
ціссімуса і могла йти одразу на дру-
гій сторінці обкладинки.

„Die Gartenlaube“ – один із най-
старіших масових часописів німець-
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кою мовою – мала значно жорсткі-
шу структуру, що засвідчувало в 
тому числі й світоглядну консер-
вативність видання. Кожен номер 
завжди відкривав роман із продо-
вженням, подача якого обіймала 
чотири шпальти. За ним ішов текст 
на дві шпальти, найчастіше журна-
лістського характеру, після чого, як 
правило, подавалося повноколірну 
вкладку на значно кращому крей-
дяному папері, де текст – часто мис-
тецтвознавчого характеру – супро-
воджували репродукції картин або 
кольорові малюнки, створені спеці-
яльно для журналу. Таких вкладок 
могло бути й дві – вони розташову-
валися на відстані кількох шпальт 
одна від одної. Низка журналіст-
ських текстів всередині поєднували-
ся з одним-двома белетристичними 
оповіданнями. Лише окремі тексти 
при цьому не мали ілюстрацій. За 
ними розміщувано сторінки моди і, 
найчастіше, практичних побутових 
порад. Закінчували номер дитячий 
розділ під назвою Kindergartenlau-
be (Дитяча альтанка), що поєдну-
вав текстову частину з графічними 
ілюстраціями, та підвальний або й 
узагалі на чверть шпальти розділ 
загадок і шарад Над чим варто по-
ламати голову. Поза вже названими 
розділами, рубрикації видання не 
практикувало.

Партійне видання НСДАП „Illu-
strierter Beobachter“ (тижневий до-
даток до головного видання партії 
„Völkischer Beobachter“) до червня 
1929 р. виходив на двох шпальтах, 
що їх заповнювали 10 – 15 світлин 
із короткими підписами. Оновлене 
видання, звичайно, не могло успад-
кувати ту саму структуру. Тепер 
вона орієнтувалася на конвенційні 

зразки форми ілюстрованого жур-
налу з усіма її неодмінними атрибу-
тами. З’явилася обкладинка, першу 
сторінку якої посідало велике акту-
альне фото. Відкривав журнал акту-
альний допис з великою кількістю 
фотографій. Після нього версталося 
чергову подачу роману з продовжен-
ням – без цього жанру не можна було 
уявити жодного ілюстрованого жур-
налу. З ним сусідила колонка Адоль-
фа Гітлера Політика тижня, що 
йшла без жодних ілюстрацій. Після 
неї могла йти рекляма, кілька біль-
ше або менше ілюстрованих текстів, 
нереґулярна рубрика Гумор і май-
же неодмінний розділ Радіооглядач 
(Funkbeobachter), що давав останні 
новини радіо, технічні поради та ре-
буси, інколи кросворди, часто шахо-
ві задачі, пізніше – також пасьянси. 
На завершення йшов іще один ілю-
стрований текст, і нарешті четвер-
ту сторінку обкладинки посідала 
хроніка під назвою Фото тижня чи 
просто – Фото, які нам сподобалися.

Жанрова структура у „Das Illus-
trierte Blatt“ виглядала вельми спе-
цифічно. Уже згадано дві основні 
оповідні форми – фотохроніку та фо-
торепортаж. Перша була добіркою з 
декількох невеликих фотографій, як 
правило – портретних зображень 
людей-героїв резонансних новин, ві-
домих людей, які нещодавно відзна-
чили день народження або померли. 
Суть новини доносилося до читача 
в стислому підписі з одного-двох 
речень, які супроводжували фото. 
Цікаво, що фотохроніка часом була 
розсипана серед більшого тексту, не 
пов’язаного з нею тематично. Жан-
ровим визначенням, яке найчастіше 
траплялося в журналі, був «більд-
беріхт» (нім. Bildbericht – ілюстро-
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вана стаття). Фактично ця категорія 
об’єднувала два різні жанри: фото-
кореспонденцію та власне фоторе-
портаж. Першу визначав дуже стис-
лий обсяг (100 – 300 слів), інфор-
мативність і, головне, вторинність 
тексту щодо зображення, його смис-
лову залежність від нього. Функці-
єю тексту було по суті доповнювати, 
пояснювати фотографії (найчастіше 
3 – 5), які й були головним елемен-
том статті; кореспонденція ставала 
такою собі розширеною текстівкою. 
Якби зі шпальти прибрали фото, пу-
блікація втратила б сенс; натомість 
візуальна частина фотокореспон-
денції є самостійнішою і в більшості 
випадків зрозумілою без додатко-
вих пояснень. Це дуже добре дає на 
увагу характерний підзаголовок пу-
блікації Plaudereien statt Unterschrif-
ten (Балачки замість підписів). Нато-
мість фоторепортаж визначає авто-
номність як тексту, так і зображень 
– або навіть залежність візуальних 
елементів від тексту, їхня ілюстра-
тивна функція доповнювати і пояс-
нювати статтю, в цьому випадку іс-
тотно більшу, часом досить велику, 
щоб заповнити 3 – 4 шпальти разом 
із фото. До цього жанру належать і 
часто практиковані Reiseberichten – 
ґрунтовно ілюстровані подорожні 
нариси. Окремий випадок становить 
короткий фотонарис, як-от Історія 
руки, яка поєднує в буквально 10 ре-
ченнях три різні історії, ілюстрова-
ні трьома різними зображеннями й 
об’єднані єдиною спільною наскріз-
ною темою – людською рукою: опис 
руки, що, як пізніше виявляється, 
належить віщунці, водночас оберта-
ється анонсом нового французько-
го фільму про неї ж. З інших жанрів 
варто відзначити також коментар, 

який у найчастіше стислій формі 
описував і коментував певний сус-
пільний феномен, традицію, звичку 
або по-своєму трактував певну сус-
пільну проблему.

Разом із тим, значне місце у ча-
сописі посідали жанри, що належать 
винятково до зображальної журна-
лістики: фотонарис та фотоетюд, 
які могли бути презентаційними 
матеріялами, відкривали номер на 
обкладинці і були покликані одразу 
привернути увагу читача. Здебіль-
шого їх супроводжували докладні 
підписи й пояснення; рідше такі 
фото друкувалися з мінімальними 
поясненнями на кілька слів – такі 
публікації могли одразу займати й 
розворот на дві шпальти.

Не менше місце, однак, посідали 
й жанри, незалежні й подекуди ціл-
ком вільні від візуального матерія-
лу. Це були насамперед літературні 
жанри: вірші (незрідка ілюстровані, 
в цьому випадку радше графічними 
малюнками і карикатурами), нове-
ли, есеї й романи з продовженням, 
які мали такі характерні особли-
вості як велика кількість дійових 
осіб, наявність багатьох сюжетних 
ліній, проста мова, карколомні змі-
ни сюжету, екзотичні льокації та ді-
йові особи, тематика кримінальна, 
екзотично-мандрівна, любовна чи 
шахрайська. Такі романи становили 
серцевину ілюстрованого журналу, 
забезпечуючи сталий інтерес авди-
торії. Редакції вдавалися до числен-
них, часом дуже несподіваних засо-
бів, щоб просувати ці свої матеріяли 
та підтримувати до них читацький 
інтерес. Однак романи рідко ілю-
струвалися. Так само не мали ілю-
страцій і розділи загадок, тоді як 
рубрика гумору завжди будувалася 
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навколо структурно центральної 
карикатури.

Строкатим був і набір жанрів, 
що ним послуговувалися автори 
часопису „Simplicissimus“. Звичай-
но, провідна роль належала фей-
летонам і коротким анекдотам, 
проте улюбленими жанрами були 
також гумористичний вірш та но-
веля, чільною рисою якої в цьому 
журналі виступав ґротеск. Романи 
з продовженням могли мати різну 
жанрову характеристику, поряд із 
любовним та сатиричним романом 
уживався і психологічний більдун-
ґсроман (його ознаки, зокрема, має 
пригодницький роман автора сла-
ветного шляґера Лілі Марлен Ган-
са Ляйпа під назвою Міс Лінд та 
матрос). Серед візуальних жанрів 
панувала карикатура, як кольоро-
ва, писана гуашшю або тушшю, так 
і звична графічна. Використовува-
лося також шарж і шкіц, художні 
твори в стилістиці плакату. Фото-
графій „Simplicissimus“ не друкував 
зовсім.

„Die Gartenlaube“, віддаючи на-
лежне романам із продовженням, 
друкувала тільки любовно-психо-
логічні, спрямовані на жіночу ауди-
торію, зразки жанру. Періодично у 
журналі траплялися вірші та нове-
ли. З-поміж документальних жан-
рів практикувалося нарис, есей, на-
уково-популярна стаття, подорожні 
нотатки та репортаж, у тому числі 
фоторепортаж – хоча прикметною 
є відсутність фотохроніки й фото-
кореспонденції, жанру ізольованого 
фото. Візуальний матеріял включав 
монохромні та кольорові пейзажні 
малюнки, репродукції (дуже часто з 
клясиків), реалістичні ілюстрації до 
художніх творів.

„Illustrierter Beobachter“ друку-
вав сатиричні та пригодницькі ро-
мани, активно практикував сучасні 
зображальні жанри: фотохроніку, 
фоторепортаж та фотокореспонден-
цію, і в цьому був подібним із право-
ліберальним „Das illustrierte Blatt“. 
Звичною практикою була й публіка-
ція пізнавальних статей, подорож-
ніх нотаток, репортажів. Типовими 
були карикатури і маніпулятивні 
фотомонтажі, що показували в неґа-
тивному світлі вкрай спрощені пер-
сонажі євреїв, лівих, «усесвітнього 
капіталу». Не менш звичайним був 
і політичний коментар, який інколи 
міг набувати форми щоденника (на-
приклад, щоденник Гітлера з Нюрн-
берзького з’їзду НСДАП у № 32 від 
10 серпня 1929 р.).

Ідеологічно значущим аспектом 
був навіть такий буденний аспект 
форми видань, як шрифт. З середи-
ни ХІХ ст. німецькомовні землі жили 
в умовах т. зв. «шрифтової війни» 
між прихильниками гарнітур фрак-
тура (відомої також як «ґотика») та 
антиква. Якщо перша уособлювала 
цінності німецької культури, друга 
асоціювалася з відкритістю до сві-
ту. Це питання також ускладнювала 
нормативність особливого різнови-
ду рукописного письма «курент» у 
шкільництві та повсякденній прак-
тиці тогочасних носіїв німецької 
мови. Протягом першої третини ХХ 
ст. фрактура зберігала панівні пози-
ції. Якщо зацікавлений сучасною те-
матикою „Das Illustrierte Blatt“ вихо-
див антиквою, то саме фрактуру ви-
користовувала „Die Gartenlaube“, що 
втілювало орієнтацію на традиційні 
цінності й виняткову культурну мі-
сію часопису. Фрактурою послугову-
вався і „Illustrierter Beobachter“, як 
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і майже всі нацистські видання до 
1941 р., коли указом А. Гітлера цю 
гарнітуру було заборонено (нацис-
ти змінили своє ставлення до неї). 
Цікавий приклад становить „Simpli-
cissimus“: якщо на початку 1928 р. 
він ще виходить фрактурою, уже в 
№ 2 за 9 квітня часопис переходить 
на гарнітуру акциденц-ґротеск із ро-
дини антиква. Редакція ніяк не по-
яснила зміни дизайну. Взнаки могли 
датися як загальна тенденція, так 
і зміна естетичних уявлень та не-
бажання асоціюватися з консерва-
тивними колами, які дедалі більше 
апропріювали фрактуру.

Внутрішня структура україн-
ських ілюстрованих журналів де 
в чому повторювала структуру ні-
мецьких видань, що займали близь-
ку до їхньої нішу на ринку, проте від-
мінності були значними. Варте ува-
ги, приміром, зовсім інше місце ре-
клями, якої бракувало або й зовсім 
не було. Традиційним місцем розмі-
щення реклямних матеріялів були 2, 
3 і 4 сторінки обкладинки. „Глобус“ 
типово містив розділ із завданнями 
та головоломками при початку но-
мера – на другій сторінці обкладин-
ки. Титульний аркуш журнального 
блоку був стандартним місцем для 
фотоетюду чи актуальної фотогра-
фії. Текстову частину часопису від-
кривало оповідання, з яким часто 
поєднувалася фотохроніка без те-
матичного зв’язку з самим опові-
данням. Після цього типово друку-
валося великий нарис із кількома 
постановними фото, в цій частині 
журналу могли бути також і вірші 
й окремі світлини на цілу шпальту. 
Кілька дрібніших популярних ста-
тей та актуальних репортажів ішло 
після цього; в кінці також могла 

міститися книжкова чи мистецька 
рецензія, а також фотохроніка під 
назвою Всячина (вона також інколи 
замикала число вже на обкладинці). 
Невеликий фотонарис міг іти насам-
кінець; ребуси також могли посідати 
третю сторінку обкладинки. Дуже 
подібною була структура „Всесвіту“, 
за винятком того, що завдань і ребу-
сів тижневик не містив (натомість 
інколи під кінець числа давалося 
рубрику Гумор), а структура серце-
винної частини номера була значно 
вільніша й статті, фоторепортажі й 
фотонариси комбінувалися довіль-
ніше.

Структура „Червоного перцю“ 
була дещо подібна до структури 
німецького сатиричного часопису. 
Обкладинка і тут була місцем для 
яскравих повноколірних карикатур 
на всіх її сторінках. У текстовому 
блоці фейлетони й гуморески роз-
мірно чергувалися з карикатурами 
та віршами. На завершення номера 
редакція переважно ставила рубри-
ку Деркачем, дуже подібну до ні-
мецької «Любий Симпліціссімусе!». 
Жанрова структура була аналогічна 
до німецького журналу, за винятком 
романів – їх у „Червоному перці“ не 
друкували.

„Декада“ була найбільш подібна 
до німецьких видань у пляні жор-
сткости структури та композиції 
числа, в якій серцевина діставала 
найменш привабливий матеріял, по-
чаток і кінець були покликані при-
вернути й утримувати увагу, а пер-
ша половина номера містила важли-
віші й актуальніші тексти, ніж друга. 
Число відкривав публіцистичний 
текст у супроводі фотографій, після 
чого ішли Листи з чужими марками 
– перша з трьох фотохронік часопи-
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су – і кілька нарисів та репортажів. 
Романові з продовженням відводи-
лося наступне місце, потім давалося 
фотохроніку Десятиденка культури, 
ще кілька менш актуальних репор-
тажів чи нарисів і пізнавальних ста-
тей. Закривала число фотохроніка 
Дзеркало декади.

Внутрішня структура „Універ-
сального журналу“ була не досить 
чіткою. Жодної усталеної системи 
розділів, рубрик чи тематичних бло-
ків не зафіксовано. Число відкрива-
лося якоюсь ориґінальною світли-
ною, яка мала зв’язок із текстами 
всередині номера. Першим текстом 
ставав, як правило, нарис, незрід-
ка політичного характеру (про з’їзд 
окружної партконференції, напри-
клад); разом із тим, на перше місце 
могла потрапити, скажімо, й чергова 
«усмішка» Остапа Вишні – одного з 
членів редакції. Після першого тек-
сту, швидше за все, йшло якесь опо-
відання, але загалом міг трапитися 
і ще той чи інший нарис чи вірш. 
Нариси, оповідання, фраґменти з 
романів друкувалися впереміш із 
великими, на цілу сторінку, фото та 
малюнками; візуальні об’єкти також 
розташовувалися всередині тексту. 
Перші сім чисел закінчувалися роз-
ділом «Наша система – п’ять хвилин 
розумової гімнастики щодня», який 
містив різноманітні шаради, голово-
ломки, задачі, ребуси тощо. Цей роз-
діл виходив серіями: «А», «Б», «В» і 
так далі.

Цікавою була архітектоніка „Но-
вої громади“ – єдиного з часописів, 
який до 1929 року перебував лише 
під опосередкованим контролем 
держави як видання кооперативної 
„Книгоспілки“. Якщо на початку чис-
ла редакція воліла ставити вірші й 

прозові твори (оповідання, уривки 
з романів), серцевина й друга по-
ловина журнального блоку була за-
повнена замітками, фотокореспон-
денціями, репортажами й нарисами, 
часто дуже практичного характеру, а 
замикав номер відділ листування з 
читачами, де йшлося винятково про 
сільськогосподарські поради. Інко-
ли обкладинка містила рекляму чи 
сторінку гумору. Загалом же, у прі-
оритетності художньої літератури 
помітна ґенеалогічна спорідненість 
із «товстим журналом», яка для „Но-
вої громади“ не була порожнім зву-
ком: на початках свого існування, у 
1923 – 1924 роках цей кооператив-
ний бюлетень був один із ще дуже 
небагатьох часописів, де письмен-
ники могли надрукувати свої твори.

Не можна оминути зміни, яка 
відбувається протягом 1929 р. і на-
буває остаточної окреслености в 
1930 р., в архітектоніці всіх дослі-
джуваних видань, крім „Універсаль-
ного журналу“, що вже перестав ви-
ходити на той час, та „Декади“, яка 
тільки-но з’явилася в січні 1930 р. 
Часописи починають виходити на 
значно гіршому папері й рябіють ви-
баченнями за затримані й невипу-
щені номери; зменшується обсяг (з 
28-36 у 1928 р. до 24 у 1930 р. – для 
„Нової громади“; з 16-18 у 1928 р. до 
14-16 у 1929 р. – для „Всесвіту“), вод-
ночас у деяких різко зростає наклад 
(„Нова громада“ з 6 тис. 1928 р. до 60 
тис. 1929 р. – вдесятеро!), розширю-
ється застосування ілюстративного 
матеріялу, тексти стають помітно 
коротшими, а їхня тематика й жан-
рова структура – звужуються (так, 
зовсім зникають ілюстровані нари-
си з міського неробітничого жит-
тя). Зазнають кількісних та якісних 
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змін, а найчастіше геть зникають і 
так невеликі рубрики листування 
з читачами. Все це вочевидь було 
пов’язане з ідеологічними вимога-
ми першої п’ятирічки та остаточним 
оформленням сталінізму, що з одно-
го боку диктували збільшення масо-
вости навіть коштом якости продук-
ту, а з іншого – зводили праґматику 
текстів до агітаційно-пропаґандист-
ського навіювання.

Українські ілюстровані видання 
межі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. жан-
рово тяжіли до нарису й репорта-
жу. Окреме місце посідала художня 
література. Всі часописи регулярно 
друкували вірші як уже визнаних 
письменників (приміром, М. Бажана, 
М. Йогансена, Д. Фальківського), так 
і менше відомих на час публікації 
авторів (О. Влизька, І. Багряного, М. 
Пригари), і тих, що залишилися зо-
всім малознаними й до сьогодні. Од-
нак провідними художніми жанрами 
були оповідання, яке часто межува-
ло з нарисом, та роман із продовжен-
ням – у супроводі значної кількости 
ілюстрацій. Випадала з цього кон-
тексту „Декада“, де домінував жанр 
короткої інформації та фотохроніки, 
присутній, однак, і в решті видань 
тією чи іншою мірою. Для „Черво-
ного перцю“ головними жанрами 
були фейлетон і гумореска, які спо-
радично потрапляли і на шпальти 
інших журналів. Провідними жанра-
ми в „Універсальному журналі“ ста-
ли нарис, есей, оповідання (часом 
детективне), вірш; з числа в число 
друкувався науково-фантастичний 
роман Юрія Смолича Господарство 
доктора Гальванеску; щодо жанрів 
зображальної журналістики, то це, 
безперечно, фотонарис, фоторепор-
таж та, в набагато менших масшта-

бах, карикатура; багато сюжетних 
ілюстрацій нічим не відрізнялись 
від звичайної книжкової графіки.

Тематично всі часописи кон-
центрувалися на індустріялізації та 
колективізації, які висвітлювалося 
з погляду ідеології комуністичної 
партії. Політизованими також були 
закордонні новини, які загалом зво-
дилися до опису злиденного стано-
вища пролетарів і їхньої револю-
ційної боротьби. Часто-густо такий 
кут подачі проривався і в популярні 
рубрики технічних новинок, що ря-
біли інформацією про озброєння ка-
піталістичних держав. У агіографіч-
ному тоні писалося про совєтських 
партійних діячів, а спрощене зобра-
ження «куркулів» та «приватників» 
в оповіданнях, нарисах, фейлетонах 
і карикатурах нагадує образ єврея із 
нацистського „Illustrierter Beobach-
ter“, інколи – аж до тотожности сти-
лістичних прийомів.

Разом із тим, журнали залиша-
лися чутливими до соціяльних змін, 
що відбувалися навколо. Міґрація 
селян у міста, проблеми білінґвізму, 
клясового розшарування за умов 
НЕПу, низького рівня інфраструк-
турного розвитку совєтської Укра-
їни, побутових проблем, таких як 
недостатність ринку оренди житла, 
були серед улюблених тем авторів 
часописів. Особливе місце посіда-
ли матеріяли з недавньої історії: 
революції та громадянської війни. 
Популярним був жанр екзотичного 
нарису, що конструював у традиціях 
орієнталістського дискурсу як від-
далені куточки СССР, так і колонії 
західних країн. Нормативність евро-
пейського досвіду втілювали окремі 
нариси із Західної Европи (до при-
кладу, тексти Валер’яна Поліщука в 



535+

Volume VІІІ, 2014 +

„Універсальному журналі“). Логічні 
задачі, шаради, «ломиголовки» – все 
це часто посідало перші сторінки 
ілюстрованих журналів, що свідчить 
про виразну популярність ігрових 
жанрів серед споживачів преси.

У порівняльній перспективі під 
оглядом морфології українська та 
німецька ілюстрована преса демон-
струють суміжні ділянки совєтсько-
більшовицької та плюралістичних 
«ваймарських» ідеологій. Німецькі 
видання значно активніше праг-
нули до взаємодії з читачем, відпо-
відаючи новими рубриками на змі-
ну соціяльних і політичних реалій, 
набагато аґресивніше змагаючись 
за увагу читача та її утримання. У 
спрощеному розумінні, це відпові-
дає умовам та світогляду ринкової 
економіки та економічної конкурен-
ції серед видань, проте крім цього 
відбиває також установку на діялог, 
на вислуховування читача, що мав 
таке саме право на голос і місце на 
шпальті, як і автор – письменник 
чи журналіст. Це особливо поміт-
но в осяжних рубриках листування 
з читачами та навіть імітації фор-
ми «листа від читача» в авторських 
текстах. Українські видання в цьому 
пляні дотримувалися значно більш 
монологічної настанови.

Спільним, однак, було тяжіння 
до жорсткої архітектоніки номера, 
яка з часом усталювалася в україн-
ських совєтських часописах і яка вже 
була реалією існування більшости 
німецьких видань. У цьому сенсі й 
совєтське, і «ваймарське» відчуття 
модерности були не такими вже й 
різними, коли мова заходила про по-
рядок, ієрархії та устандартнення. 
Протягом 1928 – 1930 рр. совєтські 
ілюстровані журнали постійно ево-

люціонували в бік західноевропей-
ської форми. Ба більше, наслідуван-
ня норм західних, у тому числі й ні-
мецьких видань, яке, найімовірніше, 
мало місце, коли зважити на куль-
турні зв’язки й певну орієнтацію на 
німецькі досягнення в літератур-
них і журналістських текстах кінця 
1920-х років, було виявом «індустрі-
ялізації» пресового виробництва 
і загального індустріялізаційного 
гасла «наздогнати й перегнати». 
Водночас важливим аспектом і для 
німецьких, і для українських видань 
було дати читачеві чітку структуру 
часу, організованого за традицій-
но-календарним та ідеологічно-ка-
лендарним принципами (численні 
тексти і зображення, присвячені 
святам, зміні пір року, типовим для 
певного сезону заняттям, але – last 
but not least – також і роковинам 
політичних лідерів та подій). Тож 
і німецькі, й українські совєтські 
ілюстровані часописи вели читачів 
дещо різними шляхами до модерно-
го суспільства, виконуючи заразом і 
свою питому функцію творців «уяв-
леної спільноти».

Між українською та німецькою 
ілюстрованою пресою в період 1928 
– 1930 років існували істотні поді-
бності, що полягали у паралельному 
використанні наративних жанрів та 
жанрів зображальної журналістики, 
домінування світлини над малюн-
ком, широкому побутуванні жанрів 
фотохроніки, фоторепортажу та фо-
тонарису. Німецькі ілюстровані ча-
сописи зазвичай мали досить жор-
стку форму, яку визначало розмі-
щення основної маси ілюстрацій та 
найцікавіших і водночас найкорот-
ших матеріялів на початку та в кінці 
номера, а найдовших і найбідніших 
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на зображення текстів – у його сер-
цевині. Неодмінними елементами 
структури будь-якого ілюстрова-
ного часопису були роман із продо-
вженням та фотоетюд (у вигляді ізо-
льованої світлини з підписом), тоді 
як набір інших вживаних жанрів міг 
бути варіятивнішим. Водночас укра-
їнська ілюстрована преса того часу 
мала значно менш упорядковану 
форму і менш розгалужену жанро-
ву структуру. Ґенетична спорідне-
ність із літературними «товстими» 
журналами, помітна як у морфоло-
гії (художня література на першому 
місці), так і в системі жанрів (попу-
лярне анкетування письменників), 
свідчить про нерозвиненість рин-
кової спеціялізації видань та під-
тверджує дані про насаджування 
пресових інституцій згори вниз, 
прагнення апропріювати европей-
ські/капіталістичні пресові форми. 
Попри це, навіть нормативність ро-
ману з продовженням була прави-
лом із численними винятками (так, 
ні „Глобус“, ні „Всесвіт“ їх не місти-
ли) – певно через іще невисокий рі-
вень розвитку і «неіндустріяльний» 
характер українського роману, що 
саме народжувався у той час. Брак 
фотокореспонденцій і загалом менш 
багате ілюстрування вказують на 
все ще допоміжне значення ілюстра-
ції, нижчий технічний рівень. Укра-
їнська ілюстрована періодика того 
часу виказує ознаки наслідування 
західноевропейських зразків, щодо 
якого журналісти та редактори були 
свідомі. В окремих випадках („Уні-
версальний журнал“) вони знаходи-
ли вихід із конфлікту між прагнен-
ням до стандарту та ориґінальністю 
у вигляді пародіювання стандарту 
(статті про західну пресу, пародійні 

реклямні блоки, часті самоіронічні 
алюзії до европейської культури). 
Зосібна стоять сатирично-гуморис-
тичні журнали, що не публікували 
світлин і мали дуже специфічну жан-
рову структуру. Дослідження свід-
чить не тільки й не так про меншу 
професійність українських ілюстро-
ваних видань, як про те, що вони 
обслуговували два суспільства, які 
були неоднаково модерні, або по-
різному існували у своїй модернос-
ті; тим не менше, бачення самого 
кінцевого ідеалу модерного суспіль-
ства, втілене в реальній видавничій 
практиці, попри заявлені на словах 
безкомпромісні відмінності, не було 
аж настільки відмінним, хоча шляхи 
до нього справді не збігалися. Сус-
пільні ідеологічні настанови 1920-х 
років у Совєтському союзі та Німеч-
чині, попри офіційні деклярації, ви-
являються багато в чому подібними, 
що пояснює шляхи співпадання роз-
витку двох тоталітаризмів у наступ-
не десятиліття.

Перспективи дослідження обу-
мовлені потребою вивчити частот-
ність уживання тих чи інших форм 
і жанрів, що дозволить виявити 
кількісні відмінності між україн-
ською та німецькою ілюстрованою 
періодикою міжвоєнного періоду та 
встановити з належною надійністю 
та можливістю узагальнення част-
ки вживання тих чи тих форм у кон-
кретних виданнях. Це дасть змогу 
вичерпно проаналізувати жанрову 
структуру тогочасних журналів. Ра-
зом із тим, плідним може виявитися 
дослідження, зосереджене на візу-
альному матеріялі, його внутрішній 
ієрархії в кожному окремому часо-
писі. Функціонування ідеологічних 
дискурсів у контенті ілюстрованої 
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преси теж не можна вважати вивче-
ним до кінця. Дослідження тогочас-
ного дискурсу про ілюстровану пре-
су може дати чимало інформації про 
те, як читачі й автори сприймали її 
архітектоніку і як у цьому знаходи-
ли вияв панівні ідеології доби.
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Abstract: The whole organization and coordination of Euromaidan was exclusively 
conveyed through social networks and new media. Protests did not only form in the capi-
tol but also in major and minor regions (Lviv, Ternopil, etc.), where local media centers 
were formed. Every minute they were informing people what was happening on Maidan, 
helping to coordinate and set an agenda for protesters. Constant updates went out even 
during the night. This way the virtual connection with Independence Square did not dis-
appear for a moment, and like-minded citizens could follow events in real time using the 
hashtag #Euromaidan. 

Public opinion was formed by opinion leaders. Famous singers, rectors, professors 
of universities, popular public figures, and opposition leaders turned to young people 
on Facebook and Twitter. Most of the meaningful ideas were written by these opinion 
leaders and then reposted and retweeted by thousands of followers. There were not only 
short messages and calls by unknown people under the hashtag #Euromaidan, but also 
meaningful appeals encouraging young people (and later seniors) to mass participation 
in the protest. There formed a new powerful narrative, which shaped the majority opin-
ion and brought it to a common goal. This goal was no longer simply joining the EU, but 
the preservation of the Ukrainian identity and the overthrow of the Yanukovych regime. 
For this study was used the method of qualitative content analysis of posts in Facebook.

Keywords: social media, cyber protest, public sphere, #Euromaidan, opinion leaders, 
civic engagement
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The deep apathy started in Ukraine 
with the establishment of the Yanu-
kovych regime. It affected all aspects of 
life including the media and those who 
had something valuable to say during 
the Orange Revolution became silent. 
Pro-democratic journalists and blog-
gers started believing that the period 
of dictatorship, oppression, and hu-
miliation of Ukrainians will never end. 
The President’s latest wrong move 
turned the course of Ukrainian history 
180 degrees; which instantly turned 

into unrestrained outbreak of protests. 
To deepen our understanding of social 
media influence on political change 
during the last events in Ukraine we 
need to see the larger context of on-
line activism formation in Ukraine. In 
this research the power of narrative 
shaping of social media and it’s direct 
connection with creating a new public 
sphere is debated. 

The movement for integration with 
European Union provoked a new turn in 
the Ukrainian public sphere. 
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The public sphere according to Jür-
gen Habermas is considered a neutral 
social space for critical debate among 
private persons that gather to discuss is-
sues of common concern in a free, ratio-
nal, and in principle disinterested way 
[7]. Habermas discusses the ups and 
downs of the bourgeois public sphere, 
underlining the problematic effects of 
commercialization, capitalism, and the 
rise of mass media on rational-critical 
debate. Habermas’ arguments were 
criticized, especially because he ideal-
ized the concept of the public sphere 
centers supposing the idea of universal 
access. Outlining the principle of public 
sphere we imply it as a synonym for the 
public opinion process in new media 
themselves. 

According to Habermas’ model of 
a public sphere there is universality 
across society, in which everyone has 
the right to have their voices heard and 
assist in important democratic issues. 
There are institutional preconditions 
for public sphere to exist: disregard-
ing of status and common concern. The 
idea of public sphere is established on 
an objective form, independent from 
authority status or rank. The informa-
tion (as well as cultural products) be-
came common concern of private citi-
zens and became a way of their delib-
eration [11].

Unlike mass media the internet be-
came a force for radical democracy. It 
helps groups which are excluded from 
the mainstream public sphere to create 
their own discussion forums, connect, 
and produce new dominant ideas and 
practices. [Here the internet provides 
the space for communication inside 
marginalized discourse and helps them 
to develop an ‘alternative’ group which 
consists of a number of participants 

who take part in debate, criticism, and 
develop oppositional discourses op-
posite to dominant mainstream public 
sphere. They create oppositional iden-
tities, social imaginaries, language, and 
interpretations. It helps in forming op-
positional networks which leads to 
more powerful oppositional discourses. 
The internet supports both: online and 
offline oppositional contest with domi-
nant discourses and creates the contes-
tation of mainstream public sphere [7]. 

The communication through the 
internet helped give opinion makers a 
chance to use the persuasive power of 
strategic narratives which can mobilize 
audiences without financial, material or 
military resources [4], [8].

Narratives are used to achieve de-
sired objectives: defining identities, ex-
plaining everyone’s role in the world, 
defining allies and enemies, explaining 
in the context historical events and po-
litical decisions [2].

Narratives do not exist separately 
from those who produce them, they 
connect past and present. This way un-
related events turn into coherent plot 
[15, 245].

Development of Cyber Protests
During the past decade we have 

seen the power of new media, espe-
cially social media, to change dictato-
rial regimes all over the world. Since 
‘color’ revolutions in Ukraine, Iran, and 
the Arab world the protesters have been 
using online space for spreading infor-
mation, fund raising, and mobilization 
[16]. Hot debates about the role of the 
internet had been divided during “Twit-
ter rebellion” in Iran in 2009. The sup-
porters of revolutions online were la-
beled ‘cyber utopians’. At the same time, 
the preoccupation with the ‘networks’ 
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has appeared when discussing political 
organizations [13].

Now the internet is the alternative 
medium to propaganda models of state 
controlled media. It played a main role 
in mobilizing activists for spontaneous 
mass protests. It is used for public ac-
tion even in such repressive countries 
like Egypt, China, Iran, and Russia. So-
cial media is used for providing con-
stant flow of information for mobilizing 
the social opposition. 

Social and political movements 
have all chances not only to arise on-
line as a reaction to external stimuli 
(such as a reaction to unfair elections), 
but also develop and mature to radi-
cal action, exerting influence on civic 
opinion and rhetoric in official media. 
Before Web 2.0 was invented there was 
no media that has been so interactive, 
person-centered, highly used, and open 
for public access. Probably for the first 
time, mankind is spontaneously mov-
ing towards a nonlinear, self-organizing 
democratic governance [10].

Social networks provide the com-
munications platform for activists. The 
internet contributes to the develop-
mental activities of opposition groups 
and ideological movements outside the 
mainstream. At present it enables civil 
society to participate in the political life 
of a country with no natural affiliation 
to a political party or organization. So 
there is the concept of ‘cyber protest’, 
which is defined as “a new field for so-
cial movement that reflects the role of 
alternative online media, online pro-
tests and online communication in soci-
ety” [14].

For oppositional movements the in-
ternet is the most important source of 
objective alternative information, espe-
cially in educating and mobilizing pro-

testers. This role is embraced by pro-
gressive opinion leaders, professionals, 
trusted military representatives, and 
known activists. 

Up to the last events in Ukraine 
many of the researchers stated that so 
far the internet didn’t lead to any suc-
cessful revolutions. Some say it can in-
form, provide a forum for debate, and 
mobilize, but it cannot provide leader-
ship and organization to support politi-
cal action and a strategy for taking state 
power [18].

Changes in Ukrainian Public Sp-
here

In Ukraine the internet created an 
alternative media sphere. The use of so-
cial media helped consolidate the peo-
ple in no longer being indifferent to the 
fate of Ukraine. The President’s refusal 
to sign an association agreement with 
the EU, raised a wave of indignation on 
Facebook marked with hashtag #Euro-
maidan. Due to this exhortation in social 
networks hundreds of thousands of an-
gry citizens, who were ready to defend 
their own future, spilled out on to Inde-
pendence Square in Kyiv. These citizens 
didn’t leave after the Vilnius summit, 
but rather reinvigorated by the cruel 
beatings of peaceful activists at night 
on November 30, came to the square in 
even greater numbers. 

Researching the changes in Ukrai-
nian public sphere with #Euromaidan 
hashtag appearance we manage to 
discover three important aspects. The 
whole organization and coordination of 
Euromaidan was exclusively conveyed 
through social networks and new me-
dia. Protests did not only form in the 
capitol but also in major and minor 
regions (Lviv, Ternopil, etc.), where lo-
cal media centers were formed. Every 
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minute they were informing people 
what was happening on Maidan, help-
ing to coordinate and set an agenda for 
protesters and fundraising. Constant 
updates went out even during the night. 
This way the virtual connection with In-
dependence Square did not disappear 
for a moment, and like-minded citizens 
could follow events in real time using 
the hashtag #Euromaidan. It was espe-
cially noticeable right after the violent 
beating of students on November 30th, 
when the main squares of Kyiv and oth-
er cities of Ukraine had gathered around 
a million people, following instructions 
they received from social media. These 
people came out in raging support after 
seeing the video of the police’s violent 
suppression of a peaceful demonstra-
tion on Facebook and YouTube.

Not only was the official group of 
Euromaidan on Facebook operating 
during revolutionary action. There were 
established hundreds of other groups 
responsible for different needs of Eu-
romaidan: logistics, security, medicine, 
transportation, and Party of Regions 
business boycott mode. It should be 
noted that in these groups, the hashtag 
#Euromaidan was used constantly. 
However, it quickly disappeared from 
the private update status of opinion 
leaders.

The third and crucial point is that 
public opinion was formed by opinion 
leaders who were truly leaders for the 
youth. Famous singers, rectors, profes-
sors of universities, popular public fig-
ures, and opposition leaders turned to 
young people on Facebook and Twitter. 
Most of the meaningful ideas were writ-
ten by these opinion leaders and then 
reposted and retweeted by thousands 
of followers. There were not only short 
messages and calls by unknown people 

under the hashtag #Euromaidan, but 
also meaningful appeals encourag-
ing young people (and later seniors) 
to mass participation in the protest. 
There formed a new powerful narrative, 
which shaped the majority opinion and 
brought it to a common goal. This goal 
was no longer simply joining the EU, 
but the preservation of the Ukrainian 
identity and the overthrow of the Yanu-
kovych regime. 

 
Opinion Leaders and Interpre-

tive Microcommunities
Communication in social networks 

is constructed in such a way that peo-
ple listen to the opinions of those they 
know and trust. These can be friends, 
close relatives, work colleagues, or rep-
utable people. There are many studies 
about „interpretive communities“ and 
„interpretive microcommunities“ [4], 
[5], [9], [12], [17], [19] that show that 
the determining factors of personal po-
litical decision making are preferences 
of friends and relatives, not political ads 
or speeches of politicians. Therefore, 
the decision to support the political par-
ty or participate in a protest often de-
pends on what your friends think about 
it. That’s why the role of social networks 
in critical social situations is crucial. 

The appeal of Klitschko/Yatsenuk/
Tiagnybok/Lutsenko does not have a 
greater effect on whether a person will 
come out to protest, but whether their 
friends or people whom they trusts are 
willing to do that. There are users who 
have a large audience of supporters. So 
when Mustafa Nayem, Roman Shrayk, 
Andriy Shevchenko, Lesya Orobets, 
and hundreds of other influential peo-
ple have written that they are going to 
Maidan – thousands of people came out 
as well because they trust them. 
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Investigating this problem we assume 
that Euromaidan was not formed spon-
taneously, it emerged and existed thanks 
to the public opinion leaders who filled 
it up with ideological content during all 
three months of confrontation. 

Methodology
In this study we will investigate how 

the information from the streets became 
a narrative of social networks, was then 
modified, changed, overlapped with 
other messages, and returned back on 
the Maidan for activists’ approval. For 
that we have chosen three main periods 
of Euromaidan, all of them are connect-
ed with crucial dates of its existence 
(Peaceful protest and first Presidential 
violence 21–30.11.2013; official dicta-
torship establishment 16–22.01.2014; 
regime’s overthrown 18–22.02.2014).

For the study we used a selection 
from Facebook status updates archive 
of public opinion leaders made during 
stated above periods. We are going to 
use quality analysis method for analyz-
ing the Facebook status updates and 
publications of public opinion leaders. 
We will be grouping the Facebook sta-
tuses with categorization according to 
their radicalization. 

We used survey data on Facebook 
under https://apps.facebook.com/maid-
an_leader/. Among them, we chose one 
leader from various fields of social and 
political life of the country, and whose 
thoughts were often reposted by Euro-
maidan official Facebook page, which 
currently has nearly 300,000 fans. Pre-
requisite for selection was the presence 
of the leader on Facebook.

Out of the three most popular Ukrai-
nian users of Facebook, and the very 
active figures of Euromaidan, we took 
into account the first two: journalist 

and activist Mustafa Nayem and human 
rights activist and MP Lesya Orobets. 
The third one according to Facebook 
is MP Anatoliy Hrytsenko, but we have 
chosen only the second position for MP 
Representatives. Others are: a social 
activist, politician, and commandant of 
Maidan’s self-defence units Andriy Pa-
rubiy, a representative of showbiz Rus-
lana Lyzhychko, a historian Volodymyr 
Viatrovych, clergyman and at the same 
time the university community repre-
sentative Bishop Borys Gudziak. In the 
study we analysed around 30 updates 
of each opinion leader written during 
above stated period. The closest atten-
tion was paid to the ones written dur-
ing 21–30.11.2013, 16–22.01.2014 and 
18–22.02.2014. These people invoked 
masses to join the protest against the 
president’s decision not to sign an as-
sociation agreement with the European 
Union, and later to fight the dictator-
ship, the embodiment of which was the 
former president of Ukraine Viktor Ya-
nukovych, till he was overthrown.  

Peaceful Protest 21.11–30.11
Euromaidan began on November 

21st, 2013 right after the announcement 
by the Ukrainian President the suspen-
sion of preparations for the signing of 
an association agreement with the EU. 
It started with an appeal which the most 
popular Ukrainian Facebook user Mus-
tafa Nayem (over 100 thousand follow-
ers) (http://watcher.com.ua/facebook-
reiting/) wrote on his Facebook page. 
He announced a meeting next to the 
Independence Monument. This entry 
was liked by 4.5 thousand people and 
shared by 3.3 thousand of them.

MP Andriy Parubiy (over 40 thou-
sands followers) responded to the call 
saying: “I   going to Maidan now! These 
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are days that define the future of the 
state. Today is the day. If we do not care 
how then we explain to our children 
that we have betrayed their future? See 
you there!” Another MP, and the second 
most popular Ukrainian Facebook user, 
Lesya Orobets (almost 70 thousand fol-
lowers) also joined Maidan saying: “Ei-
ther #Euromaidan or a suitcase. Each 
person chooses for oneself”. And later: 
“Thanks to those who came on the first 
day. It was incredible to see how Maidan 
started from a few dozens and just like 
that gather #Euromaidan of 2000 thou-
sands of people. It was as if an actual liv-
ing Facebook”.

The next ten days, until the night 
of November 30th 2013, armed with ba-
tons, stun grenades, and tear gas, Ber-
kut special police units attacked and dis-
persed all protesters from Maidan Ne-
zalezhnosti. During this time there was 
an active Facebook campaign to join the 
peaceful protest, in order to affect the 
President’s decision and thereby per-
suade him to sign an association agree-
ment with the EU. These days, Mustafa 
Nayem urged to join Maidan appealing 
to the human senses, and stressing that 
they - the leaders, also will be there: “I 
know that the weather is ugly, cold and 
wet. Just do it. Get out of the apartments 
and offices, take an umbrella, smiles, 
friends, relatives, thermos of tea, coffee, 
wear rubber boots and come. We all will 
be here”. Meanwhile Orobets announced 
the information about the measures 
taken for Maidan logistics and also en-
couraged its spread, giving people ideas 
what they can do: “competently and 
massive word-of-mouth dissemination 
of information that everyone should 
come to #Euromaidan”.

Parubiy had written short messag-
es using language motivators relevant 

to the target audience by asking rhetori-
cal questions: “Progressive citizens are 
already on Maidan! What about you?”, 
“Ukraine – is Europe! That’s what pro-
testers shouting and waiting for you!”. 
He constantly emphasized that on Maid-
an youth dance and sing the songs of fa-
mous bands, trying to convey the atmo-
sphere of «the excited, but the fighting 
spirit» as he wrote in many status up-
dates. Even the ones like: «And here are 
served huge pizzas. Everywhere around 
here is lots of fun. Get involved!»

Meanwhile most rectors of univer-
sities went on strike and announced the 
decision to join the protest. Bishop Bo-
rys Gudziak (a president of Ukrainian 
Catholic University) wrote on his Face-
book page: «For the sake of our youth we 
urge academia community not to be in-
different and publicly express their civic 
position defending the European future 
of Ukraine». A similar statement was 
also made   by Sergey Kvit (a president 
of the Kyiv-Mohyla Academy). On No-
vember 24th more than 100 000 people 
came to Maidan in Kyiv, and over 20 000 
in Lviv. Also protests were held in most 
major cities of Ukraine. From 21st to 28th 
November #Euromaidan hashtag was 
the most popular in Ukraine. The inten-
sity of the publication using it reached 
1500–3000 messages per hour. (http://
watcher.com.ua/2013/11/29/yevro-
maydan-ukrayinska-tsyfrova-revoly-
utsiya-ta-ostanniy-shans-analohovym-
politykam-staty-tsyfrovymy/).

After the Crackdown
The initial phase of Euromaid-

an passed basically without political 
slogans and symbols. It was a grass-
roots movement of mainly students, a 
younger generation that wants to live 
in Ukraine and supports Ukrainian in-
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tegration into the European community. 
This was to begin a new historical turn 
in Ukrainian public sphere. For Ukraini-
ans this means the implementation and 
enforcement of civil liberties, especially 
freedom of speech, freedom of gather-
ings, and freedom of civic engagement. 
This in turn is a new coming public foun-
dation of political democracy. Namely, 
the first who came out on Maidan were 
active social-media savvy users, youth 
who have no complexes and frustra-
tions of previous generations, and peo-
ple who believe in the right to have a 
better life in their country.

The protests had all chances to de-
cease right after the Vilnius summit. 
On Maidan the night after there was 
almost no protesters left, just a few 
hundred protesters, mostly students. 
The authorities ordered to “clean up” 
Maidan of people for installing the gi-
gantic Christmas tree. For that purpose 
Berkut violently assaulted protesters in 
the middle of the night and took many 
of them to jail. Others managed to run 
away and hide in the church nearby. 
This was supposed to suppress peoples’ 
opposition and frighten them from tak-
ing part in protests. However since all 
violent beatings were caught on camer-
as and spread throughout social media 
and some pro-Ukrainian media outlets, 
the next day even more people came 
out onto the streets. The prerequisite 
to that were the words of some lead-
ers, because they were reposted and 
retweeted by followers, as well as offi-
cial #Euromaidan group. 

Ruslana Lyzhychko said it aloud 
that the President launched a war 
against his own people and asked stu-
dents to accept the challenge. She an-
nounced that the main weapon nowa-
days is information which was going to 

destroy the enemy because no one can 
hide from it. “I encourage all to spread 
information about overclocking and 
beating, so it would be is immediately in 
all possible ways the Internet and social 
networks. Videos, photos, testimonies, 
stories - all deadly weapons to criminal 
authorities.”

Meanwhile Mustafa Nayem wrote 
on his Facebook: “Last night I made 
my choice. I do not want to live in sup-
pressed country. I am disgusted with 
any fear, especially the fear of violence 
enforced by batons and animal power. I 
do not care if someone calls this protest 
‘political, and those who encourages it 
– ‘politicians’. Today it does not matter 
who struggle for freedom, it is impor-
tant – to win. So tomorrow at 12:00 I 
will come to the monument to Taras 
Shevchenko in Kyiv. I will come primar-
ily as a journalist and as a citizen”. This 
post collected over 4000 likes and was 
reposted over 3500 times.

After that night A. Parubiy took re-
sponsibility for the defence of Maidan: 
“#Euromaidan. There are still thou-
sands of people there. The self-defense 
units are formed. They are standing on 
the outer perimeter with building and 
ski helmets on, lined up in ranks. Shoul-
der to shoulder. We won’t permits to 
beat our girls, – they say. This nigh ‘ani-
mals’ won’t catch us by surprise”. 

Since that time every Sunday in 
Kyiv gathered a meeting, each a size 
of several hundred thousand people. 
Every meeting was beforehand an-
nounced by informal leaders in social 
media and reposted by their followers. 
In addition activists began to build bar-
ricades on Maidan that with each Ber-
kut attack became higher and stronger. 
About this constantly were announcing 
and analyzing in oppositional media 
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and Maidan informal opinion leaders 
in their appeals on the personal pages 
in social networks. Despite the fact that 
the Berkut kept attacking the activists 
and police carried out arrests during 
the riots and injured activists, journal-
ists, and doctors, more and more people 
joined the protest. 

After one month on Maidan Musta-
fa Nayem wrote that the biggest victory 
is that people came out on protest “de-
spite the disappointment, apathy, and 
mistrust”. He wished Ukrainians to be 
patient, do not wait for quick wins and 
not to restrict #Euromaidan with Kyiv, 
but take more active part in other cities 
as well.

During holiday season when there 
was less people on Maidan Parubiy and 
others kept giving updates on Maidan 
life, writing: “Join up! Maidan needs 
you”.

Bishop Gudziak wrote on his Face-
book that one priest said during the Ad-
vent fast (‘post’ in Ukrainian) ‘one has 
to post a lot of truth in social media’.

The Official Dictatorship Estab-
lishment 16–22.01.2014

On January 16, 2014 in the Parlia-
ment of Ukraine in violation of estab-
lished voting procedure there were 
adopted 10 laws aimed at narrowing 
the constitutional rights and freedoms, 
namely: restrictions on freedom of 
peaceful gatherings; restrictions on 
freedom of expression in offline and on-
line media; register as “foreign agents” 
organizations receiving assistance from 
foreign organizations and individuals, 
the introduction of tax mechanisms 
limiting financial support for civic en-
gagement; prohibition of gathering in-
formation about the financial position 
of judges, law enforcement officers and 

their families; adoption of laws on ex-
tremism.

After the swift passage of laws 
aimed solely at tearing down civil liber-
ties, mass repressions began immedi-
ately. Berkut intensified attacks aimed 
at activists in the center of Maidan, and 
the other mercenaries “titushky” caught 
people on the perimeter of Maidan or 
outside the square and beat many to 
death. 

Three days later Lesya Orobets 
announced that the war officially had 
started. She said that law didn’t apply in 
Ukraine any more. She made live report-
ages from Independence Square, prov-
ing that Berkut was using real grenades. 
She was beaten up as well as her assis-
tants. Orobets affirmed that from that 
moment the Ministry of Internal Affairs 
was going to use all methods to protect 
the dictatorship. Five days later Nayem 
wrote about the kidnap of another well 
know oppositional activist and opinion 
maker Ihor Lutsenko. He asked every-
one to do what depends on them, saying 
that “If we obey, tomorrow on his place 
could be anyone”.

After clashes during January 19th to 
22nd there was approximately 5 killed 
and dozens of injured. The President 
gave protesters almost a one month 
deadline to get out of Maidan, free Hru-
shevskoho str., and leave all administra-
tive buildings. 

Ruslana Lyzhychko was still lead-
ing opposition from the stage and on his 
Facebook page. She over and over again 
was writing Facebook statuses saying 
that we need to stand your ground and 
demand the resignation of Yanukovych. 
In her mind it was the only way we 
could prevent bloodshed. She had been 
encouraging people to believe in their 
power and come to Maidan as much as 
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possible. Especially for the ‘night shifts’ 
when most people are home asleep. She 
said “I appeal to all: we need to maxi-
mum mobilization!”.

During the short armistice Parubiy 
shared the positive sides of Maidan with 
his Facebook readers saying that people 
who stay there are just wonderful and 
Maidan itself is a prototype of the ideal 
state with free medicine, with the army 
everyone loves and respects, with mu-
tual support and self-organization.

Also he was encouraging educated 
and thinking men to join up the opposi-
tion movement. One of the stories was 
about Commissioner Füle who started 
talking to men from Maidan there about 
geopolitics in English. With helmets on, 
armored with shields and sticks there 
were scientists, writers, successful en-
trepreneurs, students of prestigious 
universities - educated intelligent peo-
ple. “They left their offices, research pa-
pers, business, and suits at home. And 
now look more like Vikings or medieval 
knights. Everyone knows that here on 
the Maidan the fate of Ukraine is decid-
ed”. Another observation was made by 
Canadian journalist who told Parubiy 
that foreign journalists have a popular 
joke: “If you come across samooborona 
(‘self-defence’) activist on the Maidan in 
a mask - he definitely has at least two 
higher education degrees and speaks 
fluent English”.

These Facebook posts were liked 
and shared over 10 thousand times.

At the same time Volodymyr Viatro-
vych wrote more radical updates saying 
that Yanukovych was going to lose. First 
the control of the majority in parlia-
ment, just as he lost it in relation to the 
opposition. He had never been able to 
take over Maidan.

Regime is Overthrown 18–
22.02.2014

The final escalation of the Presi-
dent’s war against Ukrainians started 
on February 18. Battles lasted for 4 
days, and by the end of it almost 100 
people killed and around 1000 wound-
ed. Lesya Orobets was turning to people 
on Facebook again telling them about 
situation: “Around the fire, explosions, 
smoke, pools of blood, moaning wound-
ed, church bells, ice water, gunshots 
and explosions, the stench of gasoline 
breaks and spirit, conquering the smell 
of burnt rubber. I can not believe I’m 
on Maidan, the main square of the city 
where I lived all my life” and asking 
Ukrainians to arise, saying: “Life with-
out dignity is not worth living”. This 
statement was liked and shared over 4.5 
thousand times.

Protesters were crying out loud to 
passive Ukrainians that what is happen-
ing here is not acceptable, and everyone 
should come and at least support. This 
began the open accusations that the 
President is responsible for the deaths of 
the protestors. On February 19th Nayem 
said that “accusing protesters in armed 
resistance and holding them responsible 
for the deaths of dozens, Viktor Yanu-
kovych appears as a rapist complaining 
about his disobedient victim”. This state-
ment was shared 4.5 thousand times.

Lesya Orobets summarized the 
presidential actions for Ukrainians and 
the world saying that the actions of the 
police and the government-hired thugs 
(‘titushky’) have been extremely violent. 
Berkut and Interior troops have been 
shooting protestors with real ammuni-
tion. Berkut forces have been shooting 
from the rooftops and throwing gre-
nades into the crowd. Dozens of people 
are severely injured, lots of eye injuries 
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and headshots, many have been killed. 
Yanukovych and his allies have organ-
ised a deliberate provocation and a trap 
for protesters. Orobets was stating that 
Yanukovych has never intended to make 
any concessions from the very begin-
ning. All muddling around the political 
process, behind the scenes negotiations 
on amendments to the Constitution. 
Lesya Orobets promised that the Presi-
dent’s scenario was to settle fear into 
hearts of Ukrainians, completely pull-
ing out any thought of defending their 
rights would not succeed. This post was 
made on February 20th and had over 7 
thousands shares in Ukrainian and Eng-
lish. In the next post she urged people 
to rise up against any truce with Yanu-
kovych, it was supported with 2 thou-
sands likes and 4 thousands shares. 

On February 21st, the day after al-
most 100 people were killed Andriy Pa-
rubiy wrote on his Facebook: “Just had 
a conversation with Lieutenant General 
Konoplianyk. Kyiv garrison of inter-
nal troops declared willingness to fully 
comply with the decisions of Maidan.”

When it became clear that despite 
the losses and casualties, Maidan man-
aged to overthrow the regime and the 
dictator fled the capital, the Maidan 
leaders were first to set the tone to the 
masses. Bishop Gudziak quoted the bi-
ble “There is no greater love than to lay 
down one’s life for one’s friends” (John 
15 : 13) encouraged everyone, especial-
ly journalists, to create the live stories 
of these martyrs who gave their lives for 
our dignity and freedom. This comment 
was shared over 7 thousand times.

Lesya Orobets shared the realization 
that a new country had been born. And 
Mustafa Nayem, the activist who basi-
cally started the revolution wrote on his 
Facebook: “It’s over. Now we have to build 

something new”. It was the summary of 
all three months of revolution escala-
tion, violence, hope and victory, which 
received over 12 thousands likes. Ruslana 
Lyzhychko, who was writing rather emo-
tional appeals to people, said that she is 
begging Ukrainians not to forget what the 
murdered ones were fighting for.

Conclusions 
This qualitative analysis of opinion 

leaders’ status updates on Facebook un-
der hashtag #Euromaidan during Ukrai-
nian 2013 – 2014 winter revolution 
shows that they were changing from 
mild and rather peaceful towards radi-
calization, which in turn was reflecting 
the situation on the streets of Kyiv and 
the whole Ukraine. As the conflict had es-
calated in Ukraine the appeals to active 
civic position became more open and 
calls to come and join Maidan became 
more forthright. The opinion makers 
statuses in social media contained not 
only appeals to gather on Maidan, eye-
witness information and facts about the 
protests, but also guidelines how to be-
have in the situation of conflict, where’s 
the help of activists needed, how to stay 
warm when it’s – 20o C outside and even 
how to stay alive during Berkut and riot 
police’s bloody attacks. In the narrative 
of opinion leaders was expressed all the 
civic discontent with the political situa-
tion in Ukraine and given direct options 
to actions to follow. They were changing 
together with events toward radical-
ization and intolerance to state power. 
When great numbers of their readers 
comprehended the opinion leaders nar-
rative, passed the information forward, 
and started joining the revolution we 
could observe the formation of a new 
public sphere in Ukraine in both online 
and offline space. 
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Галина Пристай

ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕРАКЦІЯ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНИ І. ФРАНКА ЯК ФОРМА 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТВОРЧОСТИ МИСТЦІВ ПРИКАРПАТТЯ

Мистецька палітра Івано-Фран-
ківщини, її багатство й художня тра-
диція має високі естетичні ідеали та 
духові цінності, й тому в розміреному 
ритмі життя мистецького Прикар-
паття можна розгледіти багато ці-
кавих творчих постатей сьогодення 
[5, 16], доробки яких бібліотека по-
пуляризує через власні інформаційні 
продукти та послуги, а також завдя-
ки інтерактивним моделям бібліо-
течної соціокультурної діяльности. 
Дослідження історії краю – тривалий 
і багатовекторний процес, оскільки 
спостерігається тенденція постійно-
го зростання інтересу до традицій, 
культури, життя й творчости діячів 
мистецтва окремо взятого реґіону. 

Сучасний період у бібліотечній 
теорії характеризується обґрунту-
ванням нових концепцій для харак-
теристики бібліотеки, її соціяльних 
функцій, суспільної ролі бібліотек як 
центрів духового й культурного роз-
витку особистости. 

Теоретичну базу запропоновано-
го дослідження забезпечили фунда-
ментальні праці краєзнавчого харак-
теру Н. Кушнаренко, І. Мілясевич, П. 
Тронько, О. Мамонтова, М. Щерби, в 
яких обґрунтовано специфіку бібліо-
течного краєзнавства як відносно са-
мостійної сфери науково-практичної 
діяльности бібліотек [6], [7], [9], [12], 
[13]. Значний інтерес становлять 
науково-методичні розробки ОУНБ 
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(обласних універсальних наукових 
бібліотек), досвід краєзнавчої робо-
ти y бібліотеках, що проаналізовано 
в звіті роботи відділу літератури з 
мистецтва ОУНБ імени Івана Франка 
за 2013 рік та в статтях С. Денисенка, 
О. Постельжук, М. Сташкова, В. Мали-
новської, М. Костенка та ін. [2], [3], 
[4], [8], [10], [11].

Здійснений аналіз наукових дже-
рел, методичних розробок дозволив 
зробити висновок, що інформацій-
на мистецька інтеракція ОУНБ ім. І. 
Франка як форма популяризації 
творчости мистців Прикарпаття не 
стала предметом спеціяльного до-
слідження, хоча звернення до цих 
питань частково можна знайти на 
сторінках періодичних видань. Від-
сутність критичних розвідок щодо 
обраної теми і зумовлює актуаль-
ність такої статті, у зв’язку з чим 
постає необхідність всебічного роз-
гляду сучасного стану мистецького 
краєзнавства ОУНБ ім. І. Франка та 
визначення тенденції його розви-
тку в умовах трансформаційних змін 
бібліотечної діяльности, пов’язаних 
зі створенням єдиного соціяльно-
комунікаційного простору реґіону. 
Тому мета статті полягає у розкритті 
інформаційної мистецької інтеракції 
обласної універсальної наукової бі-
бліотеки ім. І. Франка як форми по-
пуляризації творчости мистців При-
карпаття. Ця мета передбачає вирі-
шення певних завдань, зокрема: оха-
рактеризувати основні бібліотечні 
форми мистецько-краєзнавчої діяль-
ности щодо популяризації творчос-
ти мистців Прикарпаття; окреслити 
моделі мистецьких електронних та 
друкованих продуктів обласної уні-
версальної наукової бібліотеки ім. І. 
Франка: креативний комунікаційний 

обмін у рамках співпраці із заклада-
ми культури Івано-Франківщини; 
розкрити роль технологій інформа-
ційної інтеракції у діяльності відді-
лу літератури з мистецтва ОУНБ ім. І. 
Франка.

Сьогодні бібліотеки – це інфор-
маційні заклади, яким притаманна 
динаміка розвитку, трансформація 
у центри інтелектуального і духо-
вого життя місцевої громади [2, 7]. 
Для удосконалення своєї роботи та 
визначення свого місця як виробни-
ків, постачальників та посередників 
на ринку інформаційних продуктів і 
послуг вони активно застосовують 
бібліотечно-інформаційний марке-
тинґ.

Івано-Франківщина – колорит-
ний і своєрідний реґіон, що славить-
ся неповторними ландшафтами, са-
мобутньою культурою, туристичною 
привабливістю. Суттєве посилення 
інтересів широкого кола громадян 
до вивчення історії та сьогодення 
свого краю впливає на підвищення 
значення документальних ресурсів 
з питань мистецького краєзнавства.

На сьогодні технологія інфор-
маційної інтеракції обласної уні-
версальної наукової бібліотеки ім. І. 
Франка (ОУНБ ім. І. Франка) виглядає 
таким чином: мистецько-краєзнавча 
діяльність проводиться в історично-
му, природно-географічному, еконо-
мічному, екологічному, народознав-
чому, літературному та мистецькому 
напрямках. Для її успішної організа-
ції бібліотечні працівники акумулю-
ють інформацію про історію, культу-
ру краю, діяльність видатних земля-
ків, популяризують їхню творчість, 
виявляють і отримують додаткові 
знання про рідний край, доносять їх 
до широкого кола читачів. Здійсню-
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ють збір, опрацювання, збереження 
та надання у користування асорти-
менту мистецько-краєзнавчих ін-
формаційних продуктів з різних ас-
пектів життєдіяльности реґіону. Ці 
матеріяли формуються у тематичних 
папках-досьє, альбомах, фотолітопи-
сах, портфоліо.

Мистецько-краєзнавчі видання 
зберігаються у фонді відділу кра-
єзнавчої літератури та частково у 
кількох структурних підрозділах 
бібліотеки: у відділі літератури з 
мистецтва, книгозберігання та до-
відково-бібліографічного відділу. 
Сформовано авторський книжко-
вий фонд академіків В. Качкана та 
В. Грабовецького, колекції із власних 
зібрань краєзнавців Л. Вардзарука, 
П. Арсенича, В. Морозюка, фотомист-
ця В. Пилип’юка та фонд мецената зі 
США – нашого краянина Є. Паранюка. 
Особливу цінність складають фонди 
рідкісних і цінних видань, рукопи-
сів науковців, відомих людей Івано-
Франківщини: письменників, вче-
них, мистецтвознавців, краєзнавців.

Слід зазначити, що мистецьке бі-
бліотечне краєзнавство пов’язане з 
вивченням та популяризацією твор-
чости мистців, які пишуть про край, 
чи творили у ньому [12, 18]. На жаль, 
усупереч чималим зусиллям праців-
ників, бібліотека не має у повному 
обсязі видань навіть місцевих авто-
рів – через відсутність узагальненої 
інформації про те, що виходить дру-
ком у видавництвах области. Тому 
відділом літератури з мистецтва за-
початковано серію Гості літератур-
но-мистецької вітальні. Це – збірник 
інтерв’ю, що знайомить з доробком і 
неординарними долями творчих лю-
дей Прикарпаття, а за структурною 
побудовою, інформаційним наповне-

нням, як зазначила О. Постельжук, 
кардинально відрізняється від тра-
диційних інформаційних продуктів 
бібліотеки [10, 5].

У ході дослідження доведено, 
що процеси трансформації органі-
заційної роботи ОУНБ ім. І. Фран-
ка знайшли місце і серед напрям-
ків діяльности інших культурних 
установ краю: музеїв, театрів, спі-
лок, мистецьких освітніх закладів: 
синтезуються в тій чи іншій мірі 
функції бібліотеки та координу-
ється робота, постійно ведуться ді-
ялоги з проведення спільних про-
єктів. У процесі вивчення питання 
з’ясувалося, що на сучасному етапі 
урізноманітнились не лише форми 
заходів, але й методи їх проведення. 
Простежується поєднання читань з 
демонстрацією ілюстрацій до теми, 
залучення фольклорних колекти-
вів з оформленням виставок-пе-
реглядів книг, виробів народних 
умільців, етнографічних куточків. 
Так створено міні-проєкти У колі 
муз та Сузір’я майстрів Прикар-
паття, у рамках яких проводиться 
цикл заходів, що викликають серед 
громадськости значний резонанс 
та популяризують мистецько-кра-
єзнавчий ресурс бібліотеки. Необ-
хідно відзначити чималий досвід 
творчої співпраці з Літературним 
музеєм та Музеєм мистецтв При-
карпаття з проведення мистецьких 
акцій: Ніч у музеї, Я хочу вам сказа-
ти про любов…, Шарм літньої ночі; 
Днів фахівця, культурологічних 
студій, живописних імпрез [3].

Загальновизнано, що будь-яке 
партнерство є унікальним сполу-
ченням різних видів компетенції та 
навичок, носіями яких є окремі орга-
нізації й окремі особи. Саме таке вза-
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ємозбагачення і дозволяє партнерам 
компенсувати слабкі сторони один 
одного, спільно досягати поставле-
них цілей. Крім того, партнерство 
вимагає постійного розвитку як на-
вколо технічних, так і навколо орга-
нізаційних моментів. 

Важливо зауважити, що в умовах 
духового відродження зростає інтер-
ес до відтворення та збереження до-
сягнень минулого. Знання свого роду, 
історичних та культурних надбань 
предків необхідні не лише для підне-
сення національної гідности, а й для 
використання кращих традицій у 
практиці сьогодення. Це дає поштовх 
до урізноманітнення культурно-про-
світницьких заходів [1, 11]. Сьогодні 
книгозбірня запроваджує неорди-
нарні форми плідної співпраці з Наці-
ональним академічним гуцульським 
ансамблем пісні й танцю Гуцулія. Вті-
люються спільні проєкти з відзна-
чення Шевченківських Днів та Днів 
міста. Особливою прикметою сьо-
годнішнього бібліотечно-мистець-
кого краєзнавства є активізація по-
шукової дослідницької роботи. Так 
працівниками відділу літератури з 
мистецтва започатковано цікаву се-
рію слайдофільмів Йти вперед, збері-
гаючи традиції, яка представляє роз-
маїття мистецьких колективів Івано-
Франківщини. 

Слід відзначити, що надзвичай-
но важливим етапом у популяриза-
ції мистецько-краєзнавчих продук-
тів бібліотеки стало налагодження 
співпраці з центром патріотичного 
виховання учнівської молоді ім. С. 
Бандери, що дає можливість істотно 
доповнювати образ історії україн-
ської культури, розширити пізна-
вальний інтерес до визначних по-
статей та сприяти піднесенню наці-

онально-патріотичної самосвідомос-
ти читачів.

Відродження духовности пу-
блічними бібліотеками – найакту-
альніше питання сьогодення. Його 
розв’язання вимагає реалізацію ба-
гатьох чинників, які б сприяли від-
новленню зруйнованих зв’язків у 
культурному процесі. Взірцем авто-
хтонної культури, з архаїчними риса-
ми первісного світогляду, є культура 
етнографічних груп українців Кар-
пат – гуцулів, бойків, лемків.

В історії Івано-Франківщини спі-
віснування етнічних культур та гро-
мад має свої особливості. Прагнучи 
зберегти власні культурні традиції, 
люди об’єднуються у етногрупи [5, 5]. 
Цьому сприяло відкриття при біблі-
отеці Лемкоклюбу. Його діяльність 
передбачає співпрацю з товариством 
Лемківщина, носіями лемківської 
культури, відомими людьми краю у 
підготовці та проведенні культурно-
просвітницьких заходів, у розробці і 
впровадженні творчих та інших про-
грам. У рамках клюбу проводяться 
лемківські вернісажі, фольклорні 
посиденьки, години духовних піснес-
півів, інтерактивні зустрічі-знайом-
ства Від предків до нащадків, родинні 
та фольклорно-етнографічні свята, 
майстер класи. Для розповсюджен-
ня обрядів та звичаїв лемків ство-
рюються мультимедійні презентації 
та відеофільми, які у ході засідань 
переглядаються. З вище викладе-
ного можна зробити висновок, що 
характерною ознакою клюбу є зна-
йомство з книжковими новинками 
лемківської тематики, обмін цікавою 
інформацією про історію та культуру 
Лемківщини.

Як зазначено, тісні взаємини з 
викладацьким складом і студента-
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ми Інституту мистецтв Прикарпат-
ського національного університету 
ім. Василя Стефаника дали змогу 
лобіювати питання створення Арт-
центру творчої молоді Мистецька 
академія, заходи в рамках якого про-
водяться у новому форматі тиж-
невий блок навесні та восени. Варті 
уваги театралізовані читання, май-
стер-класи Глибина світу витинанки, 
Вільний політ фантазії (виготов-
лення тканини технікою валяння), 
Нащо стали на папері сумними ряда-
ми (виготовлення черпаного паперу 
й виконання рукописного шрифту), 
комільфо-зустрічі, ерудит-шоу, екс-
прес-діялоги тощо. 

Отже, ми показали, що проведе-
ний аналіз моніторинґів, аналітич-
но-маркетинґових розвідок, баскет-
опитувань спільно із краєзнавцями, 
істориками, мистецтвознавцями, 
мистцями, враховуючи запити ре-
альних та потенційних користу-
вачів, дав можливість підготувати 
документи й носії інформації – бю-
летені: Літературне Прикарпаття, 
Пам’ятки історії і культури области, 
Мистецька палітра, Музичний арсе-
нал та ін., а також узагальнити мето-
дику інформаційного забезпечення 
управлінського апарату, організацій 
міста, централізованих бібліотечних 
систем области та окремих користу-
вачів. 

Прискорена зміна та постійне 
удосконалення популяризації мис-
тецько-краєзнавчих ресурсів з ура-
хуванням новітніх технологій змі-
нюють ставлення до діяльности 
установи. Серед цікавих видавничих 
проєктів бібліотеки: набір листівок 
вибраних робіт, що експонувались 
мистцями-краянами у мистецькій 
вітальні, біографічні мозаїки з до-

датком відео-презентацій та відео-
літописів, присвячених ювілейним 
датам творчих особистостей. Окремо 
слід звернути увагу, що ці видання 
об’єднані уніфікованою структурою, 
спільністю задуму. Але разом з тим 
методика бібліографування постій-
но удосконалюється. Створено цикл 
мультимедійних презентацій Роз-
маїтий мистецький дивосвіт та ві-
деофільмів У рамках партнерства 
про відомих особистостей Івано-
Франківщини, яким передувала ба-
гатовекторна пошукова робота. Усі 
ці культурологічні проєкти й мате-
ріяли оперативно ознайомлюють з 
творчим доробком і неординарними 
людьми краю.

Сьогодні мистецьке бібліотеч-
не краєзнавство Івано-Франківської 
ОУНБ ім. І. Франка перебуває у про-
цесі пошуку інноваційних форм і ме-
тодів діяльности. Завдяки творчому 
пошуку з’являються нові напрямки 
популяризації мистецько-краєзнав-
чих ресурсів. Зокрема, працівниками 
відділу літератури з мистецтва фор-
муються інфотеки: Банк мистецьких 
цікавинок про діяльність Івано-Фран-
ківського осередку Національної 
Спілки кінематографістів України зі 
сторінок преси та серії DVD-дисків з 
фільмами режисерів Прикарпаття. 

Мистецтво – винятково важли-
вий культурний потенціял, який 
має величезний вплив на розви-
ток культури реґіону. Необхідно 
зазначити, що фахівцями бібліоте-
ки систематично наповнюються і 
оновлюються бази даних Мисте-
цтво, Краєзнавство, Гуцульщина, 
Пам’ятки історії і культури Івано-
Франківської области, Івано-Фран-
ківщина: минуле і сьогодення та Ви-
датні діячі Прикарпаття, що також 



554 +

Spheres of culture+
сприяють популяризації мистець-
кого життя краю. 

Досвід засвідчує, що ОУНБ ім. 
І. Франка як закладу культури нале-
жить особлива роль у створенні до-
кументальної пам’яти Івано-Фран-
ківщини. Бібліотечні працівники ак-
тивно співпрацюють з любителями 
мистецького краєзнавства, інтелі-
ґенцією, старшим поколінням і мо-
лоддю – усіх небайдужих до минуло-
го, сучасного та майбутнього свого 
рідного краю. Заслуговує на увагу 
підготовлений фахівцями відділу 
літератури з мистецтва слайдовис-
тав Відкриваємо новий Станиславів, 
суть якого полягає у формуванні на-
ціональної свідомости, духовости та 
культури.

Досліджуючи та популяризуючи 
мистецтво краю, започаткована нова 
серія: Екскурс видами мистецтв, 
яка є необхідністю для вдоскона-
лення системного документного за-
безпечення краєзнавчих ресурсів. У 
рамках цієї серії видані пам’ятки ко-
ристувачам: Світ декоративно-при-
кладного мистецтва, Перлини архі-
тектурних епох, Рисунок. Живопис. 
Іконопис, Мистецтво скульптури 
України та світу. Такі видання дають 
можливість зафіксувати пріоритети 
у дослідженнях провідних мисте-
цтвознавців, краєзнавців, науковців, 
уточнити й узагальнити їхній внесок 
у збереження культури краю.

Потужною й плідною, досі теоре-
тично та практично невичерпаною, є 
традиція комплексного дослідження 
мистецько-краєзнавчої діяльности 
бібліотеки, що сприятиме вдоско-
наленню роботи та урізноманітнен-
ню репертуару заходів. Проведення 
маркетинґової розвідки Мистецтво. 
Бібліотека. Користувач виявило кон-

тинґент читачів та стан задоволення 
їх запитів на документи мистецького 
спрямування.

Вважаємо, що на часі в ОУНБ ім. 
І. Франка стоїть питання аналізу про-
цесів діяльности персоналу бібліоте-
ки з популяризації мистецько-кра-
єзнавчих інформаційних продуктів. 
Потрібно й надалі репрезентувати 
установу серед громади, розширю-
вати репертуар клясичних та іннова-
ційних послуг, формувати бібліотеч-
ний простір з урахуванням інтересів 
конкретних людей, впроваджувати 
персоналізований сервісно-клієнт-
ський підхід, тобто індивідуалізова-
ний підхід в обслуговуванні, розро-
бляти стратеґію орієнтації на Його 
величність – Користувача. 

Результати дослідження вияви-
ли, що нові бібліотечні моделі ОУНБ 
ім. І. Франка щодо популяризації 
творчости мистців Прикарпаття з ви-
користанням новітніх технологій ін-
формаційної інтеракції довели свою 
ефективність. Вони не тільки дають 
можливість обмінюватись досвідом, 
а також виробляти спільну мету, схе-
му розвитку. Крім того, такі моделі 
є дієвими для підвищення організа-
ційної та корпоративної культури 
бібліотечних фахівців. Таким чином, 
активна діяльність бібліотеки з по-
зиціонування мистецько-краєзнав-
чого масиву інформації спонукає фа-
хівців книгозбірні постійно знаходи-
тись у творчому пошуку, розвивати 
соціяльне партнерство, ґенерувати 
нові ідеї, співпрацювати з громадою, 
що дає можливість створити нові 
краєзнавчо-мистецькі проєкти, ори-
ґінальну інформаційну продукцію, 
організувати сучасний веб-сайт Мис-
тецьке краєзнавство Прикарпаття.
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Marta Studenna-Skrukwa, Ukrainian Donbas. Faces of Regional Identity. [In 
Polish], Poznań: Nauka i Innowacje 2014, 307 рp.

PIERWSZA POLSKA KSIĄŻKA O UKRAIŃSKIM DONBASIE

Marta Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, 
Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014, 307 s.

Abstract: The monograph Ukrainian 
Donbas. Faces of Regional Identity was de-
voted to the reflection on an unifying role 
of a national discourse in Ukraine in the 
context of its regional diversity. The main 
objectives of work focus on the research 
on the Donbas, understood as historical 
region, and its contemporary perceptions 
within Ukrainian society. Undoubtedly, 
Ukrainian part of the Donets Coal Basin is a 
region which in the public opinion strictly 
embodies some kind of incompatibility 
with the version of Ukrainian culture rec-
ognized as a national in the official dis-
course. In Ukraine as well as elsewhere, the 
semantic field of Donbas definition, which 
is the abbreviation of the name of basin 
– Donetskyi Baseyn, extends to a distinct 
cultural space, which characterizes not so 
much the part of Ukraine, but the Ukraini-
an-Russian border. Unmistakable, Donbas 
is the symbol of these Ukrainian cultural 
resources, which are widely regarded as 
the aberration resulting from long-term in-
teraction with Russia.

Badania tożsamości regionalnych 
w Ukrainie są dostatecznie popularne 
we współczesnej historiografii ukraiń-
skiej, gdzie coraz częściej dzieje Ukra-
iny postrzegane są w perspektywie 
historii regionów. Przy czym nieste-

ty, dyskurs historiograficzny jest zbyt 
często upolityczniony. Współczesne 
dyskusje w społeczeństwie ukraińskim 
wokół federalizacji kraju oraz o ko-
nieczności wzmocnienia ekonomicznej 
i politycznej samodzielności regionów 
w istotny sposób blokują podejmowa-
nie tych problemów, zmuszając bada-
czy do uwzględniania ich wagi emocjo-
nalnej. Dlatego też należy cieszyć się 
z zainteresowania się przez polskich 
badaczy problemami współczesnego 
społeczeństwa ukraińskiego w kontek-
ście historycznych badań nad kulturo-
wą, narodową, i gospodarczą specyfiką 
Donbasu i podkreślić aktualność prze-
prowadzonych przez Martę Studenną-
-Skrukwą badań. Mam nadzieję, że in-
teresujące, jak i ukażę poniżej, głębokie 
jej studium, zostanie zauważone przez 
badaczy ukraińskich, podobnie, jak i 
przenikliwy pogląd „z boku” pozwoli 
przejść na nowy poziom dyskusji aka-
demickich i publicznych w Ukrainie.

W części wstępnej pracy monogra-
ficznej Autorka argumentuje na rzecz 
aktualności wybranego tematu, jej ce-
lach i zadaniach badawczych. Narracja 
Autorki strukturalizowana jest przez 
dwa wzajemnie powiązane problemy 
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– w jaki sposób historycznie uwarun-
kowana odrębność Donbasu wpływa 
na proces kształtowania się nowoczes-
nego ukraińskiego społeczeństwa od 
momentu uzyskania niepodległości w 
1991 roku oraz jak po 1991 roku jest w 
społeczeństwie ukraińskim odbierana 
wieloaspektowa specyfika regionalna 
Donbasu. We wstępie wiele uwagi po-
święcono także uzasadnieniu wybra-
nego zakresu terytorialnego pracy i 
wybranej przez Autorkę metody bada-
nia oraz przyjętej terminologii (Ukrai-
na Wschodnia, nowoczesny, postnowo-
czesny itp.). Najwięcej trudności było 
z pojęciem „Ukraina Wschodnia”. M. 
Studenna-Skrukwa w sposób w pełni 
uzasadniony za obiekt swoich studiów 
wybrała najbardziej wyrazisty i bar-
wny w narodowym swym kolorycie i 
specyficzny w sensie politycznym re-
gion wschodniej Ukrainy, tj. Donbas.

Jeśli zdecydowana większość po-
jęć przyjętych przez Autorkę kategorii 
podstawowych nie rodzi dyskusji, to 
trzeba jednak zwrócić uwagę na poję-
cie „ruska kultura Ukrainy”, które wy-
wodzi się z zakorzenionych w języku 
polskim i ukraińskim etnonimu „ru-
syn” jako autonazwy dla ukraińskich 
mieszkańców Galicji aż do początków 
I Wojny Światowej. Odpowiednio wy-
wodliwy od niego termin „ruski” przez 
polskich i ukraińskich historyków sto-
sowany jest tradycyjnie jako synonim 
ukraińskiej ludności Wschodniej Gali-
cji. Lepsze byłyby wedle mnie terminy 
„kalki” z ukraińskiego („rosijska”) lub z 
rosyjskiego („russkaja”).

Na pochwałę zasługują poszukiwa-
nia historiograficzne Autorki – odkry-
ła i opracowała solidny zestaw teks-
tów pożytecznych dla opracowywanej 
problematyki badaczy zarówno ukra-
ińskich, polskich, rosyjskich, amery-

kańskich, niemieckich z akcentem na 
prace ostatnich dziesięcioleci. Oczy-
wiście umknęło jej kilkanaście prac i 
tekstów, w tym kilka prac doktorskich 
(Історичні міфи і стереотипи та 
міжнаціональні відносини в сучасній 
Україні, Lwów 2009), specjalny numer 
czasopisma „Схід-Захід” (Charków 
2008), a oraz doktoraty О. Kokorskiej 
(Соціальний розвиток міст Донбасу 
(друга половина 20-х – 30-ті роки ХХ 
ст.)), О. Stiażkinej (Культурні про-
цеси на Донбасі 1960-их – початку 
1990-их років), P. Tymofiejewa (Пі-
сенний фольклор робітничого серед-
овища Донбасу (на матеріялі записів 
20-х рр. ХХ ст.)), N. Malarczuk (Росія-
ни в Донбасі (20 – 30 рр. ХХ ст.)), А. 
Mаrgułowa (Урбанізаційні процеси 
на Донбасі у 1861 – 1917 роках), О. 
Оbzdniwej (Національні меншини 
Донбасу в 20 – 30-ті роки XX сто-
ліття), N. Syzpik (Соціяльно-демо-
графічні процеси на Донбасі в 1943 
– 1955 рр.), Ł. Таrasenko (Вплив під-
приємницької діяльности на соці-
яльне розшарування селянства Дон-
басу у 20-і рр. ХХ ст.), S. Аndrosowej 
(Культурні процеси на Донбасі в 20 
– 30-ті рр. ХХ ст.) i in.).

Przegląd źródeł, na których bazuje 
się praca jest w znaczącym stopniu wy-
czerpujący (s. 22-25). Autorka słusznie 
skoncentrowała swą uwagę na litera-
turze naukowej, obszernym materiale 
socjologicznym, publicystyce okresu 
niepodległości, dokumentach opub-
likowanych, różnorodnych źródłach 
narracyjnych, zasobach internetowych. 
W konsekwencji zasoby źródłowe po-
zwalają w pełni na zrealizowanie sta-
wianego sobie zadania.

Pierwsza część pracy monogra-
ficznej nosi teoretyczno-historiogra-
ficzny charakter. Autorka w kontekście 
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współczesnych narodowych dyskusji, 
skoncentrowała się na problemie po-
wstawania/konstruowania się ukraiń-
skiej świadomości narodowej, trafnie 
ukazując, ze proces ten jest nadzwy-
czaj skomplikowany, biorąc pod uwagę 
choćby różnorodność sił społecznych 
jakie biorą w nim udział. Rozpatrując 
graniczny charakter procesu, Autorka 
słusznie wskazuje na rok 1991 kiedy 
Ukraina uzyskała niepodległość, kie-
dy na nowo wybuchły dyskusje o ko-
nieczności uwzględnienia etnicznej 
specyfiki, kolorytu kulturowego jej 
poszczególnych regionów w procesie 
formowania się ukraińskiego narodu 
politycznego. W tym kontekście naj-
bardziej wrażliwą dla społecznego od-
bioru pozostaje kwestia ujęcia dwóch 
antagonistycznych kultur – galicyjskiej 
i donbaskiej. Fenomen tej ostatniej 
sprowadza się w pierwszym rzędzie do 
tego, że ludność uważa tożsamość re-
gionalną za ważniejszą od narodowej.

W kolejnych fragmentach rozdzia-
łu pierwszego Autorka ukazuje, jak to 
ukraińska nauka ostatnich lat dwu-
dziestu próbuje uzgodnić dyskurs ogól-
nonarodowy z regionalnym. To według 
mojej opinii najbardziej dyskusyjny 
fragment monografii. Autorka koncen-
truje się na głównych nurtach ukraiń-
skiej historiografii po 1991 roku, które 
według niej to „Narodowy” i „postso-
wiecki”. W kolejnych fragmentach wy-
różnia także orientację „nietradycyjną” 
(s. 51-55). Według mnie, klasyfikacja 
ta nie jest całkiem trafna, ponieważ nie 
wyraża ona tego co się w humanistyce 
ukraińskiej dzieje.

W rzeczy samej, zdecydowana 
większość ukraińskich historyków – od 
Lwowa po Donieck – jest zwolennikami 
narodowego kanonu historiograficzne-
go, który w istocie jest zmodernizo-

waną wersją spuścizny konceptualnej 
głównych przedstawicieli nauki histo-
rycznej początku XX wieku – Michaiła 
Hruszewskiego i Wiaczesława Lipiń-
skiego. Ci właśnie w swoich pracach 
akcentowali odpowiednio etniczny 
albo terytorialno-państwowy aspekt 
ewolucji narodu ukraińskiego. I nawet 
często wspominani liderzy współczes-
nej nauki historycznej Natalia Jakoven-
ko i Jarosław Hrycak – de facto adaptu-
ją rozpracowany przez Hruszewskiego 
schemat dziejów do współczesnych 
trendów historiograficznych.

Generalnie, współcześni badacze 
ukraińskiej historiografii, analizując 
dyskusję wokół problemu drogi kształ-
towania się narodowej metanarracji, 
mówią o istnieniu dwóch grup histo-
ryków. „Tradycjonalistów” z jednej 
strony i „rewizjonistów” (H. Kasjanow) 
lub „nowatorów” (W. Jaremczuk), z 
drugiej. Pierwsi bronią klasycznej li-
nearnej drogi kształtowania się naro-
du. Drudzy, przeciwnie, optują za ideą 
modernizacji i wskazują na liczne dys-
kontynuacje w rozwoju narodu ukra-
ińskiego. Szczegółowo owe tendencje 
zostały przedstawione w monografii 
Українська історіографія на зламі ХХ 
і ХХІ століть: здобутки і проблеми 
(Lwów 2004), która niestety, nie znala-
zła się w polu widzenia Autorki.

Podobnie wątpliwy wydaje się sąd 
Autorki o dominowaniu lwowskich hi-
storyków pośród tych o „narodowym” 
nastawieniu. Badaczka podświadomie, 
jak mi się wydaje, utożsamia history-
ków mieszkających we Lwowie z ich 
przynależnością do „szkoły lwowskiej” 
(s. 56). W istocie, ocena kluczowych 
wydarzeń historii narodowej, jak i 
ich definicje, mało różnią historyków 
Lwowa czy Kijowa, ale i także Dnie-
propietrowska, Charkowa, czy Donie-
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cka. Prześledzenie regionalnych róż-
nic między historykami w rozumieniu 
kluczowych problemów ukraińskiej 
historii nie jest łatwe zważywszy na to, 
ze wielu z nich wykładając w prowin-
cjonalnych uniwersytetach, pracuje 
jednocześnie w wiodących placówkach 
w Kijowie (Instytut historii Państwo-
wej AN Ukrainy i Instytut ukraińskiej 
archeografii i źródłoznawstwa Pań-
stwowej AN Ukrainy) i bywają współ-
autorami projektów wydawniczych 
firmowanych przez placówki Akademii 
Nauk. Powtórzę, większość historyków 
ukraińskich reprezentuje ową zmoder-
nizowaną, w takim czy innym stopniu, 
ale tradycyjną wizję historii, w swych 
zasadniczych cechach opracowaną w 
pierwszym trzydziestoleciu XX wieku.

Nie zgodzimy się także z drugą 
tezą Autorki «że tak silnie unarodowio-
na historii Galicji pozostawia na mar-
ginesie ruchy i idee alternatywne dla 
ukraińskiego projektu narodowego, 
a przecież także znaczące w dziejach 
regionu, np. ruch wszechruski (moska-
lofilstwo)» (s. 61). Prace Marjana Mu-
droho, Oleny Arkuszy, Oleksija Sucho-
ho uzasadniają tezę przeciwną.

O nietrafności klasyfikacji histo-
riograficznej świadczy charakterysty-
ka „postsowieckiego” jej nurtu. Jedyny 
wymieniony w rozdziale jej przedsta-
wiciel – Petro Tołoczko odwołuje się do 
nie mniej tradycyjnego w ramach nurtu 
narodowego historiografii ukraińskiej 
poglądu na staroruską cywilizacyj-
ną spuściznę, poglądu opracowanego 
przez wybitnego (obok Hruszewskie-
go) przedstawiciela kijowskiej szkoły 
Wołodymyra Antonowycza – Dmytra 
Bahalija jeszcze do lat trzydziestych 
dwudziestego wieku. Prorosyjskie ak-
centy poglądów P. Tołoczki na inne 
fragmenty ukrainskiej historii, tłu-

maczyć należy raczej – według mnie 
– rozprzestrzenioną w Naddnieprzu 
– małorosyjską ideologią, niż sympa-
tią dla spuścizny nauki radzieckiej. 
„Małorosyjskość” także dostatecznie 
dobrze wyjaśnia prorosyjską publi-
cystykę Dmytra Tabacznika – w pełni 
koniunkturalną, przecież, jakby to nie 
było paradoksalne, w swych pracach 
historycznych, były Minister Edukacji 
(zawodowy historyk, profesor historii) 
w pełni podziela poglądy „narodowe-
go” nurtu.

Generalnie więc, jak sądzę, Autor-
ka powinna w pierwszym rozdziale, 
porównać idee przedstawicieli „naro-
dowego” nurtu z koncepcją Pawła Ma-
goczija (znanego ideologa „rusińskie-
go narodu”), który w pracy Історія 
України jako jeden z pierwszych zapre-
zentował regionalną wizję ukraińskiej 
„wielkiej narracji”. Niestety, wprawdzie 
w tekście pracy często się wspomina o 
nim przy okazji innych kwestii.

Część pierwszą kończy analiza 
dwóch ukraińskich ideowych biegu-
nów, elity których proponują różne 
koncepcje ukraińskiej tożsamości, Ga-
licji i Donbasu. Przy czym główną tezą 
narodowego projektu Donbasu jest 
formowanie się współczesnego naro-
du ukraińskiego wokół instytucji oby-
watelstwa. W tym kontekście, słusz-
nie twierdzi M. Studenna-Skrukwa, w 
procesie formowania się ogólnoukra-
ińskiej wspólnoty większe znaczenie 
mają polityczne i gospodarcze relacje, 
z kolei etniczne i kulturowe odnoszą 
się do sfery prywatnej.

W tej części pracy wątpliwość bu-
dzi teza o chronicznej „słabości” cen-
trum (tj. Kijowa) w ukraińskiej historii, 
o wpływ na które toczą bój elity Don-
basu i Galicji. Wydaje się nam znaczą-
cym uproszczeniem twierdzenie ba-
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daczki, że «sam Kijów ani nie generuje 
własnego projektu, ani też skutecznie 
nie sprzyja dialogowi pomiędzy pro-
jektami już istniejącymi» (s. 89).

Jeśli dokonać niezbyt odległej re-
trospektywy, to można z pewnością 
twierdzić, że tak nazywany „galicyjski 
projekt Ukrainy”, jak go rozumie Au-
torka, to w samej rzeczy jest naddnie-
przańskim produktem intelektualnym, 
przecież jego twórcami byli kijowscy 
intelektualiści Wołodymyr Antono-
wycz, Oleksandr Konyśkij i ich ideowy 
uczeń Mychajło Hruszewśkij. I tylko z 
powodu niemożności realizowania go 
w centralnej Ukrainie, w warunkach 
caratu polityki terroru, przeniesiono 
go do Galicji, gdzie liberalne warunki 
jakie stwarzała konstytucja imperium 
Austro-Węgierskiego stwarzała szanse 
dla narodowej działalności Ukraińców. 
Ale już przy pierwszych oznakach libe-
ralizacji sytuacji w Naddnieprzu, jak 
to było w latach 1905 – 1907, 1917 – 
1921 i po 1991 roku, projekt ten w spo-
sób naturalny zaistniał w centralnej 
Ukrainie. Galicja, według mnie, pełniła 
w ukraińskiej historii rolę swoistego 
„rezerwuaru ideowego” w którym pro-
jekt narodowy wypracowany w Kijo-
wie, czekał na lepsze czasy, przy okazji 
nabierał on tam regionalnego galicyj-
skiego kolorytu. Tezę tę potwierdza 
także współczesne dane socjologiczne. 
Centralna Ukraina, wzięta pod totalną 
gospodarczą i administracyjną kontro-
lę przez elity Wschodniej Ukrainy i tak 
tradycyjnie sympatyzuje z proukraiń-
skimi siłami politycznymi.

Jako mały faktograficzny błąd w 
tym rozdziale bierzemy napomkniecie 
o Hruszewskim jako „pierwszym pre-
zydencie Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej”. Jak wiadomo, przyjęta w kwietniu 
1918 r. Konstytucja URL nie przewidy-

wała stanowiska Prezydenta, a w histo-
riografii mit o prezydenturze powstał 
i rozpowszechnił się na fali czczenia 
jego pamięci po tragicznej śmierci w 
1934 roku.

W kolejnych trzech rozdziałach 
Autorka poddaje wszechstronnej anali-
zie regionalną specyfikę Donbasu. Ana-
liza ta podjęta chronologicznie i wokół 
kluczowych problemów. Nade wszyst-
ko badaczka skupiła się na uchwyceniu 
„russkiego” fenomenu Ukrainy, które 
traktuje się jako materialne i duchowe 
dziedzictwo społeczeństwa ukraiń-
skiego, które powstało pod rosyjskim 
cywilizacyjnym wpływem, który arty-
kułował się pod postacią języka rosyj-
skiego na ukraińsko-rosyjskim etnicz-
nym i kulturowym pograniczu.

W historycznej perspektywie Au-
torka rekonstruuje proces kolonizacji 
stepów ukraińskich od czasów latopi-
sów kozackich po czasy modernizacyj-
nych zmian następujących na przeło-
mie XIX i XX wieku. W rezultacie wska-
zane procesy migracyjne złożyły się na 
specyficzne etniczne oblicze regionu, 
które nazwano w ślad za badaczami 
ukraińskimi, dominującą koalicją ukra-
ińsko-rosyjską. Dalej Autorka opisuje 
ustanowienie kontroli nad Donbasem 
przez struktury państwa w czasach 
rosyjskiej rewolucji i wojny domowej. 
W tej części pracy analizie poddano 
miejsce Donbasu w koncepcjach naj-
bardziej wpływowych przedstawicie-
li ukraińskiego ruchu narodowego w 
początkowych dziesięcioleciach XX 
wieku. Szczegółowo przeanalizowano 
wpływ sowieckiej machiny administra-
cyjnej na stosunki etniczne w regionie. 
Rozdział wieńczy interesujące autor-
skie interpretacje nad dzisiejszym sta-
tusem „rosyjskiej kultury” w Donbasie, 
uzasadniane licznymi badaniami socjo-
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logicznymi i przeprowadzonymi przez 
Autorkę licznymi wywiadami.

W centrum zainteresowań Autorki 
w rozdziale trzecim znalazła się kultu-
ra górnicza Donbasu, która zarówno na 
poziomie kultury niskiej, jak i wysokiej 
jest przedstawiana. W ujęciu chronolo-
gicznym Autorka przedstawia ewolu-
cję kulturowego oblicza kraju – rozpo-
czynając od II połowy XIX wieku, kiedy 
Donbas symbolizowała „kultura bara-
kowa”, poprzez epokę radziecką, w cza-
sach której górniczy region przedsta-
wiany był jako swego rodzaju „witryna 
socjalizmu”, aż po ostatnie dwudziesto-
lecie, kiedy doniecki region charakte-
ryzowało dramatyczne zróżnicowanie 
społeczne i rosnąca nostalgia za sowie-
cką przeszłością. Podkreślić trzeba, że 
skomplikowany materiał analityczny 
zaprezentowany w tym rozdziale, Au-
torka umiejętnie ilustruje materiałem 
folklorystycznym, co pozwala poczuć 
koloryt i klimat regionu. Nadzwyczaj 
ważną cechą tego rozdziału są paralele 
i porównania rozwojowe między zja-
wiskami gospodarczymi i społeczno-
-kulturowymi Donbasu a miasteczkami 
górniczymi polskiego Śląska. Podkreś-
lmy, że są to pierwsze w literaturze, tak 
szczegółowe zestawienia podobieństw 
obu regionów.

Chciałoby się osobno podkreślić 
pominiętą przez Autorkę interesującą 
tendencję w życiu Donbasu końca lat 
1990-tych, związaną z próbą podjętą 
przez elity odnalezienia i eksponowa-
nia czysto ukraińskiej składowej w po-
lifonii kulturowej regionu, tym samym 
ukazując aspiracje Donbasu na równo-
prawny dialog z Kijowem. Mowa jest 
o inicjowaniu upamiętniania jednego 
z liderów ukraińskiego ruchu dysy-
denckiego Wasylia Stusa, który więk-
szą część życia spędził w Donbasie. W 

swoim czasie powstał pomysł nadania 
jego imienia Donieckiemu Narodowe-
mu Uniwersytetowi. Ową tendencję 
ilustruje także upamiętnianie innej 
wiodącej postaci kultury masowej 
urodzonego w Doniecku – śpiewaka 
operowego Anatolija Sołowjanenko, 
któremu na jednym z centralnych pla-
ców postawiono pozłacany pomnik z 
napisem: „Duma Ukrainy – Anatolij So-
łowjanenko – górniczy hrabia”. Byłoby 
interesującym, jak mi się wydaje, prze-
śledzenie specyfiki polityki pamięci 
władz wspólnot gminnych Donbasu w 
ciągu ostatnich lat dwudziestu, śledząc 
proces zmian nazw ulic, wznoszenie 
nowych pomników, w nich to bowiem 
wyraża się specyfika lokalnego „boha-
terstwa”, i jest istotnym sposobem uka-
zania lokalnej tożsamości, ukazaniem 
emocjonalności i poczucia przynależ-
ności. Nadto, na tym tle ukazania spo-
sobu w jaki wspólnota wpisuje się w 
bardziej ogólną tożsamość, narodową 
i państwową.

Kierując się własnym doświadcze-
niem długiego przebywania w Donba-
sie, twierdzę, że pomniki Doniecka w 
sposób istotny różnią się od pomników 
innych miast, na przykład kijowskich, 
przede wszystkim ich stosunkiem do 
ciała ludzkiego i trudu/pracy (w pierw-
szym rzędzie górnika) i to wszystko 
stanowi tło specyficznej regionalnej 
tożsamości.

Rozdział czwarty poświęcony jest 
analizie skomplikowanemu problemo-
wi jakim jest separatyzm. Problem ten 
pojawił się jeszcze w czasach rozpa-
du Związku Radzieckiego i istnieje do 
dzisiaj. Autorka słusznie stwierdziła, 
że Donbas wraz z Krymem, pojmowa-
ny jest w społeczeństwie ukraińskim 
jako region, łącznie z elitami i rosyj-
ską mniejszością etniczną od której 
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można by oczekiwać buntowniczych 
odruchów i irredentystycznych dążeń 
w stronę Rosji. Przeanalizowawszy in-
teresujący materiał socjologiczny, Au-
torka, moim zdaniem w pełni zasadnie, 
wyprowadziła wniosek, ze separatyzm 
w Donbasie należy raczej identyfiko-
wać jako dyskurs krytyczny wobec re-
aliów współczesnej Ukrainy. W nim to 
aktualizuje się forma sprzeciw rosyj-
skojęzycznych Ukraińców, jako swego 
rodzaju idea, która rekompensuje sym-
bolicznie mieszkańcom regionu fakt 
podporządkowania się kulturowego 
Kijowowi.

We wnioskach z pracy monogra-
ficznej zawarto uogólnione osobliwo-
ści regionalnej tożsamości Donbasu i 
wpływ symboli i mitów tworzonych 
przez elity (w pierwszym rzędzie mit 
separatyzmu) na współczesny dyskurs 
narodowy w Ukrainie. Podkreślmy, 
że w konkluzywnej części pracy uży-
teczne byłoby nakreślenie kierunków 
kolejnych badań nad osobliwościami 

regionu donieckiego i jej wpływu na 
powstanie narodu ukraińskiego.

W rezultacie zaznaczmy, że Mar-
ta Studenna-Skrukwa przeprowadziła 
głębokie badania i osiągnęła jakościo-
wo istotne rezultaty, które mają bez-
sporny walor nowości i pozwalają w 
sposób istotny uzupełnić naszą wiedzę 
i wyobrażenia o specyfice procesów et-
nicznych w Donbasie.

Wskazane przeze mnie powyżej 
dyskusyjne tezy i zauważane wady (w 
tym także liczne błędy w zapisie cyry-
licą) nie wpływają na wysoki poziom 
pracy monograficznej, która pozosta-
je oryginalnym dziełem historiogra-
ficznym. Jestem pewien, ze recenzo-
wana książka zajmie ważne miejsce 
we współczesnych dyskusjach wokół 
problemów tożsamosci regionalnych w 
Ukrainie.

Vitalii Telvak,
Ivan Franko Drohobych State 

Pedagogical University, Ukraine
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Біографії / Упорядники Сергій Козак, Ганна Протасова,  Київ: Літера-
турна Україна 2013,  180 с.

Газета «Літературна Україна» (Київ) 
опублікувала книжку Біографії. До цього 
видання увійшли біографії українських 
письменників, які друкувала на своїх 
шпальтах «Літературна Україна». Мета 
цих коротких нарисів – не лише пред-
ставити основні віхи життя і творчости 
мистців слова, а й описати й осмислити 
феномен письменницької долі в Україні, 
якою вона постала у складному, сповне-
ному трагічних  подій і випробувань ХХ 
столітті. Автором ідеї цього видавничо-
го проєкту є головний редактор газети 
«Літературна Україна» Сергій Козак.

У книзі представлено біографії Бог-
дана Ігоря Антонича (автор – Данило 
Ільницький), Івана Багряного (Юрій Лав-
ріненко), Володимира Гжицького, Оси-
па Турянського (Раїса Мовчан), Сергія 
Домазара (Михайло Слабошпицький), 
Миколи Зерова (Сергій Білокінь), Арка-
дія Казки (Григорій Зленко), Юрія Кле-
на, Леоніда Мосендза (Ігор Набитович), 
Юрія Косача (Сергій Романов), Ігоря Кос-
тецького (Роберт Марко Стех), Юрія Лав-
ріненка (Світлана Лущій), Вадима Лесича 
(Микола Савчук), Леоніда Лимана (Рос-
тислав Доценко), Михайла Ореста (Оле-
на Бросаліна), Тодося Осьмачки (Сергій 
Козак), Віктора Петрова (В’ячеслав Брю-
ховецький), Євгена Плужника (Микола 
Жулинський), Клима Поліщука (Борис 
Костиря), Олени Пчілки (Любов Дро-
фань), Володимира Свідзинського (Олег 

Коцарев), Михайль Семенко (Любов 
Якимчук), Олекси Стефановича (Тетяна 
Рязанцева), Василя Чечвянського (Ана-
толій Санжаровський), Юрія Яновського 
(Володимир Панченко). 

Ще одна мета цієї книжки – предста-
вити авторів біографій: науковців-літе-
ратурознавців та істориків, письменни-
ків, журналістів, які досліджують життя 
і творчість українських майстрів пера, 
окреслити діяпазон їхніх літературних 
зацікавлень. 
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Halyna Levchenko, Myth vs History. The Semiotic Sphere of Lesya 
Ukrainka Lyrics, Kyiv: Academic Publishing 2013, 332 pр. (Series 
«Monograf»). [In the Ukrainian language].

Галина Левченко, Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Україн-
ки, Київ: Академвидав 2013, 332 с. (Серія «Монограф»).

Монографія молодої, але вже відомої 
дослідниці українського письменства 
Галини Левченко є надзвичайно цікавою 
й ориґінальною студією творчости Лесі 
Українки. 

Семіосфера у проєкції на індивідуль-
ну творчість автора є самодостатнім 
лінґвосоціокультурним середовищем, 
що оперує притаманними лише йому суб-
кодами. Поєднання в цьому дослідженні 
міто-архетипного, екзистенційно-психо-
біографічного та структурно-семіотич-
ного методів прислужилося відкриттю 
в метатексті лірики Лесі Українки нових 
значень, увиразненню важливих його ас-
пектів, що відображено у цій монографії.

У монографії літературознавець бу-
дує теоретичну модель семіосфери ліри-
ки Лесі Українки, вивчає семантичний 
простір міту в її ліриці, дошукується в 
ній маґічно-мітологічного та релігійно-
го субкодів, студіює психобіографічний 
вимір авторського міту поетеси.
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